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Svetluška 
bude v Kunove 

Mestské zastupiteľstvo v Senici  schvá-
lilo na májovom rokovaní zriadenie
Denného stacionára pre mentálne
postihnuté deti  a mládež v bývalej
materskej škole v Kunove. 

Mesto sa rozhodlo poskytnúť  nevyuží-
vané  priestory pre mentálne postihnuté
deti, ktoré rodičia  neumiestnili do domo-
va sociálnych služieb, ale starajú sa o ne
sami doma. Cieľ je, aby sa možnosťou
pobytu detí v dennom stacionári  podarilo
do  rodín vniesť trošku úľavy a pomoci.

V zariadení bude mať dieťa primeranú
starostlivosť, zabezpečenú výchovu, vzde-
lávanie a zdravotno-rehabilitačné aktivity
primerané mentálnym a fyzickým schop-
nostiam.  Odbornú garanciu  budú zabez-
pečovať  profesionáli z DSS Rohov, Špe-
ciálnej základnej školy internátnej
a Pedagogicko-psychologickej poradne
v Senici.  

Podľa slov projektovej manažérky
Márie Piačkovej z neziskovej organizácie
Pro Region, ktorá bude toto zariadenie
prevádzkovať, chcú pracovať na občian-
skom princípe, pokým sa podarí vybaviť
všetky náležitosti ohľadom registrácie
a stavebných úprav. „Ak to má byť zaria-
denie, kam budú rodičia a deti chodiť ako
domov, musíme si domov spoločne vybu-
dovať.  Spoločne  sa podieľať na jeho
budovaní, zariaďovaní, programe. Pri
takejto činnosti sa ľudia ľahšie zžijú,
vytvoria  komunitu, ktorá má jeden cieľ -
aby to nebola len inštitúcia, ale ľudia boli
na jej chode zaangažovaní," povedala M.
Piačková.  

V sobotu 21. mája sa v Kunove zišli
s prvými záujemcami, ktorých myšlienka
oslovila, a položili  základy zariadenia,
ktorého kapacita bude asi 25 detí vo veku
od 3 do 25 rokov.  Dostal názov Svetluška
(„ktorá bude prinášať svetlo do každoden-
ného života"). Krásne slnečné počasie
prialo prvým aktivitám takmer dvadsiatky
rodičov s deťmi, ktorí sa pustili do postup-
ného zveľaďovania. Začali kosením trávy,
úpravou priestranstva a pri opekaní spria-
dali plány, ako  vdýchnuť život  dennému
stacionáru. Kto sa chce pridať  k ostatným
má možnosť získať podrobnejšie informá-
cie v organizácii Pro Region (MsÚ, 4.
poschodie, M. Piačková  0905/640 526
alebo proregion@msu.senica.sk). Zaria-
denie bude financované z viacerých zdro-
jov a oficiálne činnosť začne 1. januára
budúceho roka.  

Viera Barošková

Viac služieb pacientom  
Nezisková organizácia Poliklinika

Senica  disponuje od konca apríla  novou
sanitkou, ktorú sa podarilo kúpiť vďaka
dotácii z ministerstva vnútra (2,268 mil.
Sk) a verejnej zbierke občanov 391 000
Sk). Od začiatku tohto roka sa rozšíril roz-
sah  poskytovaných služieb. 

Nové sanitné vozidlo ambulancia zlepší
akcieschopnosť záchrannej zdravotnej
služby (ZZS) a kvalitu poskytovania neod-
kladnej starostlivosti pri náhlych zdravot-
ných ťažkostiach. Keďže v Senici nie je
nemocnica  potreba kvalitnými prístrojmi
vybavenej sanitky sa už dlhšie javila ako
nevyhnutnosť. Cena sanitky bola 2,5 milió-
na Sk. Jej moderné prístroje môžu pacien-
tovi poskytnúť základnú starostlivosť už pri
prevoze, a tak nestrácať drahocenný čas.
Podľa informácií riaditeľky senickej
Polikliniky, Aleny Kovačičovej, sa teraz  pri-
pravujú na výberové konanie na prevádz-
kovanie  stanice ZZS. Dokončujú projekt,
ktorým chcú dokázať  pripravenosť na pre-
vádzkovanie v nových podmienkach.
Okrem novej sanitky Poliklinika Senica
kúpila aj analyzátor na klinickú biochémiu
v hodnote 3,213  mil. Sk, čo zvýšilo spoľah-
livosť výsledkov, počet druhov vyšetrení
i rýchlosť spracovania. Nové rőntgenové
zariadenie a vyvolávací  automat (1,550
mil. Sk) zase zrýchlil služby  na rádiologic-
kom oddelení. Pacientom v novej budove
v Sotine, začne od 1. júna slúžiť aj Sotinská
lekáreň.      Viera Barošková

Senická olympiáda –
senické dni športu 2005

Človek a pohyb.  Neodmysliteľne pat-
ria k sebe. Človek, ktorý v ktoromkoľvek
veku zanedbá pohyb, sám si zapríčiňuje
mnohé zdravotné problémy. Dôsledky
sedavého spôsobu života, preferovanie
aktivít pred televízorom, počítačom  si už
vyberajú daň v podobe bolestí pohybové-
ho aparátu, ťažkostí srdcovo-cievneho
systému a pod.  Liekom na mnohé ťažkos-
ti je predovšetkým pravidelné a vyvážené
športovanie, telesný pohyb. Vychádzajúc
z týchto základných faktov sa Mesto
Senica  rozhodlo vyzvať občanov,  ktorým
záleží na svojom zdraví, aby sa zapojili  do
rôznych pohybových aktivít. Preto sú tri
júnové dni vyhradené Senickej olympiáde
– senickým dňom športu 2005.   Podľa ini-
ciátora tejto myšlienky, primátora Senice
Ľubomíra Parízka, chce mesto týmto
podujatím umožniť vstup do športovej
arény každému a tak bojovať na svojej
vlastnej olympiáde, kde zvíťazí sám nad
sebou. Nepôjde o víťazstvá v pravom
slova zmysle, cieľ je vštepovať občanom
mesta trvalý vzťah k športu a pohybovým
aktivitám. 

Organizátori pripravili pre všetky veko-
vé kategórie  pestrú ponuku aktivít a je na
každom z nás, ktorú si vyberie.

Viera Barošková

Areál bývalej materskej školy poskytuje ideálne prostredie pre denný stacionár. 
Foto M. Piačková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

4. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa uskutočnilo 19. mája. Na jej
rokovaní boli prítomní členovia MsR: Ing.
A. Cibula,MUDr. M. Čulen, Mgr. O. Krajči,
Ing. Š.  Mikula, Ing. R. Radočák, MUDr. P.
Šťastný, Ing. E. Wágnerová. Rokovanie
MsR viedol RNDr. Ľubomír Parízek, pri-
mátor mesta.
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 19. mája. 
- rozpis rozpočtu  škôl a školských zaria-

dení na rok 2005. Rozpis rozpočtu na
základné vzdelanie na štyri základné
školy predstavuje 57 364 000  Sk, ktoré
mesto dostáva od štátu do rozpočtu
mesta formou decentralizačnej dotácie.
Objem 46 800 000 Sk je súčasťou balíka
fiškálnej decentralizácie rozpočtu mesta
a je určený na originálne kompetencie
na úseku školstva (školské kluby, školské
jedálne, materské školy, Základná ume-
lecká škola a Centrum voľného času).

- Výročná správa Polikliniky Senica n.o.
k 31.12. 2004. Poliklinika Senica, n.o.
začala poskytovať zdravotnícke služby
1. marca 2003 a v minulom roku sa
v októbri presídlila do nových priestorov
na Sotinskej ul. Od 1. júna nezisková
organizácia rozširuje svoje služby
a v priestoroch novej Polikliniky otvára
novú lekáreň. Senická Záchranná zdra-
votná služba má od tohto mesiaca novú
moderne vybavenú sanitku, ktorú sa
vedeniu Polikliniky podarilo získať z dotá-
cie Ministerstva vnútra SR a z verejnej
zbierky, ktorú Poliklinika v minulom roku
na tento účel vyhlásila. Mestská rada kon-
štatovala, že hodnotí kladne hospodárske
výsledky Polikliniky Senica, n.o., aj ďalšie
aktivity a výsledky, ktorými riaditeľka poli-
kliniky Ing. Alena Kovačičová prezentova-
la činnosť tejto neziskovej organizácie.

- Mestský podnik služieb, spol. s r.o. Se-
nica – výsledok hospodárenia za rok
2004 a plán na rok 2005.  Riaditeľ MsPS
Senica Ing. Ján Bachura  informoval o naj-
výraznejších zmenách, ktoré v spoloč-
nosti v priebehu minulého roka nastali.
Z obchodných aktivít prevažovali najmä
výnosy zo správy a prenájmu majetku
mesta: MsPS zabezpečuje správu a pre-
nájom administratívnej budovy bývalého
Okresného úradu na Vajanského ulici,
areálu bývalých kasární na Železničnej
ulici a prenájom reštaurácie a prevádzky
Gastrocentrum vedľa MsÚ. MsPS ďalej
prevádzkuje reštauráciu Malina, mestské
trhovisko na Hviezdoslavovej ulici  a na
Hurbanovej ulici, výmenu plynových
bômb v sídle  MsPS na Hviezdoslavovej
ulici  a správu a prevádzku sídla organi-
zácie. MsR odporučila MsZ navýšiť
základné imanie obchodnej spoločnosti
a vložiť do spoločnosti administratívnu
budovu sídla organizácie.

- Návrh VZN, ktorým sa určujú názvy
nových ulíc v Senici – v súvislosti s pri-
pravovanou bytovou výstavbou v časti

Sotina (vpravo od Rovenskej ulice)
a v časti za cintorínom.  Je potrebné, aby
dostali svoj názov aj  novovzniknuté
ulice. Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a zbor pre občianske záležitosti odporu-
čila názvy ulíc, podľa nežijúcich osob-
ností, ktoré s prihliadnutím na históriu
mesta sú ako významné osobnosti zapí-
sané do histórie nášho mesta. MsR odpo-
ručila, aby tento návrh bol zverejnený
v Našej Senici, na internetovej stránke
mesta a na videotexte mesta, aby obča-
nia, ale i právnické osoby mali možnosť
sa k tomuto návrhu vyjadriť, prípadne ho
doplniť.  V samostatnom článku prináša-
me podrobnejšiu informáciu o doplnení
názvu ulíc.

- Dispozície s majetkom
- Doplnenie VZN č. 22 – o ochrane pred

zneužívaním alkoholických nápojov.
Problém podávania alebo požívania alko-
holických nápojov na verejných priest-
ranstvách už riešilo mesto v minulosti,
keď v roku 1997 prijalo Všeobecne
záväzné nariadenie č. 22 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov.
Z dôvodov opakovaných problémov na
autobusovom nádraží, kde požívanie
alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách vzbudzovalo verejné
pohoršenie a prinášalo častokrát  rušenie
verejného poriadku, predložil MsÚ návrh
na doplnenie tohto VZN tak, aby sa na
verejnom priestranstve na autobusovej
stanici na Továrenskej ulici zakázalo
požívanie alkoholických nápojov počas
celého roka.

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2005

- V bode Rôzne  primátor mesta informo-
val o výsledkoch rokovaní, pri ktorých by
mohlo dôjsť   k skoršiemu sprevádzkova-
niu zimného štadióna v letnom období,
o nevyhnutnosti riešenia  komplexu pro-
blémov senického futbalu a o riešení
majetkovo- právnych vzťahov k 24 bytom
zrekonštruovaným v bývalom internáte
Obchodnej akadémie, a to na Trnavskom
samosprávnom kraji, ktorý je vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ v Senici

Rozhodne sa  
o nových názvoch ulíc    

Pripravujúca sa bytová výstavba
v dvoch lokalitách – v časti IBV Nová
Sotina (vpravo od Rovenskej ulice)
a v časti za cintorínom v Senici si  vyža-
duje aj riešenie budúcich názvov novo-
vzniknutých ulíc.

V Senici máme v súčasnosti 57 ulíc,
ktoré nesú názov po významnej osobnosti
(napr. J. Mudrocha, gen. L. Svobodu), alebo
názov s prihliadnutím na miestnu históriu,
tradíciu alebo polohopis (napr. Železničná,
Továrenská, Priemyselná) či  názov odvíja-
júci sa od pomenovania vecí, napr. stro-
mov, kvetov (napr. Muškátová, Brezová).

Označovanie názvov ulíc a iných verej-
ných priestranstiev určuje mesto všeobec-

ne záväzným nariadením a tieto názvy sa
určujú v súlade s § 2b z.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s prihliadnutím na históriu obce,
na významné nežijúce osobnosti, na veci
a pod.

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor
pre občianske záležitosti pri MsZ navrhla
pre IBV Nová Sotina, kde podľa štúdie
vznikne 5 nových ulíc,  na výber tieto
názvy ulíc spolu s odôvodnením:
- Ulica Jána  B e ž u – nar. roku 1842
v Nitrianskej  Strede,  zomrel    roku  1905
v Senici, bol učiteľ   evanjelickej školy,
kníhtlačiar a vydavateľ
- Ulica Jána  N á h l i k a – nar. roku 1922
v Ružomberku, zomrel  roku 1989 v Senici,
bol technik, fotograf, spoluzakladateľ
fotoklubu Retina
- Ulica Juraja  F á n d l y h o – nar. roku
1750 v Častej, zomrel  roku  1811
v Doľanoch, bol rímsko-katolícky kňaz, spi-
sovateľ, patril do Bernolákovej skupiny,
ktorá pôsobila v Trnave a celom regióne
- Ulica Štefána  P i l á r i k a st. – nar. roku
1615 v Očovej, zomrel  roku 1693
v Neusalz – Nemecko, bol kňaz, spisova-
teľ, zásluhou jeho diela sa dostala Senica
prvý raz do umeleckej literatúry
- Ulica Ľudovíta  V a n í č k a – nar. roku
1894 v Senici, zomrel v roku 1960
v Bratislave, bol pedagóg, maliar - hlavne
krajinomaliar 
- Ulica Martina  B r a x a t o r i s a - nar.
roku 1863 v Banskej Bystrici – Radvaň,
zomrel  roku 1934 v Senici, bol kňazom,
spisovateľom, redaktorom, prekladateľom,
syn Andreja Sládkoviča

Názvy pre 4 nové ulice za cintorínom
v Senici prerokuje a navrhne komisia
v júni. S návrhmi vás oboznámime v bu-
dúcom čísle Našej Senice.

Mestská rada odporučila MsZ zverejniť
návrhy názvov ulíc, aby sa občania mali
možnosť k nim vyjadriť. Po kompletnom
spracovaní návrhu VZN o názve ulíc
a jeho zverejnení sa budú môcť uplatniť
pripomienky v lehote podľa § 6 zákona
o obecnom zriadení, t.j. v desaťdňovej
lehote, ktorá začne plynúť od vyvesenia
návrhu v auguste pred septembrovým
rokovaním mestského zastupiteľstva,
ktoré rozhodne  o nových názvoch ulíc.

Vaše pripomienky, pozmeňujúce návr-
hy, nové návrhy môžete s odôvodnením
zasielať na adresu: Mestský úrad Senica,
Štefánikova 1408/56, odd. kultúry alebo
mail spravca@msu.senica.sk.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Okienko JDS
Do partnerského mesta Velké

Pavlovice  cestovalo 27. mája  43
našich členov a v rámci stretnutia so
svojimi rovesníkmi  zúčastnili sa i majá-
lesu. V júni plánujeme  stretnutie jubi-
lantov z prvého polroka 2005.
Pozvánky doručíme. Posedenie pri
hudbe bude v hoteli Branč 16. júna
o 15. hod.  
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25. 4. - Správna rada Polikliniky – vyhod-
notenie fungovania Polikliniky Seni-
ca, n.o. za rok 2004 a riešenie ak-
tuálnych úloh.

- Trnava – rokovanie s predstavite-
ľom VÚC Trnava o zámeroch mesta. 

26. 4. - Stretnutie s vlastníkmi a prevádzko-
vateľmi stánkov na autobusovej
stanici, o kvalite a estetike služieb,
sprísnení a obmedzení podávania
alkoholických nápojov, zvýšení
bezpečnosti.

- Hypernova – záverečné rokovania
pred spustením výstavby na Párov-
ciach. 

27. 4. - Rokovanie s novými vlastníkmi
a štatutármi Slovenského hodvábu
o zámeroch a spolupráci s mestom
pri presadzovaní rozvojových
zámerov fabriky. 

28. 4. - Rokovanie mestského zastupiteľstva.
29. 4. - XV. snem ZOZO v Malackách za

prítomnosti predsedu VUC Brati-
slava Ľuba Romana a podpredsedu
ZMOS  Vladimíra Bajana.

1. 5. - Oslavy 1. mája. 
2. 5. - Rokovanie s talianskymi investormi. 

- Stretnutie s projektantmi a odbor-
níkmi na dopravu, riešenie genere-
lu dopravy mesta.

3. 5. - Rokovanie s primátorom mesta
Myjava Pavlom Halabrínom – vý-
mena skúseností.

4. 5. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
polície Mgr. F. Harnúškom o aktuál-
nych problémoch v meste a regióne.

- Rokovanie dozornej rady Mestské-
ho podniku služieb. 

5. 5. - Rokovanie s firmou IPEC o ďalších
investíciách v meste.

- Pracovné stretnutie s firmou ELSIG
Bratislava o návrhoch riešenia do-
pravy v meste.

- Rokovanie mestského zastupiteľstva.
- Dom kultúry  - POP Senica finále

speváckej súťaže. 
6.5. - Pracovné rokovania s riaditeľkou

Polikliniky Senica, n.o. Ing. A. Kova-
čičovou – riešenie technických
a organizačných problémov.

- kladenie vencov pri príležitosti  60.
výročia ukončenia II. svetovej vojny. 

9.5. - Stretnutie zo zástupcami ratingovej
agentúry o ratingu mesta. 

10. 5. - BVS – súčasnosť a budúcnosť vo-
dárenských spoločností na Slovensku. 

11.-12. 5. - XV. smen ZMOS v Bratislave.
12. 5. - Rokovanie s francúzskymi investor-

mi – záujem o priemyselnú zónu. 
13. 5. - Riešenie problematiky osvetlenia

v meste. 
16. 5. - Prijatie  poslanca  NR SR  M. Horta,

vzájomná spolupráca.
- Oblastný športový zväz – rokova-

nie výkonného výboru.
- Študijná cesta prednostov z ČR na

Slovensku - prijatie.
17. 5. - Rokovanie s predsedníčkou MsO

Jednoty dôchodcov Slovenska
v Senici  B. Hradskou o aktuálnych
problémoch.

- Rokovanie s investormi o bytovej
výstavbe.

Aktivity radnice

Daň z nehnuteľností
V súčasnosti sa viacerí občania obra-

cajú na finančné oddelenie - správu dane
z nehnuteľností s otázkou, či nepremeška-
li termín na zaplatenie dane, lebo ešte
neobdržali výmer. Informujeme  všetkých
občanov - fyzické osoby, že podané priz-
nania stále spracúvame, t.j. nahrávame do
počítačov údaje, ktoré sú uvedené v priz-
naniach. Nakoľko je veľmi veľa zmien,
ktoré vyžadujú aj overenie (pretože mnohí
si nesplnili oznamovaciu povinnosť a neo-
známili nám zmeny), nahrávanie trvá dlh-
šie ako sme pôvodne predpokladali.
Prosíme o trpezlivosť, platobné výmery
určite občania dostanú. Daňovníci - práv-
nické osoby - už platobné výmery dostali
a prvé splátky dane sú už zaplatené. 

K dani z nehnuteľností by sme chceli
ešte informovať verejnosť, t.j. fyzické aj
právnické osoby (firmy), ktorí od nás poža-
dujú potvrdenia o zaplatení dane  - splne-
ní si záväzkov voči mestu, že za vydanie
tohto potvrdenia správca dane podľa
zákona o správnych poplatkoch vyberá
poplatok 100 Sk.  

Poplatok musí byť najprv zaplatený až
potom sa potvrdenie vydá. Tak isto za
podanie žiadosti - akej-koľvek v súvislosti
s daňou s nehnuteľností - je najprv spolu
so žiadosťou treba zaplatiť v pokladni
MsÚ správny poplatok vo výške 300 Sk.
Zaplatenie poplatku však nezaručuje klad-
né vybavenie žiadosti. 

Finančné oddelenie 
správa dane z nehnuteľností

Nezabudli ste 
nahlásiť zmenu? 

Na základe zákona č. 369/1190 Zb.
o obecnom zriadení v znení ďalších zmien
a doplnkov a podľa Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Senica č. 11 o usmer-
ňovaní obchodnej činnosti na území
mesta Senica, upozorňujeme všetkých
majiteľov a prevádzkovateľov obchodov
a poskytovaných služieb, reštauračných
a pohostinských zariadení na povinnosť
podať žiadosť na  Mesto Senica - oddele-
nie správy majetku mesta a regionálneho
rozvoja o vydanie rozhodnutia na povole-
nie prevádzky a otváracieho času prevá-
dzok a služieb. Taktiež treba mať povole-
nú otváraciu dobu na terasy pred prevádz-
kou. 

Zmeny času predaja alebo zrušenie
prevádzky treba oznámiť na tom istom
oddelení.

Odd. správy majetku mesta 
a regionálneho rozvoja MsÚ

18. 5. - Rokovanie s odborníkmi na envi-
ronmentálne problémy a revitalizá-
ciu parkov a ihrísk.

19. 5. -  Návšteva pracovníkov agentúry
SARIO a investorov z USA.

- Ministerstvo výstavby – rokovanie
na báze vysporiadania finančných
záväzkov.

- Rokovanie MsR.

Vyjadrite sa v ankete 
Budeme cintorín 
zamykať?

Cintorín je miesto piety. Chodíme tam
k hrobom za svojimi najbližšími.
Zaspomínať si, priniesť kytičku, poliať
kvety.  Miesto, kde odpočívajú naši pred-
kovia,  si každý slušný človek ctí a podľa
toho sa aj správa.

Žiaľ, stále viac sa stretávame  s prípad-
mi, ktoré hovoria o cynizme. Ako inak
nazvať prípady, keď užialená a bôľom nad
stratou blízkeho človeka sužovaná rodina
na druhý deň po pohrebe zistí, že z hrobu
zmizla kvetinová výzdoba? Smútok pozo-
stalých sa nedá merať finančnou hodnotou
ukradnutých vencov, ale ešte viac prehĺbi
žiaľ a vzbudí rozhorčenie nad takým  hye-
nizmom.  

Zlodeji siahli aj po iných veciach na cin-
toríne. V roku 2002 odcudzili páchatelia
z domu smútku v Senici  hliníkové lišty
a spôsobili tým škodu takmer 5 000 Sk.
V roku 2003  z domu smútku v Čáčove
zmizli  hliníkové lišty za 2 500 Sk, ktoré
skončili pravdepodobne v zberných suro-
vinách. V roku 2002 bolo na cintoríne
v Senici  vysadených 12 tují, ktoré si niekto
vykopal a odniesol domov. Vznikla tým
škoda 2 200 Sk. 

Mesto Senica už viackrát rozhodlo
zamykať vchody do cintorína.  Na opako-
vané žiadosti občanov však od tohto
zámeru po určitom čase ustúpilo.
Vzhľadom na opakované krádeže Mesto
Senica zvažuje či opäť pristúpiť k zamyka-
niu všetkých troch vchodov na cintorín,
aby sa zabezpečila  ochrana cintorína.
Cintorínsky poriadok hovorí, že v čase od
1.4. do 15.10.  je cintorín otvorený od 8. do
20 hod.  V jeseni  od 16.10. do 10.11.  je
otvorený od 8. do 21. hod. a v zime  od
11.11.  do 31.3.  od 8. do 18. hod. 

Obraciame sa občanov mesta, aby sa
vyjadrili k možnosti, či zamykať  cintorín
alebo nie. Anketový lístok s odpoveďou  je
možné vhodiť do urny na prízemí
Mestského úradu alebo na cintoríne v pre-
dajni kvetín počas mesiaca jún. Prieskum
medzi občanmi poslúži ako jednoznačný
podnet na prijatie  opatrení. 

Viera Barošková

Anketový lístok
Mesto Senica chce zamedziť opako-

vaným krádežiam na cintoríne viacerý-
mi opatreniami. Jedným z nich je zamy-
kanie cintorína v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia č. 37 o prevádz-
ke cintorínov v Senici a stále platného
cintorínskeho poriadku. 

Súhlasíte, aby sa zamykali  všetky tri
vchody na cintoríne v Senici v súlade so
schváleným VZN? Označte vami zvole-
nú možnosť. 

ÁNO                NIE  

Iný návrh:

✃
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Mesto a zeleň 
Jednou z presunutých pôsobností

výkonu štátnej správy na obce je  i pôsob-
nosť na úseku ochrany prírody a krajiny
v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon. Pri
vydávaní rozhodnutí - súhlasu na výrub
stromu sa postupuje v súlade s ustanove-
niami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. 

V tomto roku  bolo vydaných 25 roz-
hodnutí, z toho 23 súhlasov, jeden nesú-
hlas, jedno konanie bolo prerušené
z dôvodu nedoloženia potrebných dokla-
dov. Rozhodnutia boli vydávané pre fyzic-
ké osoby v počte 2, pre podnikateľské
subjekty v počte 10, kde dôvodom na
odstránenia stromov bola výstavba
nových objektov. Na odstránenie stromov
rastúcich na verejných priestranstvách
bolo vydaných  14 rozhodnutí. V tomto
prípade sme vychádzali zväčša z podne-
tov od občanov, ktorí požiadali o odstrá-
nenie stromov,  napríklad  z dôvodu
nevhodného umiestnenia pri výsadbe stro-
mov v blízkosti  bytových domov, pod-
zemných vedení, ale i zo zdravotných
dôvodov (alergie). Za každý výrub sa žia-
dateľovi stanovuje v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny primeraná
náhradná výsadba drevín na určenom
mieste na náklady žiadateľa, vrátane
následnej starostlivosti počas dvoch vege-
tačných období.   

Ako sme už uviedli, bol vydaný jeden
nesúhlas na odstránenie stromu, jednej
borovice, pre North Reality na
Hviezdoslavovej ul. V ostatných prípa-
doch bol pre podnikateľské subjekty
v tomto roku vydaný súhlas na výrub
a bola pre ne určená nasledovná náhradná
výsadba:
- Rekreačné služby mesta Senica, 7 ks

stromov, termín do 31.10.2005, na mest-
skom kúpalisku

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1 ks, termín do 31.10.2005, areál SPP,
Železničná 356,

- Petrogas, s.r.o., 30 ks stromov za výrub
briez na Vajanského ul., termín do
31.10.2005, na Sotinskej ul., plocha
popri štátnej  ceste nad parkoviskom pri
STAR Centre               

- Fezop, s.r.o., 14 ks stromov za prístavbu
k objektu Korunka na Palárikovej ul., ter-
mín do 31.10.2005, na Kalinčiakovej ul.,
medzi bytovkami 299, 300 a 301

- Ivan Vizváry, 28 ks stromov za stavbu
polyfunkčného objektu pri SAD, do
31.10.2005, na cintorínoch v Senici
a v Čáčove

-  Medo, s.r.o., 46 ks stromov za stavbu pri
OD Perla, do kolaudácie stavby,
v Mestskom parku a medzi Továrenskou
ul. a SAD

- BDS Invest, s.r.o., 13 ks stromov za stav-
bu Dom služieb medzi OD Cieľ a bytov-
kou č. 4 na Námestí oslobodenia, do
31.10. 2005, dvor medzi bytovkami na
ul. Dlhá, Robotnícka, Vajanského a V.
Paulínyho-Tótha

- North Reality, s.r.o., 10 ks stromov za
stavbu na Hviezdoslavovej ul., do kolau-
dácie stavby, v Mestskom parku 

- Správa a údržba ciest Trnavského  samo-
správneho kraja, 2 ks stromov, do
31.10.2005, v areáli na Hurbanovej ul. č.
516

- Ahold Retail Slovakia k.s., 130 ks stro-
mov a 5 000 m2 krovín za stavbu
obchodného centra Hypernova Senica,
termín ku kolaudácii stavby, na pozem-
koch žiadateľa.
Ďalšia výsadba  drevín v rôznych lokali-

tách v počte 75 ks sa bude robiť na verej-
ných priestranstvách v meste za odstráne-
né stromy, ktorá bude hradená z rozpočtu
mesta. Len pre porovnanie uvádzame, že
mesto  za roky 2002 - 2004 urobilo
náhradnú výsadbu drevín  v hodnote 727
349 Sk a bolo vysadených 1000 ks strom-
čekov po celom území mesta. Ďalšie
nezanedbateľné finančné prostriedky sú
vynakladané na polievanie počas suchých
letných období.

Z uvedeného množstva prežila asi treti-
na. Na tomto stave má  veľký podiel bene-
volencia a ľahostajnosť ľudí,  ako i nedo-
statočná výchova mladej generácie -
mnohé stromčeky boli polámané, niektoré
po vysadení boli povyťahované zo zeme,
v dôsledku čoho uschli, iné zničili "štvorno-
hí priatelia človeka" alebo boli ukradnuté. 

Odd. výstavby, 
životného prostredia a dopravy MsÚ

Rýchle spojenie s úniou

Od 1. mája 2005 každý, kto hľadá infor-
mácie o Európskej únii (EÚ), môže obrátiť
na nový systém regionálnych a miestnych
kancelárií nazvaný informačná sieť EURO-
PE DIRECT, ktorá zahŕňa takmer 400 cen-
tier  rozmiestených po celej Európe. Táto
sieť  poskytuje informácie o všeobecných
otázkach súvisiacich s dianím v EÚ, napr.
v oblasti právnych predpisov alebo ústavy
v EÚ, podnikania, pracovných podmie-
nok, cestovania či štúdia  v jednotlivých
štátoch EÚ. 

Mesto Senica bolo po predložení pro-
jektu vybrané prostredníctvom Úradu
vlády SR za hostiteľa a prevádzkovateľa
informačného centra Europe direct na
obdobie rokov 2005 – 2008. Činnosť
informačného centra je financovaná z pro-
striedkov Európskeho spoločenstva. 

Kancelária informačného centra sa
nachádza v budove MsÚ na 2. poschodí
v priestoroch zasadačky. Záujemcom je
k dispozícii: 
- pracovník infocentra, ktorý im poskytne,
prípadne vyhľadá požadované informácie,
- počítač, kde si môžu sami nájsť informá-
cie, o ktoré majú záujem, (www.euroin-
fo.gov.sk)
- telefónna linka s možnosťou  volania na
bezplatné domáce Euro Info číslo 0800
103 104, a na bezplatné celoeurópske
číslo Europe direct   00 800 67891011,  kde
môžu získať potrebné informácie  (prípad-
ne môžu využiť telefónne číslo 3876 pre
bezplatné volania zo siete Orange
Slovensko),  
- široké spektrum tlačených materiálov
pokrývajúce všetky aspekty života v EÚ.
Pracovníkov infocentra nájdu klienti v čase:
PO 8.00 – 15.30
UT 8.00 – 15.30 
ST 8.00 – 17.00
ŠT 8.00 – 15.30 
PI 8.00 – 14.30 

Záujemcovia sa môžu tiež informovať
telefonicky  u pracovníka infocentra  na
čísle  034/ 651 6180  alebo e-mailom na
europedirect@msu.senica.sk. 

Oficiálne bude infocentrum Europe
direct otvorené 14. júna o 10. hod. Služby
bude poskytovať záujemcom na území,
ktoré znázorňuje mapka. 

Informačné centrum 
Europe direct Senica

Minister povyšoval  
60. výročie víťazstva nad fašizmom bolo

príležitosťou na uctenie si tých, ktorí sa
s nasadením vlastného života zapojili do
porážky fašizmu. Na návrh Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (OV SZPB) v Senici  povýšil

minister obrany SR  do hodnosti major kapi-
tána Michala Škodáčka.  Dekrét mu  odovz-
dal 18. mája predseda  OV SZPB Jozef Fritz,
ktorý vyzdvihol jeho  zásluhy v národnoos-
lobodzovacom boji. Dnes 87-ročný Michal
Škodáček zo Senice  bol od vypuknutia SNP
do 20. apríla 1945  zapojený do protifašistic-
kého odboja ako partizán. Zúčastnil sa bojo-
vých  akcií napríklad  pri Sklabini, pod
Chabencom a podieľal sa na výcviku voja-
kov. Po spojení s I. čs.  armádnym zborom
bol v Poprade prijatý  do zboru  a pridelený
na veliteľstvo do Košíc. Obaja priami účast-
níci dnes zhodne konštatovali, že hrôzy II.
svetovej vojny by nemali zostať zabudnuté. 

Text a foto bar 
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Matičiari na výlete
Už tradične patria zájazdy Miestneho

odboru  Matice slovenskej  v Senici
k veľmi vydareným podujatiam.
Nielenže sa na nich stretávajú spriazne-
né duše, ale po absolvovaní takýchto
akcií sa všetci vracajú domov obohatení
o nové poznatky, naplnení spokojnosťou,
že zmysluplne využili víkendový čas.

Tohoročná prvomájová nedeľa ponú-
kala skvostné počasie a pre účastníkov
matičiarskej akcie i zaujímavý program.
Cieľom zájazdu boli Zlaté Moravce
a Topoľčianky.

Zlaté Moravce - bývalé dlhoročné sídlo
Tekovskej župy - sú úzko späté s menom

štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý tu
prežil posledných 14 rokov života. Na
miestnom cintoríne má symbolický náhro-
bok. V centre mesta je park, kde sa
nachádza pamätník básnika od akad.
sochára Jána Kulicha. K zaujímavým a piet-
nym miestam Zlatých Moraviec patrí mau-
zóleum rodiny Migazzi v malom parku.
Celé toto priestranstvo je chráneným úze-
mím a návštevník má možnosť vidieť prek-
rásne - a veľmi vzácne - stromoradie smre-
ka previsnutého. K majetkom rodiny
Migazzi patrili Zlaté Moravce až do roku
1918. Budova kaštieľa a farský kostol sv.
Michala na námestí sú významnými pa-
miatkami pripomínajúcimi spomínanú
rodinu.

Necelých 5 km  od Zlatých Moraviec
ležia Topoľčianky. Ich dominantou je
zámok s prekrásnym parkom. V jeho blíz-
kosti - akoby neoddeliteľnou súčasťou - je
areál Národného žrebčína Topoľčianky
(chov arabských, huculských, športových,
lipicanských koní). Práve tieto miesta boli
ďalšou zastávkou matičiarov.

Prehliadka zámku pripomenula dávnu
i novšiu históriu (prezidentské sídlo -
Masaryka, Beneša, Gottwalda, Zápotoc-
kého), príjemné prostredie parku spestro-
vali konské povozy - koče plné návštevní-
kov. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
Práve 1. máj bol dňom otvorených dverí
Národného žrebčína. Bolo veru na čo
pozerať. Návštevníci každej vekovej skupi-
ny si prišli na svoje. O rozmanitosť akcií
nebola núdza: prehliadka koní v stajniach,
parádne záprahy, parkúrové skákanie, dre-
zúra, preteky vozatajov, voltížne cvičenia
... všetko perfektne pripravené, akcie

odborne komentované. Divákom sa pred-
stavili nielen slovenskí jazdci, ale svoje
umenie predviedli športovci z Rakúska,
Maďarska, Talianska, Slovinska - tam všade
je možné uvidieť krásne lipicanské koníky.
Treba pripomenúť, že celé toto podujatie
bolo pripomienkou 425. výročia chovu
lipicanského plemena.

Čo dodať? Iba jednoduché konštatova-
nie - všetko má svoj koniec. No senickí
matičiari vedia svoje. Aj keď sa zájazd
skončil, krásne zážitky ostávajú ....

Mgr. Mária Vizváryová

Senická divadelná jar
21. apríla v priestoroch Mestského kul-

túrneho strediska v Senici konfrontovali
výsledky svojej práce detské divadelné
súbory Trnavského kraja na súťažnej
prehliadke Senická divadelná jar.

Súťaž, ktorú organizačne pripravilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici v spo-
lupráci s Mestským kultúrnym strediskom,
je súčasťou 83. ročníka prehliadok a festi-
valov slovenského amatérskeho divadla -
Scénická žatva 2005.

Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych
prehliadok divadla hraného deťmi
z Trnavského kraja s predstaveniami: DDS
Zádrapky - ZUŠ Senica (Krajina Agord),
DDS Gorkáčatá - ZŠ Trnava (Tri zlé prin-
cezné), DDS Niki a jej baby - ZŠ Lehnice
(Niki a jej baby), DDS Babky od Trnávky -
ZŠ Trnava (Snehulienka), DDS Bosorky - ZŠ
Kopčany (Zuzanka Hraškovie), DDS
Zádrapky - ZUŠ Senica (Snehuliak).

Odborná porota, ktorá pracovala v zlo-
žení Mikuláš Fehér - dramaturg a divadelný
režisér, predseda a členovia Martin
Peterich - divadelný režisér a redaktor STV
a Vladimír Sadílek - divadelný režisér
a herec BBD v Bratislave po  predstave-
niach  analyzovala ich dramaturgiu, scénic-
ké a kostýmové riešenie, scénickú hudbu,
schopnosť priestorového riešenia nastole-
nej témy a najmä prácu s princípom detskej
dramatickej tvorivosti.

Na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
Šaľa 2005 odborná porota nominovala
v kategórii súborov DDS Bosorky
z Kopčian, ktorému udelila 1. miesto
s inscenáciou Zuzanka Hraškovie, 2. mies-
to získal DDS Babky od Trnávky z Trnavy
s rozprávkovou hrou Snehulienka a 3. mies-
to si odniesol DDS Zádrapky zo Senice
s inscenáciou Krajina Agord pod režijným
vedením Štefánie Jánošovej. DDS
Gorkáčatá z Trnavy získal cenu za výtvarné
riešenie hry Tri zlé princezné. V kategórii
scénických miniatúr porota na celoštátnu
prehliadku nominovala s udelením 1. mies-
ta DDS Zádrapky ZUŠ Senica s pantomi-
mickým predstavením Snehuliak v réžii
Ivety Fodorovej.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí finančne podporili realizáciu súťažnej
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
Trnavského kraja - Senická divadelná jar:
Mestu Senica a Fondu Pro Senica, predno-
stovi Obvodného úradu v Senici Ing. Štefa-
novi Mikulovi a Coop Jednote v Senici.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Poznávame ich svet  
V Dome kultúry v Senici bola 13. mája

vernisáž výstavy výtvarných prác klientov
domovov sociálnych služieb (DSS) zo
Senického a Skalického okresu.  2. ročník
prezentácie  tvorivosti klientov opäť prilá-
kal aj  verejnosť, ktorá sa mohla na vlast-
né oči presvedčiť, že ľudia žijúci v DSS
majú tiež svoje záľuby, svoj svet,  ktorému
my možno nerozumieme, ale ktorý je rov-
nako plný fantázie a citu. 

Občianske združenie Promethea  z Ro-
hova  je známe zaujímavými aktivitami pre
klientov tamojšieho domova sociálnych slu-
žieb.  Jeho hlavným cieľom je  vzdelávanie,
poradenstvo a pomoc pri presadzovaní
dôstojného života mentálne a telesne postih-
nutých  spoluobčanov v spolupráci s odbor-
níkmi. V konečnom dôsledku sa prostredníc-
tvom svojich iniciatív členovia  združenia
snažia o zbližovanie klientov domovov so-
ciálnych služieb s verejnosťou, a preto
Promethea  zorganizovala aj  2. ročník výsta-
vy výtvarných prác, ktorá dostala názov
Sme súčasťou vášho neba...  Podľa manažér-
ky projektu Zuzany Krčmárikovej (na foto
vľavo) toto podujatie patrí k tým, ktoré má
postupne pomáhať odstraňovať bariéry.
Výstavou výtvarných prác chcú totiž doká-
zať, že aj za múrmi domovov žijú ľudia, ktorí
vedia robiť zaujímavé veci a chcú sa so svo-
jimi schopnosťami podeliť s ostatnými.  Ich
farebné videnie sveta  pretavené do množ-
stva rôznych väčších či menších predmetov
zaujalo každého návštevníka. Fascinovala
precíznosť práce, námety...  a poznanie ich
úprimnosti, lásky k životu.

Na otvorení výstavy, ktorá trvala v do
20. mája, hostí spoločne s garantom výsta-
vy primátorom Senice Ľubomírom
Parízkom, privítala riaditeľka DSS Rohov
Monika Knezovičová.  Na prítomných silne
zapôsobila i recitácia Dominiky Malen-
covej z DSS Rohov. 

Popri domove sociálnych  služieb
v Rohove sa prezentovali aj klienti týchto
zariadení  zo  Senice,   Moravského
Svätého  Jána, Bojkovej,  Borského Svätého
Jura, Holíča a Skalice. Na výstave domino-
vali  maľby, kresby a výšivky. Bolo  tu však
aj veľa rôznych drobných dekoračných
i úžitkových predmetov – obrazy, hrnčeky,
maľované kvetináče,  pletené košíky, obráz-
ky z cesta či  drobnosti z moduritu.
Výrobky si mohli návštevníci i kúpiť a výťa-
žok z predaja poslúži na kúpu materiálu. 

Viera Barošková
Foto autorka
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Postojačky, posediačky,
vravíme si povedačky...   

Pestrú kyticu riekaniek, básní a hudob-
no-pohybových hier sme uvili, aby sme si
21. apríla pripomenuli 100.  výročie naro-
denia významnej poetky a spisovateľky
Márie Rázusovej-Martákovej, ktorá celý
svoj život venovala tvorbe pre deti.
Program sme s láskou a veľkou snahou
pripravili pre spestrenie Týždňa sloven-
ských knižníc. I keď naši žiaci trpia men-
tálnym handicapom a majú veľa zdravot-
ných problémov, vedia sa tešiť zo života
a prijímať jeho krásu svojím nezištným
a nevinným spôsobom. Dalo nám to spolu
veľké úsilie naučiť sa básne a nacvičiť
súvislý program, ale chceli sme príjemne
prekvapiť našu milú tetu knihovníčku
Teréziu Pöstényiovú, vedúcu detského
oddelenia, ktorá má pre nás vždy milý
úsmev, vľúdne slovo, láskavé pohladenie
a pochopenie. Knižnica ocenila úsilie detí
sladkými darčekmi, prácu a trpezlivosť uči-
teliek  krásnym kvetom. Bolo to veľmi milé
nevšedné predpoludnie.

Tým istým nacvičeným programom
a vlastnoručne vyrobenými darčekmi naše
deti vo štvrtok 28. apríla urobili radosť
dôchodcom v DSS Senica.                          

Mgr. Katarína Pisarovičová,
Mgr. Mária Karásková ŠZŠI 

a ŠMŠI Senica

Havran a chobotnica
pocestujú do Trnavy

Prehlbovanie literárneho poznania detí
a mladých ľudí, tvorivosti, kultivovanie
jazyka, reči a pestovanie vzťahu k slovu, je
poslaním súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy - Hurbanovho pamätníka.
Do jej 37. ročníka konaného 3. mája v ZUŠ
v Senici sa zapojilo 28 recitátorov v šty-
roch vekových a dvoch žánrových kategó-
riách, víťazov obvodných súťaží z obvo-
dov Senica - mesto, Senica - okolie, Kúty
a štyri divadelné kolektívy.

V súťaži detských recitačných kolektí-
vov udelila odborná porota vedená dra-
maturgom a režisérom Mgr. Mikulášom
Fehérom 2. miesto za šašovanie domáce-
mu súboru Zádrapky, ktorého členmi sú
žiaci 1. a 2. ročníka ZUŠ a ich predstave-
niu s názvom Ako sme šašovali. Rovnako
2. miesto si zo súťaže odniesol DRK
Záhoráčik zo ZŠ s MŠ v Cerovej za roz-
právku z veršov Ľ. Feldeka, J. Pavloviča, D.
Heviera a J. Mokoša Veselé zvieratká.
Víťazom sa stala skupina zádrapkárov 4.
ročníka ZUŠ v Senici, ktorí v predstavení
Ako sa havran stal vezírom hľadali odpo-
veď na otázku, prečo aj detský svet obklo-
puje priveľa ľahostajnosti, zloby a sebec-
tva a prečo na krutosť doplácajú nevinní
a bezbranní. V kategórii divadiel poézie
uviedol študentský súbor Zádrapky hru Z.
Šestákovej a Ivana Fodora Čakajúca cho-
botnica, za ktorú získal 1. miesto. 

Z detských recitátorov boli najúspeš-
nejší a prvenstvo s nomináciou do krajskej
súťaže odborná porota, pracujúca pod
vedením pedagogičky pre umelecký pred-
nes na VŠMÚ v Bratislave Mgr. Jaroslavy
Čajkovej, udelila Vanese Sládečkovej,
Eliške Gáfrikovej, Jánovi Jozéfkovi (ZUŠ
Senica), Izabele Prokopiusovej (ZŠ Kúty),
Dominike Hoferkovej (Gymnázium a ZUŠ
Senica), Lucii Polákovej (Gymnázium
Senica), Ivane Brožkovej (IV. ZŠ)
a Marošovi Čatlošovi (ZŠ s MŠ Cerová).
Predsedom odbornej poroty pre prednesy
študentov stredných škôl bol publicista Ján
Kamenistý. 1. miesto získala a do vyššej
súťaže postúpila s prednesom básne J.
Préverta Ulica de Seine Lenka Kollárová
z OA v Senici a v kategórii prózy s ukáž-
kou od S. Regenera Pán Lehman Kristína
Jurčová zo ZUŠ v Senici. Na Hollého
pamätníku v Trnave budú v dňoch 8. a 9.
júna okres Senica okrem recitátorov repre-
zentovať tiež Zádrapky s predstavením
Ako sa havran stal vezírom v réžii Štefánie
Jánošovej a Čakajúca chobotnica v réžii
Mgr. Ivety Fodorovej.

Poďakovenie Záhorského osvetového
strediska v Senici ako hlavného organizá-
tora podujatia, patrí všetkým zúčastneným
recitátorom, ich pedagógom, členom diva-
delných kolektívov, ako aj Mestu Senica,
Krajskému školskému úradu v Trnave,
Spoločnému školskému úradu v Senici,
Občianskemu združeniu Škola deťom
Senica, ZUŠ v Senici a Coop Jednote
Senica, vďaka ktorým môžu mladí ľudia

rozvíjať svoje nadanie a reprezentovať
seba, svoju školu, mesto a okres na kraj-
ských a celoštátnych súťažných prehliad-
kach.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Dajte priestor 
vašim nápadom

Konto Orange  vyhlásilo grantový pro-
gram  určený na podporu voľnočasových
aktivít mladých ľudí  Dajte priestor vašim
nápadom. Je určený pre všetkých  mladých
ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase realizujú
zaujímavé kultúrne, športové, vzdelávacie
alebo pracovné podujatia určené pre
iných mladých ľudí.  Konto Orange rozdelí
4 milióny slovenských korún. Maximálna
výška podpory pre jeden projekt je
100 000 Sk. 

Grantový program začína 25. mája
a projekty je možné zasielať najneskôr do
30. júna, do 15. hod. Projekty je potrebné
dodať v 5-tich exemplároch na adresu
Centrum pre filantropiu, Medená 5, 811 02
Bratislava,  telefón  0905/ 313 313, 02/5464
4682, e-mail: volnycas@kontoorange.sk,
www.kontoorange.sk.

NS

Deti ako dospelí
Kolektív MŠ Kalinčiakova ul. v spolu-

práci s Územným spolkom Slovenského
Červeného  kríža v Senici vypracoval
školský projekt zdravotnej výchovy pod
názvom Evička nám ochorela.

Cieľom bolo  formovať zdravotné uve-
domenie detí a ich vzťah k ochrane a pod-
pore svojho zdravia a zdravia iných osôb.
V týždni od 11. do 15. apríla sa deti zaují-
mavými motivačnými hrami oboznámili
so starostlivosťou o zdravie, časťami ľud-
ského tela a významom zdravej výživy.
Učili sa rozlišovať prácu lekára a zdravot-
nej sestry a opisovali niektoré ich činnos-
ti. Deti si uvedomovali aj dôležitú schop-
nosť vedieť odmietnuť potraviny, najmä
sladkosti, od neznámych dospelých a star-
ších detí. I takto posudzovali možné
nebezpečenstvá ponuky zdraviu škodli-
vých látok, napr. drog.
Projekt bol rozdelený do okruhov:
Evička je zdravá – zdravie je pocit teles-
nej, duševnej a sociálnej pohody (deťom
bol pojem vysvetlený ako stav bez cho-
rôb, bez príznakov a bolestí)
Evička má problémy – napr. budnutie
hmyzom, niekto sa topí, Evička prechlad-
la, udrela si hlavu, tečie jej z nosa krv,
spadlo jej niečo do oka, bolí ju zub, bruš-
ko, popálila si prst.
Ovocie a zelenina – prakticky uplatňovať
hygienické návyky správnej konzumácie
a vedieť zdôvodniť potrebu umývania
vodou – Vitamínové hody.

Vyvrcholením projektu bolo plnenie
úloh prosociálnej výchovy pod názvom
Škôlka priateľstva. 

Deti so svojimi učiteľkami navštívili
priestory Domu humanity Slovenského
Červeného kríža, kde sa oboznámili
s poskytovaním prvej pomoci dýchaním
z úst do úst na figuríne a s ošetrením drob-
ných úrazov. Od riaditeľky ÚS SČK Senica
dostali diplomy a drobné upomienkové
predmety.

Miroslava Císarová
zástupkyňa MŠ Kalinčiakova
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Zmenáreň 
z rúk kozmetičiek SOU

A bolo na čo pozerať. 24 zručných
dievčat z odboru kozmetička vykúzlilo na
tvárach a nechtoch modeliek abstraktné
kresby alebo klasický make-up. Porota,
ktorá hodnotila fantazijný make-up praco-
vala v zložení: Elena Birčáková - majsterka
odborného výcviku pre 2. ročník, Jana
Kovárová, majsterka pre 4. ročník, Mária
Chudá a Gabriela Portášová - vedúca
a majsterka odborného výcviku kozmeti-
čiek. 

V kategórii 2. ročníka sa na 3. mieste
umiestnila Katarína Kubincová s fantáziou
nechtov v kabaretnom štýle, druhé miesto
obsadilo dielo Petry Uvačíkovej s názvom
Morské bublinky, najšikovnejšia kozmetič-
ka spomedzi druháčok bola Michaela
Grófová a jej Ľadová búrka.

Čestné uznanie v tejto kategórii bolo
udelené Lucii Beblavej a jej modelke v roc-
kovom štýle.

Ďalšou kategóriou boli žiačky 4. roční-
ka. Kristína Tršová obsadila 3. miesto
s make-upom Labutia kráľovná, druhá bola
Jana Maštalírová s modelom Jesenná
nádej. Prvé miesto v kategórii štvrtáčok
získala Eva Chocholáčková a jej žiarivý
make-up s názvom Star.

Čestné uznanie v tejto kategórii patrilo
Monike Pinčekovej a jej dielu Cukrová
panenka. 

Elena Birčáková, Jana Kovárová
majsterky odbor. výcviku SOU Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - MÁJ

autor: názov: vydavateľ:
1. Kiyosaki, R. Do dúchodu mladý a bohatý Pragma
2. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
3. Stocker, B. Dracula Európa
4. Pratchet, T. Plochozem 2 Laser
5. kol. 499 tipov pre milovníkov psov Arkus
6. kol. Kniha kúziel Ikar
7. McKinneyová, M. Milá čarodejnica Ikar
8. Card, O. S. Enderův stín Laser
9. Morrish, R. 12 klíčú k dúsledné výchově Portál
10. Mráz, I. Horár Sever Epos
11. Sekora, O. Ferdo Mravec Buvik
12. Brezina, T. Prázdniny v strašidelnom hoteli Arkus

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

Novinky Arkusu
Wolf, Klaus-Peter: Strážca brány ... a iné neuveriteľné príbehy
Preklad z nemčiny: Eva Petrikovičová
Jeden z najúspešnejších nemeckých filmových scenáristov ponúka vo svojich poviedkach
napätie a hrôzu. Jeho knihy boli preložené do viac ako 15 jazykov a predalo sa z nich vyše
8 miliónov výtlačkov.
Pevná väzba, cena 179 Sk.
Detské doplňovačky 2/05 kúzelnícke
Ďalšie číslo D doplňovačiek je plné kúzelníkov a černokňažníkov, je teda určené tým
deťom, ktoré sa len tak niečoho nenaľakajú.
V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa na celom území SR.

Ocenení výtvarníci 
zo Záhoria

Od 8. apríla až do 2. mája mohli
návštevníci krajskej výstavy neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spekt-
rum 2005, inštalovanej v Žitnoostrov-
nom múzeu v Dunajskej Strede, obdivo-
vať najnovšiu výtvarnú tvorbu autorov
Trnavského kraja.

Na tohtoročnej výstave sa predstavilo
svojou najnovšou tvorbou desať výtvarní-
kov zo záhorského regiónu (J. Anovčin
z Radošoviec, T. Bilka a R. Janák zo
Senice, J. Halás z Gbelov, J. Chrena z Mor.
Sv. Jána, J. Palkovič – Dopiera z Kútov, J.
Salay z Holíča, J. Pavlík a K. Pavlíková
z Osuského a Š. Zajíček zo Skalice). 

Do krajského kola súťaže postúpili
výtvarné práce týchto autorov prostred-
níctvom Záhorského osvetového strediska
v Senici na odporúčanie odbornej poroty
regionálnej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica
Výtvarná Senica 2004 -2005.

Ocenenie na výstave si prevzali mladí
výtvarníci Tomáš Bilka a Rudolf Janák,
obaja zo Senice, v kategórii autorov do 25
rokov za figurálne kresby a maľby. Jozef
Pavlík z Osuského si odniesol zo slávnost-
nej vernisáže ocenenie za kolekciu olejo-
malieb v kategórii insitnej tvorby.

Výtvarné práce ocenených a vybra-
ných autorov na odporúčanie odbornej
poroty, ktorej predsedal PhDr. Bohumír
Bachratý, CSc., postúpili na celoštátnu
súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby do Humenného.

V. Poláková
ZOS Senica

Druhý za dokument
o PD Senica

Začiatkom apríla sa uskutočnila
v Trnave krajská súťaž amatérskej filmovej
tvorby a videotvorby Cineama 2005, kto-
rej hlavným usporiadateľom bolo
Trnavské osvetové stredisko.

V 8. ročníku krajskej súťaže mal prost-
redníctvom ZOS v Senici svoje zastúpenie
i okres Senica. V projekcii súťažných filmov
reprezentovali naše mesto tri videosnímky
od autorov Jozefa Svatého a Pavla
Driečneho. Autor Jozef Svatý sa na súťaži
v Trnave predstavil dokumentom 30 rokov
od zlúčenia Poľnohospodár-skeho družstva
Senica a Pavol Driečny sa prezentoval
dvomi súťažnými príspevkami, taktiež
dokumentami - Obchodná akadémia
v Hodoníne a Priatelia heligónky.

Výchovnou a podnetnou časťou súťažnej
prehliadky bol rozborový seminár jednotli-
vých súťažných príspevkov s účastníkmi
súťaže pod odborným vedením lektorov.

V konkurencii jedenástich súťažných
videosnímkov získal v krajskej súťaži 2.
cenu Jozef Svatý zo Senice.  Jeho ocenený
dokument  sa predstaví aj na celoštátnej
súťažnej prehliadke Cineama 2005, ktorá
bude  3. - 5. júna v Banskej Bystrici.
Jozefovi Svatému k oceneniu blahoželáme
a prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej
filmárskej tvorbe.

Náš región má dlhoročné tradície
a úspechy v oblasti amatérskej filmovej
tvorby, veľa dobrých i mladých filmárov,
nových profesionálnych filmárov, filmárov
v mestských televíziách, filmových štú-
diách, ktorých by sme tak isto radi privítali na
budúcoročnej Cineame 2006 (kde je vytvo-
rený priestor i pre neprofesionálnych filmá-
rov v kategórii nezávislých autorov).      -vp-

Senica bude mať
750 rokov  

Na budúci rok oslávi Mesto Senica
750. výročie prvej písomnej zmienky.
Túto udalosť si chce pripomínať  počas
celého roka 2006 rôznymi zaujímavými
podujatiami. Komisia, pripravujúca har-
monogram a obsah akcií,  už začala
zhromažďovať prvé podnety. V tejto
súvislosti sa obraciame  na  občanov,
inštitúcie, organizácie, aby svoje námety
adresovali prednostke Mestského
úradu JUDr. Kataríne Vrlovej.            NS
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Oživené spomienky 
V redakcii nás navštívil pán Pavol Žák

z Košútovca, ktorého inšpirovali články
v aprílovom vydaní Našej Senice o oslo-
bodzovaní mesta.  

„Pri oslobodzovaní Senice 6. apríla
1945 Červená armáda použila mínomety
ráže 82 mm. Jedna mína dopadla  na dom
č. 897 na Hollého ulici, v ktorom bývala
rodina Jurásková. Táto mína prerazila stre-
chu domu, povalu  a zapichla sa  do dláž-
ky v izbe od ulice do hĺbky asi 30 cm.
Nevybuchla. Takto zostala v izbe až do
roku 1973, keď mal byť dom asanovaný
pri novej výstavbe mesta. Bolo to 4.
decembra 1973, keď som osobne s mjr.
Kühtraiberom  odniesol mínu z izby
a pyrotechnicky ju zneškodnil. Bola to
nárazová mína, ktorá mala poškodený
zapaľovač. Izba bola celý čas neobývaná
a majitelia o tom nikomu nehovorili,"
zaspomínal si pán Žák, ktorý pôsobil ako
pyrotechnik vo VTSÚ Záhorie v rokoch
1955 až 1989. Podľa pána Žáka spomína-
ný dom stál približne v miestach bývalého
autosalónu Hílek.

bar

Kvetinky 
motýlika Emanuela

Prázdninový pobyt pre deti od 5 do
14 rokov v penzióne Štiavnica v Liptov-
skom Jáne pripravuje Klub humanita
a zdravie pre všetkých a Záhorské osve-
tové stredisko (ZOS) v Senici v čase od 17.
do 23. júla. V programe je práca s prírod-
ným materiálom (Oľga Štefková), netradič-
né výtvarné techniky (Daniela Orthová),
angličtina netradičnou formou pre začia-
točníkov i pokročilých (Silvia Brožková),
návšteva národných parkov...  Cena 4 120
Sk. Prihlásiť sa možno u RNDr. M.
Hesskovej v ZOS na Hviezdoslavovej 323,
tel. č. 651 3740. 

NS

S Fénixom na Záhorie 
Detská organizácia Fénix v Senici pri-

pravuje na Záhorí v júli  3 letné detské
tábory. 
Prvý bude od 4. do 10. júla a ponesie sa
v znamení poznávania života Indiánov. 
Druhý potrvá od 11. do 17. júla a stráviť ho
môžete spolu so spevákom a tanečníkom
J. Slezákom. 
Tretí od 18. do 24. júla. Pre deti je pripra-
vený pestrý program, ubytovanie vo vojen-
ských stanoch. 
Prihlásiť sa možno do 20. júna na tel. čísle
034/651 3537 alebo 0903/210 297. 
Cena  1 700 Sk. 

NS  

Piusove Súvislosti   
Pavol Stanislav potešil 20. mája svojich

čitateľov prezentáciou  najnovšej  básnic-
kej zbierky Súvislosti v Štúdiu Divadla
Andreja Bagara v Nitre, ktorú zorganizo-
val Literárny klub Janka Jesenského
v Nitre a nitrianska pobočka Spolku  slo-
venských spisovateľov. Okrem ukážok
z básní Pavla Stanislava v podaní  hercov
divadla Hildy Augustovičovej a Jána
Grešša boli predstavené  i ďalšie nové
knižné tituly. 

V jedenástej knihe básní sa Pavol
Stranislav, podľa slov Pavla Janíka, predse-
du Spolku slovenských spisovateľov,
vyznáva zo svojich súvislostí so známymi
i neznámymi ľuďmi, s najbližšími a naj-
drahšími bytosťami, ale i s celým ľudstvom
a jeho Stvoriteľom. Neúnavne pokračuje
v hľadaní čistoty v medziľudských vzťa-
hoch, vo vyjadrovaní viery a v objavovaní
nádeje.

Básnické posolstvá Pavla Stanislava sa
viacerými aspektmi ponášajú na modlitby.
Čitateľom poskytujú útechu v podobe
efektívnej psychohygieny, zbavujú ich
úzkosti a negatívnych emócií, povznášajú
ich , povzbudzujú a umožňujú im vyrov-
nať sa s konkrétnymi životnými situáciami.
Stretnutie s básnikom  a jeho najnovšou
básnickou  zbierkou  Súvislosti pripravuje
Záhorská knižnica   v októbri tohto roku.

KS  

Nech žije Kunov!
V grantovom programe Konta Orange

Šanca pre váš región  bol schválený  pro-
jekt Nech žije Kunov, ktorý predložila
Čajovňa u sousedú.  Cieľom projektu je
v objekte kultúrneho domu Kunov, kde
sídli Čajovňa u sousedú  a na priľahlom
pozemku vytvoriť kultúrno-športový areál.
Bude  to miesto, ktoré bude  slúžiť deťom,
mládeži i starším ľuďom z Kunova, turis-
tom, všetkým, ktorí  si budú chcieť pose-
dieť v príjemnom prostredí. 

„S realizáciou projektu začneme tak,
aby 9. júla  mohla byť malá kultúrno-špor-
tová otváracia akcia. Upravíme dvor pri-
daním ďalšej zelene, lavičiek, opravíme
a zmodernizujeme detské preliezačky.
V našom pláne je aj vybudovanie malého
ihriska na plážový volejbal, ktoré by
mohlo slúžiť aj ako pieskovisko. Priestor
obohatíme tiež o basketbalový kôš a malý
rozkladací bazén. Naším zámerom je
vytvoriť miesto, kde by ľudia mohli vychut-
návať voľné chvíle spolu so svojimi blízky-
mi, rodinou a priateľmi. Miesto,  kde sa
môžu deti hrať, mládež a dospelí stretá-
vať, spoznávať rôzne tradície, športovať
a relaxovať.  Realizácia projektu  bude kro-
kom k väčšej ponuke pre ľudí bažiacich
po kultúrnom a športovom vyžití.   Ku kul-
túrnej činnosti, ktorú vyvíja Čajovňa u sou-
sedú už 4 roky, sprístupníme ešte  inter-
net," povedala Milena Cádrová, prevádz-
kovateľka Čajovne u sousedú.  NS

Senický jarmok   
Mesto Senica pripravuje v dňoch

24. a 25. júna  na Sadovej ulici Senický
jarmok. Po oba dni bude trhovisko
otvorené od 8. do 18. hod. Štafeta 

víťazstva a vďaky
Ministerstvo obrany SR pri príleži-

tosti 60. výročia víťazstva nad fašiz-
mom  zorganizovalo štafetu víťazstva
a vďaky, ktorá štartovala na Dukle
a končila v Bratislave.  Jedna z trás vied-
la aj cez Senicu.  Na Námestí  oslobo-
denia sa štafeta zastavila  7. mája krátko
po 9. hod. Bežcov privítal zástupca pri-
mátora Ing. Anton Cibula, ktorý  privia-
zal stuhu  s názvom mesta na štafetový
kolík. bar

Rozšírili 
stránkové hodiny 

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru Senica oznamuje, že z dôvodu
zlepšenia situácie  pri vybavovaní strá-
nok od 1. júna rozširuje stránkové dni
a hodiny.
Pondelok 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Streda 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30
Piatok 7.30 – 12.00
Agenda občianskych preukazov  
piatok 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Agenda evidencie vozidiel na ODI 
utorok 7.30 – 12.00, 13.00- 15.00
Agenda cestovných dokladov  
na SVD ODI  
utorok a štvrtok 7.30 – 12.00

Kvety k pomníku 
„Návraty k poučeniam z 2. svetovej

vojny  sú veľmi potrebné. Veď ani dnes po
60 rokoch od jej skončenia nie je svet ideál-
ny. Sme povinní brániť  to, za čo sa platilo
krvou a životom na frontoch či   v koncent-
račných táboroch. Nedopusťme, aby sa
zabudlo na historickú skúsenosť národného
boja za slobodu a jeho obete. Zabráňme
oživovaniu neofašizmu, rasizmu a extrém-
neho nacionalizmu.  Pokloňme sa všetkým,
ktorí počas 2. svetovej vojny  položili svoje
životy za náš slobodný a mierový život," pri-
pomenul o.i. v príhovore predseda
Oblastného výboru SZPB Jozef Fritz na piet-
nej spomienke pri príležitosti 60. výročia
víťazstva nad fašizmom pri soche Víťazstvo
na Námestí oslobodenia. V ten deň 6. mája
členovia Zväzu vojakov SR, Klub Senica,
spoločne s primátorom Senice Ľ. Parízkom
položili vence vďaky aj pri pomníku rumun-
ských vojakov na cintoríne. 

Text a foto  bar 
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Applause 
obhájil prvenstvo  

6 strún a 5 liniek notovej osnovy – alfa
a omega všetkých muzikantov a spevákov
a zároveň magické čísla, symbolizujúce 6.
ročník  tejto súťaže a dátum jej konania –
5.5. Či bolo vďaka týmto číslam v súťaži
i viac mágie a šťastia, to mohli posúdiť
samotní súťažiaci a odborná porota.
Faktom však zostáva, že spevácka a hudob-
ná súťaž POP SENICA Centra voľného
času Stonožka v Senici naberá na kráse,
kvalite i profesionalite, ako sa o nej vyjadri-
li vzácni hostia podujatia, na čele s primá-
torom mesta Senica RNDr. Ľubomírom
Parízkom.

Súťaž bola prvýkrát organizovaná systé-
mom výberových kôl a semifinále, čo bol
síce pre organizátorov krok do neznáma,
ale veríme, že vydarený.

Neverejných výberových kôl sa v dňoch
23. a 25. apríla zúčastnilo 37 spevákov zo
16 vysielajúcich organizácií  (ZŠ, ZUŠ)
okresu Senica a Skalica a do finále sa pre-
bojovalo v troch vekových  kategóriách 11
najlepších.

Verejné semifinále  pre hudobné skupi-
ny si 5.5.doobeda v senickom Dome kultú-
ry (DK) vyskúšalo sedem skupín (First
Experiment ZUŠ Holíč, Relax a Reflex  ZUŠ
Gbely,  Made in me  CVČ Senica, The
Strain Holíč, Energia ZUŠ Skalica
a Applause Senica), z ktorých sa  do finále
kvalifikovali – First Experiment, Relax,
Energia a Applause.

Semifinálové doobedie doplnené taneč-
ným vystúpením „stonožkiných" mažoreti-
ek a mladých breakerov CVČ sledovalo
350 divákov - žiakov senických a okolitých
ZŠ a SŠ, ktorí dokázali vytvoriť toľko
potrebnú súťažnú atmosféru. Ďakujeme!

Finále súťaže, prvýkrát  realizované
v DK vo večerných hodinách  pre širokú
verejnosť, sa kvalitou speváckych výkonov
bez preháňania vyrovnalo televíznej
SuperStar. Ľutovať môžu všetci, ktorí si 5.5.
o 18. hod. nenašli čas a nevideli, aké profe-
sionálne talenty sa rodia v Senici a na
Záhorí. Veď absolútnou víťazkou kategórie
žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ sa stala Seničanka
– Michaela MihaIovičová.  Chodí na  I. ZŠ,
ale po speváckej stránke s ňou pracujú
obaja rodičia, muzikanti a pani učiteľka zo
ZUŠ Topoľčany. Ďalšou úspešnou mladou
speváčkou v tejto kategórii bola Patrícia
Barkóci, ktorá na súťaži hájila farby CVČ
Stonožka a získala krásne 3. miesto. Tretie
miesto, tentoraz v kategórii hudobných
skupín, získala vo večernom finále senická
skupina Applause  (obhajca minuloročné-
ho víťazstva). Blahoželáme.  

Pocta za výkon na slávnostnom finále
však patrí i moderátorovi Janovi Hyžovi,
tanečnej skupine Sonny, breakerom, 7-roč-
nej Timei Petrovičej i zvukárom Lacovi
Košinárovi a Michalovi Kalmanovi,  ktorí
spoločne s fanúšikmi  a najmä  finalistami
dokázali vytvoriť nezabudnuteľný večer.
Plní dojmov a nadšenia z mimoriadnej kva-
lity všetkých súťažných  výkonov bola tiež
odborná porota v zložení Ján Slezák (muzi-
kálový herec), Jaroslav Závodský (hudobník
a semifinalista SuperStar) Tomáš Kmeť
(hudobník a majiteľ nahrávacieho štúdia

Exponent Hlohovec) a Ondrej Farkaš
(hudobný dramaturg Rádia NAJ) ktorí na
metodickom seminári pre súťažiacich,
nešetrili chválou.

Úprimné slová vďaky za celú organizá-
ciu súťaže  opakovane zaznievali i z úst uči-
teľov ZUŠ Gbely a ZUŠ Skalica, z čoho sa
Stonožka veľmi teší. 

Prvú cenu pre víťaza v kategórii stred-
ných škôl - dva lístky na muzikál Hriešny
tanec do divadla Aréna  venoval Ján Slezák.  

POP Senica 2005 je týmto minulosťou!
A či sa vydaril? To nech posúdia iní.
Mne však nedá, aby som ešte raz neoslovi-
la  senických divákov  - na večernom finále
ste nám chýbali! Na budúci rok to môžete
napraviť. Verte, že to stálo za tých 50 Sk 

Dana Kopecká, 
ved.odd. kultúry CVČ Senica

Odkazy pre našu ZEM 
Deň Zeme sa zrodil 22. apríla 1970

v Kalifornii v USA. Americkí ochrancovia
prírody poukázali na stav a ohrozenie
životného prostredia  a ich aktivita oslovi-
la mnoho Američanov, ale i väčšinu krajín
na celom svete. Záhorské osvetové stre-
disko Senica v spolupráci s ďalšími  orga-
nizáciami a inštitúciami pripravilo pri prí-
ležitosti Dňa Zeme  veľa zaujímavých
podujatí. 

10. ročník súťaže detských výtvarných
prác Ohrozená planéta bola najväčším
a najmasovejším podujatím. Spoluorgani-
zátormi tohto podujatia boli MsÚ Senica,
SZOPK, SEV Dubinka, Klub HZV v Senici.
Organizátori dostali 232 veľmi kvalitných
detských prác. Výstava bola nainštalovaná

v Dome kultúry od 18.4. – 6.5. a jej  domi-
nantou bola kompozícia Ohrozená plané-
ta,  ktorú pod vedením Š. Ortha nainštalo-
vali študentky ZUŠ Senica Alžbeta
Dornáková, Lenka Driečna, Monika
Záškvarová a Martina Provazníková.
Kultúrnym programom prispeli Hanka
Vaculová, Michal Krištof a deti z MŠ Senica,
elokovaná trieda na  Komenského ulici pod
vedením Oľgy Štefkovej. Výstavu si pozrelo
viac ako 1 668 detí z materských, základ-
ných i stredných škôl. 

Symbolicky listami začali kresliť odkazy
pre našu ubolenú Zem žiaci 1. ročníka ZUŠ
Senica pod vedením Mgr. art. Natálie Žúr-
kovej v Dome kultúry. Tento list potom
upevnili na papierový strom, ktorý bol
súčasťou výstavy. Na tento strom upevňo-
vali potom  svoje odkazy aj deti, ktoré pri-
chádzali na výstavu. Je potešiteľné, že
deťom nie je ľahostajný osud našej planéty.
Uvedomujú si, čo ju poškodzuje a ako
môžu oni samé prispieť k zlepšeniu života
na nej. Aké boli odkazy detí? Napríklad:
Správajme sa tak, aby deti mohli na nás
spomínať v dobrom. Chcem aby boli pekné
lesy, lúky a polia. Nikdy viac tsunami! Je mi
ľúto Černobyľu. Menej alkoholu a drog!
Vydrž ešte veľmi, veľmi dlho! 

Večerný kvetopád  dal  bodku za krásny-
mi a náročnými podujatiami. Je organizova-
ný už tradične  v spolupráci so SZOPK a
Stranou zelených Slovenska. Úvod patril
literárno-hudobnému pásmu. V ňom  sme si
zaspomínali na tých, ktorí boli a naďalej sú
veľkými postavami pri organizovaní poduja-
tí ku  Dňu Zeme  a dnes už nie sú medzi
nami. Bol to prvý federálny minister život-
ného prostredia J. Vavroušek, spevák K.
Kryl, ktorý spieval na Dni Zeme v Senici
pred 12 rokmi a Dr. A. Gamanová, ktorá sa
vždy aktívne podieľala na podujatiach.
SZOPK a SZS udelili najlepším z najlepších
ďakovné listy. Medzi ocenenými boli V.
Selko, Ľ. Staňko – členovia stráže ochrany
prírody, J. Škrhová, D. Ševčíková, M. Zburín,
Dr. P. Kubík, R. Šečík, V. Jesenský, O. Štef-
ková, E. Havlová, D. Penciaková a Dr. A.
Šnittová.  Tento deň mnohí zakončili vdy-
chovaním vône rozkvitnutých stromov,
kedy sa zabúda na starosti a uvedomujeme
si silu  a krásu stromov, prírody a života.
A to je vlastne hlavným cieľom Dňa Zeme. 

RNDr. Magdaléna Hessková
Foto autorka  
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Slniečka v rekorde 
Je sobota, 7. máj, tesne po poludní.

Pred Stonožkou sa na počudovanie  oko-
loidúcich schádza nevídané množstvo
detských kočíkov na meter štvorcový.
Tým, čo v nich sedia, možno z očí čítať
očakávanie. Veď mnohí z nich idú na
svoj prvý výlet...

Ešteže sme milého uja šoféra informova-
li o tom, že bude viesť vzácny náklad (naše
bábätká) a kufor nám len tak-tak stačil na tú
hŕbu  štvorkolesových tátošov. Len pre zau-
jímavosť: autobus obsadilo 30 detí vo veku
od 1 do 9 rokov a 40 rodičov. Detské noš-
teky a rúčky sú nalepené na oknách, v ten
deň, najkrajšieho senického vozidla.
A cesta za dobrodružstvom mohla začať.

Kam sme sa vlastne vybrali? Únia
materských centier nás pozvala na
Rodinný koncert venovaný Dňu matiek,
spojený s pokusom o zápis do
Guinnessovej knihy - cieľom bol čo naj-
väčší počet mamičiek (ocinov) tlačiacich
kočík s dieťaťom na trase 1 míľa (1 600 m).
Všetci rodičia dúfali, že práve ten ich
maličký neposedník v autobuse zaspinká.
Ale pozor!  Ktorý z tých rozumčekov si
nechá ujsť svoju prvú cestu autobusom?
Bolo ich tak na prsty jednej ruky.
Kilometre ubiehajú a sotva sa nazdáme,
prechádzame vstupnou bránou pred NTC
k futbalovému štadiónu Slovan. Sme milo
prekvapení veľkou účasťou mladých rodín
z celého Slovenska. Len čo vystúpime,
s príjemným napätím odchádzame začle-
niť sa k davu. Víta nás niekoľko vyslúžilých
šašov a zaraďujeme sa do dlhého radu
kočíkov. Všetkým ide o jedno: zaregistro-
vať sa na svetový rekord a prekonať tak ten
predošlý (108 kočíkov). Ako sa na správ-
nych Seničanov patrí, naša výprava bola
viditeľne označená žltými senickými
slniečkami.  Šašo-moderátor sa viackrát opý-
tal: „Odkiaľ ste?" Odpoveď: „Zo Senice!". Aj
to bol jeden z cieľov našej návštevy. Hrdo
reprezentovať náš klub Klub mamičiek
v CVČ Stonožka, a tak celú Senicu.

Je presne pol štvrtej a výrážame na
trasu. Deti trošku nechápavo hľadia, kam
sa to s nimi maminy hrnú. Na trase je nie-
koľko občerstvovacích staníc s mliečkom

či jogurtom, niekoľko usmiatych záchraná-
rov a senzáciechtiví reportéri. Všade vlád-
ne pohoda a dobrá nálada. Nečudo - veď
patrónom maličkých bolo celý deň májo-
vé slniečko. Celkovo treba prejsť tri kolá
okolo štadióna, po každom dostávame
pečiatku. Na všetkých, ktorí to zvládli,
čaká voňavá odmena vo forme hodnotné-
ho kozmetického balíčka. A čo ak kočík
nemáte? Nevadí požičiate si! Presne po
hodine je pokus o rekord ukončený. Vyšlo
to? To sa dozvedáme až z médií.
Minuloročný rekord bol prekonaný o 188
kočíkov!

To však zďaleka nebolo všetko. Na deti
s rodičmi čakalo v priestoroch NTC ešte
veľa prekvapení. Súťaže, v ktorých bol
každý víťazom, maškrty, hračky, divadiel-
ko, čertíci, kráľ s princeznou. Hlavný pro-
gram deťom spestrila dvojica Ela a Hop,
ktorá ďeťom predstavila malých taneční-
kov, veľkých hudobníkov, 3 prasiatka
a ďalších kamarátov malých detí. Počas
programu boli ocenené zariadenia, ktoré
sú priateľské deťom (obchody a reštaurá-
cie, kde mamina s kočíkom je vítaná a det-
ský džavot je znamením úspechu). Zlatým
klincom bola tombola, ktorá potešila
nejednu mladú domácnosť.

To už bol čas rozlúčiť sa, aby sme stihli
šarvancov uložiť včas do postieľok. Na
parkovisko k autobusu prichádzali rozjas-
nené tváričky a nadšení rodičia. Hádam
nikto z nich neľutoval tento zvláštny, pre
niektorých  možno až slávnostný deň.
Chce sa niekto spýtať, čo na tom všetkom
bolo také úžasné? Všetko! Senické
Stonožkine slniečka dosiahli možnosť
prvýkrát sa prezentovať na celoslovenskej
ploche. Stretli sme sa s ďalšími materskými
centrami z celého Slovenska. Pripomenuli
sme si Deň matiek nezvyčajným spôso-
bom a vyjadrili tak svoj postoj k neopísa-
teľnej hodnote materstva. Deťom sme
z obyčajnej soboty spravili veľký sviatok
a navyše sme prispeli k prekonaniu sveto-
vého rekordu. Utužili sme vzťahy v kolek-
tíve našich mamičiek, spoznali ocinov...
A utvrdili sa v tom, že o rok to skúsime
znova!

Mgr Silvia Krišáková
CVČ Senica

Vláčikom 
sa propagovali 

Súčasťou programu bola aj prezentácia
materských centier formou vláčika pozo-
stávajúceho z farebných kartónových
vagónikov. Každé materské centrum  si
vyrobilo ten svoj, v NTC sme sa spojili
a pod vedením rušňa z Únie materských
centier prešli pomedzi návštevníkov
(v škatuliach boli schované koordinátorky
jednotlivých materských centier). Každý
vagón žiaril farbami a fotografiami, či pís-
mom približoval svoju činnosť. Posúďte
ten náš. Mgr. S. Krišáková

Mestské detské tábory  
CVČ Stonožka ponúka počas letných

prázdnin voľné miesta v mestských tábo-
roch s dennou dochádzkou od 7.30 do
16.30 hod., z ktorých každý má svoje
zameranie.

I. turnus: 4. – 8. júl Výtvarná výchova –
anglický jazyk
- angličtina s využitím výpočtovej techniky
a netradičnej výtvarnej výchovy, anglická
konverzácia, maľba na sklo, batikovanie,
maľba na telo-tvár, ruky, práca s hlinou,
prírodninami, turistika, plávanie, táborák,
hry, súťaže. Poplatok 1000 Sk.

II. turnus: 11.– 15. júl Z každého rožka
troška 
- hry, súťaže, PC, cykloturistické výlety do
okolia, kúpalisko, divadielka, táborák.
Poplatok 600 Sk.

III. turnus: 18. – 22. júl Športové zame-
ranie 
- basketbal, futbal, plávanie, bicyklovanie,
súťaž kolobežiek, spoločenské hry, zá-
bava, „opekačka" na kúpalisku i pri tábo-
ráku, výlet do blízkeho okolia. Poplatok
600 Sk. 

V cene  je zahrnutý: obed, pitný režim,
vstupné, odmeny, pomôcky k jednotlivým
činnostiam, pedagogický dozor, lektorka
anglického jazyka a výtvarnej výchovy. 
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Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskut
V obradnej sieni MsÚ prijala  prednostka MsÚ Katarína Vrlová

30. apríla futbalové mužstvo FC  Olympique Štefánik Frankophone
Bratislava, zostavené  z pracovníkov ambasád Francúzska, Švajčiar-
ska, Kamerunu,  Senegalu a Maroka, ktoré potom odohralo priate-
ľský futbalový zápas v Oreskom. V drese mužstva hral aj veľvysla-
nec Francúzska Jacques Faure (na foto pri zápise do pamätnej
knihy Senice) i švajčiarsky konzul  Christophe Vauthey.

bar, foto P. Horváth

V Základnej umeleckej škole v Senici  (ZUŠ) vystúpilo 20. mája
The Swiss Trio, ktoré  tvorili Paul Haemig (flauta), Midori
Dumermuth (gitara) a Daniela Hodel (tanec). Na koncerte pred-
viedli diela Mozarta, Schuberta, Paganiniho a ďalších. Podujatie
zorganizovali ZUŠ a Mesto Senica  a Švajčiarske veľvyslanectvo.
Riaditeľ ZUŠ M. Gál (vľavo) a vpravo švajčiarsky konzul Christophe
Vauthey s umelcami. bar, foto Š. Orth

Program Týždňa slovenských knižníc, ktorý v Senici organizova-
la Záhorská knižnica, bol pestrý, zameraný na rôzne vekové kate-
górie detí a mládeže. Spisovateľky Miša Štefanovičová, Zuzana
Predmerská a ilustrátor Ľuboslav Paľo na stretnutí so žiakmi II. ZŠ
v Senici. Vľavo odborná pracovníčka Záhorskej knižnice T.
Poštenyiová, vpravo riaditeľ školy K. Siwiec    KS

Dňa 18. mája prišlo  do ZUŠ v Senici veľké množstvo žiakov 1.
– 5. ročníkov základných škôl zo Senice i okolia, aby si pozreli aké
možnosti im škola ponúka v rozvíjaní ich talentu. V Deň otvore-
ných dverí mali deti spolu so svojimi učiteľmi i rodičmi otvorené
všetky triedy hudobného, tanečného, výtvarného i dramatického
odboru a videli nielen pekné a dobre vybavené priestory, ale mohli
si aj vyskúšať hru na hudobných  nástrojoch alebo si mohli svoj
talent overiť vo výtvarných technikách. V divadelnom štúdiu sledo-
vali niekoľko predstavení. A nakoniec všetkých, ktorí v tento deň
prišli do ZUŠ, očarili svojimi choreografiami a tancami najmladší
žiaci  tanečného odboru. Treba sa už len rozhodnúť. 

Text a foto Štefan Orth

Porážka fašizmu pred 60. rokmi znamenala začiatok života
v mieri.  Žijúci pamätníci tých dní spomínajú na krutosť vojny a ape-
lujú na súčasníkov, aby si chránili pokojný mierový život. Zásluhy
v protifašistickom odboji ocenila poslankyňa NR SR Dagmar
Bollová, ktorá 6. mája odovzdala 19  účastníkom pamätné listy ude-
lené ÚV KSS. Text a foto bar  

V rámci Týždňa slovenských knižníc prišli do Senice medzi deti
a mládež predstavitelia vydavateľstva Perfekt: spisovatelia Zuzana
Križková, Marcela Horváthová a Drahoslav Machala a šéfredaktor-
ka vydavateľstva  Magdaléna Fazekašová.                KS, foto Š. Orth
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Zdravotnícke okienko
Neinfekčné ochorenia
tráviaceho traktu
Vredové ochorenia žalúdka a dvanástnika

Je pre ne typický sezónny výskyt - na jar
a na jeseň. U detí sú zriedkavé, skôr streso-
vé, pri rozsiahlych popáleninách a pod.
Častejšie sú u dospelých. Pôvodcom je
baktéria - Helicobacter pylori.

Zhruba platí, že bolesti v hornej časti bru-
cha po jedle signalizujú žalúdočné vredy,
bolesti nalačno, najmä v noci dvanástnikové.
Diagnosticky je najlepšie vyšetrenie fibro-
skopom - elastickým tubusom, zavedeným
do žalúdka a dvanástnika. Röntgenové
vyšetrenie poskytuje veľa falošne pozitív-
nych ako aj falošne negatívnych výsledkov.
Pri endoskopii sa navyše dá odoberať mate-
riál na biochemické a mikroskopické vyšet-
renie a priamo posúdiť stav slizníc.

V liečbe je hlavné zlikvidovanie mikró-
ba, už aj preto, že má určitý vzťah k rakovi-
ne žalúdka. V prevencii sa odporúča neoli-
zovať cumlíky kojencom, lebo podľa ved-
cov sa tak najčastejšie zanášajú helikobak-
térie do žalúdkov malých detí. Zloženie
strany ani počet jedál ochorenie význam-
nejšie neovplyvňujú. 
Krv v stolici

Je to závažný príznak, ktorý si určite
zaslúži konzultáciu s lekárom. Čerstvá krv
na konci stolice alebo na toaletnom papieri
pochádza najčastejšie z prasknutých hemo-
roidálnych uzlíkov, tzv. zlatá žila. Sú to
vlastne také malé kŕčové žilky pletené
okolo vonkajšieho alebo vnútorného zvie-
rača. Nie sú nebezpečné, ale skôr neprí-
jemné, najmä keď sa zapália. Liečba patrí
do rúk lekára, často sa končí operatívne
odstránením rozšírených žíl.

Krv z vyšších partií črevného traktu sa
dostáva von v rôznom stupni trávenia.
Stolica je najčastejšie dechtovitá, lepí sa na
misu, je redšia ako obvykle. Krv môže
pochádzať z krvácajúceho polypu,
Meckelovej vydutiny čreva alebo z nádoru.
Pri náleze krvi v stolici treba čo najskôr
navštíviť ošetrujúceho lekára a podrobiť sa
sérii odborných vyšetrení - podozrenie na
zhubné ochorenie čreva je tu vysoké.
A stále platí - čím skôr sa liečba začne, tým
je väčšia nádej na vyliečenie.

V lekárňach sa dá zakúpiť test na detek-
ciu tzv. okultného (skrytého) krvácania,
ktoré dlho predchádza objaveniu zjavného.
Doporučujeme ho absolvovať osobám,
v rodine ktorých sa častejšie vyskytujú
nádorové ochorenie tráviaceho traktu.

MUDr. Z. Šulek

Nebezpečné kliešte
Európska kliešťová meningoencefalití-

da je nehnisavý zápal mozgu a mozgo-
vých blán, ktorého pôvodcom je vírus pre-
nášaný kliešťami z rezervoárových zvie-
rat.

Je to typická nákaza s prírodnou ohnis-
kovosťou. Pre udržanie nákazy a jej možný
prenos na človeka musia byť vytvorené
vhodné podmienky pre život kliešťov ale aj
rezervoárových zvierat, na ktorých kliešť

parazituje. Najvýznamnejšie sú ohniská
nákazy v oblastiach listnatých a zmieša-
ných lesov. Podiel infikovaných kliešťov
v ohnisku kolísa od niekoľko percent až do
5 percent. Na Slovensku sa ohniská nákazy
nachádzajú na západnom Slovensku,
najmä na Záhorí, v oblasti pohoria Tríbeč,
okolo Rožňavy, ale aj na Považí v okolí
Považskej Bystrice. Vysoko aktívne sú
ohniská na južnej Morave, v dolnej časti
Rakúska a v ČR na Berounsku.

Medzi rezervoárové zvieratá patria
lesné a poľné hlodavce, líšky a srny.
Z domácich zvierat to môžu byť kozy,
hovädzí dobytok, ale aj psy.

Prenášačom nákazy je kliešť obecný
(Ixodes ricinus). K infekcii dochádza po pri-
satí slinami infikovaného dospelého kliešťa.
Čím je kliešť dlhšie prisatý, tým vzrastá
veľkosť infekčnej dávky, a teda aj pravde-
podobnosť prenosu. V minulosti, ale aj
dnes, dochádza k prenosu aj po konzumá-
cii tepelne nespracovaného mlieka infiko-
vaných hospodárskych zvierat (kráv a kôz).

Ochorenie má sezónny výskyt od mája
do októbra a súvisí s cyklami aktivity klie-
šťov a pobytom ľudí v prírode.

U 80 - 90 percent infikovaných osôb
vírusom Kliešťovej encefalitídy sa nerozví-
jajú žiadne klinické príznaky.

Tam, kde dôjde k ich rozvinutiu,
v prvom štádiu pripomínajú chrípku -
horúčka, bolesti kĺbov. Po 1 - 20 dňoch,
kedy je pa-cient takmer bez príznakov,
môže nasledovať druhé štádium, ktorého
priebeh je závažnejší. Vírusy sa pomnožia
a prenikajú do centrálnej nervovej sústavy,
kde poškodzujú nervové bunky. Prejavuje
sa to silnými bolesťami hlavy, zvracaním,
vysokými horúčkami, poruchami vedomia.
Kliešťový zápal mozgu môže mať i trvalé
následky, ako sú obrny, chronické bolesti
hlavy, poruchy koncentrácie, znížená
výkonnosť, depresia.

Každý kliešť nie je nosičom vírusu klie-
šťovej meningoencefalitídy. Avšak ochore-
nie vznikajúce po pohryznutí infikovaným
kliešťom je natoľko závažné a nebezpečné,
že je potrebné urobiť účinné preventívne
opatrenia, ktoré spočívajú predovšetkým
v očkovaní.

Očkovanie sa odporúča všetkým
ľuďom, ktorí žijú v známych ohniskách
nákazy, osobám profesionálne vystaveným
zvýšenému riziku - poľnohospodári, lesní
robotníci, vojaci a osobám, ktoré cestujú
do známych ohnísk.

Očkovacia látka obsahuje usmrtené
vírusy. Po jej podaní do ľudského tela
začne imunitný systém očkovaného člove-
ka vytvárať obranné látky. Očkovanie
nemôže viesť k vzniku choroby, naopak po
opakovanom stretnutí s vírusom kliešťovej
meningoencefalitídy je organizmus chráne-
ný a neochorie.

Dlhodobý účinok očkovania je zabez-
pečený podaním 3 dávok a následným pre-
očkovaním 1 dávkou každé 3 roky.
Očkovanie je najlepšie uskutočniť v stude-
nom ročnom období. Očkovanie nie je
povinné, hradí si ju každý záujemca sám.

MUDr. Katarína Naďová, MPH
regionálny hygienik

Ponuka CVČ na jún 
� 4.6. od 10. do  16. hod. letisko Senica:
Medzinárodný deň detí – v spolupráci
s firmou COMP-LET (súťaže s rozprávkami,
Stonožkine kúzla a čary, tanečné a spevác-
ke vystúpenia, nafukovací hrad, šermiari,
disco, kynológia).
� 7. – 8. 6.  športová hala: 
Školské majstrovstvá SR vo vybíjanej diev-
čat.
� 8.6. o 10. hod. v Západoslovenskom
múzeu Trnava:
Krajská súťaž v speve populárnej piesne –
účasť CVČ Senica.
� 8.6. o 16.30 hod. v CVČ:
Pracovné stretnutie externých pracovní-
kov CVČ.
� 16.6. o 15. hod. dvor CVČ:
Stonožkino  vysvedčenie – koncoročné
slávnostné stretnutie členov krúžkov
s rodičmi (oddelenie kultúry), spojené
s kultúrnym programom a vyhodnotením.
� 17.6. o 18.30 hod. dvor CVČ U Čajkov:
Stonožkin  táborák s opekaním, gitarou,
peknými piesňami a pozorovaním hviezd.   
� 18.6. o 15. hod. na  futbalovom štadióne:
Vystúpenia detí CVČ na Záhoráckom
maratóne (mažoretky, Sonny, tanečná  prí-
pravka).
� 25.6. o 18. hod., dvor CVČ  U Čajkov:
Táborák s opekaním - Klub mamičiek
s deťmi.
� 26.6. o 14. hod. na  Kunovskej  priehra-
de:
Kultúrny program detí CVČ na otvorení
letnej sezóny.
� 27.6. o 8.30 hod. v Šaštíne-Strážach -
Gazárka:
Mladí záchranári – okresné kolo.
� 28.6. od 8.30  do 13.30 hod. v CVČ:
Deň otvorených dverí - pre školské kolek-
tívy ZŠ.

Spievali sme
v Bratislave

Na 5. ročníku renomovanej  regio-
nálnej speváckej súťaži pre deti a mlá-
dež Ružinovská zlatá vrana v Bratislave
sa po prvýkrát zúčastnili i reprezentanti
CVČ Senica. Z deviatich súťažiacich
Zuzana Hrubá (stredné školy)  obsadila
vo svojej  kategórii 2. miesto. Svojím
vystúpením v rockovom štýle vzbudila
u poroty veľkú pozornosť. Výborné
umiestnenie dosiahol aj Adam
Pavlovčin vo finálovej jedenástke, kedy
skončil na 4. mieste. DK  

Deťom pre radosť
Zábavno-športový deň  pri príležitosti

MDD bude 11. júna od 9. do 18. hod. v are-
áli VTSÚ Záhorie, ktorý je   spolu s detskou
organizáciou Fénix v Senici organizátorom
podujatia. Počas dňa čaká na návštevníkov
ukážka výcviku služobných psov, ukážka
činnosti policajného pohotovostného útva-
ru   a techniky dopravnej polície. Po celý
deň sa budú môcť deti  zapájať do  roz-
právkových  a športových  hier a súťaží,
nebude chýbať ani diskotéka.      NS
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Stopercentný spôsob ochrany proti zlodejom neexistuje,

ochranné opatrenia však majú význam. Môžeme ich rozdeliť
do  dvoch oblastí: režimovej a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom, že páchatelia málo-
kedy vstupujú do bytu spontánne, ale po určitej príprave.
Počas nej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnejší čas na jeho
vykradnutie.

domoch je vhodné mať aspoň na prízem-
ných oknách mreže alebo fóliu na sklo,
ktorá zabezpečí, že sklo sa pri rozbití
nerozsype. Elektronické zabezpečenie je
možné pripojením na niektoré stredisko
registrácie poplachov (známe ako pulty
centralizovanej ochrany - PCO). Funguje na
princípe elektronickej signalizácie neopráv-
neného vstupu do priestoru. Elektronika
má aj nevýhody – vysoká cena a časté
plané poplachy. Montáž musí uskutočniť
autorizovaná firma.

Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba

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

Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylome-
né dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ nie
je ešte vnútri. Tak ako zver zahnaná do
kúta, ak bežný zlodej, najmä ak je napríklad
pod vplyvom drog, je schopný v tejto situá-
cii vraždiť. Preto treba najprv zavolať na
políciu a rešpektovať ich pokyny – nevstu-
povať dnu, pretože tým sa likvidujú stopy
na mieste činu.  

Počas letnej dovolenkovej sezóny je
mnoho domov a bytov prázdnych, čo
páchateľom umožňuje do nich kedykoľvek
vojsť. Preto ak požiadame susedov alebo
známych, aby nám v byte polievali kvety,
popri týchto službách by mohli navodiť zda-
nie, že v byte sa niekto zdržiava. Každý deň
pohnúť záclonou, večer nechať aspoň na
hodinu rozsvietené svetlo v niektorej
z miestností, aktivovať si presmerovanie
telefónneho čísla na číslo rodiny alebo zná-
mych a pod. Samozrejme, treba zabezpečiť
vyberanie poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení, možno
ich rozdeliť na mechanické a elektronické.
Z mechanických opatrení je najdôležitejšie
mať kvalitné dvere, najlepšie viacbodovo
zamykateľné v kombinácii so zámkami
s vyššou úrovňou bezpečnosti, ktoré sa
nedajú otvoriť planžetou. Platí síce, ak chce
zlodej vojsť do vopred vytypovaného
objektu o ktorom vie, že sú v ňom cenné
veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa aj na
prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeobec-
nosti však kvalitná zámka (alebo ešte lepšie
dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov veľmi
efektívnou prekážkou. Súčasťou dverí by
mal byť širokouhlý priezor, ako aj pevne
uchytená poistná retiazka. Pri rodinných

Mestská polícia 
zasahovala

Napadol ju druh. Na operačnom
oddelení MsP  bolo  14. mája  o 15.
hod.  prijaté telefonické oznámenie  od
občianky mesta, že ju napadol jej druh.
Po príchode na miesto hliadka odviez-
la poškodenú na ošetrenie. Nakoľko
išlo  o podozrenie zo spáchania trest-
ného činu, prípad bol  postúpený na
OO PZ SR Senica.

Viacnásobné krádeže. Na základe
telefonického oznámenia občana
mesta 9. mája  o 14.35 hod.   hliadka
MsP šetrením zistila páchateľov kráde-
že. Títo (pochádzajúci z okresu Trnava
a Bratislava) na území mesta kradli
a nakoľko ich konanie malo znaky
trestného činu celý prípad si prevzalo
na doriešenie OO PZ SR Senica.

Kradli tuje. Dňa 8. mája  o 10.25
hod. bol od občianky mesta prijatý
telefonát, že na Hviezdoslavovej ul. pri
ubytovni sa niekto pokúša ukradnúť
tuje. Hliadka MsP na mieste našla kve-
tináč s tujami, ktorý si páchatelia už
stihli vyložiť na plot pri plavárni a me-
dzitým ušli. Pri neskoršej obhliadke
miesta o 11.45 hod. už boli dvaja mladí
muži z východu Slovenska prichytení
pri čine. Prípad   rieši  MsP.

Pozor na domových
podvodníkov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Senici upozorňuje občanov, že v obciach
a mestách sa opätovne pohybujú podomo-
ví obchodníci, ktorí ponúkajú na predaj
paplóny, vankúše, a deky. Podomoví
obchodníci ponúkajú svoj tovar predovšet-
kým starším občanom a v prípadoch, ktoré
boli zaznamenané, ponúkali takýto tovar
hlavne ženy. Keď si domáci ide po peniaze,
zvyčajne si obhliadnu miesto, odkiaľ ich
zobral. Neskôr využijú nepozornosť domá-
cich a odcudzia finančnú hotovosť, ktorú
majú občania odloženú na tzv. bezpeč-
ných miestach - v skrini, bielizníku,
v kuchynskej linke, pod matracom a pod.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Senici upozorňuje občanov, aby venovali
zvýšenú pozornosť neznámym osobám,
ktoré vpúšťajú do svojich príbytkov a prí-
padný pohyb podozrivých osôb hlásili na
číslo 158, resp. najbližší útvar polície. 

OR PZ Senica

Práca v armáde 
stále atraktívna 

Profesionalizácia našej armády graduje
a už onedlho budú muži na povinnú
vojenčinu len nostalgicky spomínať.
Zástupcovia  silnejšieho pohlavia brali
vojenskú službu ako neoddeliteľnú súčasť
svojho života. Veľa mladých mužov ruko-
valo v tom čase na vojnu so zmiešaným
pocitom strachu, zvedavosti, ale aj väčšou
či menšou dávkou presvedčenia, že to
zvládnu. A väčšina to aj bez problémov
zvládla.

Pre niekoho je práca v uniforme atrak-
tívna aj v dnešnej dobe. Stabilné zamest-
nanie, sebarealizácia v krajných situá-
ciách, fyzická záťaž, práca s modernou
technikou a technológiami. Aj toto sú
niektoré z čŕt profesionálnej služby, ktoré
môžu nakloniť misku váh pri rozhodovaní
sa. Nejedná sa však už iba o strohé splne-
nie si povinnosti voči štátu. 

Toto obdobie je pre našu armádu cha-
rakteristické dynamickým rozvojom nie-
len v oblasti personálnej, ale aj v oblasti
technického a technologického vybave-
nia, zmien v systéme vojenského vzdelá-
vania i samotnej starostlivosti o vojaka.
Profesionálna služba v prostredí unifo-
riem, výcviku, pevných zásad a pravidiel
vytvára novú alternatívu na našom pra-
covnom trhu.

Profesionalizácia Ozbrojených síl, na
jednej strane toľkokrát propagovaná
a medializovaná, na druhej strane chýba
dostatok relevantných informácií, na
základe ktorých by sa mohol nezaintere-
sovaný mladý muž správne rozhodnúť. 

Profesionálnym vojakom sa môže stať
ten človek, ktorý sa tak rozhodne sám
z vlastného presvedčenia, rešpektujúc
svoje vlastné dôvody. Nesmie byť psy-
chicky labilný, musí mať adekvátnu fyzic-
kú kondíciu, nie je pre neho problém pra-
covať v tíme a dokáže sa do určitej miery
podriadiť alebo naopak presadiť.

Ozbrojené  sily SR ponúkajú široké
spektrum pozícií. Ich nová štruktúra vytvá-
ra priestor pre uplatnenie najmä techni-
kov, vodičov,  športovo aktívnych ľudí
i odborníkov v rôznych iných oblastiach.
Ponúkané pozície v priestore profesionál-
nej služby sú zaujímavé najmä pre kate-
góriu ľudí vo veku 18 až 30 rokov vzhľa-
dom na samotný charakter  služby.

Výber personálu do novej profesionál-
nej armády na báze dobrovoľnosti, pevne
stanovené kritéria pri výbere, ako aj nezá-
väznosť žiadosti počas prijímacieho kona-
nia (cca 3 mesiace) sú pozitívnym pred-
pokladom vytvorenia kvalitnej silovej
zložky štátu. Konečne aj v armáde budú
pracovať ľudia, ktorí majú o túto prácu
skutočný záujem. Naša armáda sa stáva
naozaj profesionálnou.

Kontakt: Regrutačné stredisko,
Paulínska 13, 917 01 Trnava, tel. č.
033/5521032, 0960/395331, služ. mobil
0903/820 567, www.personal.mil.sk

-md-



�p
or

t
Naša Senica 5/2005

14

Návrat k historickému úspechu
V tomto čísle sa ešte spomienkami a fotogalériou vrátime

k historicky jubilejnému majstrovskému titulu volejbalistiek VK
OMS Senica. Radostné pocity z veľkého a vytúženého úspechu
nám priblížil manažér Ing. Karel Valášek

„Po dvadsiatich piatich rokoch mojej práce  v senickom žen-
skom volejbale je prvý majstrovský titul zadosťučinením za všet-
ku moju prácu. Všetkým nám je jasné, že na tomto úspechu má
veľký podiel vstup generálneho sponzora OMS Senica na čele
s Vladimírom Levárskym do volejbalového klubu. Samozrejme
treba pri tomto úspechu spomenúť trénera Vladimíra Sirvoňa,

ktorý dal nášmu družstvu svoju obrovskú skúsenosť, nielen hráč-
sku a trénerskú, ale aj obrovský cit pre koučovanie mužstva
v dôležitých momentoch jednotlivých zápasov, že kritické
momenty v sezóne družstvo zvládlo.

Ženské družstvo sa stalo konkurencie schopným tímom pre-
dovšetkým pre Sláviu UK Bratislava, ktorá vždy s Číňankami alebo
Brazílčankami nás po hernej stránke predčila, lebo sme si nemoh-
li dovoliť hráčky ich kvalít. 

Získaním titulu sme dosiahli cieľ, po ktorom sme všetci už roky
túžili. Účasť vo Final Four Pohára CEV je hodnotená ako historic-
ký výsledok klubového alebo reprezentačného volejbalu na
Slovensku medzi ženami i mužmi od roku 1993."

Ivan Tobiáš

Úspech kadetiek aj žiačok
Po veľkom úspechu senického ženského volejbalu dosiahli

cenné úspechy aj mládežnícke tímy. 
6. - 8. mája sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil záverečný tur-

naj kadetiek o majstra SR, kde štartovalo osem družstiev. Nechýbali
ani mladé Seničanky. Dievčatá v základnej skupine zvíťazili nad
Liptovským Hrádkom a Vranovom hladko 3:0 a prehrali s Bílikovou
Bratislava 1:3. V semifinále potom podľahli ŠG Nitra 3:0 a v zápase
o tretie miesto sa stretli s Liptovským Hrádkom, s ktorým v základ-
nej skupine hladko vyhrali. V zápase o bronzové medaily zveren-
kyne trénerky Lenky Búzkovej vyhrávali už 2:0 na sety, ale ani tento
náskok im nestačil na zisk bronzovej medaily a po tuhom boji pre-
hrali nakoniec 2:3. Aj štvrté miesto však možno považovať za
úspech. Zlaté medaily získali kadetky Slávie UK, strieborné ŠG
Nitra a bronzové Liptovský Hrádok.

O týždeň neskôr, teda 13. - 15. mája sa odohral v Liptovskom
Hrádku aj finálový turnaj žiačok. Systém bol rovnaký ako u kade-
tiek. Mladé senické volejbalové nádeje, ktoré trénuje Martin
Rašner, postúpili bez jedinej prehry až do záverečného boja
o zlato. V základnej skupine Seničanky porazili Žilinu 3:2, Spišskú
Novú Ves 3:1 a ZŠ Bílikova Bratislava 3:1. V semifinále po veľkom
boji prešli po víťazstve 3:2 cez Nové Mesto nad Váhom. Vo finále
dievčatá čakalo družstvo ZŠ Bílikova Bratislava, ktoré v skupine
porazili. Vo finálovom dueli však Senica vo vyrovnanom zápase
podľahla 2:3 na sety a získala strieborné medaily. Na treťom mies-
te skončil domáci Liptovský Hrádok a na štvrtom Nové Mesto nad
Váhom.

Za sklamanie v tejto sezóne možno považovať iba piate miesto
junioriek v prvej lige Západ, na základe ktorého sa nekvalifikovali
na záverečný turnaj o medaily (postupovali prvé štyri družstvá).

Uplynulá sezóna bola teda pre Volejbalový klub OMS Senica
veľmi úspešná. Už teraz sa v klube zodpovedne pripravujú na nad-
chádzajúcu sezónu, v ktorej budú chcieť tohtoročné úspechy obhá-
jiť a pridať i ďalšie. Ivan Tobiáš

Sústredené Seničanky, zľava Renáta Koleňáková, Martina
Schwobová, Marcela Krišková, Vyara Hadžimosková.

Martina Schwobová na autogramiáde rozdávala podpisy.

Z pohára víťazov Majstra SR fazuľovú polievku ochutnáva
Jolanta Studzienna, najobľúbenejšia športovkyňa Senice za rok
2004. 

Senické volejbalistky po rozhodujúcom zápase so zlatými medaila-
mi. Zľava hore: Dušan Morávek - prezident klubu, Ľubomír
Pöstényi - vedúci družstva, Jolanta Studzienna, Monika Smák - kapi-
tánka, Vladimír Levársky, Marta Solipiwko, Vyara Hadžimosková,
Martin Šnegoň - asistent trénera, Vladimír Sirvoň - tréner. Zľava
dole: Renáta Koleňáková, Daniela Popová, Blanka Brúsilová,
Marcela Krišková, Martina Schwobová, Zuzana Michalcová
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Senická olympiáda –
senické dni športu    
STREDA 22.6. 
8.00 – 13.00 
Olympiáda senických základných škôl –
žiaci 1.-4. ročníka 
9.00 – 12.00 
Od praveku po kozmické lety - súťaž v tvor-
be výtvarných objektov - žiaci 7. - 8. roč.
Múzeum Laca Novomeského
9.00 – 12.00 
Letný slnovrat - kultúrne vystúpenie Huma-
nus Via - hala OPS; účasť - žiaci 5. roč. ZŠ
15.00 – 17.00 
Mama, otec, poďme športovať – materská
škola, elokované triedy     
13.00 – 14.30 
Prezentácia prihlásených i neprihlásených
jednotlivcov a športových kolektívov: tenis,
stolný tenis, streetball, plážový volejbal,
mixvolejbal, malý futbal - zimný   štadión

14.30 
Zimný štadión – slávnostné otvorenie          
15.30 
Začiatok športových turnajov: 
tenis - tenisové kurty 
stolný tenis - herňa TJ Záhoran Agrostav 
streetball - ihrisko ZŠ Sadová ul.
plážový volejbal - ihrisko na let. kúpalisku 
mixvolejbal - antukové ihriská TJ OMS
halový futbal - zimný štadión

ŠTVRTOK 23.6.
8.00 – 13.00 
Olympiáda ZŠ – žiaci 5.-9. ročníka 
8.00 – 13.00 
Olympiáda senických stredných škôl –
športová hala RSMS
9.00 – 11.30 
Dopravno–športová súťaž – Autoškola
Progres – žiaci 4. roč.
9.00 – 12.00 
Letný slnovrat - kultúrne vystúpenie - Huma-
nus Via - hala OPS; účasť - žiaci  3. roč. ZŠ
15.00 – 17.00 
Mama, otec, poďme športovať – materská
škola, elokované triedy
13.00 – 14.30 
Prezentácia prihlásených i neprihlásených
športových kolektívov na  futbal  - futbalový
štadión TJ SH
14.00 
Koncertovanie dychovej hudby Seničanka
– futbalový štadión
14.30 
Začiatok turnaja vo futbale
Futbalový štadión – beh, cykloturistika 
Atletické súťaže – Štafetový beh na 100,
200, 300 a 400 m - žiaci ZS a SŠ  
Športové turnaje - pokračovanie 

PIATOK 24.6. 
8.00 – 13.00 
Olympiáda senických základných škôl – 1.

- 4. roč. + 5. - 9. roč. finále 
8.00 – 12.00 
Olympiáda senickej materskej školy – špor-
tová hala RS 
8.00 – 21.00 
Plavecká štafeta  2005 x 25 m – deti, žiaci,
dospelí 
9.00 – 12.00 
Prezentácia netradičných športov – Auto-
škola Progres, Múzeum Laca Novomeské-
ho – žiaci 9. roč. ZŠ                                     
14.30 
Námestie oslobodenia – cvičenie pri hudbe,
turistika, športové turnaje – pokračovanie
16.00 
Vyhodnotenie športových turnajov – záver

V Španielsku 
bez medaily 

Na medaily zaútočili senickí mladí
karatisti na 15. ročníku medzinárodného
turnaja Zvolen Cup. V sobotu 30. apríla
vyše 250 pretekárov privítal bývalý primá-
tor Zvolena, teraz  europoslanec, na jubi-
lejnom ročníku tohto mládežníckeho tur-
naja. Seničania získali štyri medaily,
z toho jednu zlatú.

O tú sa postarala Monika Čulenová
v kata dorasteniek. Dva razy pretekári
Hanko Kai Senica vo finále svojej kategórie
prehrali a od Hronu si odviezli strieborné
medaily za 2. miesta. V kata žiakov Michal
Toure prehral s Lieskovským (Bratislava)
a v kata deti do 10 rokov Alžbeta Ovečková
(9-ročná s veľkým talentom) s Klapalovou
z Ostravy. Bronzový skončil Daniel Sebeš,
ktorý prehral iba s neskorším víťazom kata
žiakov do 14 rokov Debrecénym z Českej
republiky. Úspech na Majstrovstvách Čes-
kej republiky 24. apríla v Brne (4 medaily)
sa budú snažiť bosí športovci v kimonách
napodobniť najbližšie na majstrovstvách
Slovenska družstiev 4. júna v Bánovciach
nad Bebravou.

Zo seniorských ME v Španielsku sa 16.
mája vrátili Seničanky Mirka Vašeková
a Katarína Ižáriková. V kata družstiev patria
medzi európsku špičku a vyžrebovanie
v Tenerife bolo tiež priaznivé. „Tipoval
som, že minimálne na bronzovú medailu
dosiahnu," konštatoval po šampionáte ich
tréner MUDr. M. Čulen. Ale v konkurencii
reprezentácií vyše 40 štátov stačí jediná
chybička. Tá bohužiaľ prišla v súboji
s Bieloruskom (malá strata stability po
kryte) a znamenala po prehre 4:1 vyrade-
nie. Obrovská drina a litre potu vyšli
nazmar. Dievčatám zostali iba oči pre plač.
Aj taký je niekedy šport. Spraviť reparát
môžu už onedlho na Majstrovstvách
Európy regiónov 4. - 6. júna v Lipsku. E. J.

Pretekári Hanko kai Senica.

Majsterka Slovenska
Na majstrovstvách Slovenska v karate

žiakov štartovala i pretekárka Hanko Kai
Senica Monika Čulenová (na foto v strede).
Úspešná reprezentantka Slovenska, víťazka
Svetového pohára vo Švédsku a medziná-
rodných turnajov v Holandsku, Nemecku
a Českej republike sa vynikajúco vysporia-
dala s úlohou horúcej favoritky. V súťaži
kata mladšie dorastenky 14ročná
Seničanka suverénne vyhrala celú súťaž
a po víťazstve v Slovenskom pohári znovu
domácej konkurencii ukázala, že je ďaleko
pred ňou. Pritom na ceste do finále musela
vyradiť i dve domáce košické pretekárky,
čo je na východe našej republiky niekedy
veľmi ťažké. Vo finále žiackeho šampionátu
14. mája v Košiciach nedala Monika ani
najmenšiu šancu Sásikovej z CMS Banská
Bystrica (5:0) a zaslúžene získala titul šam-
pióna Slovenska 2005. Naviac nastúpila
i v zápase kumite, kde možno nebyť
„zvláštnych" rozhodnutí rozhodcov v semi-
finále proti domácej pretekárke, získala by
Seničanka s hnedým pásom (1. Kyu - naj-
vyšší žiacky stupeň) i vysoko cenený zlatý
double. Obsadila 3. miesto a medailovú
zbierku si chce určite rozšíriť na
Majstrovstvách Slovenska v štýle šito ryu
11. júna v Poprade. Výbornú športovú
formu bude chcieť pretaviť aj na splnenie
ďalšieho veľkého sna každého karatistu -
získať majstrovský čierny pás. Náročné
skúšky bojového umenia prebehnú tento-
raz v našom meste - 17. júna v III.  ZŠ
v Senici a my prajeme senickým karatistom
úspešné páskovanie. E. J.

Súťaž v streľbe 
IV. základná škola Senica, Oblastné

športové združenie Sniper Senica
v rámci projektu Zdravá škola a pri prí-
ležitosti Dňa detí organizujú 1. 6. 2005
v telocvični školy súťaž Strieľa celá rodi-
na v čase od 15.00 do 17.30 hod. Každá
rodina získa účastnícky diplom. 

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ školy
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Veľký úspech 
malých šachistov

Súčasťou prípravy športovcov na
vrcholové podujatia je aj pozorovanie
súperov, ale aj  všakovaké odkazy
a výzvy. Senickí  tréneri odkázali kole-
gom, že ich CVČ Stonožka má žubrienky,
ktoré hryzú. Vysvetlilo sa, že otázka nie
je z oblasti génového výskumu. Deti zo
šachového krúžku Žubrienky z CVČ
Stonožka v Senici sa na turnaji maj-
strovstiev Slovenskej republiky v šachu
mládeže do 10  rokov podobali viac na
šťuky ako na žubrienky.

Turnaj sa hral od 11. do 16. apríla
v Liptovskom Mikuláši. Majstrovstvá boli
otvorené aj  pre reprezentáciu z Českej
republiky a tak mali naši pretekári mož-
nosť konfrontácie so zahraničnou konku-
renciou. Čech Tomáš Pavelek už mal za
sebou víťazstvo na medzinárodných maj-
strovstvách Poľska a striebornú medailu
z majstrovstiev ČR.  Bojovalo sa nielen
o tituly majstrov Slovenska, ale aj o právo
reprezentovať Slovensko na mládežníc-
kych majstrovstvách Európy a sveta.

Tomáš Pavelek nezaostal za svojou poves-
ťou a v turnaji zvíťazil. 

Martin Pagerka (na foto) zo Senice ho
síce porazil, ale stratil bod za dve remízy
s inými súpermi. S rovnakým počtom
bodov obsadil druhé miesto. Jediný v tur-
naji konkuroval českým reprezentantom,
jediný v turnaji neprehral žiadnu partiu.
Stal sa oficiálnym majstrom republiky
a úspech mu bude pripomínať zlatá meda-
ila, ktorou ho dekoroval predseda
Liptovského olympijského výboru
a majster sveta v hokeji Jerguš Bača.
Konkurencia v jeho kategórii bola veľká,
súťažilo až 32 pretekárov z celého
Slovenska.

Martin bude reprezentovať  Slovensko
na majstrovstvách Európy v šachu mláde-
že, ktoré sa uskutočnia v septembri v prí-
morskom letovisku Herzeg Novi v Srbsku
a Čiernej Hore. 

V šachovom krúžku Žubrienky  v CVČ
Stonožka však nie je mladý šampión sám.
Veľmi  dobre hral aj Tomáš Danada, ktorý

obsadil medzi Slovákmi šieste miesto.
Jeho umiestnenie je na  úrovni výberovej
tréningovej skupiny mládeže, ktorá pracu-
je so štátnymi  trénermi  pod gesciou
Slovenského šachového zväzu. Tomáš
pochoval medailové nádeje niekoľkých
favoritov a bol najväčším prekvapením tur-
naja.

Obaja úspešní reprezentanti Senice sú
žiakmi druhej ZŠ a ich liahňou bol šacho-
vý krúžok v tejto škole.

Dvojicu doplnil o rok mladší Michal
Jozefek, získal štyri body a je nádejou pre
budúci ročník majstrovstiev SR do 10 rokov. 

Ak máte radi šach a hráte ho občas pre
zábavu, príďte sa pozrieť v piatok poobe-
de do Stonožky. Zoznámite sa so žubrien-
kami, ktoré hryzú. Zapamätáte si ich
a budete vedieť, s kým si k šachovnici rad-
šej nesadať. Mohli by vám totiž ľahko
pokaziť deň.

Ing. Rudolf Diviak, vedúci krúžku

Tirpák na stupni víťazov 
Na Národnom behu generála M. R. Šte-

fánika 7. mája v Košariskách sa zúčastnili aj
dvaja Seničania. 14 km trať z Košarísk cez
Brezovú pod Bradlom a bradliansku mohy-
lu do Košarísk zvládol Ondrej Tirpák za
01:08:03 a vo svojej kategórii 50-60 roč-
ných pretekárov obsadil 3. miesto (na foto
vbieha do cieľa). Druhým bežcom bol Ján
Brečka, ktorý časom 01:07:01 v kategórii
40-50 ročných skončil na 6. mieste. 

Text a foto Viera Barošková

Záhorácky maratón
bude 18. júna

Už len pár dní nás delí od XVII. ročníka
Záhoráckeho maratónu a II. ročníka
Záhoráckeho polmaratónu. Štart maratónu
bude 18. júna o 15. hod. na futbalovom šta-
dióne v Senici. Štartuje sa v kategóriách
muži do 40 rokov, muži od 40 do 50, od 50
do 60 a nad 60 rokov. Ženy štartujú v jed-
nej kategórii bez rozdielu veku. Vlani bol
víťazom a ozdobou maratónu v Senici
Etiópčan M. Serbessa. 

Polmaratón má cieľ na námestí v Šaští-
ne-Strážach, kde je pre ostatných bežcov
obrátka naspäť do Senice cez Dojč
a Čáčov. Trať vedie po asfaltovej ceste
počas plnej premávky. Časový limit na zdo-
lanie maratónskej trate je 4.30 hod. 

Prezentácia pretekárov bude 18. júna
od 12. do 14. hod. na futbalovom štadióne
v Senici. Štartovné 200 Sk. Prihlásiť
a podrobnejšie informácie  možno získať
na e-mailovej adrese masikova@msu.seni-
ca.sk alebo 034/651 0102. 

Pre víťaza hlavnej kategórie je priprave-
ná odmena 10 000 Sk. V kategórii muži
nad 60 rokov získajú prví traja pretekári
vecné ceny. V ostatných kategóriách  zís-
kajú traja najlepší finančné odmeny a pre-
tekári na 4. až 6. mieste vecné ceny.
Osobitná prémia 5 000 Sk je určená pre
víťaza, ktorý prekoná traťový rekord.
Najlepší Seničan získa cenu primátora
Senice a podobne cenou primátora Šaští-
na-Stráží bude odmenený  najlepší repre-
zentant  tohto  mesta. V polmaratóne sú vo
všetkých kategóriách pre bežcov na prvých
troch miestach určené vecné ceny. 

Usporiadateľmi Záhoráckeho maratónu
a Záhoráckeho polmaratónu  sú Mesto
Senica a komisia pre mládež a šport pri
MsZ a Mesto Šaštín-Stráže a komisia pre
školstvo, kultúru, mládež a šport pri MsZ.
Spoluorganizátormi sú  Oblastné športové
združenie Senica a CVČ Senica. 

Viera Barošková

Príprava na novú sezónu
Hokejový kalendár je neúprosný. Ešte

máme v živej pamäti majstrovstvá sveta
v hokeji v susednom Rakúsku a prakticky
súbežne sa začala príprava hokejistov na
ďalšiu sezónu. 

Príprava senických hokejistov začala 4.
mája a potrvá do konca júna. Pred začatím
letnej prípravy sa senickí hokejisti zozná-
mili  so svojimi novými trénermi. Práca prí-
pravky bola zverená Mgr. P. Sadloňovi a V.
Plottovi. Mladších žiakov povedie v novej
sezóne Mgr. J. Krišák a starších žiakov  L.
Hlavenka. Prvoligový dorast ostal P.
Klečkovi a extraligovú juniorku s najväč-
šou pravdepodobnosťou povedie osob-
nosť slovenského hokeja Vladimír
Hiadlovský, ktorý minulú sezónu viedol
seniorské mužstvo Trenčína. O ich asi-
stentoch sa rozhodne neskôr. 

Počas tohto obdobia sa skúsení tréneri
budú snažiť u chlapcov rozvíjať rýchlosť,
výbušnosť, dynamiku a obratnosť tak, aby
si dobrú kondíciu dokázali udržať čo
najdlhšie počas sezóny na ľade. Toto
obdobie je pre každého hokejistu asi naj-
ťažšie, no nevyhnutné. Chlapci k jednotli-
vým tréningovým jednotkám pristupujú
veľmi zodpovedne. Podľa ich dochádzky
a prístupu k tréningom vidieť veľký záu-
jem napredovať vo svojom obľúbenom
koníčku.  Väčšina z nich pochopila, že bez
kvalitného tréningu nie je možné očakávať
lepšie výsledky v konkurencii s inými muž-
stvami.

Jednotlivé kategórie počas letnej prípra-
vy využívajú priestory zimného štadióna,
telocvičňu, posilňovňu, bežecké dráhy
a terény v okolí mesta Senica. Na uvoľnenie
počas ťažkej prípravy využívajú plaváreň
a doplnkové športy ako tenis, futbal a pod.

Po letnej príprave budú nasledovať
dovolenky a prázdniny počas mesiaca júl.
Už  1. augusta by mali senickí hokejisti
vykorčuľovať na ľadovú plochu, kedy sa
začne ďalšia etapa prípravy na novú sezó-
nu 2005/2006.

Ing. Martin Sakmár
manager klubu HK 91
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Majdan a Ivana Podmalíková
Pavol Karpita a Mariana Ťažká
Ing. Viktor Blažek a Mgr. Lucia Fedorová
Boris Masarovič a Mgr. Michaela Králičková
Jiří Vorálek a Silvia Hlavičková
Martin Bečka a Katarína Hromková
Roman Ferianec a Andrea Vávrová
Rastislav Váňa a Zuzana Holická
Jaroslav Mihálik a Mária Tomaníčková
František Skýpala a Miroslava Kunková
Miroslav Daniš a MUDr. Erika Olšovská
Juraj Lančarič a Zuzana Slaninová
Milan Černek a Erika Ďurišová
Miroslav Veselý a Miroslava Kusá
Ján Macejka a Veronika Vašková

Narodili sa
Kitty Machlicová 3. 4. 2005
Gabriela Jablonická 5. 4. 2005
Andrea Vojteková 8. 4. 2005
Martina Vojteková 8. 4. 2005
Nina Gubková 18. 4. 2005
Nina Gabrišová 21. 4. 2005
Natália Drápelová 22. 4. 2005
Aneta Lašáková 25. 4. 2005
Valéria Heráková 30. 4. 2005

Opustili nás
Emília Černeková, Palárikova 291 4. 4. 2005
vo veku 64 rokov
Ján Kliment, Hviezdoslavova 472 6. 4. 2005
vo veku 51 rokov
Eduard Macek, Čáčov 158 7. 4. 2005
vo veku 58 rokov
Hedviga Podešlová, Sládkovičova 195 7. 4. 2005
vo veku 82 rokov
Emil Rehák, Hviezdoslavova 483 9. 4. 2005
vo veku 78 rokov
Jozefa Vašková, Čáčov 64 9. 4. 2005
vo veku 79 rokov
Karol Hatala, Sadová 621 11. 4. 2005
vo veku 70 rokov
Juraj Knotek, Štefánikova 709 14. 4. 2005
vo veku 81 rokov
Rudolf Pavúček, Štefánikova 1377 16. 4. 2005
vo veku 74 rokov
Ľudovít Olšovský, Štefánikova 704 17. 4. 2005
vo veku 66 rokov
Kristína Vaňková, Kalinčiakova 301 19. 4. 2005
vo veku 66 rokov
Ján Krahulec, Štefánikova 1377 27. 4. 2005
vo veku 71 rokov
Valér Remiš, Komenského 953 29. 4. 2005
vo veku 78 rokov
Ľudovít Hanák, Štefánikova 1377 30. 4. 2005
vo veku 81 rokov

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 13. 6. o 18. hod.  

The Beatles – koncert 
� 15.6. o 17.hod. 

Absolventský koncert tanečného odboru ZUŠ
� 17.6. o 14. hod. 

Vernisáž výstavy výtvarných prác detí na tému požiarnej ochrany
� 21. 6. o 9. hod.

Poznaj svoj región – vlastivedná súťaž
� 24.6. o 19. hod.

Bolero – v podaní Slovenského divadla tanca, réžia Ján Ďurovčík

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)
� 24. – 25. júna 

FEST FIESTA  - 4. ročník alternatívneho festivalu
hrajú: Psí Vojáci (CZ), Khoiba (CZ), Veneer, Chiki Liki Tu-a, Ska Pra
Šupina, Vetroplach,  Karpatskí Pastieri, Karpatské Horké, Čisté
Tvary, Diego, M.A.N.A., Divné Semená, Common Pippal, Mona
Lisa Overdrive, Programom sprevádza ELDORADO, štart: v pia-
tok o 17. hod, v sobotu o 10. hod., vstupné na oba dni 290 Sk,
v sobotu 190 Sk. Ostatné informácie na  www.sousedi.sk

Basketbalový maratón
Centrum voľného času detí a mládeže Stonožka v Senici v spo-

lupráci s III. ZŠ pripravili pre priaznivcov basketbalu malý sviatok.
V sobotu 2. apríla sa otvorili dvere telocvične III. ZŠ, aby privítali
všetkých hráčov i nehráčov, divákov alebo aj tých, ktorí sa prišli len
zabaviť. Každý záujemca mohol prísť od 14. do 21. hod. a zapojiť
sa do basketbalového maratónu a zahrať si s 11 - timi prihlásenými
družstvami.

Akciu otvorili exhibičným zápasom zamestnanci CVČ proti Štu-
dentskému parlamentu - zástupcom študentov senických stredných
škôl.

Svoju účasť kvalitným výkonom potvrdili aj basketbalisti z Holíča
(družstvo mladších i starších) a chlapci  z Myjavy, ktorí avizovali ďal-
šiu spoluprácu v basketbalových turnajoch. Spestrením maratónu
bola tzv. trojková súťaž, teda  z trojbodovej čiary sa hádzalo 15-timi
pokusmi na kôš. Víťazom v kategórii do 15 rokov sa stal Dušan Flux
z tímu And 1 z Holíča, kategóriu dospelých vyhral Martin Bečka
z tímu Bulls. Najlepším družstvom celého maratónu sa stali hráči
z tímu zo Senice pod názvom To je jedno. Víťazom bol vlastne
každý, kto si prišiel zahrať.

Účasť takmer 80 basketbalistov svedčí o tom, že takéto akcie
majú svoje miesto. Na záver sme si sľúbili, že v tejto tradícii bude-
me pokračovať. NS

Poďakovanie 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom  a zná-

mym za úprimný prejav sústrasti pri poslednej rozlúčke
s mojím drahým manželom, drahým otcom a starým otcom
Ing. Gregorom Kotúnom, ktorý nás navždy opustil 2. mája  vo
veku 62 rokov. Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 

Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.  

Blahoželáme jubilantom
V januári 2005 sa 80 rokov dožili: Mária Fančovičová, Genovéva
Flajžíková, Timotej Flamík, Zuzana Otépková, Antonín Jurdák,
Paulína Ivanová. 
Vo februári 2005 sa 80 rokov dožili: Ján Včelka, Dorota Filová, Mária
Kohajdová.
V marci 2005 sa 80 rokov dožili: Anna Rišková, Irena Dobišová.
V apríli 2005 sa 80 rokov dožili: Agneša Ondrisková, Mária
Polakovičová, Ľudmila Mikulecká, Anna Valaliková, Anna Lesáková.
V máji 2005 sa 80 rokov dožili: Pavol Podmajerský, Ľudmila
Závodská, Ľudmila Savarová, Magdaléna Šafárová, Martin Kalka,
Jozef Fúska, Mária Gažová, Alžbeta Holovanišinová.
V júni 2005 sa 80 rokov dožijú: Alojz Mudroch, Albína Fábiková,
Anna Danielová, Anna Podmajerská.

V januári 2005 sa 85 rokov dožili: Katarína Beblavá, Pavel Štefečka,
Zuzana Marečková, Štefánia Čulenová.
Vo februári 2005 sa 85 rokov dožili: Pavel Oríšek.
V marci 2005 sa 85 rokov dožili: Anna Čajková, Gizela Toráčová,
Kristína Kuklišová, Anna Martišová.
V apríli 2005 sa 85 rokov dožili: Anna Vrablicová, Anna Kostelná.
V máji 2005 sa 85 rokov dožili: Anna Hrčková, Jana Jagerová, Magda
Žabková, Štefánia Slobodová, Štefan Fiala.
V júni 2005  oslávia  85 narodeniny: Milan Šefčík, Ladislav Mikulík.
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. 

Kam na turistiku
Regionálny letný zraz turistov, ktorého organizátormi sú

Klub slovenských turistov Senica a Regionálna rada KST,
bude od 17. do 19. júna  na Chate SNP na Rozbehoch. 
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na JÚN 2005
Začiatky filmových predstavení o 21.30 h.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.
Upozornenie! Všetky filmy za jednotnú
cenu 50 Sk. 

# Sobota 4. a nedeľa 5. jún
CONSTANTINE
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 121 min.
# Utorok 7. a streda 8. jún
MISS ŠPECIÁLNY  AGENT 2:
KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 115 min.
# Piatok 10. jún
ROBOTI
Vstupné: 50 Sk, MP, 89 min.
# Sobota 11. a nedeľa 12. jún
KRÁĽOVSTVO  NEBESKÉ
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 145 min.
# Utorok 14. a streda 15. jún
XXX: NOVÁ DIMENZIA
Vstupné: 50 Sk, MP, 110 min.
# Piatok 17. jún
KRUH
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 110 min.
# Sobota 18. a nedeľa 19. jún
KRUH 2
Vstupné: 50 Sk, MN, 111 min.
# Utorok 21. jún
TLMOČNÍČKA
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 123 min.
# Streda 22. jún
BUĎ  COOL
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 118 min.
# Piatok 24., sobota 25. a nedeľa 26. jún
KAMEŇÁK  3
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 101 min.
# Utorok 28. a streda 29. jún
CUMLIKÁTOR
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 96 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14). Jazyková úprava Anna
Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuve-
rejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v plate-
nej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 26. mája 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.seni-
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Infosen 
v nových priestoroch     

Infosen - informačná kancelária mesta
Senica -  bola presťahovaná z priestorov na
Autobusovej stanici  a od 16. mája 2005
začala činnosť  v Dome kultúry (pri hlav-
nom vchode) na Námestí oslobodenia.

Mimosezónna prevádzková doba
zostáva ako doteraz v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hodiny.  Počas letnej
sezóny, t.j.  od 15. júna  do  30. augusta
budú otváracie hodiny predĺžené: ponde-
lok – piatok 8.00 – 18.00 a v sobotu 9.00
– 13.00.  

Zároveň bude v letných mesiacoch skú-
šobne zavedená nová služba internet  pre
verejnosť (návštevníkov mesta, turistov, štu-
dentov...) na bezplatné vyhľadávanie infor-
mácií o cestovnom ruchu a turistike.

Služby, ktoré INFOSEN doteraz posky-
tovala, budú poskytované i naďalej:

Leto privítame veselo   
Rekreačné služby mesta Senica pozý-

vajú na 1. ročník podujatia Otvorenie
turistickej sezóny  na Kunovskej priehrade.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. 6.
a v nedeľu 26.6. a bude plné športu, kul-
túry a zábavy.

Program sa v sobotu začína o 14. hod.
vystúpením hudobnej skupiny Applause,
tanečných skupín Sonny Kuriatka a Sonny
Junior,  Scream a Clis. O 20. hod. bude
tanečná country zábava  v rytme skupiny
Country Tip. Od 15. hod. budú súťaž v plá-
žovom volejbale, výtvarná súťaž o najkraj-
šieho vodníka. V nedeľu sa program začí-
na takisto o 14. hod. vystúpením spevác-
keho zboru Hviezdička, mažoretiek CVČ
a tanečníkov zo Sonny - Bambuľky. O 17.
hod. sa predstaví verejnosti Klub priateľov
heligónky. 
Po celý víkend bude zabezpečené:
- pre deti hry, súťaže, opatrovanie detí 
- pre verejnosť  voľný vstup do športového
areálu a na člnkovanie
- občerstvenie, opekačka

RSMS vyhlasujú na tento termín súťaž
v plážovom volejbale pre družstvá
a výtvarnú súťaž pre deti o najkrajšieho
vodníka. 

Záujemcovia o súťaženie nájdu bližšie
informácie a prihlášky v informačnej kan-
celárii Infosen na Námestí oslobodenia 17,
Dom kultúry, tel: 651 6458, mail: info-
sen@stonline.sk  

Podujatia v ZUŠ 
� 19. 6. o 15. hod. 

Vernisáž výstavy absolventov I. a II.
stupňa  výtvarného odboru.

� 19. 6. o 16. hod.
Ako sa havran stal vezírom a O zaklia-
tej žabe – divadelné predstavenia.

� 20. - 22. 6. 
Prijímacie pohovory  do hudobného,
tanečného, literárno-dramatického
a výtvarného odboru.

Úspech breakerov   
Konečne chalani! Myslím tým, že v CVČ

začali konečne tancovať chlapci, a to v sku-
pine break dance  - Crazy team. Po polroč-
nom oťukávaní, nácvikoch a niekoľkých
vystúpeniach na verejnosti sa dostavil
i prvý úspech v tanečnej súťaži. Bolo to
v apríli na celoslovenskej súťaži Top dan-
cing  v Topoľčanoch, odkiaľ skupina hneď
na prvý raz priviezla 1. miesto.  Stalo sa tak
zásluhou Sebastiána Zburína (ktorý je ve-
dúcou osobnosťou skupiny), Mariána
Holenku (z ktorého iniciatívy skupina
v CVČ  v minulom roku vznikla), Rada Gála
a Lukáša Hucoviča. Blahoželáme.

Rado, Majo a Lukáš sa v CVČ venujú
i mladším breakerom a všetci štyria sa po-
dieľajú i na tvorbe tanečných choreografií.
Majú 16 rokov, takže dúfame, že im nadše-
nie ešte chvíľu vydrží. Najbližšou výzvou
bude júnová celoslovenská súťaž v Seredi.
Budeme im  držať  palce.

D. Kopecká,  CVČ
Foto J. Komorný

Informácie:
- turistické a všeobecné informácie

o meste a okolí: ubytovanie, stravovanie,
historické a kultúrne pamiatky, prírodné
zaujímavosti, rekreačné, kultúrne a špor-
tové zariadenia...

- kontakty na úrady, inštitúcie, firmy, pod-
nikateľov, nákupné strediská...

- podujatia – kultúrne, športové, spolo-
čenské...

- turistika, cykloturistika, výlety

Služby:
- propagačný materiál: pohľadnice, mapy,

infomateriály, cestovné lexikóny, autoat-
lasy, CD a videokazety...

- predaj suvenírov a upomienkových pred-
metov

- kopírovanie
- faxovanie
- sprievodcovské služby
- úschovňa batožín
- inzertná služba

Aktuálny kontakt na INFOSEN:
Námestie oslobodenia 17, 905 01 Senica
Tel., fax: 034/651 6459
e-mail: infosen@stonline.sk
www.rsms.sk
Ing. Lenka Majchráková
vedúca INFOSENu

Umenie bonsai 
Dom kultúry v Senici patril v dňoch 27.

až 29. mája  starému japonskému umeniu
bonsai. Na slovensko-českých bonsaiových
dňoch bolo vystavených 100 exponátov od
veľkých  a renomovaných pestovateľov. Na
výstave dominovali  staršie  ihličnaté i list-
naté dreviny. Podľa podpredsedu Bonsai
klubu Záhorie MUDr. Petra Šťastného
medzi unikáty výstavy patril  jednoznačne
lesík z borovice japonskej. Súčasťou výsta-
vy boli i kamene suiseki. Na otvorení výsta-
vy sa zúčastnil primátor Senice Ľ. Parízek,
štátny tajomník MŠ  F. Tóth (ANO) a konzul
japonského veľvyslanectva.                   bar 
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Okno 
(tentoraz literárne)
Autor: 
Maxim E. Matkin
Dielo: 
Polnočný denník
Vydavateľstvo: 
Slovart, s. r. o., 
Bratislava
Rok vydania:
2002
Kontakty:  maxim@gratex.sk
www.inZine.sk, www.slovart.sk

Internet sa stáva každodenným pracov-
ným a mimopracovným nástrojom. I tak
každého prekvapilo, keď sa Maxim E.
Matkin rozhodol napísať na internete
svoju knihu. Prvý náznak sa objavil v roku
2000. Opísal tu jednu noc svojho života.
Malo to veľký ohlas a ľudia chceli vedieť,
čo sa dialo ďalej. Tak sa v určitých časo-
vých intervaloch objavovali na internete
ďalšie zaujímavé nočné príbehy. 

(pokračovanie na str. 2)

Od marca 2005, kedy opäť začal mobili-
zovať svoje sily, môžem povedať, že pomer-
ne dosť. Zišiel sa zatiaľ na štyroch zasadnu-
tiach, z toho jedno bolo výjazdové
v Kunove. Členovia  parlamentu, ktorý pra-
cuje pod strechou CVČ,  zostavili  svoj celo-
ročný plán, pripravili a realizovali jedno
pekné podujatie pre deti  Deň Zeme, nad-
viazali spoluprácu so združením Mladí zele-
ní  a s Čajovňou u sousedú, podieľali sa na
realizácii basketbalového turnaja CVČ a
väčšina členov sa zúčastnila na stretnutí
s redaktormi regionálnej tlače… Študentský
parlament plánuje i vlastnú letnú aktivitu -
účasť na Medzinárodnom výstupe na
Kriváň v dňoch 18.-21. augusta.

V súčasnosti  pripravuje spoločne s CVČ
program k Medzinárodnému dňu detí
v rámci podujatia firmy COMP-LET Deň
otvoreného letiska 4. júna, pomôže  tiež na
Záhoráckom maratóne a všetci sa už tešia
na ďalšie zasadnutie, tentoraz na mestskom
úrade, kde sa stretnú  s primátorom mesta. 

S aktivitou  Študentského parlamentu
sa najbližšie ráta v súvislosti s Čajovňou
o sousedú, kde pomôžu  pri realizácii ich
projektu z Konta Orange,  takže v sobotu
11. júna ich  v Kunove čaká veľká brigáda
na výstavbe detského ihriska. Kto tam rád
chodí na podujatia, príďte pomôcť, začína
sa  o 14. hod. S Čajovňou u sousedú súvisí
i ďalšia pomoc:  v sobotu 9. júla  od 14.
hod.  je naplánovaná  akcia s pracovným
názvom Huráá, prázdniny, kde nebude
chýbať koncert senických skupín, opekač-
ka, bláznivé súťaže, diskotéka… (bližšie

Oslavovali naše najmilšie
Druhá májová nedeľa je už každoroč-

ne sviatkom našich najdrahších. Vtedy
totiž slávime Deň matiek. Tento sviatok
má dlhoročnú tradíciu a prejavujeme
ním poďakovanie, lásku a úctu našim
mamičkám a starým mamám. 

Pre každého z nás má slovko mama
iný význam. Pre niekoho je to len jeden
z rodičov potrebný na výchovu a dobré
rodinné zázemie, pre iných znamená
pochopenie, oporu či dobrého priateľa.
Slovko mama nás sprevádza celým živo-
tom. Vďaka nej tu sme, môžeme spozná-
vať svet. Ona nás kŕmila, prebaľovala,
umývala, ona často v noci vstávala, aby
utíšila plačúce dieťa, ona trpela, keď sme
prvý raz ochoreli. Mama chytila za ruku
svoje dieťa po ceste do školy, podporova-
la ho v záujmoch, tešila sa spolu s ním
z úspechov. 

Často sú však práve mamy nedocenené
a bez autority. Deti si k nim dovolia viac
ako k otcom. Musia si rešpekt budovať
a len málokedy sa to podarí, najmä pri star-
ších deťoch. Keď sa počúvanie rád zmení
na utváranie vlastných názorov, myšlienky
mám sú zastaralé, nemoderné a otrepané.
Neuvedomujeme si, že ich rady sú pozna-
čené životnými skúsenosťami. 

V deň ich sviatku by sme mali odhodiť
všetky hádky, prísť za svojimi mamami,
podať im kvet a povedať im to, po čom
túžia najviac: Ďakujem, mami.

Janka Surová, OA

Ako ste sa dostali
k aerobiku? Čo vás
k tomu viedlo?
- Dostala som sa k nemu
náhodou, nakoľko ma
bavil tanec. Už vtedy
som bola vedúcou taneč-
nej skupiny Sonny, takže
som navštevovala večer-
né cvičenia pri hudbe pre

ženy, a okrem iného som potrebovala
schudnúť. Raz nemohla jedna z cvičiteliek
prísť, tak ma poprosili (vedeli, že vediem
tanečnú skupinu a dávam na tréningoch
rozcvičky), aby som túto hodinu odcvičila
ja. Dievčatám a ženám sa to páčilo, tak som
začala viesť hodiny. Nakoniec som ostala
ako jediná predcvičovateľka. Najprv sme
cvičili 2 razy do týždňa, neskôr 3-krát
a o pár rokov som pridala i hodiny step aero-
biku, takže už cvičíme 8-krát do týždňa. 
Dvanásť rokov sa venujete tejto zaujíma-
vej a prospešnej činnosti. Z čoho pozo-

informácie sa dozviete v budúcom čísle)
Hlavným cieľom  činnosti Študentského

parlamentu  je  aktivizácia žiackych rád  na
senických stredných školách.  Zatiaľ ich
snahy o zlepšenie činnosti hodnotíme
50 percentnou úspešnosťou. V tomto
smere treba pridať najmä na SSŠP a gym-
náziu, ale sme presvedčení, že s novým
školským rokom to napravia.

Možno od parlamentu  tiež čakáte väčší
zásah do veci verejných. S čerstvým nápa-
dom prišiel nedávno Peter Siwiec (predseda
ŠP) - pomôcť budúcim maturantom pri
výbere svojho  povolania,  napríklad prost-
redníctvom prezentácie senických a okoli-
tých podnikov, alebo prísť v januári s ponu-
kou letných brigád. Možno je to pre nás prí-
liš veľké sústo, ale ak  nám Mesto Senica
vyjde v ústrety, chceme sa o to pokúsiť.

Šikovných ľudí je v Študentskom parla-
mente dosť – za všetkých treba vyzdvihnúť
Moniku Kurtovú, Marianu Iskrovú, Viktóriu
Vasiľovú, Katku Hrebíčkovú, Veroniku
Dorotkovú, Evu Horváthovú, Katku
Smíkalovú, Moniku Mikušovú, Moniku
Záškvarovú, Anetu Rybárikovú, Zuzanu
Velickú, Andreja Kubíka a Miloša Fojtlína,
z redakčnej rady Jána Hyžu, Janu Surovú
a Petru Jedinú.

Ak máte myšlienky a nápady pre parla-
ment, sem s nimi, ak vás trápia nevyriešené
problémy mladých v meste, tiež nás kon-
taktujte, buď v CVČ alebo na mailovej
adrese studentskelisty@pobox.sk, prípad-
ne  priamo u predsedov žiackych parla-
mentov na školách. DK, CVČ 

Čo robí Študentský parlament mesta?

stáva vaša práca?
- Najprv je to domáca príprava na hodinu -
rozbor hodiny a potom samotné predcvi-
čovanie. Momentálne cvičím 2 razy  v špor-
tovej hale a 3 razy v IV. základnej škole.
Okrem toho je to aj predcvičovanie na
maratónoch, kde ma pozvú. Taktiež organi-
zujem každoročne Senický maratón. Aby
som bola stále „in" - vedela sa orientovať
v súčasných aerobikových trendoch,
zúčastňujem sa cez víkendy rôznych semi-
nárov, workshopov a aerobikových  šou.
Je ťažké získať licenciu z aerobiku?
- Kto sa venuje aerobiku už nejaký čas a aj
predcvičuje, tak licencia je pre neho len
taká čerešnička na torte. Samozrejme,  člo-
vek sa toho musí veľa naučiť, aby úspešne
zvládol písomný test a praktickú skúšku.
A ak chce získať titul cvičiteľa druhej triedy,
treba sa ďalej vzdelávať a vypracovať diplo-
movú prácu na určenú tému, obhájiť ju
a opäť zložiť praktickú skúšku.

(pokračovanie na str. 2)

Sonny a aerobik = Andy Jakubcová
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(dokončenie zo str. 1)

Kniha je vlastne súpis viac ako 20 nocí
autorovho života. V lete 2001 sa interneto-
vý časopis inZine rozhodol zosumarizovať
jednotlivé príspevky Maxima a v roku 2002
publikovalo vydavateľstvo Slovart knihu
s názvom Polnočný denník. 

Hlavný hrdina Maxim, o ktorom skoro
nič nevieme, opisuje svoj stroskotaný
vzťah, liečenie sa z neho a nové známosti.
Všetky postavy vystupujú pod prezývkami,
ktoré im dal autor podľa vzhľadu alebo
správania. Kniha je celá zaujímavá, pretože
autor opisuje svoje vnútorné pocity a svoj
pohľad na svet. Pre niektorých by toto dielo
mohlo byť zároveň poburujúce, pretože sú
tu podrobné opisy milostného života auto-
ra a priateľov a množstvo vulgarizmov.

Jana Surová OA

Vážme si Zem viac 
Dňa 22. 4. 2005 zorganizovalo Centrum

voľného času a Študentský parlament v mest-
skom parku a v okolí Dav-u Deň Zeme.
Uskutočnil sa za účelom ekologickej výcho-
vy detí, pretože ak im teraz ekológiu "natlačí-
me do hlavy", budú to práve ony, ktoré azda
pomôžu životnému prostrediu. Naša Zem si
nezaslúži, aby sme sa k nej správali bezo-
hľadne, lebo len vďaka nej sme tu.

Ako to v tento deň v parku vyzeralo?
Ako v úli! Toľko džavotu, smiechu a záujmu
o súťaže i ďalší program už tu dlho nebolo!
Viac ako 600 deťúreniec zo škôl i škôlok sa
postupne rozbiehalo hľadať vodníka, lesnú
vílu, odpadáčika Vilka, veternú vílu a macka
Uška, aby sa dozvedeli niečo viac o vplyve
a význame VODY, RASTLINSTVA, RECY-
KLÁCIE ODPADOV, ENERGIE z vlastných
zdrojov i FAUNY na našu planétu. Môžem
povedať, že  sme sa ako organizátori  (Štu-
dentský parlament) pri všetečných otáz-
kach detí a pri rozhodovaní koľko zapísať
bodov za splnené úlohy, slušne zapotili
a zistili, že to veru nie je také jednoduché.
Okrem hry v parku si deti mohli
v DAV-e pozrieť zaujímavé ekologické filmy,
vyrobiť si z odpadového materiálu peknú
hračku, zahrať sa prírodovednú hru alebo si
preveriť vedomosti v kvíze. Počas hry v parku
deti dokonca pozbierali vrece odpadkov!

Čas  všetkým spríjemňovali hudobné
skupiny, tanečné súbory a mladí speváci zo
senických škôl a CVČ.  Moderovali Monika
Mikušová a Veronika Krátka.

Celý program bol naozaj zábavný
a poučný! I ja som tu prežil sympatický
deň, venovaný Zemi. Len či si tú  ekológiu
naozaj zoberieme všetci k srdcu!

Andrej Kubík, GYM

Michal Černek 
- pýcha SSŠP

Michal Černek je takmer obyčajný ose-
mnásťročný študent Súkromnej strednej
školy podnikania v Senici. Slovo „takmer"
sa v tomto prípade nedá nahradiť, pretože
pôsobiaci ticho a skromne mladý muž zo
Sobotišťa skrýva obrovský talent, ktorý je
známy na celom Slovensku. Michal má
prosto hlavu na jazyky.

*Michal, kedy si sa začal venovať štúdiu
nemeckého jazyka?
- V štvrtej triede na základnej škole
v Sobotišti, ale už predtým som niečo
vedel.
*Základy si mal z materskej  školy alebo
od svojich rodičov?
- Nie, moji rodičia nevedia po nemecky,
ale keď som bol malý, naši kúpili satelit,
tak som začal sledovať rôzne nemecké
programy a rozprávky a nejako sa to na
mňa nalepilo.
*Aké úspechy si už dosiahol?
- Od siedmej triedy som bol vždy prvý na
krajských kolách olympiády v nemeckom
jazyku a na celoštátnych kolách som sa
začal získavať lepšie miesta až na strednej
škole. V roku 2003 som bol až siedmy

(dokončenie zo str. 1)

Je zrejmé, že vás tento šport veľmi baví.
Ako dlho sa mu chcete ešte venovať?
- Chcela by som sa mu venovať čo najdlh-
šie, aj do šesťdesiatky, pokiaľ mi to telo
i zdravotný stav dovolí.
Aerobik nemá ďaleko od tanca. Pred 16-
timi rokmi ste založili tanečnú skupinu
Sonny. Ako to všetko začínalo?
- Najprv nás bolo šesť  dievčat, ktoré sme
ostali z džezgymnastického krúžku gym-
názia pani profesorky Chorváthovej.
V Dome kultúry Senica nám ponúkli mies-
to na trénovanie a mne vedenie krúžku.
Pri prvom verejnom vystúpení sme si dali
názov Sonny. Po prvom konkurze sme sa
začali rozrastať, prišiel i prvý chalan.
Neskôr ďalší a ďalší a bolo obdobie, keď
ich bolo v skupine 10. Na začiatku fungo-
vania sme nacvičovali na pesničky, ktoré
sa nám páčili a ktoré boli aktuálne.
Vystupovali sme na diskotékach v Senici
a okolí. V tej dobe sme nacvičovali 6 -10
choreografií za rok a súbor mal asi 14 čle-
nov. Po roku sme mali svoj prvý koncert
a keďže každý tancoval skoro každú cho-
reografiu, bolo to veľmi náročné.
Vašimi rukami „prešlo" už veľa mladých
ľudí. Aký je rozdiel medzi začiatkami
a dneškom skupiny? Vytvárali a vytvárajú
sa dobré kolektívy?
- Na začiatku, keď som ešte aj ja tancova-
la, tak v skupine boli zväčša moje roves-
níčky. Tanec nás veľmi zaujal a vlastne vše-
tok voľný čas sme trávili spolu, či už na tré-
ningoch, na vystúpeniach alebo len tak.
Vtedy ešte súťaže neboli, takže všetko

malo úplne inú atmosféru. Trénovali sme
len pre zábavu a z lásky k tancu. Keď sme
od roku 1993 začali chodiť na súťaže, všet-
ko nabralo zodpovednejší prístup. K tré-
ningom, k tanečníkom, ktorí už boli mlad-
ší odo mňa a už sa to zmenilo na snahu
byť čo najlepší. Rada spomínam na dobu,
keď sme ešte nasúťažili a len tak z radosti
sme tancovali. Samozrejme tá radosť
a láska k tancu je aj teraz, ale už je to o nie-
čom inom. Čo sa týka kolektívu, myslím,
že sme vždy boli veľmi dobrý kolektív,
i keď nie vždy každý každému vyhovuje.
V tomto roku sa výrazne omladila najstar-
šia zložka súboru a myslím, že to bude len
na prospech veci - dobre sa mi s nimi pra-
cuje.
Nemali ste chuť toho aj niekedy nechať?
Čo potom zmenilo váš názor?
- Chuť nechať toho raz za čas príde, ale
vždy zvíťazí chuť pracovať s mladými
ľuďmi a dokázať niečo aj na úkor svojho
voľného času.
V apríli 2003 ste sa stali mamičkou, ako
to teraz zvládate? Materstvo, aerobik,
tanečná,…
- To, že som sa stala mamičkou, je v živote
ženy krásna vec, ale nie dôvodom na to,
aby sa žena stala otrokom dieťaťa a pre-
stala robiť aktivity, na ktoré je zvyknutá.
Samozrejme, už to nie je také jednodu-
ché. Za pomoci partnera a našich rodičov
to zvládame úplne v pohode, lebo aj part-
ner je športovec a tiež sa športu naďalej
venuje.
Riadite sa nejakým krédom?
- Keď sa chce, všetko sa dá...

Petra Jediná, GYM 

v celoslovenskom kole, v roku 2004 štvrtý,
no a tento rok som bol prvý.
*Bolo to ťažké?
- Ani nie.
*Nemecký jazyk je jediný, ktorý ovládaš?
- Nie, na strednej som sa začal venovať aj
angličtine, ktorá ma veľmi zaujala a zistil
som, že mi aj celkom ide.
*Takže tú študuješ teraz tretí rok?
- Áno, predtým som sa sústredil iba na
nemčinu.
*Aj v angličtine si už dosiahol nejaké
úspechy?
- V roku 2004 som bol tretí na krajskom
kole a tento rok som bol tretí na celoštát-
nom.
*Aké máš plány do budúcnosti?
- Na budúci rok maturujem, takže by som
bol rád, keby som túto skúšku úspešne
zložil a potom ma čakajú prijímačky na
vysokú. Pravdepodobne sa budem hlásiť
na Filozofickú fakultu Univerzity
Komenského  v Bratislave.
*Budeš sa aj naďalej venovať jazykom?
- Rád by som sa ešte naučil francúzštinu.
Veľmi ma láka aj japončina, ale teraz je
pre mňa hlavné sústredenie sa na maturity.
*Všetci ti budeme určite držať palce
a prajeme ti ešte veľa, veľa úspechov nie-
len v zdolávaní cudzích jazykov. 

Veronika Hanzelová SSŠP

Sonny a aerobik = Andy Jakubcová


