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Rada starších 
Na  pôde senickej radnice vznikla Rada

starších ako poradný zbor primátora. Tvorí
ju 17 dôchodcov, ktorí  reprezentujú všetky
časti mesta. Vytvorením Rady starších chce
primátor Senice Ľubomír Parízek docieliť
užšie prepojenie samosprávy so staršou
generáciou.  Nazdáva sa totiž, že je potreb-
né využiť ich  skúsenosti, rady i pomoc.  

Vzájomná komunikácia  má viesť k väč-
šej informovanosti o dianí v 21 tisícovom
okresnom meste, diskusii medzi občanmi
a samosprávou,  podávaniu podnetov a pri-
pomienok  zo strany starších obyvateľov
k predkladaným   návrhom rozvoja Senice.
Stretnutia primátora s Radou starších  budú
najmenej 7 krát za rok a budú sa na nich
riešiť koncepčné i čiastkové záležitosti.
Rada starších privítala možnosť  prezento-
vania svojich  názorov a vyjadrenia sa
k aktuálnym  témam. Už na prvom stretnu-
tí dôchodcovia navrhovali riešiť napríklad
autobusovú dopravu  k Poliklinike v Sotine,
nedostatočnú kapacitu parkoviska pred
týmto zdravotníckym zariadením či  zlú
dopravnú situáciu. Primátor  Senice  reago-
val na všetky pripomienky a zoširoka pre-
zentoval aktivity samosprávy v jednotlivých
oblastiach. Niektoré zámery mesta sa dajú
vyriešiť v dlhodobejšom časovom úseku.
Týka sa to  napríklad dopravy,  o ktorej
bude verejnosť informovať  na worskshope
v septembri. V kratšom čase sa situácia
zlepší na parkovisku pri Poliklinike, ktoré sa
dočká rozšírenia a takisto sa v tejto časti
mesta  upraví autobusová doprava.  

Členovia Rady starších: Jaroslav Bašnár,
Jozef Bilka, Mgr. Pavol Grimm, Božena
Hradská, Emília Jediná, Ing. Miroslav
Kovárik, Vladimír Kúdela, Miloš Martiš,
PhDr. Štefan Mocko, RSDr. Milina Rosová,
Mária Slivková, Ján Svatík, Jozef Tollar,
MUDr. Ivan Vavřík. Chýbajú ešte zástupco-
via Kunova, Čáčova a Surovín. bar 

Na pomoc 
Senice nezabudli  

Pred štyridsiatimi rokmi postihla
Slovensko povodeň. V dňoch 15.-17. júna
1965 sa pretrhla ochranná hrádza na
Dunaji, najprv pri Patinciach a potom pri
Čičove. Na zaplavenom území
Komárňanského okresu žilo 64 010 oby-
vateľov a až dve tretiny obyvateľov bolo
evakuovaných. Voda zaplavila úrodu  na
80 tisíc hektároch pôdy,  úplne zničila 3
293 obytných domov a 4 324 domov bolo
vážne poškodených. Boli zničené štátne
komunikácie v dĺžke 176 km a miestne
v dĺžke 129 km. Povodeň odplavila 37
mostov a 70 km železničných tratí. Škody
po tejto apokalypse boli vyčíslené na 3,5
mld. korún.

Nezištná pomoc po tejto katastrofe
prišla aj zo Senice. Hlavným organizáto-
rom  pomoci bol Okresný národný výbor
v Senici.

Pri odstraňovaní škôd pomohli takmer
všetky podniky mesta: Slovenský hodváb,
š.p. Senica, Okresný stavebný podnik, š.p.
Senica, Jednota SD Senica, Oblastné
komunálne služby Senica, poľnohospo-
dárske družstvá, MsNV Senica  a Vojenský
útvar 3848.  Pomoc bola  vo forme mate-
riálnej, finančnej, ale aj priamej účasti na
záchranných prácach a prácach pri odstra-
ňovaní následkov povodne. 

(pokračovanie na str. 2)

Seničania v Selenči a v Bači 

Pomôžeme pri výstavbe 
materskej školy   

V dňoch 10. až 12. júna  navštívil primá-
tor mesta RNDr. Ľubomír Parízek  so spolu-
pracovníkmi okres Bač v Srbsku a Čiernej
Hore. Primátora prijal Tomislava Bogunovič,
predseda okresu Bač. Bolo to len pred
rokom a pol, keď mesto Senica uzavrelo
s okresom Bač  Dohodu o partnerstve a spo-
lupráci. Uzavretiu tejto dohody  predchá-
dzali hlavne kultúrne účinkovania komorné-
ho zboru Zvony zo Selenče v Senici a vystú-
penia Cantileny v Bači. A ešte je tu jeden
dôležitý moment:  evanjelický  farár Mgr.
Juraj Šefčík, rodák zo Selenče, ktorý pôsobí
v Senici od roku 1997, si veľmi prial, aby oby-
vatelia s rovnakým jazykom, tradíciou a kul-
túrou našli k sebe cestu a stretávali sa pri
vzácnych príležitostiach, ale aj len tak z pria-
teľstva, pre radosť. 

Naša delegácia navštívila materskú školu
v Bači, stretla sa s predstaviteľmi okresu Bač
– s poslancami zastupiteľstva, riaditeľmi
podnikov a predstaviteľmi konfesií, navštívila
slovenskú Základnú školu Jána Kollára
v Selenči a pamätihodnosti okresu. Z pohľa-
du napĺňania dohody o spolupráci najvý-
znamnejším momentom sa stalo podpísanie
dohody o spolupráci pri realizácii projektu
výstavby Materskej školy v Selenči, ktorá
bude spočívať hlavne na príprave projektu
na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej
únie. (pokračovanie na str. 3)

Prvý ročník Senickej olympiády – senických dní športu mal aj takúto podobu. Deti,
šport a leto – to jednoducho patrí k sebe.  Foto: Viera Barošková 

Sotinská lekáreň
Nezisková organizácia Poliklinika

Senica 1. júna  otvorila v budove zdravot-
níckeho zariadenia v Sotine vlastnú leká-
reň, ktorá je jej 15 prevádzkou (napr.
záchranná zdravotná služba, klinická bio-
chémia, lekárska služba prvej pomoci pre
deti i dospelých, rőntgenové pracovisko). 

Najväčšou výhodou Sotinskej lekárne
je, že lieky si môže  chorý človek vybrať
priamo v budove  a nemusí ísť s receptom
do niektorej z lekární v meste. To bola
jedna z najčastejších požiadavok občanov.
Poliklinika investovala do stavebných
úprav priestoru na prízemí budovy,  zaria-
denia a techniky vyše 2,3 milióna Sk.  

(pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

15. riadne  zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutočnilo 23. júna.
Rokovanie viedol primátor Senice  RNDr.
Ľubomír Parízek a bolo na ňom prítom-
ných 18 poslancov MsZ, vedúci oddelení
a útvarov MsÚ, riaditelia škôl, riaditelia
organizácii mesta a riaditelia spoločností
s majetkovou účasťou mesta. V úvode
zastupiteľstva si prítomní minútou ticha
uctili pamiatku poslankyne Márie
Bezdekovej, ktorá zomrela vo veku 54
rokov. Na uprázdnený poslanecký mandát
nastúpil náhradník Ing. Vladimír Minx,
ktorý bol zvolený vo volebnom obvode č.
6 za koalíciu SDKÚ, KDH, DS a ANO. 

V úvode odzneli ústne interpelácie.
Ing. F. Bartal žiadal orezanie stromov  na
Hollého ulici, pretože úplne znižujú úči-
nok verejného osvetlenia. RNDr. Ľ.
Krištofová žiadala, aby mesto zabezpečilo
odstránenie porozbíjaného skla pri krajni-
ciach cesty na Hviezdoslavovej ulici a Ing.
E. Wágnerová opätovne žiadala riešiť zní-
ženie rýchlosti na ceste prechádzajúcej
cez Čáčov.   Mestské zastupiteľstvo  bolo
oboznámené s petíciou občanov – vlastní-
kov chát, ich rodinných príslušníkov
a rekreantov z rekreačnej oblasti Kunov,
pod ktorú sa podpísalo 262 občanov.  Žia-
dajú odstránenie topoľov, ktoré svojimi
náletmi znečisťujú ovzdušie, vodnú plo-
chu a verejné priestranstvo, ale  spôsobujú
aj zdravotné problémy. Ing. Š. Mikula
v písomnej interpeláciu žiadal o pomoc
pri zabezpečovaní dopravy zamestnancov
Tesca  prostredníctvom firmy Delphi, ktorá
vykonáva dopravu svojich pracovníkov do
práce. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- Správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 23.6. a o riešení pripo-
mienok

- uznesenia prijaté na 4. riadnom a 5. riad-
nom zasadaní MsR.

- výročnú správu Polikliniky Senica n.o.
k 31.12.2004.

- správu o výsledku hospodárenia MsPS,
spol. s r.o. Senica za rok 2004.

- informatívnu správu o činnosti Technic-
kých služieb, spol. s r.o. Senica za rok
2004.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok

2005 – mestské zastupiteľstvo schvále-
ním predajov budov navýšilo kapitálové
príjmy o 47 mil., preto zároveň MsZ
schválilo aj návrh investičných akcií na
rok 2005 a ich finančné krytie kapitálový-
mi výdavkami vo výške 46,3 mil. (Zoz-
nam prioritných  investičných akcií  uve-
rejňujeme na inom mieste.)                    

- Zmenu rozpočtu škôl a školských zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senica zo štátneho rozpočtu na rok 2005.

- Doplnenie a zmenu VZN č. 22 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov.

- Zmenu VZN č. 17 o nakladaní s komu-
nálnymi a drobnými stavebnými odpad-
mi na území mesta Senica.

- Zmenu VZN č. 30 Trhového poriadku
mesta Senica, ktorým sa z technických
príčin ruší konanie jarmoku v dňoch 19.
a 20. augusta 2005.

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
I. štvrťrok 2005 a plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2005. 

- Dispozície s majetkom.
- Prevod vlastníctva bytov v dome č. 1345

na Sotinská ul.,  v dome č. 1351 na Ul. J.
Mudrocha, v dome č. 1359 a 1360 na Ul.
gen. L. Svobodu.

- Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok
2005.  

- Vrátenie finančných prostriedkov vo
výške 1 661 374 Sk Ministerstvu zdravot-
níctva SR  z dôvodu, že finančné pro-
striedky, ktoré boli určené na dostavbu
rozostavanej nemocnice do koncu roka
2003 a neboli v určenom termíne
a v určenej výške predchádzajúcim vede-
ním Polikliniky Senica použité na uvede-
ný účel.

Mestské zastupiteľstvo:
- Zobralo na vedomie informáciu o finanč-

nej situácii vo FK SH Senica. 
- Odporučilo komisii mládeže a športu

a finančnej komisii prerokovať problémy
FK SH v komisiách a predložiť návrhy na
riešenie pomoci FK SH na rokovanie MsZ
v mesiaci september.

- Schválilo úpravu rozpočtu vo fonde PRO
Senica navýšením o 350 000  Sk s účelo-
vým určením použitia v prospech FK SH.

- Poverilo primátora mesta rokovať o spô-
sobe vysporiadania ďalších záväzkov
FK SH. 
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

Zmena dopravy 
na Sadovej
a Mudrochovej ulici   

Upozorňujeme občanov na uzávierku
miestnych komunikácií ulíc Sadová a J.
Mudrocha v Senici, ktoré sa uskutočnia
z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie
a vodovodu od 23. júna do 16. augusta.
Z týchto dôvodov žiadame  vodičov
o pochopenie a dodržiavanie dočasného
dopravného značenia. 
Termíny uzávierok pre rekonštrukciu kana-
lizácie sú nasledovné: 
Druh uzávierky: úplná.
Úsek uzávierky: časť MK Sadová ulica od
križovatky s cestou I/51 Hurbanova ulica
po križovatku ulice Sadová smerom
k základnej škole.
Doba uzávierky:  
23. júna 2005  do 11. júla 2005.

Druh uzávierky: úplná.
Úsek uzávierky: časť MK Sadová ulica od
križovatky s ulicou smerom k základnej
škole po križovatku ulice  J. Mudrocha. 
Doba uzávierky:  
od 11. júla 2005 do 25. júla 2005. 

Druh uzávierky: čiastočná.
Úsek uzávierky: časť MK ulica J. Mudro-
cha od križovatky  ulice Sadová smerom
ku križovatke ulice L. Novomeského.
Doba uzávierky:  
od 26. júla 2005  do 15. augusta 2005. 

Voľby do VÚC
Predseda Národnej rady Slovenskej

republiky 3.j úna 2005 podľa §23 záko-
na č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgá-
nov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku vyhlá-
sil voľby do zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov a voľby predsedov samos-
právnych krajov na sobotu 26. novem-
bra 2005. 

Aktuálne informácie o voľbách v na-
šom meste budú priebežne zverejňova-
né v ďalších číslach nášho mesačníka.

Na pomoc 
Senice nezabudli  
(dokončenie zo str. 1)

Na odstraňovaní následkov škôd sa pri-
amo zo Senice. zúčastnilo 38 občanov
pod vedením Jozefa Géciho a Štefana
Dikasza.  

Všetky tieto spomienky a nezabudnu-
teľné udalosti oživil v spomienkach staros-
ta obce Patince Zoltán Németh,  keď 18.
júna  na spomienkovej slávnosti pripome-
nul ničivú silu vodného živla a neobme-
dzenú vládu prírody, ktorá zmenila život
ich obcí.  Znova poďakoval Seničanom, že
pomohli vtedy, keď  to najviac ich obyva-
telia potrebovali.

V obce Patince je dnes Senická ulica,
Hodonínska ulica a Pražská ulica ako
pocta tým mestám, ktoré najvýraznejšie
pomohli pri záchranných prácach.

Primátor mesta Senica RNDr.  Ľubomír
Parízek na spomienkovej slávnosti prevzal
pamätnú plaketu od starostu obce Patince
a tiež prísľub, keď my budeme potrebovať
akúkoľvek pomoc, Patince na nás neza-
budnú.

JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

Popis obchádzky  pre všetky tri termíny: po
priľahlých miestnych komunikáciách a štát-
nej ceste II/500. 
Termín uzávierky pre rekonštrukciu vodo-
vodu je nasledovný:
Druh uzávierky: čiastočná.
Úsek uzávierky: časť MK Sadová ulica od
križovatky ulice J. Mudrocha po križovatku
ulice L. Novomeského (amfiteáter).
Doba uzávierky: 
20. júna 2005  do 16. augusta 2005.

Starosta Patiniec Zoltán Németh odovzdá-
va vyznamenanie obce primátorovi Senice
Ľubomírovi Parízkovi. Foto V. Zich
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20.5. - Prijatie návštevy zo švajčiarskeho
veľvyslanectva.

23.5. - Bratislava - Rokovanie o výstavbe
nájomných bytov.

- Trnava - Valné zhromaždenie Kraj-
ského oblastného športového
združenia.

24.5. -  Pracovné rokovanie s Ing. Čemom
o zámeroch v areáli SH Senica.

- Pracovné stretnutie s auditorkou
Mesta Senica  Ing. T. Urbanovou.

25.5. - Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť - Valné zhromaždenie. Zhod-
notenie roku 2004, plány do roku
2005.

- Pracovné rokovanie na Švajčiar-
sko-slovenskej obchodnej komore
o investíciách a doprave.

26.5. - Rokovanie so zástupcami spevác-
keho zboru Cantilena.

27.5. - Dom kultúry – otvorenie výstavy
bonsajov.

- Pracovné stretnutie so štátnym
tajomníkom Ministerstva školstva
SR.

- Prijatie primátora Nitry Ing. Ferdi-
nanda Viteka na MsÚ v Senici.

- Smrdáky - prehliadka kúpeľov.        
30.5. - Pracovné rokovanie o detských

ihriskách a oddychových zónach.
31.5. - Pracovné rokovanie s vedením

Technických služieb v Senici na
tému verejné služby a ekonomic-
ké zhodnotenie I. polroku 2005.

2.6. - Nafta Gbely – rokovanie o spon-
zorstve prostredníctvom fondu
Pro Senica.

3.6. - Valné zhromaždenie Volejbalo-
vého klubu – vyhodnotenie volej-
balovej sezóny.

7.6. - Bratislava – pracovné rokovanie
s Ing. Havrilom, generálnym  riadi-
teľom Slovenskej správy ciest
o obchvate mesta.

8.6. - Pracovné rokovanie s poslancom
NR SR D. Čaplovičom o záuj-
moch regiónu, návšteva a pre-
hliadka mosta Hohenau - Morav-
ský Sv. Ján.

9.6. - Klub starostov okresu Senica -
regionálne problémy.

13.6. - Prijatie hádzanárok v obradnej
sieni MsÚ po získaní titulu majste-
riek Slovenska.

- Pracovné rokovanie s predstaviteľ-
mi Futbalového klubu o spoluprá-
ci s mestom.

14.6. - Pracovné rokovanie s projektanta-
mi priemyselného parku.

- Pracovné rokovanie s talianskymi
investormi.

15.6. - Rada ZMOS - Štrbské Pleso - pra-
covné rokovanie vedenia ZMOS.

16.6. - Valné zhromaždenie BVS. 
17.6. - Valné zhromaždenie Službyt-u.
20.6. - Rokovanie so zahraničnými inves-

tormi v oblasti bývania a priemy-
selnej zóny.

21.6. - Slovenský pozemkový fond Brati-
slava – podpísanie zmlúv pre rea-
lizáciu priemyselnej zóny.

24.6. - Pracovné stretnutie pre riešenie
dopravy v meste.

Aktivity radnice Okienko JDS
Výbor MsO JDS pripravil v mesiaci

jún stretnutia s členmi, ktorí sa v prvom
polroku dožili 80 a viac rokov pod
názvom Stretnutie jubilantov. 

V Rade starších pri MsÚ budú pra-
covať traja členovia nášho výboru.

Posedenie pri hudbe v hoteli  Branč
bude 14. júla o 15. hod. 

Pomôžeme pri výstavbe 
materskej školy   
(dokončenie zo str. 1)

Súbežne  s oficiálnou návštevou pred-
staviteľov mesta Senica sa  konala aj návšte-
va evanjelického spevokolu zo Senice
v Selenči, ktorá vyvrcholila kultúrnym pro-
gramom na bohoslužbách v evanjelickom
kostole v Selenči. Krásne piesne, umelecký
prednes a hovorené slovo predstavil senic-
ký evanjelický zbor a zanechal vo všetkých
krásny umelecký zážitok. 

Stretnutie s krajanmi, ktorých predkovia
pred 247 rokmi hľadali slobodu a obživu
v tejto krajine, bolo plné emócií.  Za hrani-
cami Slovenska spomínajú na svoju vlasť,
velebia jej jazyk, zvyky a stále sa vracajú
k svojej domovine, ktorá napriek desiatkam
rokov je stále zakorenená v ich srdciach.
V okrese Bač žije okolo 18 percent
Slovákov.

Predstavitelia Baču posielajú pozdrav
obyvateľom nášho mesta. Prajú si, aby sa
neopakovali  konflikty minulého desaťročia
a aby nasledovali vstup Slovenska do
Európskej únie.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Sotinská lekáreň
(dokončenie zo str. 1)

Podľa informácií riaditeľky Polikliniky
Aleny Kovačičovej alfou a omegou ich čin-
nosti je kvalita poskytovaných služieb,
a preto lekáreň vybavili najmodernejšou
technikou. Snímače čiarových kódov a ďal-
šie moderné prvky umožnia spracúvať
recepty oveľa rýchlejšie  a efektívnejšie.
Sotinská lekáreň  má  3 výdajné miesta.  

Na otvorení sa zúčastnili prednosta
Obvodného úradu v Senici Štefan Mikula,
zástupcovia zdravotných poisťovní, lekári
a zdravotné sestry. Pásku prestrihol primá-
tor Senice Ľubomír Parízek, ktorý pri tejto
príležitosti vyjadril spokojnosť, že služby
v novej budove zdravotníckeho zariadenia
sa stále zlepšujú a rozširujú. Lekáreň je
otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do
15.30 hod. 

Len pre zaujímavosť 1. júna 2005 to
bolo  práve 15 rokov čo Alexander Dubček
položil  v Senici základný kameň pôvodne
detského pavilónu nemocnice.  V roku
2004 bola  budova za finančnej dotácie
Mesta Senica  vo výške 11 miliónov Sk
dokončená. V októbri  2004 sa do nej pres-
ťahovali pracoviská polikliniky, ktoré dovte-
dy sídlili v centre mesta.  

Viera Barošková

Za Marikou
Bezdekovou

Bola to pre nás
krutá zvesť. Hlbo-
ko ľudsky nás za-
siahla, pretože
sme verili, rovna-
ko ako ona, že sa
medzi nás vráti
plná elánu, dobro-
tivosti, úsmevu.
Taká, akú sme ju
poznali: pracovitá, priateľská, obetavá,
úprimná, plná nápadov, ochotná pomá-
hať druhým.  Žiaľ, zákerná choroba zví-
ťazila nad jej vôľou žiť. Žiť pre rodinu
i pre nás ostatných. Zomrela 5. júna vo
veku 54 rokov. 

Mnohí sme ju poznali ako kontrolór-
ku a účtovníčku podniku Reštaurácie,
no predovšetkým  ako samostatnú
odbornú pracovníčku  pre výchovu
a vzdelávanie v Mestskom kultúrnom
stredisku. V tejto novovzniknutej orga-
nizácii začala pracovať 1. januára 1980.
V Mestskom kultúrnom stredisku našla
zmysel života. Tu naplno zahorela  pre
prácu v prospech druhých. Stála pri
zrode  takmer všetkých činností MsKS,
či to boli kluby mládeže, folklórny
súbor, spoločenské zábavy, výchovné
koncerty, kurzy spoločenského tanca
a mnoho iných kultúrno-vzdelávacích
podujatí. Z tohto postu sa stala i tajom-
níčkou redakčnej rady mesačníka  Naša
Senica, na ktorého tvorbe sa podieľala
tiež  príspevkami.   Plných 25 rokov - do
októbra 2004, kedy odišla na prácene-
schopnosť – vykonávala prácu, ktorá ju
nesmierne bavila a bola jej láskou.
Zaujímala sa aj o veci verejné.
Pracovala v rôznych verejno-spoločen-
ských funkciách, v roku 2002 bola zvo-
lená za poslankyňu mestského zastupi-
teľstva, pôsobila ako predsedníčka
komisie pre kultúru, školstvo a ZPOZ
pri MsZ. Do každej činnosti sa vložila
celou svojou osobnosťou, lebo všetko
čo robila, chcela robiť dobre. Tak zane-
chala pre nás krásnu a pestrofarebnú
mozaiku svojho života. 

Pre nás, ktorí sme sa s ňou pravidel-
ne stretávali a spolupracovali, bola
našou Marikou.  Zostalo po nej prázdne
miesto. V našich srdciach však pretrvá
spomienka. Marika, ďakujeme, že si tu
bola s nami. 

Česť jej pamiatke!
Viera Barošková 

a členovia redakčnej rady Naša Senica
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Ako sa maturovalo
kedysi

V súvislosti s dnešnou, tzv. novou
maturitou, pripomeňme si ako skladali
skúšku dospelosti študenti pred 137
rokmi. 

V 60. rokoch 19. storočia sa v Uhorsku
(dnešné Slovensko) asi na 1800 základ-
ných školách evanjelických alebo katolíc-
kych vyučovalo po slovensky. No nemali
sme však ani jednu  slovenskú strednú
školu. V mestách síce boli štátne i cirkevné
gymnáziá, ale vyučovalo sa v nich maďar-
sky. Založiť neštátne slovenské gymnázi-
um nebolo ľahké, lebo to presahovalo
finančné možnosti obce. Musela sa zistiť
vhodná budova, jej prevádzka, ubytovanie
a stravovanie študentov zo vzdialených
obcí a platiť profesorov. A okrem toho
uhorská svetská i cirkevná vrchnosť robili
všetko preto, aby takéto slovenské pokusy
znemožnili.

Prvé slovenské evanjelické gymnázium
sa podarilo založiť 16. septembra 1862
podžupanovi Gemerskej stolice a súčasne
i cirkevnému funkcionárovi Štefanovi
Markovi Daxnerovi vo Veľkej Revúcej.
Hoci to bola  evanjelická cirkevná škola
podporovaná obcou a okolitými cirkevný-
mi zbormi, v jej laviciach sedávali aj chlap-
ci katolíckeho a židovského vierovyzna-
nia. Práve na tejto škole sa uskutočnili prvé
maturity v slovenskom jazyku.

Ekzámeny sa začali 2. júna 1868 o sied-
mej hodine ráno dvomi písomnými skúš-
kami. Dopoludnia to bol preklad zo slo-
venčiny do latinčiny, popoludní z latinčiny
do slovenčiny. Nasledujúci deň čakal
maturantov preklad z gréčtiny a 4. júna
písali v materinskom jazyku.

O deň neskôr písali až dve pôvodné
práce: predpoludním maďarskú a popo-
ludní nemeckú. Posledný deň pred dlhšou
prestávkou ich napokon potrápili matema-
tikou.

Ceremóniu otvoril slávnostným prího-
vorom hlavný dozorca gymnázia, po ňom
nasledovala recitácia maturantov v sloven-
skom, v nemeckom, v latinskom i v maďar-
skom jazyku.  Keďže maturitné otázky
spred stotridsiatich siedmich rokov sa
zachovali až do dnešných čias, môžem
vám ich prezradiť. Na slovenčine sa štu-
denti trápili s úvahou na Komenského
výrok „Umenie nemá pojiť sa s hrubosťou,
ale s mravy dobrými a bude jedno druhé-
mu ozdobou.“ (Téma veľmi aktuálna
i v dnešných časoch). V matematike boli
dva príklady. 

Prvý: Voľne padajúce teleso prejde za
prvú sekundu 15 stupňov a 5 minút
a v každú nasledujúcu o 31 minút viac.
Koľko stôp prejde to teleso za 25 sekúnd
a aký veľký je priestor v ostatnej sekunde
prejdený?

Príklad druhý: Jak  vysoká je väža, keď
ju oko naše z výšky 15 minút nad jej
základňu pod uhlom 36 stupňov 15 minút
12 sekúnd vo vzdialenosti 214 minút vidí? 

Tak čo – zvládli by ste to? 
Aj senický evanjelický zbor sa v roku

1862 jednomyseľne uzniesol, aby sa
v mestečku Senica založilo slovenské niž-
šie gymnázium. Sám farár Tesák šiel v tejto
veci s delegátmi  na seniorálny konvent,
ale k založeniu neprišlo. 

V školskom roku 1867-68 sa po revúc-
kom začalo vyučovať na ďalšom sloven-
skom patronátnom evanjelickom gymná-
ziu v Martine. O jeho založenie sa zaslúžil
ako predseda patronátnej rady Viliam
Paulíny Tóth, narodený v Senici. Ladislav
Paulíny a Dušan Fajnor zo Senice
naň venovali 100 zlatých. V roku 1868-69
sa začalo vyučovať na patronátnom
katolíckom gymnáziu v Kláštore pod
Znievom. 

Na slovenské gymnázia bolo zle,
nedobre. Vraj sú to panslávske hniezda,
kde sa mládež vychováva v proti maďar-
skom duchu. Kráľovské rozhodnutie z 30.
decembra 1874 zrušilo všetky tri slovenské
gymnázia a v roku 1875 aj Maticu sloven-
skú.

Mgr. Pavol Grimm

Info o EÚ 
získate v Senici 

Za účasti reprezentanta Európskej
komisie v SR Róberta Kondráda bolo 14.
júna v budove Mestského úradu slávnost-
ne otvorené informačné centrum  Europe
Direct v Senici. Primátor Senice RNDr. Ľ.
Parízek pri tejto príležitosti vyzdvihol
fakt, že Senica je jediné mesto na
Slovensku, ktoré sa stalo hostiteľskou
organizáciou informačnej kancelárie, čo
vnímame  ako významný prvok v procese
prehlbovania informácií o Európskej únii. 

R. Konrád  pripomenul, že  hoci je pod-
pora Slovákov EÚ vysoká, je potrebné
prehlbovať znalosti o únii v záujme úzkeho
prepojenia s každodenným životom.
„Samospráva je kontaktným miestom,
ktoré  má široký záber  a z tohto pohľadu
hrá dôležitú úlohu vo vzťahu k občanom.
Odmietnutie ústavnej zmluvy  zo strany
Francúzska a Holandska poukázalo na
dôležitosť každodenných informácií
o dianí v EÚ. Preto verím, že  senická kan-
celária bude napĺňať tieto ciele,“ povedal
R. Konrád

Manažérka kancelárie Europe Direct
Ing. Anna Závodská pripomenula, že služ-
by sú určené nielen pre ekonomicky aktív-
ne obyvateľstvo, mládež, nezamestna-
ných, malých a stredných podnikateľov,
predstaviteľov samosprávy, zamestnancov
verejnej správy a občanov pôsobiacich
v sociálnych službách a zdravotníctve, ale
aj pre predstaviteľov širokej komunity
neziskových, mimovládnych a záujmových
organizácií, marginalizovaných skupín oby-
vateľov, početnú skupinu seniorov a ostat-
ných návštevníkov.

Otvorenie kancelárie spríjemnila svojím
vystúpením známa pesničkárka Zuzana
Homolová. 
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 

Viera Barošková
Foto autorka

Návštevníci kancelárie  môžu informácie
čerpať z množstva tlačených textov, ale aj
prostredníctvom internetu či telefónu pria-
mo do Bruselu.

Návrh investičných
akcií na rok 2005

Suma v Sk
1. Školstvo 

- prepojenie školy s telocvičňou II. ZŠ
- strecha ZUŠ spolu 5 mil.

2. Rekonštrukcia Sotinskej ulice 
pri kotolni KZ 2,8 mil.

3. Rekonštrukcia Ul. Gen. L. 
Svobodu 1360 + zákruta 2 mil.

4. Rekonštrukcia svetelnej križovatky
3 mil.

5. Parkovisko 
L. Novomeského 1214, 1215 2,4 mil.

6. III. etapa výstavby cyklotrasy 5 mil.
7. Kamerový systém    0,5 mil.
8. Dobudovanie Námestia MPČL 

(medzi Central pasážou 
a obchodom Mária) spolu 2 mil.

9. Investičné akcie MsDK (WC,
javisko, amfiteáter, Kunov, Čáčov)

spolu 1,1 mil.
10. Investičné akcie RsMS 

(strecha šport. haly, ZŠ, rolba, 
kúpalisko) spolu 3,5 mil.

11. Útulok pre zvieratá, psov v kasárňach 
- rekonštrukcia 0,5 mil.

12. Budova H stará poliklinika 
- rekonštrukcia na Dom sociálnych 
služieb 2,435 mil.

13. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
0,5 mil.

14. Sobášna miestnosť - klimatizácia
0,3 mil.

15. Zeleň, chodníky, revitalizácia parkov 
a pod. 1,2 mil.

16. Rekonštrukcia a budovanie 
detských ihrísk 2 mil.

17. Rekonštrukcie komunikácií, chodníkov
4 mil.

18. Priemyselný park Kaplinské pole 
- projektová dokumentácia 6,1 mil.

19. Poliklinika vratka MZ 
stavba nemocnice 1,662 mil.

20. Kanalizácia Kunov 0,24 mil.

Spolu 46,237 mil. Sk
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Jubilejná výstava 
drobných zvierat 

Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov Senica usporiada
v dňoch 2. až 4. septembra  v parku pri
Záhorskej galérii  30. Záhorácku výstavu
drobných zvierat – hydiny, holubov a králi-
kov. Organizátori očakávajú účasť približ-
ne 80 chovateľov, ktorí vystavia približne
800 zvierat. Jubilejnej výstavy sa zúčastnia
i chovatelia z okresu Trutnov.  Odborníci
vyhodnotia i najlepšie exempláre vystave-
ných zvierat. Záujemcovia o prihlášky na
výstavu sa môžu obrátiť na Pavla Žáka, tel.
651 7280. Milan Miča

predseda ZO SZCH 

Jánošík v Stonožke 
Stalo sa tak v štvrtok 16. júna, kedy sa

v Centre voľného času  konalo tradičné
koncoročné stretnutie rodičov a detí – čle-
nov záujmových krúžkov oddelenia kultú-
ry CVČ, nazvané Stonožkino vysvedčenie.
Stretlo sa s veľmi dobrou odozvou.
Zúčastnilo sa ho viac ako 300 ľudí, čo je
dôkazom, že i na obyčajnom vyzdobe-
nom dvore sa dá  tancovať, spievať a hrať.
A práve o tom tento záverečný koncert
bol. Že by to spôsobili ponúkané palacin-
ky? Pekné počasie? Či vzácny hosť Janko
Slezák, ktorý od septermbra stvárni  posta-
vu Jánošíka v muzikáli Na skle maľované?
Z každého rožka  troška .Palacinky sa
zjedli hneď, ale  Jankov podpis či kresba
na ruke alebo chrbáte vydržali  určite dlh-
šie (autogramiáda trvala viac ako hodinu). 

Janko, sám niekdajší člen gitarového
krúžku a hudobnej skupiny Pozor schody
(z rokov 1994-1996) a niekoľkonásobný
víťaz najrôznejších detských súťaží v tých-
to rokoch, zaujal najmä Stonožkiných mla-
dých spevákov a gitaristov. Lebo  čo keď aj

im sa niekedy splní veľký sen o doskách,
ktoré znamenajú svet.  On sám, predstavi-
teľ hlavných postáv slovenských i českých
muzikálov a činohier je toho dôkazom,
a samozrejme, že sme sa na našom pódiu
dočkali i jeho piesní. 

Takmer dvojhodinový pestrý program
mažoretiek, tanečníkov z jednotlivých
súborov Sonny, tanečnej prípravky,
Bambuliek, breakerov, všetkých gitaro-
vých krúžkov a spevákov bol zase dôka-
zom a výsledkom celoročnej práce 220
členov  z 19-tich  krúžkov oddelenia kultú-
ry (tanečné -disko i break, mažoretkové,
folklórny, spevácke, gitarové, dramatický ).  

Podujatie  bolo tiež  príležitosťou na
vyhodnotenie tých najaktívnejšich a najús-
pešnejších. 

Diplom Za dlhoročnú reprezentáciu
CVČ z rúk Janka Slezáka a riaditeľa CVČ
Martina Dudáša prevzali: Zuzana
Chovancová, Michaela Scholzeová,
Kristína Funková, Nikola Šimlingerová,
Patrícia Lejdarová, Nikola Luhová a Nina
Štorová (Sonny junior). 

Diplom Za mimoriadnu aktivitu
a reprezentáciu CVČ  dostali Ján Hanečka,
Lucia Holičová, Erika Černeková
a Veronika Naštická, Adriana a Michaela
Faganové, Klára Ružičková a Klaudia
Kristiníková.

Titul Najúspešnejší kolektív a sladkú
tortu k tomu si za uplynulý rok vyslúžili:

*Tanečná skupina Sonny –Kuriatka za
vynikajúce 3. miesto na majstrovstvách SR
v disco dance 2005 a 7. miesto na maj-
strovstvách Európy a celkovú aktivitu,
nadšenie a množstvo verejných vystúpení
(vedúca Martina Jamrichová).

*Tanečná skupina Sonny junior za vyni-
kajúce 3. miesto vo svojej kategórii na
majstrovstvách  SR v disco dance 2005,
úspešnú reprezentáciu na majstrovstvách
sveta 2005, pomoc pri tvorbe divadla
CVČ a množstvo verejných vystúpení
(vedúca Andy Jakubcová).

Verejnú pochvalu a poďakovanie si tiež
odniesli Zuzana Hrubá a Patrícia Barkóci
za mimoriadne spevácke a hudobné
výsledky, tanečná skupina break dance
Crazy team za dve zlaté z celoslovenských
súťaží v Topoľčanoch a Seredi, mažoret-
kový súbor Lienky za 2. miesto v striebor-
nom pásme na majstrovstvách SR vo
Veľkom Krtíši, mažoretky Stonožky za 2.
miesto v sólo formáciách  na pohárovej

Poznajú svoj región  
Vlastivedná súťaž Poznaj svoj región,

organizovaná Mestom  Senica, Miestnym
odborom Matice slovenskej a Záhorskou
knižnicou, zaznamenala 21. júna v Dome
kultúry 2. ročník. Okrem troch senických
základných škôl (I.,III. a IV.) a 8-ročného
gymnázia súťažilo aj 6 ZŠ z regiónu –
Kúty, Cerová, Šaštín-Stráže, Jablonica,
Dojč a Moravský S. Ján. Organizátori pri-
pravili otázky z oblasti histórie a osobnos-
tí, kultúry a športu, príroda a súčasnosť.
Žiaci všetkých zúčastnených škôl preuká-
zali dobré znalosti zo svojho regiónu,
začo patrí vďaka aj ich pedagógom.
Nakoniec o víťazovi rozhodol rozstrel,
v ktorom si súťažiace 4-členné  družstvá
ťahali otázky z ľubovoľnej oblasti.
Prvenstvo si vedomosťami získali žiaci III.
ZŠ Senica pred ZŠ Jablonica a IV. ZŠ
Senica. Odpovede hodnotila porota, ktorú
viedla  predsedníčka MO Matice sloven-
skej  Ing. Valéria Kubíková, a ďalšími člen-
mi boli Mgr. Viera Sadloňová a Gabriel
Kopúnek. V programe sa predstavili víťazi
POP Senica Pavlína Krajčiová a Adam
Pavlovčin. 

Členovia víťazného družstva III. ZŠ:
Ľudmila Cibulová, Zuzana Gabčová, Filip
Jurovatý a Martina Štítna. IV. ZŠ reprezen-
tovali: Ferdinand Jureňa, Ján Hanečka,
Marieta Potočárová a Jozef Jozéfek. 

bar 

Gitarový krúžok začiatočníkov s vedúcou
Danou Kopeckou.

Rytiersky rád 
M. Briestenskej  

Poslankyňa MsZ Mgr. Mária
Briestenská prevzala z rúk veľvyslanca
Francúzska v SR Jacguesa Faureho  vyzna-
menanie Rytierskeho rádu  za umenie
a literatúru. Na pôde francúzskej ambasá-
dy ho za prítomnosti svojich rodinných prí-
slušníkov a predstaviteľov MsÚ Senica
prevzala 15. júna  Čestný titul jej udelili  za
dlhoročný prínos k rozvoju francúzsko-slo-
venských  vzťahov  a propagácii
Francúzska vo svete.  Toto vysoké vyzna-
menanie vyjadruje vďačnosť Francúzska
za pedagogickú prácu učiteľky francúz-
skeho jazyka, ktorá má medzinárodný

význam.  M. Briestenská pôsobí na
Obchodnej akadémii v Senici a intenzívne
sa spolu so študentami zapája do medzi-
národných projektov, ktorých poznatky
využívajú vo vyučovaní. „Veľmi si vážim
toto ocenenie a som hrdá, že som mohla
prezentovať moju lásku k tejto práci, fran-
cúzskemu jazyku, Francúzom, ako aj
Slovensku a Senici počas mnohých kultúr-
nych a pedagogických stretnutiach u nás
i v zahraničí", povedala na margo
Rytierskeho rádu M. Briestenská.

Viera Barošková 

súťaži vo Valticiach,  hudobné skupiny
Made in me a Summer rain za množstvo
vystúpení na verejnosti. Stonožkino
vysvedčenie s fotografiou i malou sladkos-
ťou  si odnieslo 170 detí a tiež ich vedúci,
bez ktorých si Stonožka svoju existenciu
nevie predstaviť.

A kto by si zaslúžil vysvedčenie najväč-
šie? Naši milí sponzori tanečných súborov –
pán Peter Oslej, pán Rastislav Škojec, man-
želia  Kurtovci, slečna Eva Bystrická zo
Skalice a dokonca i Janko Slezák. Ďakujeme.

Máme radosť z aktivity detí, z úspe-
chov i dobrej nálady, ktorú do Stonožky
prinášajú! O to viac sa budeme po tábo-
roch  znova tešiť na september a celý škol-
ský rok.

Dana Kopecká a Miro Tehlár,
oddelenie kultúry CVČ
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Víťazi olympiád
Končiaci sa školský rok 2004 – 2005 je dôvodom  i na hodnotenie výsledkov, ktoré školy

dosiahli vo výchovno–vzdelávacom procese. Jeho integrálnou súčasťou sú i predmetové
olympiády a súťaže v oblasti umenia, literatúry a hudby. Dosiahnuté výsledky žiakov
4 senických základných škôl na krajských a celoštátnom kole dokumentuje táto tabuľka: 
Názov súťaže Meno Škola Okres Kraj 
Matematická olympiáda: 7. roč.  Katarína Gembešocá     IV. ZŠ       1. –

9. roč.  Matúš Janovič   IV. ZŠ 1.     –

Pytagoriáda:  3. roč.  Matúš Pos I. ZŠ 1.     –
4. roč. Monika Macáková       III. ZŠ        1.     –

Filip Havel III. ZŠ     1.     –
5. roč. Kristína Chvosteková  III. ZŠ    1.     –

Chemická olympiáda: Erich Szabo IV. ZŠ 1.     1.

Archimediáda: Ján Jablonický            II. ZŠ    1.     –

Geografická olympiáda: 5. roč.   Adam Košinár            IV. ZŠ  1.     –
8. roč.   Matej Kovačič            IV. ZŠ  1.     2. 
9. roč.   Hana Mičová              III. ZŠ   1.      9. 

Biologická olympiáda:                   Vladimír Obuch          I. ZŠ   1.      4.

Olympiáda v anglickom jazyku:     Mária Bederková     III. ZŠ    1.      5

Európa v škole: Michal Príkopa        II. ZŠ      1.      –
Martin Horňák

Šaliansky Maťko:  I. kategória    Vanesa Sládečková  ZUŠ   1.      –
III. kategória    Dominika Hoferková ZUŠ 1.      –

Rozprávkové vretienko:  I. kategória    Eliška Gáfriková                 1.      –
II. kat.      Nikol Trojáková                              1.     –

Dni slovenskej kultúry v Poľsku

So Sokratom v Pultusku  
Krv nie je voda... pán riaditeľ II.ZŠ

v Senici PaedDr. Krzysztof Siwiec je toho
rukolapným príkladom. Zrealizoval krásny
nápad – navštívili sme jeho domovinu. 

V druhom májovom týždni plný autobus
nás – žiakov Dvojky – s dobrou náladou
a v očakávaní pekných zážitkov smeroval
do poľského Pultuska. Čakali nás tam kama-
ráti, pretože naši poľskí rovesníci navštívili
Senicu a Dvojku už dvakrát. Naše medziná-
rodné priateľstvo zastrešuje projekt
SOKRATES, do ktorého sú zapojení i štu-
denti zo škótskeho mesta Inverness.

Poľskí hostitelia nám pripravili bohatý
program. Prezreli sme si školu, absolvovali
sme s nimi niektoré vyučovacie hodiny. Na
radnici nás prijal pán primátor mesta
Pultusk. Potešili ho darčeky od senického
pána primátora RNDr. Ľ. Parízka.

Presvedčili sme sa, že spresňujúce
pomenovanie mesta poľské Benátky je

veľmi výstižné. Rieka Narew so svojimi
ramenami a motorové gondoly dotvárajú
atmosféru 19 tisícového mesta, plavbu na
nich sme si všetci vyskúšali. S obdivom sme
si poprezerali historické pamiatky – baziliku
(r. 1449), Maticu poľskú (Dom Polonii),
múzeum, galériu, miesta napoleonských
bojov (r. 1806-1807), goticko-renesančnú
vežu, relaxovali sme v neďalekej farme
a skúsili sme si zajazdiť na koníkoch. Všetko
sa nám páčilo a pán riaditeľ Siwiec – vyu-
žijúc svoju materčinu – nás o všetkom
podrobne informoval. Počas našej návštevy
v meste prebiehali Dni slovenskej kultúry.
Práve družobná škola bola miestom, kde sa
jej žiaci predviedli v bohatom kultúrnom
programe o Slovensku. Prispeli sme i my
svojou troškou do mlyna, dievčatá a chlap-
ci z folklórneho súboru DVOJKÁČIK pod
vedením pani učiteľky Aleny Čížovej a pani
učiteľky Hany Horňákovej po prvýkrát
vystúpili v zahraničí. Medzi divákmi boli
i zástupcovia slovenského veľvyslanectva.
Sprievod-nými akciami Dní slovenskej kultú-
ry boli prezentácie Slovenska cestovnými

kanceláriami a možno i naše
vystúpenie prispelo k lepšej pro-
pagácii našej vlasti.

Súčasťou nášho zájazdu bol
celodenný výlet do Varšavy. Bolo
sa na čo pozerať, čo obdivovať,
hlavne z 32. poschodia Paláca kul-
túry.

Čo dodať? Domov sme si dovi-
ezli plnú náruč zážitkov, krásne
spomienky a nové priateľstvá. Už
sa tešíme na ďalšie vydarené stret-
nutia. Projekt Sokrates  nám to iste
umožní...

Hana Horňáková, 
Mária Vizváryová

Foto: Hana Horňáková

Škótsko: gajdy, 
kilt, jazero Loch Ness
a Sokrates

Pojmy, ktoré na prvý pohľad spolu
nesúvisia, ale ďalšie informácie vyvedú
z omylu všetkých neveriacich. Medzi-
národný projekt Sokrates zastrešený
Európskou úniou rukolapne zasiahol aj
do pokojných vôd nášho mesta, do kaž-
dodenného rytmu ZŠ na Komenského
ulici, našej Dvojky. 

Minulý rok nás navštívili škótski kolego-
via. Jún sa niesol v znamení riaditeľskej
porady zainteresovaných škôl v spomína-
nom projekte na pôde škótskeho mesta
Inverness. Stretli sa tu zástupcovia poľskej
školy z Pultuska, Slovensko zastupoval  ria-
diteľ Dvojky PaedDr. K. Siwiec a H.
Horňáková a tretiu zúčastnenú stranu
reprezentovali škótski hostitelia. 

Okrem práce nad projektom Sokrates
a vyhodnocovaní už uskutočnených akcií
stretnutie prinieslo konkrétne ovocie:
v budúcom školskom roku budú mať mož-
nosť navštíviť družobnú školu v Invernesse
naši žiaci. Budú mať čo spoznávať. Uvidia
školu s množstvom odborných učební,
vybavenú pomôckami a didaktickou tech-
nikou, súhru teórie a praxe, obohatenie
vyučovania rôznymi aktivitami žiakov
i učiteľov. Určite bude zaujímavé porov-
nať školský systém a pedagogicko-výchov-
nú prácu tam a u nás. 

Škótski priatelia pripravili pre hostí zau-
jímavý program. Pracovné vyťaženie
v priestoroch školy vystriedali návštevy
zaujímavých a svetoznámych miest. Byť
v Škótsku a nevidieť  Lochneské jazero,
neochutnať škótsku whisky s možnosťou
oboznámenia sa s jej výrobou, nenavštíviť
prekrásne okolité hory a nespoznať
malebné a starobylé spomínané mesto
Inverness by bolo neodpustiteľným preh-
reškom. 

Charakteristická škótska atmosféra
oslovila zúčastnených  hostí už na letisku,
príchod i odchod sa niesol v duchu škót-
skeho folklóru: kroj a gajdy.

Nevnímali sme jazykové bariéry, preto-
že všetci zúčastnení  hovorili spoločnou
rečou, hľadali najoptimálnejšie metódy
ako odbúrať stres zo školy. Nepotvrdilo sa
zaužívané tvrdenie, že „si lakomý ako
Škót." Opak bol pravdou.

Hana Horňáková, Mária Vizváryová
Foto: Hana Horňáková
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Stenu premenili 
na galériu 

1. júna vychovávateľky ŠKD v Základ-
nej škole na Sadovej ulici  pripravili pre deti
zaujímavé popoludnie.  Z nevýraznej, šedej
steny  vytvorili deti galériu umeleckých diel,
ktoré  vítajú žiakov pri každom vstupe do
školy. Okrem maľovania sa deti mohli zapo-
jiť do rôznych športových disciplín a súťaží,
za ktoré dostali i pekné odmeny.

Svoj deň deti prežili s úsmevom na tvá-
ričkách. Mgr. Denisa Mihálová

S podpisom Štastného
na lopte 

V záhrade Úradu vlády SR boli 4. júna
oslavy  Medzinárodného dňa detí, na ktoré
boli pozvaní mladí športovci z každého
kraja. III. Základnú školu na Sadovej ulici
reprezentovalo   23 žiakov 5. a 6. ročníkov
a 2 pani učiteľky. Pre všetkých žiakov boli
pripravené súťaže družstiev jednotlivých
škôl o rozličné športové ceny.

Mladí športovci sa začali schádzať už od
12. hod. Po vstupe do záhrady mali voľný
program s občerstvením a mohli sa  zapojiť
do pripravených hier. O 13.30 hod. bolo
vystúpenie kúzelníka.  O pol hodinu neskôr
otvoril program predseda vlády Mikuláš
Dzurinda, vystúpili Kakaovníci a začala
hlavná súťaž v športovo-zábavných disciplí-
nach.

Okrem pripravených súťaží  sa konal aj
exibičný zápas mladých futbalistov s pred-
sedom vlády a europoslancom Petrom
Šťastným. III. ZŠ reprezentoval žiak 5.B tri-
edy Erik Čajko, ktorého si vyžreboval  Peter
Šťastný. Družstvo P. Šťastného porazilo
družstvo M. Dzurindu 4:1. Erik Čajko získal
futbalovú loptu s podpismi P. Šťastného
a M. Dzurindu a maketu autíčka. 

Po programe si žiaci prevzali upomien-
kové darčeky, balíčky s občerstvením
a domov si priniesli množstvo nezabudnu-
teľných zážitkov, na ktoré budú ešte dlho
spomínať.

Mgr. Anna Kičková

S letom prišla aj zábava
V dňoch 25. a 26. júna bolo  na

Kunovskej priehrade  Otváranie letnej turis-
tickej sezóny, ktoré sa po celý víkend  nies-
lo v duchu vystúpení hudobných a taneč-
ných skupín, súťaží a hier pre deti i dospe-
lých a bezplatného člnkovania a športova-
nia v športovom areáli. Organizátorom
podujatia bol správca rekreačnej oblasti
Rekreačné služby mesta Senica a detské
hry a súťaže zabezpečoval Detský klub
Senica. Počas soboty i nedele sa v progra-
me vystriedali tanečné skupiny a mažoret-
ky z CVČ Stonožky, tanečná skupina
Scream, hudobná skupina Applause  a det-

V škole v noci    
Tretí júnový piatok patril v I. ZŠ e všet-

kým deťom, ktoré navštevujú školský
klub. Popoludní  sa na školskom dvore
hrali, šantili a zabávali. Odmenou im boli
hračky, ktoré si  vymieňali za žetóniky zo
súťaží. 

Večer  si spolu s rodičmi posedeli pri
táboráku, opekali špekáčiky, šantili a hrali
pri hudbe až do zotmenia. Dvadsaťštyri
detí, ktoré mali odvahu vyskúšať si, čo sa
deje v škole v noci,  zostalo nocovať
v škole. Pri prechádzaní školských chodieb
v pyžamkách a s baterkami v rukách  pre-
konali všetky prekážky a strach, ktoré mali
na svedomí  vychovávateľka B.  Andelová,
pani učiteľka S. Brožková a pán školník
Vacula ako čert. 

Že to všetko bolo naozaj tak, že sa
v škole nielen hralo, ale aj opekalo a spalo
dokazujú fotografie a naše zážitky, na
ktoré určite nezabudneme. Na budúci
školský rok to vyskúšame do tretice a už
teraz sa tešíme. Mgr. B. Andelová

ved. vych. ŠKD pri I. ZŠ

ský spevácky súbor Hviezdička. Pekný
slnečný sobotňajší deň prilákal veľa
návštevníkov, ktorí sa vo veľkom počte
zapájali do hier a súťaží, dospelí súťažili
o vecné ceny na plážovom volejbale, deti
zase kreslili vodníkov. Záver dňa patril
country zábave so skupinou Country Tip.
I keď nedeľňajšie počasie neveštilo nič
dobré, poobede sa počasie umúdrilo
a rekreačná oblasť opäť ožila hudbou, spe-
vom a tancom, deti sa vozili na koníkoch
a súťažili. Zakončením tohoto víkendového
podujatia bolo posedenie pri heligónke
s Klubom priateľov heligónky pri MsKS
Senica.

Letná turistická sezóna je otvorená
a RSMS pozývajú prísť stráviť svoj voľný
čas a dovolenku na Kunovskú priehradu,
ktorá ponúka možnosť kúpania, slnenia,
člnkovania, športovania a ubytovania v uby-
tovacích zariadeniach Chata nad plážou,
Turistická ubytovňa a chatky OKAL.
Kontakt  tel.: rekreačná oblasť a ubytova-
nie: 034/651 2012, 0907 266 428.

Ing. Lenka Majchráková
Rekreačné služby mesta Senica

stredisko Infosen

Piknik na Branči
Zrúcaniny hradu Branč privítajú 17. júla

o 14. hod. účastníkov 10. ročníka Pikniku
na Branči.  Oboznámia sa nielen s históriou
hradu, ale predovšetkým sa môžu zabaviť.
V programe bude napríklad historická
módna prehliadka, šermiari z Borského
Mikuláša,  správca Matúšovho kráľovstva
so svojou družinou, hradní hudobníci
a šašo. Pripravené sú aj súťaže pre deti.     

NS

Foto: Erika Mášiková

Aktivity CVČ
V rámci prevencie dopravnej nehodo-

vosti uskutočnilo CVČ v spolupráci so
Spoločným školským úradom a OR PZ -
dopravným inšpektorátom v Senici základ-
ný kurz dopravnej výchovy pre žiakov
prvých ročníkov senických základných
škôl a Špeciálnej základnej školy internát-
nej. Kurzu sa zúčastnilo 279 žiakov, ktorí sa
oboznámili so základnými pravidlami cest-
nej premávky pre chodcov a cyklistov. Ďal-
šou aktivitou CVČ bol základný kurz zdra-
votnej výchovy pre žiakov tretích ročníkov
ZŠ, ktorý absolvovalo 320 žiakov.
Protipožiarna prevencia bola určená pre
žiakov štvrtých ročníkov. 60. výročie oslo-
bodenia nášho mesta a skončenia 2. sveto-
vej vojny bolo príležitosťou na sériu besied
pre žiakov 9. ročníkov ZŠ s účastníkmi
odboja. O. Kučková
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Senickí fotografi nesklamali
Záhorské osvetové stredisko v Senici bolo i v tomto roku hlav-

ným usporiadateľom v poradí už 9. ročníka krajskej súťažnej výsta-
vy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja Amfo
a Diafoto 2005. Spoluusporiadateľom výstavy bolo Záhorské
múzeum v Skalici, v reprezentačných priestoroch ktorého sa koná
tohtoročná výstava už po tretí raz. Kultúrna skalická verejnosť
i návštevníci historického kráľovského mesta Skalice majú možnosť
až do 10. júla si pozrieť bohatú výstavnú kolekciu vyše 170 foto-
grafií, ktorá je výberom najlepších prác neprofesionálnych fotogra-
fov krajskej súťaže Trnavského kraja.

Výstava, ktorá je otvorená v pracovných dňoch od 8. do 16.
hod., prekvapí svojich návštevníkov vysokou umeleckou úrovňou,
žánrovou i tematickou rozmanitosťou, kvalitou a technologickým
postupom spracovania fotografií. 9. ročníka krajskej súťažnej výsta-
vy neprofesionálnej fotografickej tvorby sa zúčastnilo 47 autorov,
ocenených a vybraných fotografov z regionálnych kôl súťaže s 259
prácami. Neľahké bolo rozhodovanie odbornej poroty (Mgr. F.
Tomík, Mgr. R. Lendel a Mgr. J. Sedlák - umeleckí fotografi a vyso-
koškolskí pedagógovia z Bratislavy), ktorá musela vybrať a oceniť
z množstva kvalitných farebných, čiernobielych a zvlášť digitálne
upravovaných fotografií  tie najlepšie.

Z okresov Senica a Skalica postúpilo do krajskej súťažnej výsta-
vy 18 ocenených a odporučených autorov z regionálnej súťaže
Náhlikova Senica 2005, ktorí tvorili na výstave najviac zastúpenú
skupinu fotografov z Trnavského kraja. I keď najviac ocenení si

Sonny trikrát tretia  
Každoročne je apríl a máj pre všetkých tanečníkov moderného

tanca časom súťaží a majstrovstiev, časom žatvy po celoročnej
drine, prepotených tričiek a kostýmov. Inak to nebolo i tohto roku
vo všetkých troch vekových zložkách tanečnej skupiny Sonny.
Najstaršia, tzv. hlavná veková kategória – pre mládež nad 15 rokov
– pôsobí už od r. 1989 pri senickom MsKS a dve mladšie skupiny
– Sonny Junior (do 15 rokov) a Sonny Kuriatka (do 11 rokov) tan-
cujú pod hlavičkou senického Centra voľného času Stonožka. 

Spoločne s najmenšími deťmi Bambuľkami a tanečnou príprav-
kou v CVČ  má tanečná skupina Sonny v tomto roku úctyhodných
102 členov. Hlavnou trénerkou je Andy Jakubcová, ktorej asistent-
mi a vedúcimi detských zložiek Sonny sú Martina Jamrichová,
Mgr. Lenka Plešová a Mgr. Ivana Sadloňová. A ako sa im darilo na
tohtoročných súťažiach?

Roztancovali sa už 9. apríla v Považskej Bystrici, kde
v Pohárovej celoslovenskej súťaži získali v kategórii do 15 rokov
pekné 4. miesto a o dva týždne neskôr v celoslovenskej súťaži Top
Dancing Topoľčany sa Kuriatka i Juniorky prebojovali vo veľkej
konkurencii až do finále.  Autorkou všetkých choreografií bola
Andy Jakubcová a takmer všetky s deťmi a mládežou i nacvičila,
čo je viac ako obdivuhodné! Choreografiu pre Kuriatka realizova-
la Martina Jamrichová. 

A Majstrovstvá SR v disciplínach disco dance? Sú každoročne
veľkou výzvou. Odpoveďou SONNY boli tentoraz tri tretie a tri

štvrté miesta, všetky s postupom na Majstrovstvá Európy
a Majstrovstvá sveta. Presnejšie:
Najstaršia skupina Sonny (nad 15 rokov), získala na Majstrovstvách
v Martine:
- 3. miesto s choreografiou Red dance – v kategórii Disco dance
formácie
- 4. miesto – v kategórii disco skupiny (7 členov)
- 4. miesto – v kategórii disco show 
(všetky tri s postupom na Majstrovstvá sveta do Žiliny)
- 4. miesto – v kategórii sólistov  (disco dance muži) – Ján Hyža
(postúpil na majstrovstvá Európy do Talianska) 

Na veľmi peknom 8. mieste (z viac ako 20 dvojíc) skončili zhod-
ne i dve disco dance duá – konkrétne Lucia Búdová a Beáta
Oravcová, Andrea Furicová a Bibiána Švárna.

Skupina Sonny junior  CVČ – deti do 15 rokov si z majstrovsti-
ev SR v Martine odniesli 3. miesto s choreografiou Everybody
dance now – a to v kategórii disco dance formácie. Tesne pred
finálovými bránami (9. miesto) skončilo sedem junioriek i s ďalšou
tanečnou choreografiou, tentoraz v kategórii disco dance skupiny.

Skupina Sonny Kuriatka CVČ (deti do 11 rokov)- si vytancovala
na majstrovstvách SR skvelé 3. miesto s choreografiou Na divokom
disco Západe – tiež v kategórii disco dance formácie. 

Cieľ tanečníkov zo Sonny sa teda v tomto roku splnil – získali
medailové miesto na majstrovstvách SR s postupom na medziná-
rodné súťaže. Z majstrovstiev Európy, ktoré sa konali v českom
Prostějove 28. – 29.5.  priviezli Kuriatka  skvelé 7. miesto, keď za
sebou nechali napr. súbory z Maďarska, Nemecka a ďalšie.
K postupu do finále im chýbala len jediná priečka. Sonny junior,
ktoré boli v Prostějove na majstrovstvách sveta, sa tiež nestratili
a vo veľmi ťažkej konkurencii naše mesto úspešne reprezentovali. 

Za svoje výsledky získali Kuriatka i Sonny junior  v tomto škol-
skom roku titul Najúspešnejší kolektív CVČ. 

Okrem súťaží má skupina Sonny  na konte viac ako 30 tohto-
ročných vystúpení na najrôznejších športových a kultúrnych podu-
jatiach, plesoch, konferenciách, podujatiach v CVČ, na námestí,
v DK ...  Každoročne sa podieľajú i na nácviku divadelného pred-
stavenia CVČ. Cez prázdniny sa všetci chystajú na tanečné sústre-
denie do Skalických hôr a Moravského Sv. Jána a pred sebou majú
náročnú prípravu na XII. tanečný koncert Sonny.   

Nie je toho málo, čo musia všetky trénerky stíhať, od nápadu
a neustálej kreativity cez vlastnú realizáciu, kostýmy, peniaze,
dopravu, organizáciu. V mene CVČ Stonožka a vedenia MsKS im
želáme veľa tvorivých síl a chuti venovať sa mladým. Všetkým čle-
nom tanečnej skupiny Sonny  držíme palce 2. septembra  v Žiline
na ďalšej medzinárodnej súťaži. Dana Kopecká

z krajskej súťaže odniesli trnavskí autori, senickí fotografi boli
i v tomto ročníku súťaže úspešní, v krajskej konkurencii nezaostali
a prevzali viacero ocenení.

Mladý fotograf Martin Mikula z Radošoviec získal v kategórii
čiernobielej fotografie 1. cenu za cyklus fotografií s názvom
Korzika. V tejto kategórii 2. cenu odborná porota udelila Ľubošovi
Vlčekovi z Trnavy a dve 3. ceny získali autori Peter Babka z Bieleho
Kostola a Marek Kopecký z Trnavy.

V kategórii farebnej fotografie 1. cenou bol odmenený Juraj
Ezechiáš z Trnavy. Jedna z dvoch druhých  cien bola udelená
nášmu dobre známemu fotografovi Marianovi Holenkovi za kolek-
cie abstraktných fotografií Čas na sny a vízie I. - III. a Určité tušenie
súvislostí I. - III. 

Miroslav Adamčík z Prieval bol úspešný so svojimi inscenovaný-
mi fotografiami Melódia zamilovanej a S príchuťou detstva, za ktoré
si odniesol 3. cenu. Za svoju fotografickú tvorbu čestnými uznania-
mi boli ocenení v tejto kategórii aj MUDr. Ondrej Šimek zo Senice
a Alexander Kollár ml. z Gbelov.

Nakoľko bola v súťažnej kolekcii vo veľkom počte zastúpená
digitálne upravovaná fotografia, odborná porota sa rozhodla udeliť
ocenenia najlepším autorom týchto fotografií. Za dva cykly digitál-
ne upravovaných farebných fotografií Súkromná invázia I. - III.
a Rýchla smrť I. - IIl. si odniesol diplom a vecnú cenu za 1. miesto
Vladimír Třeška zo Senice. Tieto ocenenia našich autorov by mali
byť podnetom a výzvou i pre ostatných fotografov, ktorí sa tohto-
ročnej súťaže nestihli zúčastniť, aby sme sa s ich fotografiami stret-
li v ďalšom ročníku Náhlikovej Senice a následne na krajskej výsta-
ve Amfo a Diafoto 2006. (pokračovanie na str. 11)
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Excelentné výkony 
recitátorov ZUŠ

V základnej umeleckej škole M. Sch.
Trnavského v Trnave sa v dňoch 8. - 9. júna
konala krajská súťaž v umeleckom predne-
se poézie a prózy, súťaž v tvorbe detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie.
Na nej  konfrontovali svoje interpretačné
umenie najvyspelejší recitátori zo všet-
kých okresov Trnavského kraja. Počas IX.
ročníka Hollého pamätníka sa prezentova-
lo aj 10 recitátorov z okresu Senica, víťa-
zov okresnej súťaže Hurbanovho pamät-
níka. Do krajskej súťaže sa zapojili aj dve
skupiny súboru Zádrapky pracujúce pri
ZUŠ v Senici. Detský recitačný kolektív
odohral v réžii Štefánie Jánošovej divadel-
né predstavenie Ako sa havran stal vezí-

Scream  
opäť majstrom SR 

Tanečná skupina Scream, ktorá je
zostavená z mimoriadne talentovaných
žiakov ZUŠ má za sebou cyklus maj-
strovstiev v moderných tancoch v taneč-
nom roku 2005. Prvýkrát vycestovali
tanečníci 23.-24.4. do Prešova, ktorý sa
stáva kolískou hip - hopu. Tanečníci súťaži-
li v sólach, duách, skupinách a vo formáci-
ách. Vo všetkých disciplínach  sa dostali
do finále, čiže do zlatého pásma ako
s obľubou hovoria hudobníci zo ZUŠ. Ich
výsledky sú: 

HH sólo  
- Zuzana Závodná: 1. miesto majster SR
-  Ina Kopecká: 5. miesto
-  Monika Kušnírová: 7. miesto
HH duo   
-  Dominika Kocourková a Alena
Závodná:      6. miesto
HH skupiny: 5. miesto
HH formácie: 4. miesto

Všetky ocenenia získali postup ma maj-
strovstvá Európy do Grazu (Rakúsko). Na
majstrovstvách v hip -  hope súťažili
i v Slovenskom pohári v disco dance, kde
vyhrali a 1. miesto získali v disco  dance
duo  Natália Kováčova – Radka Lachová
a ďalšie duá boli vo finálovom umiestnení.
Potom o týždeň  vycestovali do Martina,
kde súťažili v Street dance. Opäť si vybo-
jovali popredné umiestnenia vo všetkých
disciplínach. Najviac  im záležalo na veľkej
choreografii discoformácií, kde tancuje 24
tanečníkov. V Martine sa zišlo 32 súborov
a približne  600 tanečníkov. Scream sa
opäť nestratil a potvrdil svoje kvality: 
Disco dance sólo 
- Dominika Kocourková: 5. miesto
Disco dance duo  
- D. Kocourková, M. Hessková: 2. miesto

(vicemajster SR)
- R. Pekarová, M. Skoková: 3. miesto

(vicemajster SR)
-  R. Lachová, N. Kováčová: 4. miesto
-  M. Kušnírová, L. Michaličková: 5. miesto
Disco dance skupina: 2. miesto

: 5. miesto
Disco dance formácia: 1. miesto (majster
SR)
Dance show skupina: 3. miesto (vicema-
jster SR)

Všetky umiestnenia si opäť získali
nominácie na majstrovstvá Európy  a maj-
strovstvá sveta. Veľkým prekvapením pre
všetkých súťažiacich zo Slovenska bola
súťažná dance show skupina  od našich
tanečníkov, s ktorou sa predstavili prvýkrát
a hneď sa umiestnili na 3. mieste aj ako
vicemajstri SR. Tanečníci zo Screamu pra-
videlne stavajú choreografie v tomto štýle,
kde sa používa technika moderného bale-
tu, jazzu. Kto  navštevuje ich koncerty vie,
že základ skladieb spočíva v disco dance
a hip hop a v druhej časti sú postavené
choreografie v štýle výrazového, moder-
ného a jazzového tanca. Tanečníci neob-
chádzajú pri príprave ani ľudový  a folklór-
ny tanec, ale v nich nesúťažia. Po návrate
unavení, ale šťastní tanečníci opäť praco-
vali na svojich choreografiách, lebo 28. –
29.5. vycestovali  na majstrovstvá sveta do
Prostějova. Dňa 13. – 14.5. sa zúčastnili na
majstrovstvách Slovenska  v Liptovskom
Hrádku s najmenšími sedem až jedenásť-
ročnými deťmi. Bola to maximálna záťaž
pre všetkých, lebo v súbore bolo jedenásť
novučičkých detičiek, ktoré nevedeli, čo
ich čaká na ich premiérovom vystúpení.
Taktiež súťažili vo všetkých disciplínach.
V disco dance sólo vyhral a majstrom SR
sa stal Leonard Šimek, v duách si vytanco-
vali Lucia Poláková – Michaela Barcajová
4. miesto, Leonard Šimek – Silvia
Ravasová  5. miesto  a Katka Zajíčková –
Marika Pappová  7. miesto.

V disco dance skupinách najmenší
tanečníci súboru sa umiestnili na  2. mies-
te a sú teda vicemajstri SR. Vo veľkej dis-
coformácii získali 2. miesto –vicemajstri
SR. Tanečníci z tanečnej skupiny Scream
úspešne dobojovali majstrovské súťaže a
vytancovali si postup na ME a MS do
Prostějova (ČR), Grazu (Rakúsko), Brém
(Nemecko), a Riesu (Nemecko).

Týmito skvelými výkonmi reprezento-
vali opäť školu, ktorú navštevujú, svoje
mesto, v ktorom žijú a dúfam, keď vyces-
tujú, i svoju krajinu. Tanečníci usilovne pra-
cujú so svojimi učiteľmi za výdatnej  pod-
pory svojich rodičov, ktorí na rozdiel od
iných vidia zmysel v tejto činnosti.

A. Antálková

Senickí fotografi 
nesklamali
(dokončenie zo str. 10)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov kraj-
skej súťažnej výstavy Amfo a Diafoto 2005
spolu s odovzdávaním diplomov a vec-
ných cien sa uskutočnilo v piatok 10. júna
2005 vo výstavných priestoroch
Záhorského múzea v Skalici za účasti
hostí, fotografov, zástupcov kultúrnych
inštitúcií a Trnavského samosprávneho
kraja. Súčasťou celého podujatia bol
i odborný rozborový seminár pre fotogra-
fov, účastníkov krajskej súťaže, pod odbor-
ným vedením kurátora výstavy Mgr. F.
Tomíka.

Najlepšie fotografie ocenených
a odbornou porotou odporučených auto-
rov budú reprezentovať Trnavský kraj na
celoštátnej súťažnej výstave Amfo
a Diafoto 2005, ktorá sa uskutoční v mesi-
aci novembri v Múzeu SNP v Banskej
Bystrici.

Poďakovanie Záhorského osvetového
strediska v Senici ako hlavného organizá-
tora 9. ročníka krajskej súťažnej výstavy
neprofesionálnej fotografickej tvorby
Trnavského kraja Amfo a Diafoto 2005
patrí všetkým tým, ktorí prispeli k finanč-
nému zabezpečeniu, pomoci a realizácii
tohto podujatia - predovšetkým
Záhorskému múzeu a MsÚ v Skalici
a mnohým firmám Vďaka ich pochopeniu
a podpore kultúry možno realizovať aj
takého vzdelávacie podujatia, ktoré sú
zároveň i verejnou prezentáciou fotogra-
fickej neprofesionálnej tvorby autorov
z celého Trnavského kraja.

V. Poláková, ZOS Senica

rom, divadlo poézie sa predstavilo insce-
náciou Z. Šestákovej Čakajúca chobotni-
ca, ktorú so stredoškolákmi pripravila Iveta
Fodorová. Oba kolektívy získali v súťaži 1.
miesta a boli odbornou porotou navrhnu-
té na postup na celoštátnu prehliadku
v Dolnom Kubíne. Vynikajúce výkony detí
zo ZUŠ v Senici, ktoré do súťaže pripravo-
vala pani učiteľka Štefánia Jánošová, boli
vysoko hodnotené na odbornom seminári
a ocenené prvými miestami v jednotlivých
kategóriách. Mimoriadny úspech dosiahla
Vanesa Sládečková, Dominika Hoferková,
Lucia Poláková a Ján Jozéfek (všetci ZUŠ)
a tiež Maroš Čatloš zo ZŠ s MŠ v Cerovej.
2. miesto si v silnej konkurencii vyrecitova-
la Izabela Prokopiusová zo ZŠ v Kútoch.
Trnavský kraj bude na celoštátnej súťažnej
prehliadke v umeleckom prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín reprezento-
vať v poézii Dominika Hoferková s básňou
M. Rúfusa Žabina kmotra, Ján Jozéfek
s básňou J. Urbana Malý zúrivý Robinson
a v próze Maroš Čatloš s textom I.
Ziedonisa Sivá rozprávka. Recitátorom
i divadlám k víťazstvu blahoželáme a pra-
jeme veľa úspechov na Orave na 51.
Hviezdoslavovom Kubíne.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica
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Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskut
V rakúskom Dürn-

krute sa 20. mája usku-
točnila medzinárodná
súťaž v speve populár-
nych piesní Talentium
2005, ktorej sa zúčastni-
li deti z Rakúska, západ-
ného Slovenska a južnej
Moravy vo veku 10 - 14
rokov ako sólisti alebo
v hudobnej skupine
(maximálne 4-člennej).

ZUŠ a zároveň mesto
Senica reprezentovali
žiačky: Dominika
Kudolániová, Barbara
Braunová, Alexandra
Salvetová a Nikola
Tománková. Do finálo-
vého večera postúpili tri
žiačky. Z nich najúspeš-
nejšia bola Nikola
Tománková, ktorá získa-
la druhé miesto.

Vo výstavných priestoroch Základnej umeleckej školy  v Senici
sa na vernisáži absolventov výtvarného odboru  I. stupňa 19. 6.
zúčastnili nielen žiaci, ale aj ich rodinní príslušníci a priatelia
výtvarného umenia.  Foto Štefan Orth

Partnerské vzťahy medzi Senicou a Velkými Pavlovicami sa
rozvíjajú aj na športovom poli. Po aprílovom zápase na Morave sa
v júni družstvá v mix volejbale stretli 10. 6. v Senici. Senický výber
zvíťazil 3:2. Foto Štefan Orth

Primátor Senice Ľ. Parízek prijal 17. júna starostu švajčiarskeho
mestečka Herzogenbuchsee Christopha Fankhausera (druhý
zľava), šéfa financií Rolfa Habeggera (tretí zľava) a vpravo poradca
primátora P. Horváth. Stalo sa tak pri príležitosti ukončenia voleb-
ného obdobia starostu. V apríli t.r. sa Mesto Senica zúčastnilo vo
Švajčiarsku na veľtrhu Haga. Primátor mesta prezentoval hosťom
kanceláriu Europe Direct, ktorej manažérkou je A. Závodská.

text bar, foto V. Zich 

Krásnych 90 rokov sa 16. júna dožil Martin Jorík (v strede). Pri
tejto príležitosti mu  zdravie a spokojnosť prišli zavinšovať pred-
seda OV SZPB Jozef Fritz a Anna Eichingerová. Jubilant M. Jorík
bol počas II. svetovej vojny členom partizánskej skupiny J. Reptu
a ukrýval amerických letcov. 

text a foto Viera Barošková

Na pozvanie Mesta a Gymnázia vo Velkých  Pavloviciach 10
mladých výtvarníkov zo ZUŠ Senica spolu s rovnakým počtom
rovesníkov z gymnázia V. Pavlovice od 21. do 24. júna zobrazova-
lo krajinu a prírodu v okolí nášho partnerského mesta. Vytvorené
práce  uvidia najprv obyvatelia moravského mestečka a v septem-
bri výstava príde do Senice. Text a foto Štefan Orth
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RRRRaaaaddddyyyy  nnnnaaaa  pppprrrráááázzzzddddnnnniiiinnnnoooovvvvéééé  ddddnnnniiii
Veľmi často, najmä pri kratších cestách do zahraničia, mnohí

podceňujú riziko možného úrazu či ochorenia, ktoré si vyžiada
hospitalizáciu. V prípade ak osoba nedisponuje poistením lie-
čebných nákladov hrozí, že si bude musieť svoj pobyt v nemoc-
nici draho zaplatiť.

Náš vstup do EÚ do určitej miery pomohol našim občanom,
ktorí si vybavia vo svojej zdravotnej poisťovni tzv. formulár E111. 

u niektorého z poskytovateľov poistenia
liečebných nákladov. Formulár E111 totiž
nezabezpečí bezplatnú zdravotnú starost-
livosť, ale len starostlivosť rovnakú, aká sa
poskytuje vlastným občanom v tom-kto-
rom štáte. Tieto podmienky sú v jednotli-
vých členských krajinách EÚ rozdielne,
v mnohých z nich si pacient časť liečeb-
ných nákladov hradí sám. 

Uväznenie. Skôr než sa rozhodnete
čokoľvek spáchať, uvedomte si, že pokiaľ
porušíte zákony krajiny, v ktorej sa
nachádzate, nemôže vám ambasáda prak-
ticky pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin
v krajine s islamským právom, môže vám
byť, napr. useknutá ruka alebo môžete byť
verejne bičovaný. Sú však krajiny, kde
v súčasnosti vládnu rebeli alebo revolučné
armády. Tam môžete byť aj za menší prie-
stupok okamžite zastrelení, a to bez aké-
hokoľvek súdu. Pokiaľ sa budete riadiť
zákonmi daného štátu a vyhnete sa kon-
taktu s drogami alebo krádežami, šance,
že budete uväznení, je naozaj malá. Ale
pre každý prípad tu máme pár rád.

Nemajte nič spoločné s drogami.
Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s drogami,

Napríklad klienti Všeobecnej zdravot-
nej poisťovne si môžu požiadať o vydanie
formuláru aj cez internet prostredníctvom
webovej stránky. Klient tak ušetrí čas,
ktorý by strávil možným čakaním v rade
a počas vypĺňania údajov priamo v poboč-
ke VšZP. Prijatie údajov a kladné vybave-
nie žiadosti o vydanie formulára pobočka
potvrdí e-mailovou správou. V nej poisten-
covi oznámi, kedy si môže formulár
vyzdvihnúť. Zvyčajne ide o lehotu do 3
pracovných dní od podania žiadosti. Do
pobočky si potom príde poistenec alebo
jeho zástupca už len vyzdvihnúť vyplnený
a potvrdený formulár. Ak však pobočka
nemôže žiadosť vybaviť kladne, napríklad
z dôvodu, že sú nejasnosti v poistnom
vzťahu žiadateľa, oznámi túto skutočnosť
rovnako e-mailom.

Tomu, kto disponuje pri ceste do krajín
EÚ formulárom E111, potvrdeným prísluš-
nou zdravotnou poisťovňou, sa garantuje
poskytnutie zdravotnej starostlivosti za
rovnakých podmienok ako občanovi
danej krajiny, ktorý je zdravotne poistený.
I tak je však potrebné, najmä pri cestách
do západnej Európy, aby sa naši občania
poistili i v rámci komerčného poistenia

Na anonymných 
vkladoch 295 miliónov

Na celkovej sume 2,3 mld. Sk, ktorá
bola k 31. 5. 2005 v anonymných vkladoch
v Slovenskej sporiteľni, sa trnavský región
podieľal 13 %, čiže viac než 295 miliónmi
Sk. Takmer 90 % doteraz nevyplatených
vkladov na doručiteľa pripadá na mestá
nad 5 000 obyvateľov, 52 % je so zostat-
kom od 101 do 500 Sk.

Nutnosť prevodu anonymných vkladov
(anonymné vkladné knižky, anonymné
vkladové listy) na vklady na meno, prípad-
ne na iný produkt, vyplýva z novely
Občianskeho zákonníka, ktorý uložil ban-
kám povinnosť ukončiť vkladový vzťah pri
vkladoch na doručiteľa k 31. 12. 2003.
Novela zákona anonymné vklady zrušila
z dôvodu aproximácie s legislatívou
Európskej únie, ktorá tieto vklady neuzná-
va z dôvodu ich možného zneužitia. 

Od 1. 1. 2004 banka prestala anonym-
né vklady úročiť. Od tohto termínu začala
plynúť trojročná premlčacia lehota, počas
ktorej si klienti môžu kedykoľvek vybrať
zostatok zo svojho anonymného vkladu.
Zostatky zrušených anonymných vkladov,
ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené
osoby neuplatnia do 31. 12. 2006, je banka
povinná previesť na účet určený
Ministerstvom financií SR.  

TS

Nadácia mládeže Slovenska a Minister-
stvo školstva Slovenskej republiky spoloč-
ne vyhlásili  grantový program Partici-
pácia, zameraný na podporu projektov,
ktorých cieľom je vytvoriť priestor pre aktí-
vnu účasť mladých ľudí na verejnom živo-
te a rozhodovacích mechanizmoch.
Cieľom programu Participácia je vytvára-
nie podmienok pre zvyšovanie účasti mla-
dých ľudí vo veku 14 až 26 rokov na verej-
nom živote a rozhodovacích procesoch
na úrovni obcí a miest. 

K vyhlásenému termínu predkladania
žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu
na rok 2005 na podporu a rozvoj partici-
pácie mladých  ľudí na živote obce v roku
2005 podľa šiestej hlavy podmienok
finančnej podpory práce s deťmi a mláde-
žou na roky 2004 až 2007  Ministerstvo
školstva zaregistrovalo 64 žiadostí o dotá-
ciu, dve žiadosti boli predložené po termí-
ne. V rámci tohto grantového kola bolo
rozdelených 888 430 Sk pre 13 projektov.

Medzi schválenými projektami je aj
projekt Namaľujme spolu obraz mesta
Senica, ktorý v spolupráci s Mestom
Senica, Študentským parlamentom, s ob-
čianskym združením Mládež pre Senicu
vypracovala a podala nezisková organizá-
cia Pro Region.

budete bez milosti uväznení. V niektorých
krajinách môžete byť za prechovávanie
alebo pašovanie drog popravení.

Vyhnite sa riadeniu motorového
vozidla. Pokiaľ riadite auto, máte veľkú
šancu stať sa účastníkom dopravnej neho-
dy, čo je v mnohých krajinách dôvodom
k zatknutiu alebo udeleniu vysokej pokuty.
Pokiaľ nemáte na zaplatenie pokuty, je
pravdepodobné, že skončíte vo väzení.

Nefotografujte vojenské a štátne
budovy. Vo väčšine krajín je zakázané
fotografovať objekty ako sú letiská, kasár-
ne, vládne budovy, mosty, vojakov
a v arabských krajinách aj ženy. Pokiaľ
zákaz porušíte, môžete počítať s pokutou,
prípadne s väzením.

Neprenášajte žiadne cudzie batožiny.
Akonáhle si zoberiete od niekoho kufor
alebo inú batožinu, stávate sa automaticky
zodpovedným za jeho obsah, čo sa môže
zmeniť vo veľký problém, pokiaľ tam
nájdu napríklad drogy.

Požívanie alkoholu na verejnosti.
V niektorých krajinách platí zákaz požíva-
nia alkoholu na verejnosti, v niektorých
platí prohibícia. Porušenie zákazu môže
byť hodnotené od napomenutia, cez
pokutu až po niekoľkodňový pobyt vo
väzení.

Dovoz alebo vývoz nepovoleného
tovaru. Pred príchodom alebo odchodom
z krajiny sa oboznámte s predpismi
o dovoze a vývoze. Problém vám môže
spôsobiť napríklad dovoz alkoholu do kra-
jiny, kde je prohibícia alebo dovoz porno-
grafie. To môže byť posudzované veľmi
rozdielne v závislosti na predpisoch.           

Projekt je zameraný na vytvorenie part-
nerstva a aktívnej účasti mládeže v Senici
na tvorbe Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Senica
(PHSR). Predložený projekt popisuje
spôsob, akým budú participovať mladí
ľudia vo veku od 14 do 26 rokov na tomto
strategickom dokumente. 

Obsahom spolupráce medzi verejnou
správou (Mesto Senica) a mládežou (part-
nerská mládežnícka organizácia, študent-
ský parlament, občianske združenia, okra-
jové skupiny, školy a neformálne skupiny
mladých ľudí) bude aktívne zapojenie sa
do tvorby Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Senica.
Mládež bude participovať na tejto činnos-
ti  prostredníctvom členstva v pracovných
skupinách, uskutočnením prieskumov
a verejných zhromaždení. Ďalšou formou
participácie budú pracovné workshopy
a happeningy. Výsledky aktivít mladých
ľudí pri tvorbe PHSR budú zakomponova-
né do tohto strategického dokumentu for-
mou samostatnej strategickej oblasti, for-
mou tém v ďalších strategických oblas-
tiach a formou vlastných projektových
námetov v zozname projektov, ktorý bude
jeho súčasťou.

Ing. Anna Závodská

Namaľujme spolu obraz mesta Senica 

Mladí a ich účasť na veciach verejných
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Senica hostila 
víťazov krajov 

V dňoch 17. - 18. mája  privítalo okresné
mesto na Záhorí majstrov všetkých krajov
Slovenska na školských majstrovstvách SR
v hádzanej žiačok ZŠ, ktoré zorganizoval
Spoločný školský úrad v Senici, CVČ
Stonožka a Slovenská asociácia športu na
školách. V prvý deň po  rozlosovaní druž-
stiev do dvoch skupín zohrali 4 zápasy.
Oddýchnuté hráčky po dlhej ceste   na
ďalší deň po uvítacom ceremoniáli a kultúr-
nom programe pokračovali v zápasoch.
Očakávaná kvalita a silná konkurencia sa
potvrdila, o čom svedčia aj veľmi vyrovna-
né zápasy. 

Z finálového zápasu o 1. miesto nakoni-
ec ovenčené víťazným vavrínom odchád-
zali minuloročné majsterky SR – domáce
žiačky III. ZŠ Sadová ulica  v Senici, ktoré
s prehľadom 23:12 porazili silné súperky zo
ZŠ Krymská ul. v Michalovciach.

Volejbalový úspech
dievčat 

Volejbalistkám z 9. C I. základnej škole
v Senici sa tento rok  podaril veľký úspech.
Zúčastnili sa majstrovstvách  SR  základ-
ných škôl vo volejbale v Považskej Bystrici,
kde skončili na I. mieste a nestratili ani set.
Toto nebol ich jediný úspech. Žiačky tvo-
ria základ družstva VK OMS SH Senica,

ktoré dosiahlo tiež vynikajúce výsledky: na
M SR st. žiačok v hale v Liptovskom
Hrádku po veľkom boji prehrali vo finále
so ZŠ Bilikova Bratislava 2:3, pričom v sku-
pine ich porazili 3:1. Všetko si však vyna-
hradili na M SR st. žiačok na antuke
v Mošovciach, kde vo finále vyhrali
s Liptovským Hrádkom 3:1 a tak premeni-
li slzy smútku z Liptovského Hrádku na
slzy radosti v Mošovciach, a tak sa stali ofi-
ciálnymi majsterkami SR. Takto nadviazali
na úspechy našich žien, ktoré sú majster-
kami Slovenska vo volejbale, čím dokázali,
že Senica je mekkou ženského volejbalu.
Trénerom je Mgr. Martin Rašner.  

Zoznam dievčat: Monika Horváthová,
Lucia Maxiánová, Veronika Vachová,
Dominika Skalová, Veronika Štefková,
Veronika Horňáková a Radka Skalová

Mgr. Peter Trajlínek
triedny  učiteľ 

MDD oslávili spoločne
Medzinárodný deň detí si IV. základná

škola uctila športovými aktivitami, do kto-
rých sa škola snažila zapojiť nielen deti, ale
aj ich rodičov. Už viac rokov organizuje
s Oblastným športovým združením Senica
a klubom Sniper Senica obľúbenú strelec-
kú súťaž rodín. Výsledky:   rodina Kufelová
– 99 bodov,  rodina Grimmová – Šteffeko-
vá  59 bodov, rodina Kukulová   28 bodov,
rodina Morávková 26 bodov, rodina
Mičková 26 bodov, rodina Kunová 21
bodov, rodina Hladíková  18 bodov a rodi-
na Štefečková 12 bodov. Oslavy pokračo-
vali  na druhý deň tradičným športovým

podujatím o putovný pohár. IV. ZŠ na
Mudrochovej ulici  bola hostiteľom dru-
žobných škôl z Hodonína a Hohenau. Po
slávnostnom privítaní sa deti so svojimi uči-
teľmi rozbehli po školských športových
ihriskách  školy a súťažili v desiatich špor-
tových disciplínach. Nálada súťažiacich
zodpovedala slnečnému počasiu. Bola
plná športového elánu, nadšenia a túžby
podať čo najlepší výkon. 
Jednotlivé výsledky:
ml. žiaci futbal: 1. m. Hohenau           

2. m. Senica
3. m. Hodonín            

st. žiaci futbal: 1. m. Senica
2. m. Hodonín
3. m. Hohenau

ml. žiačky vybíjaná: 1. m. Senica         
2. m. Hodonín

st. žiačky vybíjaná: 1. m. Senica
2. m. Hodonín

basketbal CH: 1. m. Senica               
2. m. Hodonín
3. m. Hohenau 

Štefeta CH: 1. m. Senica               
2. m. Hodonín
3. m. Hohenau

štafeta D: 1. m. Hodonín
2. m. Senica
3. m. Hohenau

stolný tenis CH: 1. m. Hodonín            
2. m. Senica
3. m. Hohenau

stolný tenis D: 1. m. Hohenau
2. m. Senica
3. m. Hodonín

volejbal D: 1. m. Senica
2. m. Hodonín 

Po sčítaní bodov riaditeľ Mgr. Branislav
Grimm s radosťou prijal putovný pohár
z rúk zástupcov z Hodonína. Konečné
poradie škôl:   1. m. IV. ZŠ Senica, 2. m. ZŠ
Hodonín a 3. m. Hauptschule Hohenau. 

Mgr. Dagmar Procházková
zást. riad. IV. ZŠ pre I. stupeň

Tréner: Mgr. Martin Rašner, 9 Monika
Horváthová, 15 Lucia Maxianová, 14
Veronika Vachová, 8 Dominika Skalová, 7
Veronika Štefková, 10 Veronika Horňá-
ková, 2 Radka Skalová (všetky I. ZŠ), 1
Lenka Drozdová,  4 Dominika Jonášová, 6
Lucia Müllerová, 11 Romana Jakabová, 12
Lenka Vachová (ostatné členky družstva
žiačok OMS Senica). 

V Senici viala 
olympijská vlajka 

V stredu 22. júna bolo na zimnom šta-
dióne otvorenie Senickej olympiády –
senických dní športu 2005. Krásny až dojí-
mavý ceremoniál otvorenia Senickej olym-
piády veľmi pripomínal otvorenie
Olympijských hier, pretože mal všetky
jeho atribúty. Grécke bohyne priniesli
oheň a vavrínové ratolesti, vlajkonosiči
vlajku a bežec zapálil olympijský oheň.
Ostatné symboly olympiády   dotváral kul-
túrny program v podaní krúžkov CVČ
a súboru Hviezdička IV. ZŠ. Škoda, že na
úvodný ceremoniál sa neprišlo pozrieť
viac divákov. 

Po otvorení sa začali súťaže v rôznych
športových disciplínach, z ktorých si každý
mohol vybrať tú svoju. 

Pohybové aktivity boli vyberané tak,
aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac ľudí
v duchu hesla: Nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa. Cieľom totiž bolo vyzvať
Seničanov do športovania, aby sa telesná
aktivita stala každodennou súčasťou ich
života. 

Svoju olympiádu mali aj senické základ-
né a materské školy. Trojdňová akcia, kto-
rej hlavným organizátorom bolo Mesto
Senica, sa konala aj v spolupráci s OR PZ
Senica. Vyhodnotenie bolo 24. júna na
Námestí oslobodenia, kde primátor
Ľ. Parízek odovzdával medaily najlepším
v jednotlivých disciplínach. 

Text a foto bar 

Po zápase hráčky víťazného tímu na
čele s kapitánkou Katkou Záškvarovou
povedali: 

„Najťažším súperom bola pre nás ZŠ
Imeľ (okr. Komárno),  v zápase s ktorou
sme utrpeli 3 gólovú stratu. Do finálového
zápasu sme však nastúpili s vedomím, že
chceme vyhrať, a tak sme sa snažili hrať
tímovo, tvrdo, ale precízne. Nestratili sme
hlavu a podarilo sa to."

Spestrením turnaja bolo vyhlásenie naj-
lepšej brankárky, ktorou sa stala  Zuzana
Pavličová z Michaloviec. Ako najlepšia
strelkyňa  bola vyhodnotená   Patrícia
Wolingerová z Revúcej a najlepšou  hráč-
kou sa stala Veronika Nosková z Brezovej
pod Bradlom. 

MISS hádzanárka sa stala Martina
Mečiarová z Revúcej.     JD

Vlajka Senickej olympiády stúpa na stožiar. 
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Majstri Slovenska 
pôjdu do Švédska     

Na majstrovstvách Slovenska v karate
v štýle šito ryu 11. júna v Poprade získal
klub Hanko kai Senica päť titulov majstra
Slovenska a celkovo 13 medailí! Seničania
potvrdili povesť jedného z najlepších klu-
bov Slovenska a dodávateľa stále nových
talentov do tohto mladého a atraktívneho
športu.

Pod Tatrami boli úspešní v detských  (1
titul), v žiackych – (2) i v seniorských (2)
kategóriách. Prvé zlato získala iba 8-ročná
Alžbeta Ovečková v kata deti do 10 rokov.
Majiteľka žltého opasku  7. kyu dokáže
poraziť i omnoho staršie a skúsenejšie
súperky, čo predviedla i v Poprade, kde vo
finále hladko vyradila Bunjatovú (KK
Revúca) a získala svoj prvý titul majsterky
Slovenska. Skúsený 11 ročný Michal Toure,
majster Holandska 2005, víťaz Európskeho
pohára mládeže, hladko vyhral kata mlad-
ších žiakov (do 12 rokov) a vedomý si svo-
jich kvalít nastúpil i do staršej kategórie star-
ších žiakov (do 14 rokov). Aj tu išiel neza-
držateľne a po finálovom víťazstve 3:0 nad
Antalom (Uraken Rimavská Sobota) získal
už druhý titul. 

Dva poháre za víťazstvo si z medziná-
rodného šampionátu odniesla i medailistka
z európskeho a svetového šampionátu 22
ročná Mirka Vašeková. Najprv v kata ženy,
dvojfázovo trénujúca študentka univerzity
vo Zvolene, porazila Baliakovú (Shihan
Poprad), Novákovú (Praha) a v boji o zlato
i majsterku ČR Palkovskú z Třinca, všetko
po jasných výsledkoch 3:0 a potom postú-
pila ako ťahúň i v družstve žien Hanko kai
Senica. Tie boli jasné favoritky turnaja a iba
veľká chyba, zakopnutie alebo zranenie by
ich mohlo pripraviť o prvé miesto. To sa
potvrdilo i vo finále, kde proti inak výbor-
nému tímu Třinca predviedla trojica Mirka
Vašeková, Katarína Ižáriková a Monika
Čulenová karate svetovej úrovne.
Nacvičené kombinácie, na milimeter pres-
né kopy a údery, či na prvý pohľad životu-
nebezpečné hody a pády ukázali nadše-
ným divákom všetky krásy tohto bojového
umenia. Zlaté medaily, ktoré si senická tro-
jica prebrala na stupňoch víťazov i veľký
pohár (ktorý putoval do bohatej zbierky
trofejí senického klubu) sú v tých správnych
rukách. Strieborné medaily získali Daniel

M. Čulenová, K. Ižáriková a M. Vašeková.

Sebeš v kata mladší dorastenci a Monika
Čulenová v dorastenkách, lebo vo finále ju
porazila česká reprezentantka Zuzánková
(Flair Praha). Bronz si vybojovali Daniel
Sebeš, Peter Dermek (oba starší dorast),
Boris Thebery (mladší dorast a juniori),
Monika Čulenová (ženy) a Miroslav Skurák
(dorast - kumite). 

Na záver sezóny sa zúčastnia karatisti
Hanko kai Senica na vrcholnom podujatí -
Svetovom pohári v karate 2005. Vo Švéd-
sku sa v dňoch 1. - 3. júla stretnú pretekári
z celého sveta. I v Škandinávii sú pripravení
naši športovci dokázať, že do svetovej špič-
ky patria. E. Jareč

Na crossovej trati
v Bojniciach  

V sobotu 18. júna  sa vybrali víťazi
okresného kola Národnej cyklistickej
súťaže v Senici  na celoštátne finále 3.
ročníka o Pohár olympijského víťaza
Antona Tkáča do Bojníc. Výprava okresu
Senica nastupovala s veľkými ambíciami,
s túžbou obhájiť aspoň umiestnenie
minuloročnej držiteľky bronzovej medai-
ly Michaely Liškovej. 

Do športového areálu rekreačnej oblas-
ti Hlboké  prišli už v piatok, aby si dôklad-
ne prešli trať, zregenerovali sily a sústredili
sa na pretek. Na ohni opečené špekáčiky
a ponocovanie  však na kondícii nepridalo,
ale náladu a športové nasadenie  neubra-
lo. I keď  počasie zrána neprialo, postupne
sa mraky pretŕhali a slniečko si na oblohe

Michal Toure a Alžbeta Ovečková.

predsa len našlo svoje miesto. Podobne
i senickí cyklisti si našli svoje miesto na
technicky náročnej crossovej trati. Senická
výprava netrpezlivo  čakala na odštartova-
nie najmladšej postupovej kategórie mini
dievčatá a chlapci, kde  mali najhorúcejšie
želiezka v ohni. Na 2 500 m trati si s pre-
hľadom zlatú medailu odviezla  žiačka 4.
ročníka  z I. ZŠ Michaela Šajánková, troj-
násobná majsterka okresu vo svojej veko-
vej kategórii. S veľkou túžbou po  medaile
nastúpil po nej v kategórii chlapcov Adrián
Funka, ktorý nič nenechal na náhodu
a svoju bronzovú pozíciu si udržal až do
cieľovej rovinky. 

Ostatným cyklistom zo Senice sa poda-
rilo prísť do cieľa okolo 10. miesta, čo spl-
nilo predsavzatia.  Netreba pripomínať, že
na celoštátnych súťažiach sa stretávajú
čoraz výkonnejší pretekári a tak  umiest-
nenie Seničanov  bolo veľmi úspešné.
Treba pochváliť prácu organizátorov
veľkého podujatia, ktorí zabezpečili hlad-
ký a bezproblémový priebeh celej akcie.
Veď mená ako Milan Dvorščík, Roman
Barényi, Anton Tkáč, Milan Bella, boli
dostatočnou zárukou vydarenej cyklistic-
kej akcie. Výsledky: 
Mini 2 500 m
- Michaela Šajánková 1. miesto I. ZŠ
- Adrián Funka 3. miesto I. ZŠ 
Ml. žiaci 3000 m
- Michaela Lišková 6. miesto I. ZŠ 
- Patrik Sadloň – pre zranenie nedokončil
IV.ZŠ 
St. žiaci 5 000 m
- Zuzana Sadloňová 8. miesto gymnázium 
- Michal Planka 12. miesto IV.ZŠ 
Dorastenci 7 000 m
- Adam Andel 10. miesto I.ZŠ    

Vyhodnotenie 
Senickej olympiády 
MIXVOLEJBAL 
1. Hviezdičky, 2. 1. ZŠ, 3. Valicová 

PLÁŽOVÝ  VOLEJBAL 
1. Bodky, 2. Nohatí 

STREETBALL 
1. FK SH Hrebík, 2. BSP, 3. Fialky 

HALOVÝ FUTBAL 
1. Chelsea, 2. AC Miláno 

FUTBAL 
1. Sparta, 2. Liverpool, 3. Artmédia 

TENIS 
1. Pavol  Jakáb, 2. Peter Nemrava, 3. Michal
Zaťko 

STOLNÝ TENIS – ŽIACI 
1. Jakub  Mareček, 2. Alexander Dobrík,
3. Peter Polák 

STOLNÝ TENIS – MUŽI 
1. Pavol  Dzindzík, 2. Marián Kufel,
3. Vladimír Portáš 

STOLNÝ TENIS – ŽENY 
1. Erika Mášiková, 2. Erika Zajíčková,
3. Jana Madunická 
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Bronzoví futsalisti z III. ZŠ
V dňoch 15. a 16. júna sa v športovej hale PKO v Bratislave

uskutočnilo IX. celoslovenské finále žiakov vo futsale.
Seničanov zastupovali žiaci III. základnej školy. Na záverečnom
turnaji sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín. 

Chlapci z III. ZŠ v skupine A dva zápasy vyhrali a dva remizo-
vali so skóre 10:4. V tabuľke sa umiestnili na druhom mieste
o bod za ZŠ Sv. Vincenta Bratislava, ktorú porazili 3:1. Ako jediné
družstvo v tejto skupine neprehrali. Mrzieť ich môže hlavne remí-
za hneď v prvom zápase s najslabším účastníkom skupiny
Semicom Bratislava. V prípade víťazstva v tomto stretnutí by
postupovali z výhodnejšej prvej pozície. Zaslúžene postúpili do
štvrtkového semifinále z druhého miesta.

V druhej skupine si suverénne počínali hráči z východu repub-
liky. Na prvom mieste skončilo družstvo ZŠ Šaca a na druhom
Donatus Košice. Východniarom zdatne konkurovali iba žiaci zo
ZŠ Belá (okres Žilina). 

V prvom semifinále nastúpila ZŠ Sv. Vincenta Bratislava proti
Donatus Košice. Hosťujúci hráči duel vyhrali hladko 5:1. V dru-
hom stretnutí v boji o finále sa stretli senické nádeje proti žiakom
zo ZŠ Šaca-Košice. Žiaci zo Senice zaspali úvod stretnutia a už
v 5. minúte prehrávali 3:0. Hoci sa potom prebudili a zatlačili svoj-
ho súpera, nedokázali premeniť ani tie najvyloženejšie gólové prí-
ležitosti. V bránke Šace stál výborný brankár, ktorého nevedeli
dlho prekonať. V druhom polčase futsalisti III. ZŠ v snahe otočiť
vývoj otvorili obranu, do ktorej hráči Šace ľahko prenikali a kruto
trestali každý protiútok. Naopak Seničania sa vôbec nevedeli stre-
lecky presadiť, čestný úspech zaznamenali až za stavu 8:0 záslu-
hou Mareka Včelku. To už stál v bráne náhradný gólman Šace.
Hoci výsledok zápasu 8:1 je pomerne vysoký, nevyjadruje pomer
síl na ihrisku, nakoľko žiakom III. ZŠ Senica sa dlho nepodarilo
premieňať svoje šance. 

Tento zápas viacerí označili za predčasné finále. Zverencov
trénera Jaroslava Huttu po krátkej prestávke čakal boj o bronzové
medaily. Chlapci mali túžbu získať aspoň tretie miesto a vypreva-
diť sebavedomých žiakov zo ZŠ Sv. Vincenta z Bratislavy na štvr-
tú pozíciu. Od začiatku ukázali svojmu súperovi, kto je pánom na
ihrisku a už do polčasu viedli 6:0. Bratislavčania absolútne duel
psychicky nezvládli, aj preto dvaja ich hráči videli v rukách roz-
hodcov červené karty. I v druhom polčase, hoci sa domácim
podarilo skorigovať dvomi gólmi, Seničania pokračovali v strelec-
kom koncerte a konečné skóre ukazovalo pre Senicu jasne - 10:2.
Bol to prvý dvojciferný výsledok na celom turnaji. Vo finále pora-
zil suverén turnaja ZŠ Šaca svojho súpera Donatus Košice v derby
hladko 8:0 a potvrdil dominanciu na IX. celoslovenskom finále žia-

kov vo futsale. Na záverečnom ceremoniáli boli odovzdané aj
individuálne ocenenia. Všetky tri hodnotné ceny, teda najlepší
brankár, strelec, hráč, získali zaslúžene hráči víťazného tímu - ZŠ
Šaca. Žiakom III. ZŠ Sadová Senica odovzdal pekný pohár, bron-
zové medaily a futsalovú loptu prezident Slovenského futsalu Ing.
Vladimír Okánik. 

Na záver treba poďakovať chlapcom za predvedené výkony
a dosiahnutý úspech. ZŠ Sadová Senica sa na tomto podujatí
zúčastnila štvrtýkrát (r. 1997, 1998, 2003, 2005) a všetky svoje
účasti dokázala premeniť na zisk medaily. V prvom ročníku r.
1997 dokázali v Žiline zvíťaziť, v roku 2003 získali strieborné
medaily a v rokoch 1998 a v tomto roku sa im podarilo získať
bronz. Aj na tom je vidieť, že v Senici má futsal veľkú tradíciu
a hrajú ho kvalitní futsalisti či žiaci, dorastenci alebo dospelí. 
Výsledky ZŠ Sadová ulica:
Skupina A
1. SG Semic Bratislava - III. ZŠ Sadová Senica 1:1 (0:1)
gól: I. Štora
III. ZŠ Sadová Senica - ZŠ Sv. Vincenta Bratislava  3:1 (0:1)
góly: T. Vacula 2, M. Včelka
III. ZŠ Sadová  Senica - Kalokagatia CVČ Trnava 1:1 (0:0)
gól: P. Rožič
ZŠ R. Zaymusa Žilina - III. ZŠ Sadová Senica 1:5 (1:3)
góly: K. Hála 2, T. Vach, M. Ružička, J. Procháska

Semifinále
ZŠ Šaca - III. ZŠ Sadová  Senica 8:1 (3:0)
gól: M. Včelka

o 3. miesto
ZŠ Sv. Vincenta Bratislava - III. ZŠ Sadová Senica  2:10 (0:6)
góly: M. Včelka 3, T. Vach, P. Rožič, M. Ružička po 2, T. Vacula

Ivan Tobiáš

Na foto žiaci III. ZŠ Sadová Senica aj s trofejou a bronzovými
kovmi: Zľava hore: Ivan Tobiáš, vedúci mužstva, Michal Ružička,
Karol Hála, Tomáš Vach, Roman Macek, Ivan Štora, Marek Včelka
a tréner Jaroslav Hutta. Zľava dole: Marek Ostrý, Pavol Rožič,
Tomáš Vacula a Jozef Procháska - kapitán. Na foto chýba Martin
Zubálik.

Bronzové karatistky
Bronzové medaily si priviezli z Nemecka senické karatistky.

Na Majstrovstvách Európy regiónov 4. júna v Lipsku si vybojo-
valo družstvo žien v kata 3. miesto. Na šampionáte poriadanom
EKF (Európskou federáciou karate) štartovalo 122 družstiev
z celej Európy. 

Dvojica pretekárok Hanko kai Senica, 20-ročná Katarína
Ižáriková a 21-ročná Mirka Vašeková posilnená o Luciu Cupákovú
z Brna, prehrala po zbytočnej chybe s akademickým majstrom
sveta Srbskom, ale v opravách vyradili turecký tím z Ankary 2:1
a v boji o bronz porazili Bavorsko suverénne 3:0. Bronzové meda-
ily získali v konkurencii 18 tímov.  Teraz sa tento úspešný tím usi-
lovne pripravuje na akademické Majstrovstvá Európy vo Wroclavi
1. júla. Ich cieľ? „Chceme medailu a najlepšie zlatú," tvrdia uniso-
no pred každodenným drilom na tréningu. 

V rovnaký deň 4. júna prebehli v Bánovciach Majstrovstvá
Slovenska družstiev. Družstvo chlapcov v zložení Peter Dermek,
Boris Thebery a Daniel Sebeš získalo v kata strieborné medaily.
Vo finále proti Kolárovu, jednoznačný favoriti celého turnaja zo
Senice, spravili v kata Rohai začiatočnícku chybu a zlato im tak
uniklo. 

Na medzinárodnom turnaji Shisei cup 4. júna v Trnave najviac
potešili výkony Jána Juríčka v zápase kumite. Ôsmak z III. ZŠ
v Senici, držiteľ 3. kyu (modrého pásu) sa v kategórii dorastencov
do 15 rokov nad 45 kg prebojoval až do finále. V súboji dvoch naj-
lepších zápasníkov zvíťazil omnoho skúsenejší i rýchlejší majster
Slovenska Martin Galgaňák (Farmex Nitra) a Jano získal striebor-
nú medailu za druhé miesto. 

V našom meste sa po rokoch uskutočnili i skúšky technickej
vyspelosti na Dan (čierny pás). Skúšobná komisia vedená MUDr.
M. Čulenom (7. Dan), členom direktoriátu EKF a WKF (Svetová
federácia karate), 17. júna v III. ZŠ v Senici dôkladne preverila kva-
lity skúšaných karatistov zo Slovenskej i Českej republiky. 

Z domáceho klubu Hanko kai boli úspešní traja karatisti.
Reprezentanti Slovenska 14-ročná Monika Čulenová a 16-ročný
Peter Dermek si vybojovali 1. Dan (prvý majstrovský stupeň) -
čierny pás a tréner Jaroslav Rehuš (39 r.) získal 4. Dan.
Gratulujeme!

E. J.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Ing. Ján Vicena a Mgr. Hana Zíšková
Stanislav Kadlíček a Petra Vachová
Tomáš Gaša a Katarína Filípková
Stanislav Nemček a Alena Macková
Ján Štvrtecký a Katarína Rehová
Stanislav Šedivý a Lenka Michálková
Ing. Pavol Chocholáček a Miriam Dzurová
Radoslav Šulla a Jana Hermanová
Miroslav Candrák a Božena Janšáková
Vladimír Krištof a Bc. Adriana Hložková
Juan Antonio Melero Gonzalez a Gabriela Orságová

Narodili sa
Denisa Jakubcová 10. 5. 2005
Nikola Vančeková 13. 5. 2005
Simona Poláková 15. 5. 2005
Kristína Hlavenková 18. 5. 2005
Maxim Sakmár 18. 5. 2005
Sára Ďuračková 19. 5. 2005
Barbora Poláková 19. 5. 2005
Matej Rehák 20. 5. 2005
Martin Rýzek 23. 5. 2005
Tomáš Trajlínek 24. 5. 2005
Yasmine Kozaitková 27. 5. 2005
Adam Kubíček 30. 5. 2005
Sylvia Kubinová 31. 5. 2005

Opustili nás
Ing. Gregor Kotún, Záhradná 1055 2. 5. 2005
vo veku 62 rokov
Vladimír Polák, S. Jurkoviča 1206 9. 5. 2005
vo veku 47 rokov
Pavel Jankovič, Moyzesova 831 12. 5. 2005
vo veku 78 rokov
Jozef Vanek, Kalinčiakova 299 13. 5. 2005
vo veku 71 rokov
Ján Menzl, Čáčov 72 14. 5. 2005
vo veku 56 rokov
Ivan Sivák, Hurbanova 1379 15. 5. 2005
vo veku 63 rokov
Imrich Podešva, Čáčov 46 17. 5. 2005
vo veku 97 rokov
Ivan Tomeš, SNP 769 18. 5. 2005
vo veku 70 rokov
Marta Okruhlicová, Hviezdoslavova 314 19. 5. 2005
vo veku 60 rokov
Anton Stančík, Štefánikova 709 19. 5. 2005
vo veku 82 rokov
Kliment Hlavenka, Palárikova 292 22. 5. 2005
vo veku 83 rokov
Anton Valenta, Štefánikova 1377 23. 5. 2005
vo veku 66 rokov
Viktoria Straková, Štefánikova 1377 25. 5. 2005
vo veku 73 rokov
Štefan Závodský, Nám. oslobodenia 4 27. 5. 2005
vo veku 59 rokov
Oľga Budovičová, L. Novomeského 1217 30. 5. 2005
vo veku 44 rokov

Blahoželáme jubilantom 
V apríli 2005 sa 90 rokov dožil Martin Havel a 93 rokov sa dožila
Emília Chorvátová.
V máji 2005 sa 90 rokov dožila Anna Studeničová a 94 rokov Mária
Lagová.
V júni  2005 sa 90 rokov dožil Martin Jorík a 94 rokov Kristína
Lukešová.
V júli 2005 oslávia 80 rokov Ladislav Ivanič, Oľga Korimová, Emília
Burianová, Erna Havlová, Mária Černeková, Slavomíra Lešková, Anna
Vašková, Ján Podešla, Pavol Mitták.
V júli 2005 oslávia 85 rokov Cyril Závodský a Ján Lesák.
V júli 2005 oslávi 90 rokov Zuzana Koprlová.
V júli 2005 oslávi 91 rokov Ferdinand Polák.
V júli 2005 oslávia 92 rokov Pavel Savara, Kristína Rehušová a Pavel
Havel.
V júli 2005 oslávi 98 rokov Elena Witzová.

Mesto Senica i redakcia Naša Senica im želá veľa zdravia
a pokojných chvíľ v ďalších prežitých dňoch.

Maratón vyhral Peter Tichý
XVII. ročník Záhoráckeho maratónu a II. ročníka Záhoráckeho

polmaratónu sa bežal v sobotu 18. júna za príjemného letného
počasia. Odštartovala ho vedúca oddelenia MsÚ RNDr. Katarína
Poláková. Prítomný bol aj poslanec NR SR Dušan Čaplovič. Na štart
v Senici na futbalovom štadióne sa postavilo spolu 90 pretekárov,
z nich 52 bežalo maratón. 

Rivalitu bolo už od štartu badať medzi Kysučanom Petrom
Tichým a Jánom Moravcom z ŠKP Skalica. Tichý totiž na Kysuckom
maratóne chcel byť konečne prvý, no bol to práve Moravec, ktorý
ho v domácom prostredí opäť posunul na 2. priečku. V Senici sa
Tichému však podaril husársky kúsok. S prehľadom vyhral
Záhorácky maratón a J. Moravca odsunul na 2. miesto.  Pre zdra-
votné ťažkosti Tichý neútočil na pokorenie traťového rekordu.  Zo
štyroch žien si na trati zo Senice do Šaštína-Stráží a späť viedla naj-
lepšie Andrea Berešová, ktorá zabehla 42 195 m pod 3 hodiny. 

V Senici  štartovalo z Česka 12 pretekárov, 1 Nemec a 1 Maďar.
Päť pretekárov neprišlo do cieľa. Najstarším účastníkom
Záhoráckeho maratónu bol 67-ročný Z. Kopecký z Č. Budějovic.
Najmladším bol 19-ročný Adrián Oroš z Bratislavy.   

II. Záhorácky polmaratón mal cieľ v Šaštíne-Strážach, kde prí-
tomní diváci tlieskali víťazom jednotlivých kategórií.   Najstarším na
polmaratóne bol Tiborko Vaňo z Topoľčian, ktorý tento rok dovŕši
80 rokov. 
Maratón - Víťazi hlavnej kategórie 
1 Peter Tichý      ŠKP Čadca                      2:36:45,0 
2 Ján Moravec   ŠKP Skalica                      2:42:37,0 
3 Štefan Lehen          Fešák team Trnava         2:49:10,0 
Polmaratón – víťazi hlavnej kategórie 
1 Michal Valkovič BLK Mochovce 1:25:40,0 
2 Marek Kostúrik     Ružomberok                1:26:08,0 
3 Viktor Dřizga    BBS Bratislava            1:30:51,0 

Viera Barošková, foto autorka 

Víťazi Záhoráckeho maratónu.   

Seničania úspešní 
V sobotu 25. júna sa konal už 4. ročník futbalového turnaja

starých pánov - Memoriál Laciho Kúdelu. Zúčasnili sa ho tradič-
ne tri družstvá - Hodonín, Frýdek-Místek a domáca Senica. Hralo
sa na štadióne FK SH Senica systémom každý s každým.
Seničania si v prvom zápase ľahko poradili s Hodonínom a vyhra-
li 8:2 (góly dali V.Buzay a J.Ružička po 2, J.Šulla, E.Krajčík,
I.Kavecký, Peter Hutta). V druhom zápase vyhral Frýdek-Místek
8:1 nad Hodonínom. O víťazovi sa rozhodovalo medzi Senicou
a Frýdkom-Místkom. Zápas bol napätý až do konca a rozhodnúť
sa ho podarilo V. Buzayovi zo Senice až dve minúty pred kon-
com. Domáci celok tak získal putovný pohár za víťazstvo na tur-
naji po tretí raz. Ivan Tobiáš 



16

Naša Senica 6/2005

na JÚL 2005
Začiatky filmových predstavení o 21.30 h.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.
Upozornenie! Všetky filmy za 49 Sk. 

# Piatok 1. júl
ROBOTI
Vstupné: 49 Sk, MP, 89 min.
# Sobota 2. a nedeľa 3. júl
STAR WARS: EPIZÓDA III 
- POMSTA SITHOV              
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 130 min. 
# Utorok 5. a streda 6. júl
TEAM  AMERICA:  SVETOVÝ  POLICAJT
Vstupné: 49 Sk, MP 15 r., 107 min.
# Piatok 8. júl
KRÁĽOVSTVO  NEBESKÉ
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 145 min.
# Sobota 9. a nedeľa 10. júl
VEĽKÝ  SEN  MALEJ  ZEBRY
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 84 min.
# Utorok 12. a streda 13. júl
MADAGASCAR
Vstupné: 49 Sk, MP, 85 min.
# Piatok 15. júl
DVERE  V PODLAHE
Vstupné: 49 Sk, MP 15 r., 111 min.
# Sobota 16. a nedeľa 17. júl
SMIEM  PROSIŤ?
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 106 min.
# Utorok 19. júl
HĽADANIE KRAJINY – NEKRAJINY
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 106 min.
# Streda 20. júl
TAKMER  AKO  LÁSKA
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 107 min.
# Piatok 22. júl
V DOBREJ  SPOLOČNOSTI
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 109 min.
# Sobota 23. a nedeľa 24. júl
VOJNA  SVETOV
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 117 min.
# Utorok 26. a streda 27. júl
Upozornenie! SLOVENSKÁ PREDPRE-
MIÉRA V SENICKOM  AMFITEÁTRI!
ČAROVNÝ KOLOTOČ                                
Vstupné: 49 Sk, MP, 85 min.
# Piatok 29. júl
STOPÁROV SPRIEVODCA  PO  GALAXII
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 109 min.
# Sobota 30. a nedeľa 31. júl
KLAN  LIETAJÚCICH  DÝK
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 119 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). 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 neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica.
Odovzdané do tlače 24. júna 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       

N E P R E D A J N É

P
R

O
G

R
A

M
 K

I
N

A
 -

 A
M

F
I

T
E

Á
T

E
R

 S
E

N
I

C
A

Do knižnice 
až v auguste 

Záhorská knižnica bude od 4. do 31.
júla zatvorená. V auguste budú výpo-
žičné hodiny takto: 
pondelok - piatok 8. - 16. hod. 
sobota, nedeľa zatvorené

Opatrenia pred žatvou 
Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Senici zvolalo na
15. júna pracovnú poradu, ktorá súvisela
so zabezpečením ochrany úrody pred
požiarmi pri zbere obilnín, ich pozberovej
úprave a skladovaní objemových krmovín
a slamy v roku 2005. Právnické osoby
a podnikajúce fyzické osoby zaoberajúce
sa poľnohospodárskou činnosťou v okre-
se Senica, ako i zástupcovia dobrovoľných
združení a záujmových združení vyvíjajú-
cich aktivity v prírode boli oboznámení so
štatistikou požiarovosti za rok 2004 so
zameraním na požiare v odvetví poľno-
hospodárstva, s vyhodnotením protipoži-
arnych opatrení zameraných na ochranu
úrody pred požiarmi za rok 2004 i s opat-
reniami na ochranu úrody pred požiarmi
v roku 2005. Taktiež boli informovaní
o nových právnych predpisoch na úseku
ochrany pred požiarmi.

npor. Ing. Jarmila Drinková
samostatný inšpektor

Deti kreslili o hasičoch
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej

ochrany a Mesto Senica v spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom Senica
zorganizovali v rámci preventívno-výchov-
ného pôsobenia pre deti materských,
základných a umeleckých škôl v okrese
Senica už 8. ročník súťaže v kreslení
a maľovaní na tému Ochrana pred požiar-
mi očami detí.

Na sekretariát OV DPO bolo zaslaných
asi  500 prác z okresu Senica. Zo senic-
kých škôl prišlo približne 300 prác.
Vyhodnotiť túto súťaž nebolo ľahké, ba
naopak veľmi ťažké, pretože všetky práce
detí boli veľmi pekné. Práce hodnotila
odborná porota, ktorej predsedom bol
Štefan Orth zo Základnej umeleckej školy
v Senici. 

Vyhodnotenie súťaže bolo 17. júna
v Dome kultúry, kde boli práce aj vystave-
né do 24. júna.  Na vyhodnotení sa zúčast-
nili niektorí hasiči Marta Hurbanisová
a Ivan Linder  za  OV DPO, za Mesto
Senica JUDr. Katarína Vrlová a za OR
HaZZ mjr. Ing. Miroslav Maca.  Súťaž bola
vyhodnotená  v štyroch vekových kategó-
riách: I. kategória deti do 6 rokov, II. kate-
gória deti od 6 do 10 rokov, III. kategória
od 10 do 15 rokov a IV. kategória - základ-
né umelecké školy. V každej kategórii bolo
odovzdaných 5 cien. OV DPO ocenilo
víťazov z okresu Senica a Mesto Senica
vyhodnotilo práce z materských, základ-
ných a umeleckých škôl, sídliacich v meste.
Ďalej bolo odovzdané čestné uznanie za
kolektívnu prácu IX. MŠ v Senici.

Ing. Jarmila Drinková
predsedníčka DHZ v Senici

Senica má 
ďalšiu známu tvár    
Lucia WIRTHOVÁ

V y š t u d o v a l a
Obchodnú akadé-
miu v Senici.
Momentálne je
poslucháčkou 1.
ročníka odboru
sociálna práca na
Trnavskej univerzi-
te. Čo hovorí
o sebe?

„Odmalička som bola dieťa, ktoré
chcelo pútať pozornosť iných. Osem
rokov som bola členkou divadelného
súboru Zádrapky. Už na základnej škole
som moderovala kultúrne podujatia pre
deti a rodičov, recitovala som na
Hviezdoslavovom Kubíne, tancovala ...     

Na prvej súťaži krásy som bola už ako
9-ročná. Neskôr som vyhrala súťaž
Teenagerka Slovensko, len nedávno som
sa zúčastnila na celosvetovom  finále
World Miss University v Číne, spolupra-
covala som s Karolom Kállayom...

A teraz sa mi splnil môj sen, stala som
sa moderátorkou TV JOJ."

Perlička: Miluje hokej, latino tance
a predovšekým Taliansko - krásu krajiny,
temperament ľudí, jedlo a najmä talian-
skych módnych dizajnérov. Mx

Za umením do galérie 
Záhorská galéria v Senici počas letných

mesiacov pripravila vo svojich priestoroch
dve výstavy.  Rozsiahlejšou je výstava
Slovenské umenie druhej polovice 20. sto-
ročia zo zbierok Záhorskej galérie v Senici.

Predstavuje výber zo zbierkových fondov
galérie vo všetkých generačných vrstvách
v oblasti maľby, kresby, plastiky, grafiky a uži-
tého umenia. Vystavujúci umelci zo zbierok
Záhorskej galérie:  Marián Velba, Ján
Kudlička, Milan Flajžík, Vladimír Gažovic,
Milan Pašteka, Juraj Meliš, Jozef Jankovič,
Elena Bielčikova, Daniel Brunovský, Anton
Hanzalík, Jozef Sušienka, Štefan Belohradský,
Milan Mikula, Simona Bubánova, Ladislav
Teren, Rudolf Uher a ďalši.

Verejnosť si môže výstavu pozrieť do
21. augusta. Od 16. júna do 28. augusta je
v suterénnych pivničných priestoroch
Záhorskej galérie výstava prác popredného
tvorcu objektov a inštalácií  Viktora Oravca,
pedagóga ateliéru skla na VŠVU
v Bratislave. Galéria prezentuje jeho naj-
novšie tvorivé úsilie prostredníctvom prí-
ťažlivého sveta symbolov, magických čísel-
ných sústav dávnych  starovekých kultúr.
Upozorňuje súčasného človeka na dôleži-
tosť duchovných hodnôt pred náporom
materializovanej súčasnej civilizácie. 

NS
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Študentský parlament rokoval s primátorom
O Študentskom parlamente, poradnom orgáne primátora mesta Senica Ľubomíra

Parízka, sa už veľa písalo aj hovorilo. Zástupcovia jednotlivých stredných škôl sa v tomto
pléne pravidelne stretávajú, aby prehodnotili svoje postoje, návrhy a nové myšlienky.
K takýmto stretnutiam patrila aj schôdzka parlamentu v prvý júnový pondelok.
Uskutočnila sa na pôde Mestského úradu za účasti primátora mesta a ďalších hostí:
Kataríny Polákovej, vedúcej oddelenia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí MsÚ,
Ivana Tobiáša, tajomníka študentského parlamentu, Dany Kopeckej, vedúcej oddelenia
kultúry  Centra voľného času a Mileny Cádrovej z Čajovne u sousedú z Kunova.

Hlavnou témou  diskusie  vedenej predsedom parlamentu Petrom Siwiecom,  boli pro-
blémy s ktorými sa študenti počas svojho pôsobenia v parlamente stretávajú. Taktiež sa
rozprávalo o tom, akým spôsobom sa vyvíja médium parlamentu Študentské listy,
vychádzajúce ako príloha Našej Senice. Bokom nezostali  ani nové nápady, ktoré chcú
študenti zrealizovať. Dôležité je povedať, že debata mala asi ten správny rozmer, preto-
že medzi primátorom Ľ. Parízkom a Študentským parlamentom došlo k celkom slušnej
výmene názorov. To môže zlepšiť spoluprácu a objasnenie určitých aspektov takejto koo-
perácie. Ján Hyža (GYM)

Applause: 
stále plní elánu 

Mladí chalani z hudobnej skupiny
Applause majú za sebou už veľa vystúpe-
ní, súťaží a samozrejme i vlastných kon-
certov. Ako všetky kapely, aj táto má svoju
vlastnú, bohatú históriu. Zopár chvíľ trvalo
než sa vytvorila dnešná zostava kapely
v zložení:

Michal Kalman
Mišo prezradil, že jeho ujo hráva

v Slovenskej filharmónii, no chuť hrať
vážnu hudbu Mišo asi nemá. Zato sa však
našiel v štýle pop-rock a je hlavným spevá-
kom Applausu. Taktiež je lídrom kapely.

Peter Klvač
Peťo o sebe hovorí, že nemá žiadne

hudobné vzdelanie a pochádza z nemuzi-
kantskej rodiny. Ako veľa detí, tak aj on vo
svojom ranom veku doma obíjal hrnce
vareškou. Jemu sa to však oplatilo. Dnes sa
z neho totiž stal bubeník.

Braňo Fojtlín
Jeho kolegovia hovoria, že je najváže-

nejší člen kapely. Braňo je však aj zručným
gitaristom. K umeniu hrať na gitaru sa učí
už dlho na základnej umeleckej škole
a svojou vytrvalosťou sa prepracoval
k sólovej gitare. Braňo dopĺňa Mišov spev
svojimi vokálmi. 

Marek Grimm
Od malička sa motal pri hudbe, preto-

že ešte na základnej škole pôsobil v det-
skom speváckom zbore Hviezdička. Teraz
je z neho klávesák a vokalista. Jeho najča-
stejším výrokom je vraj: „To je tvoj pro-
blém." (Pochopte to, ako len chcete:)

Ivan Nečas
Na rozdiel do Peťa Ivan pochádza

z muzikantskej rodiny. Chalani Iva pova-
žujú za veľmi dobrého hudobníka. Ivo
pôsobí v kapele ako bassgitarista  a voka-
lista. Ale ak by ste ho požiadali, aby zahral
na akordeón, určite by to pre neho nebol
problém. 

Ako kapela hráte spolu už asi štyri
roky. Ako sa formovala  momentálna
zostava, ktorú poznajú senickí diváci?

- Na začiatku bola hudobná skupina
Frajeri. Pre nezhody v kolektíve došlo
k menšej pracovnej prestávke a počas nej
sa sformovala terajšia hudobná skupina
Applause. Okamžite po prvom stretnutí
sme si všetci veľmi dobre rozumeli
a odvtedy makáme na plné obrátky. Pred
verejnosťou sme prvýkrát spolu hrali na
Beatfóre v Gbeloch v roku 2003. Svoju
novú zostavu sme tam pokrstili rovno
prvým miestom a hneď sa začalo pracovať
na prvom CD.

(pokračovanie na str. 2)

Aké krehké 
Sú tak krehké, stále sa meniace, neúprosne ľahko skaziteľné, dôležité, pevné, ľah-

kovážne, aké len chcete. Myslím, že záleží od osoby, s ktorou máte vzťah. Určite však
viem, že musíme byť opatrní, rozmýšľať, čo si môžeme dovoliť povedať, urobiť, ako
sa zachovať, akú chybu viac nezopakovať,... kedy je čas, presadiť si pravdu a kedy je
lepšie ustúpiť. 

Vždy musíme rýchlo a hlavne dobre vedieť a zvážiť vážne dôsledky, len poctivým
a vážnym prístupom sa dá vybudovať plnohodnotný vzťah takých hodnôt, nárokov,
povinností, citov, na akom sa tvorcovia vzťahov vo vzájomnej súhre dohodnú. Spolu!
To je kľúč na otvorenie úspešného vzťahu, čo bude mať budúcnosť. Možno doživot-
nú... najdôležitejšie je však počúvať. Napomáha to vcíteniu sa do partnerovej situácie.
Niet ničoho prospešnejšieho vo vzťahu, ako dlhý nočný rozhovor, kedy poviete aj to,
čo malo zostať skryté. Áno, je dôležité zveriť sa niekomu, nebyť s veľkým problémom
a svojimi myšlienkami len sám. Na to máme ľudí vo vzťahu, ktorí by nás mali chápať.
Ak to tak nie je, stoja potom len za ľahkovážny vzťah.

Kristína Filušová (OA)
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Príloha

Applause: 
stále plní elánu 
(dokončenie zo str. 1)

Spolu ste už absolvovali viacero súťa-
ží či festivalov. Minulý rok ste na senickej
speváckej súťaži POP SENICA vyhrali
prvé miesto. Ako vnímate tohtoročné
obsadenie tretieho miesta?

- S výsledkami sme neboli celkom spo-
kojní. Týmto však nechceme tvrdiť, že sme
mali byť prví. Skôr chceme povedať, že
tento rok hodnotenie súťažiacich bolo
akosi málo prehľadné a preto pre nás
nejasné.

Kto je u vás v kapele ten dominantný?
Kto zavelí a ostatní podľa neho hopkajú?
Autorita musí byť.

- Jednoznačne je to Mišo. Ale len v tom
zmysle, že je ten, ktorý kapelu tlačí vpred
a vždy dáva ten prvý signál ísť niekam
hrať. 

Proste má dobrú „hubu". (Smiech.) Je
však pravdou, že ak sa nám na skúške
nechce hrať a Mišo sa snaží zaveliť, aby

sme hrali, všetci ho majú „na háku".
(Smiech.)"

Všeobecne sa tvrdí, že stav kultúry na
Slovensku je biedny. Ako hodnotíte vy tú
našu senickú kultúru? Ako prispievate
k tomu, aby bola lepšia?

- Povieme to asi tak, že v Senici môže-
me urobiť hocijaký koncert, no záujem
verejnosti je vždy slabý.

Kto, respektíve  čo  je vaším hybným
motorom? Každý umelec potrebuje neja-
kú inšpiráciu.

- Naša inšpirácia: Chceme stále hudob-
ne rásť, byť na vyššej a vyššej úrovni.

Považujete sa za umelcov?
- Áno. Aspoň tak si myslíme...
Vo vašom repertoári sa objavuje aj

pôvodná tvorba. Aký je proces tvorby
piesne?

- Ak vznikne v nejakej tej hlave nápad,
tak sa dá na papier a donesie sa na skúšku.
Treba povedať, že tento nápad potom
všetci spoločne rozvíjame dovtedy, kým
nevznikne reálna pesnička. Najväčšími
skladateľmi našej kapely sú však Braňo
a Ivo.

Ktorým smerom sa chcete uberať
v budúcnosti?

- V prvom rade chceme produkovať
vlastnú tvorbu, lebo to je hodnota.
Vytvárať nové, pretvárať to nové a takto sa
s tým stále hrať.

Slovenská hudba sa často hodnotí kri-
ticky. Ako ju vnímate vy?

- Myslíme, že slovenská hudba más
svoje hodnoty. No zdá sa nám, že nie je
dostatočne ohodnotená tak, ako napríklad
v susedných Čechách. Môžeme povedať,
že aj my v slovenskej hudbe nachádzame
vlastné vzory.

Ján Hyža (GYM)

Členovia Študentského  parlamentu sa
zapájajú do rôznych aktivít. Jednou
z posledných bola účasť na Záhoráckom
maratóne, nie však ako bežci či organi-
zátori. Ich úlohou bolo na stanovišti
v Čáčove podávať  pretekárom občer-
stvenie. Svoju úlohu  splnili a povinnosti
premenili aj na popoludnie plné zábavy
a utužovania kolektívu. 

Text a foto bar

Maturita 
– previerka zručností   

Maturitná skúška – skúška dospelosti.
Hovorí sa jej tak právom, pretože mladý
človek jej zložením dostáva vizitku spôso-
bilosti vykonávať zvolené povolanie či
oprávnenie ďalej študovať.  Asi každý štu-
dent ju považuje za dôležitý medzník a pat-
rične sa naň aj pripravuje. Presvedčili sme
sa o tom na Strednom odbornom učilišti
v Senici, kde  v 4-ročnom odbore čašník
maturovalo tento  rok 16 študentov. Ich
maturitná skúška v hoteli Branč  pozostáva-
la aj z praktickej časti. Majsterky odborné-
ho výcviku Ľudmila Juríčková a Mária
Ovečková vysvetlili, že každý študent si
vyžreboval tému, ktorú potom stvárnil na
slávnostnej tabuli.  Pedagógovia hodnotili

nielen jej prípravu, ale predovšetkým este-
tickú stránku, ktorá mala vystihovať zvole-
nú tému. Všímali si správnosť prestretia,
dodržiavanie pravidiel obsluhy, vzťah k hos-
ťom, komunikáciu s nimi a samozrejme
zručnosť pri príprave jedál. 

Text a foto Viera Barošková

Alexander Khula si na praktickú časť matu-
rity pripravil slávnostnú promočnú tabuľu.

Študentský parlament mesta Senica
organizuje v dňoch 19. - 21. augusta
VÝLET PRE MLADÝCH – na NÁRODNÝ
VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2005. Ak máš vtedy
čas a chuť ísť so správnou partiou vlakom
do hôr, prihlás sa v CVČ v Senici. Treba tu
vyplniť prihlášku a zaplatiť účastnícky
poplatok 100 Sk. Urobte tak najneskôr do
20. júla, pretože je treba na Klube sloven-
ských turistov včas objednať výstupové
lístky na Kriváň i ubytovanie v campe
(v auguste už nemusí byť miesto).

Spoločné stretnutie záujemcov bude
25. 7. 2005, o 15. hod. v CVČ.

Ubytovanie: autocamping Račkova
dolina (vlastné stany), výstup na Kriváň je

zatiaľ dohodnutý na sobotu 20. augusta.
Cestovné so zľavou tam i späť bude
500 Sk, 2 noci v campe približne 150 Sk.
Jedlo si treba zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Ak si teda ešte nezdolal najznámejší
slovenský vrchol, poď ho s nami pokoriť
a pridať si tak ďalší prázdninový zážitok.
Bude to stát za to! A ak sa dohodneme,
môžeme ísť už v štvrtok 18. augusta.
Odchod bude ráno o 6. hod.

Prihlášky na výstup na Kriváň (meno,
bydlisko, dátum narodenia, škola a tel.
kontakt) môžeš tiež poslať na adresu
kopecka.cvc@centrum.sk, alebo sa infor-
movať na tel. 0907 774406

Dana Kopecká, CVČ

Študentský parlament vyrazí do hôr

Poďte s nami na Kriváň

PODUJATIE v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)
� 9. júl  o 14. hod. 

Hurá, prázdniny!
športové popoludnie pre deti a mládež na novom ihrisku,  podvečer opekačka
a o 20. hod. koncert študentských skupín Applause, Made In Me, The Strain. Hosť
podujatia: Jaro Závodský. Podujatie podporilo Mesto Senica.  Vstup zdarma. 


