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Ľubo‰ Krupansk˘ pri montáži radiča križovatky.  

Nová
svetelná signalizácia 

Po necelom mesiaci prác bdie od 28.
októbra  nad križovatkou na námestí v Seni-
ci nová svetelná signalizácia. Vodiči i chod-
ci už križovatkou prechádzajú oveľa bez-
pečnej‰ie.

H l avn˘m dôvodom bola bezpečnosť.
V posledn˘ch rokoch svetelná signalizácia
často nefungovala a v centre mesta to
spôsobovalo  problémy. Nemožno sa v‰ak
ani čudovať, pretože svetelná signalizácia
bola najstar‰ou na Slovensku a niektoré
pramene udávajú, že dokonca najstar‰ou
v strednej Európe. V Senici bola namonto-
vaná v roku 1982. Predt˘m v‰ak slúžila na
Bajkalskej ulici v Bratislave. Preto  už  ani
nezodpovedala v‰etk˘m predpisom a nor-
mám.  Vzhľadom na vek semaforov sa
mestské zastupiteľstvo vlani  rozhodlo sig-
nalizáciu zrekon‰truovať. V mestskom  roz-
počte to bola  jedna z investičn˘ch priorít
tohto roka.  Rekon‰trukcia svetelnej signali-
zácie  stála 2 mil. Sk.

Čo pre d chádzalo spusteniu nov ̆  ch
semaforov do prevádzky? Firma  Elsig – Sig-
nalbau Huber, spol. s r.o. Bratislava, ktorá
v y p ra c ovala projekt a re a l i z ovala celú
rekon‰trukciu, v septembri  urobila pries-
kum frekvencie dopravy v rannej (7.00 –
10.00)  a popoludňaj‰ej (13.00 – 16.00)
dopravnej ‰pičke. Na základe získan˘ch
poznatkov spracovali softvér na riadenie
križovatky.

(pokračovanie na str. 2)

K pamiatke zosnul˘ch 

Mesiac október okrom a z l a t o m
vymaľoval listy stromov, babie leto odle -
telo na striebrist˘ch pavučinkách a ranné
mrazíky pripomenuli, že je tu definitívne
jeseň. Jeseň so svojimi hmlist˘mi nocami,
prechladnutiami, chrípkov˘m očkova -
ním, depresiami, melanchóliou.

Napriek tomu má jeseň svoje čaro. Na
priedomí rodinn˘ch domov žiaria tekvi -
ce v‰etk˘ch druhov, v záhradách rozkvit -
li chryzantémy. A práve tieto kvety so
svojou ‰pecifickou vôňou nám pripome -
nuli, že sa priblížil čas du‰ičiek, ako vra -
vievali na‰e staré mamy. Je to čas, kedy
sa zastavíme v každodennom pracov -
nom zhone, aby sme si v tichosti zaspo -
mínali na svojich blízkych, ktorí pre‰li
bránou času alebo bránou časného živo -
ta. S kyticami kvetov pred náhrobkami
stojíme a spomíname. Spomienky na
na‰ich drah˘ch zosnul˘ch sú ako svetiel -
ka sviečok blikajúcich v tme. Za spo-
mienkou nasleduje modlitba, pieseň
alebo len tiché rozjímanie so slzou pod
viečkom.

Neodbytné my‰lienky nás vždy prive -
dú k poznaniu, že jediná istota človeka
na tomto svete je to, že každ˘ bez
v˘nimky skončí  tu, na cintoríne, uložen˘
v mäkkej hline. Bohatí, chudobní, slávni
i nenápadní, veľkí i malí, v‰etci bez roz -
dielu.  

Aj v‰etky hmotné veci, ktoré na tomto
svete mal, mu budú zbytočné. 

Ktosi nám požičal ná‰ život na relatív -
ne veľmi krátky čas a s pribúdajúcimi
rokmi si kladieme otázku – ako sme
s ním naložili.

Mnohí pom˘‰ľajú s obavami na
odchod z tohto sveta aj z in˘ch príčin.

Dôchodky, ktoré nedosahujú niekedy
ani v˘‰ku životného minima sa míňajú na
nájomné, plyn, elektriku, lieky.   Ceny za
pohreb a následná úprava hrobu sa ‰pl -
hajú do závratn˘ch v˘‰ok. 

Mnoh˘m dôchodcom tiež padne
ťažko nakúpiť obvyklé kytice, kvety
a kahance na početné hroby svojich blíz -
kych. Ich ceny rastú r˘chlej‰ie, ako v˘‰ka
dôchodkov. Navy‰e  musia rátať s t˘m,
že v˘zdobu z hrobu aj tak niekto ukrad -
ne...

Predsa v‰ak pri hroboch v blikotavom
svetle sviečok premietajú sa nám chvíle
s na‰imi blízkymi, ktoré neodvratne pat -
ria len spomienkam. Tichá chvíľa pri
hrobe je spojením za života spriazne -
n˘ch du‰í.  Nenechávajme si v‰ak spomí -
nanie len na jeden deň v roku.  

RNDr. Ľubica Kri‰tofová

Máme už logo 
750. v˘ročia

V˘berová komisia určila 18. októbra
víťaza verejnej súťaže o logo 750. v˘ročia

prvej písomnej zmienky o Senici, ktoré si
pripomenieme v roku 2006.  

Komisia na základe stanoven˘ch kritérií
vyberala zo 65 grafick˘ch návrhov, ktoré
do súťaže poslalo 33 autorov.  Odborníci
dizajnéri, v˘tvarníci,  architekti a zástupco-
via mesta posudzovali návrhy s ohľadom
na spracovanie námetu a jeho využitie.
Komisia sa zhodla na jednom návrh u
z troch alternatív, ktor˘ do súťaže poslal
Roman Mojži‰ z Bratislavy. Víťazné logo
svojim tvarom symbolizuje kríž – križovat-
ku dvo ch ciest ako počiatok ka ž d é h o
mesta  a následné rozrastanie a rozvíjanie
sa. Pri spracovaní použil ‰tyri farby Senice,
teda žltú, modrú, červenú a bielu. 

Je pote‰iteľné, že do súťaže sa zapojilo
20 autorov z ná‰ho mesta, ktorí tak prejavi-
li svoj vzťah k Senici. Desiati  autori poslali
viac ako jeden návrh, jeden autor prispel až
9 návrhmi.  Logo mesta bude na budúci
rok, kedy si občania  Senice na viacer˘ch
podujatiach pripomenú 750. v˘ročie prvej
písomnej zmienky,  súčasťou v‰etk˘ch ofi-
ciálnych dokumentov.

V‰etky návrhy budú vystavené v Dome
kultúry. Slávnostná vernisáž za účasti auto-
ra víťazného návrhu Ing. arch. Romana
Mojži‰a, na ktorú v‰et k ̆  ch poz˘va m e ,
bude 9. novembra o 16. hod. 

Viera Baro‰ková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

7. riadne zasadnutie mestskej rady sa

konalo 29. septembra 2005. Mestská

rada prerokovala:

-  Informatívnu správu o sociálnej starostli-
vosti na území mesta Senica. Zhrnula
poskytovanie sociálnej pomoci Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici.
Sú to  ‰tátne sociálne dávky na úseku
pomoci v hmotnej núdzi, na úseku peňaž-
n˘ch príspevkov na kompenzáciu sociál-
nych dôsledkov ŤZP, na úseku posudko-
v˘ch činností a na úseku sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Činnosť
a úlohy Úradu práce, sociálnych ve c í
a rodiny v Senici pre z e n toval riadite ľ

Odboru sociálnych vecí a ro d i n y
Mgr. Miroslav Šťastn .̆ Súčasťou správy
bola informácia o Domove dôchodcov,
D o m ove - penzióne pre dôch o d c ov
a Domove sociálnych služieb v Senici,
ktorú poskytla JUDr. Zita Ri‰ková, riaditeľ-
ka zariadenia. Zo správy vyplynulo, že
v to m to zariadení na‰lo svoj domov
a potrebnú opateru 280 občanov. Zaria-
denie eviduje 120 čakateľov do tohoto
zariadenia. S úsekom starostlivosti, ktorú
zabezpečuje mesto Senica,  oboznámila

č l e n ov rady RNDr. Ka tarína Po l á ková ,
vedúca oddelenia MsÚ a zároveň požia-
dala o nav˘‰enie rozpočtu na náklady
spojené so zariadením a spustením pre-
vádzky Zariadenia sociálnych služieb,
ktoré začne poskytovať sociálne služby
začiatkom roka 2006.
- informáciu o vo l e b n ̆  ch okrs ko ch
a volebn˘ch miestnostiach na vykonanie
volieb do org á n ov Trnavského samos-
právneho kraja. Pre voľby do orgánov
s a m o s p rá v n y ch kra j ov bude v m e s te

vytvoren˘ch  17 volebn˘ch okrskov a voli-
či začiatkom novembra obdržia oznáme-
nia o čase a mieste konania volieb.
-  Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia.
-  Prípravu mimoriadneho zasadnutia MsZ
s programom – FK SH – rie‰enie ďal‰ej
existencie   klubu a podpory mesta. 
- Návrh na odpredaje bytov – Hurbanova
526. Mesto odkúpilo tento b˘val˘ internát
Obchodnej akadémie v Senici od Trnav-
ského samosprávneho kraja a navrhuje

odpredať nájomníkom byty v bytovom
dome za cenu znaleckého posudku.
-  Návrh na zvolenie prísediaceho pre
Krajsk˘ súd v Trnave. 
Na základe uznesenia mestského zastupi-
teľstva primátor mesta zvolal 3. mimoriad-
ne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo 13. októbra 2005.
Jedin˘m bodom rokovania bolo rie‰enie
finančnej situácie Futbalového klubu SH
Senica. MsZ si vypočulo odporúčania
finančnej komisie, komisie mládeže

a ‰portu a mestskej rady, ako aj vyjadrenie
Ing. Jozefa Dvorského, ktor˘ zastupoval
FK SH a vysvetlil poslancom, aká je súčas-
ná finančná situácia FK SH a ak˘ je v˘hľad
p ot re by finančn˘ch pro s t r i e d kov

k 30.6.2006.  Po dlhej diskusii napokon
poslanci schválili pomoc mesta pri oddl-
žení FK SH voči Daňovému úradu, dotá-
ciu pre FK SH vo v˘‰ke 1,2 mil. Sk z fondu
PRO Senica v roku 2006 a vyčlenenie

BISTRA GÓL na futbalovom ‰tadióne zo
správy RSMS. MsZ schválilo, že príjem
z prenájmu BISTRO GÓL v nasledujúcich
rokoch na futbalovom ‰tadióne bude príj-
mom PRO Senica a tento bude účelovo
určen˘ na dotáciu činnosti FK SH.  Mesto
1. apríla 2004 prevzalo futbalov˘ ‰tadión
do majet ku mesta a p revá d z kuje cel˘
areál futbalového ‰tadióna. V roku 2004
boli prevádzkové náklady  518 700 Sk.
V roku 2005 sa uskutočnila rekon‰trukcia
‰atní, tribúny, sp⁄ch, sociálnych zariadení,

o p rava stre ch y, kúrenia, v˘mena dve r í
a maľovanie  s nákladom  1, 208 milióna
Sk. Prevádzkové náklady v tomto roku
dosiahnu takmer 900 000 Sk.

8. riadne zasadnutie mestskej rady sa

konalo 27. októbra 2005. Mestská rada

prerokovala:

- Info r m a t ívnu správu o p re d ‰ ko l s k ̆  ch
a ‰kolsk˘ch zariadeniach na území mesta
Senica k 1.9.2005 a zabezpečenie ‰kol-
ského roku 2005/2006.

- Návrh na zmenu VZN č. 3a – miestny
poplatok za komunálny odpad a drobn˘
stavebn˘  odpad na rok 2006. Napriek
tomu, že vstupy energií stúpajú, návrh
poplatku na rok 2006 zohľadní len nárast
energií. O poplatku   rozhodnú poslanci
MsZ na najbliž‰om zasadnutí MsZ  dňa 3.
novembra 2005.
- Návrh na zmenu VZN č. 17 o odpa-
doch.
- návrh  VZN č. 7 – o dani z nehnuteľnos-
ti na rok 2006 – návrh dane z nehnuteľ-

nosti na rok 2006 bude schvaľovať až
decembrové MsZ, pretože NR SR e‰te
v novembri bude schvaľovať novelu záko-
na o m i e s t n y ch daniach a a k t u á l n e
zmeny, ktoré majú nadobudnúť účinnosť
1. decembra 2005 sa musia  zapracovať
do novoprijatého v‰eobecne záväzného
nariadenia. 
- Správu o údržbe a p o s k y tovaní cinto r í n-
s k y ch služieb na cintoríne v Senici, Ku n ove  
a Čáčove v roku 2004. V roku 2004  sa
v Senici, Čáčove a Kunove konalo 139

p o h re b n ̆  ch obra d ov, celkovo na v‰et-
k˘ch troch cintorínoch je zaevidovan˘ch
5 109 pochovan˘ch.  Správa priná‰a kom-
plexnú informáciu o poskytovaní cintorín-
s k y ch služieb, pohre b n ̆  ch službách
a správe cintorínov. Služby pre mesto
zabezpečuje od roku 1995 Igor Groh-
mann – fi. Greta.
- Dispozície s majetkom.
- Návrh na odpredaj bytov.

P r i m á tor mesta zvolal  17. riadne
zasadnutie MsZ v Senici na 3. novembra.

P re d m etom ro kovania budú mate r i á l y,
ktoré prerokovalo 7. a 8. zasadnutie MsR,
s v˘nimkou dane z nehnuteľnosti, ktoré
p re ro kuje až decembrové MsZ spolu
s návrhom rozpočtu na rok 2006.

JUDr. Katarína Vrlová

prednostka MsÚ

Nová
svetelná signalizácia 

(dokončenie zo str. 1)
Potom už nasledovalo kladenie káblov,

montáž stožiarov a návestidiel, zapájanie
svorkovníc na stožiaroch a práce vyvrcho-
lili zapojením radiča križovatky. Nedo‰lo
k v˘razn˘m  obmedzeniam v doprave,
pretože sa dali využiť pôvodné trubky roz-
vodov elektroin‰talácie. Počas prepájania
zo star˘ch  semaforov na nové dopravu
riadili policajti. 

Križovatka je riadená modern˘m dyna-

m i ck˘m spôsobom, teda snímaním
dopravnej situácie, ktor˘ zlep‰í priepust-

nosť križovatky.  Doprava je riadená sme-

rov˘mi signálmi, na rozdiel od starej, kde
bol pln˘ signál.  Nová signalizácia je spo-

ľahlivá, čo povedie k väč‰ej bezpečnosti

cestnej premávky.  Semafory na križovatke
v centre mesta sú v koordinácii so sema-

formi pri autobusovej stanici. 

Na hlavnej ceste (smer Trnava – Holíč)
sú dotykové tlačidlá  pre chodcov. Umož-

ňujú mimo dopravnej ‰pičky zvoliť si mož-

nosť krat‰ieho  intervalu rozsvietenia  zele-
ného svetla pre chodcov.

Viera Baro‰ková, foto autorka

Revitalizácia areálu SH

Na  senickej radnici bola 30. septembra
p rezentácia  podnika te ľského zámeru
O b chodno-priemyselného parku (OPP)
KORD v Senici. Najväč‰í v˘robca technic-
k ̆  ch vlákien v E u rópe, česká sku p i n a
KORD  ho pre d s tavila s p re d s tav i te ľ m i
samosprávy mesta Senica a poradenskej
spoločnosti Deloitte.  

OPP vznikne za 18 mesiacov v 10-hek-
tárovom areáli b˘valého Slovenského hod-
vábu po zru‰enej v˘robe viskózového vlák-
na (apríl 2005).  Ide o jeden z prv˘ch pro-
jektov na Slovensku, ktor˘ začlení nevyuži-
té v˘robné kapacity blízko centra do ‰truk-
túry mesta. Pritom pre nové aktivity - pod-
nikateľské účely, obchod a služby využijú
kapacity tamoj‰ej infra‰truktúry. Každá zo
zúčastnen˘ch strán vkladá do projektu za
desiatky miliónov Sk niečo iné.  Kordárna
Velká nad Veličkou priestory, Mesto Senica
svoju podporu  marketingov˘m aktivitám
a spoločnosť Deloitte  odbornú časť.  Pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek  podporuje
my‰lienku znovu oživenia inak nevyužíva-
n˘ch priestorov v podniku s vy‰e 80-ročnou
tradíciou,  ktor˘ sa nachádza v ‰ir‰om cent-
re mesta.  Po revitalizácii bude opäť slúžiť
‰irokému spektru činností a bude úzko spo-
jen˘ s mestom. Prínosom bude tiež vytvo-
renie nov˘ch pracovn˘ch miest. 

P redseda pre d s tave n s t va a g e n e rá l n y
riaditeľ a. s. Kordárna Velká nad Veličkou,
predstaviteľ skupiny KORD, Martin Trn na
prezentácii uviedol, že v Senici vzhľadom
na rozvoj v˘roby technick˘ch tkanín pre
pneumatiky, dopravné pásy a geotextílie
pre stavebníctvo investujú 2 mld.  Sk do
roz‰írenia  v˘roby v akciovej spoločnosti
Slovkord. V˘konnej‰ie  v˘robné linky by
mali byť dané do prevádzky v druhej polo-
vici roka 2007.

Viera Baro‰ková
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26.9. - Službyt Senica,  spol. s r.o. – roko-

vanie o v y ku rovacom období
a príprava stratégie tepelného hos-

podárstva v meste.

27.9. - B ra t i s l ava – Komunálny manaž-
ment – prezentácia skúseností

mesta Senica.

28.9. - Prijatie poslanca NR SR pána Tibo-
ra Miku‰a – prezentácia rozvoja

mesta.

- Workshop o doprave – prezentá-
cia zámerov mesta v rie‰ení do-

pravy v meste a diskusia s občan-

mi na tému  doprava.
2.10. - P i etny akt kladenia ve n c ov pri

mohyle M. R. Štefánika. Stretnutie

s predsedom vlády ČR Jifiím Pa-
roubkom a predstaviteľmi ČSSD,

členmi strany SMER a jej predse-

dom Robertom Ficom.
3.10. - Rokovanie s investormi o záme-

roch v oblasti b˘vania a možnos-

tiach ďal‰ej v˘stavby v meste.
4.10. - Rokovanie s poslankyňou NR SR

za KSS Dagmar Bollovou na tému:

Rozvojové zámery mesta Senica
a regiónu a m o ž n o s t i a ch spoluprá c e .

5.10. - Rie‰enie problematiky starej poli-

kliniky, príprava projektu revitalizá-
cie a p renajímania objektov a s p rá v y.

6.10. - Rokovanie na tému: Propagácia

a marketing ná‰ho mesta.
7.10. - P ra c ovné stretnutie na tému:

Budovanie detsk˘ch ihrísk.

11.10. - Pracovné stretnutie S riaditeľkou
Úradu práce, sociálnych vecí a ro-

diny  Ing. Fábikovou na tému: Rie-

‰enie priestorov˘ch a organizač-
n˘ch problémov pre ‰tátne organi-

zácie.

- Prijatie českej delegácie (pracovní-
kov a riaditeľov z rôznych česk˘ch

miest pracujúcich v technick˘ch

službách vo svojich mestách a ob-
ciach). V˘mena skúseností, prípra-

va partnerského projektu remesel-

ného dvora v Senici.
12.10. - prijatie primátora Rousinova.

- Rokovanie s indick˘m investorom.

13.10. - Rokovanie na Ministerstve dopra-
vy, pô‰t a telekomunikácií o prí-

prave v˘stavby  obchvatu Senice.

14.10. - Po l i k l i n i ka - p ra c ovné ro kova n i e
o činnosti a potrebách neziskovej

organizácii a záchrannej službe.

- Trnava – VÚC – rokovanie s pred-
sedom VÚC Ing. P. To m e č ko m

o potrebách mesta a príprave spu-

stenia Zariadenia sociálnych slu-
žieb v Senici.

17.10. - Prijatie delegácie – Gymnázium

v Senici a ich hostí z Belgicka,
Poľska, Portugalska – účastníkov

vzdelávacieho projektu Sokrates.

18.10. - Únia miest Slovenska – regionálny
rozvoj miest.

19.10. - Pracovné rokovanie s prednostom

Krajského stavebného úradu Trna-
va – info r m ovanie o z á m e ro ch

v˘stavby a plánovan˘ch zmenách

Aktivity radnice v územnom pláne.

20.10. - Prijatie zahraničn˘ch hostí – účast-

níkov vzdelávacieho projektu So-
krates z Poľska, Turecka, Portugal-

ska. Talianska, Srbska.

25.10. - Ko n fe rencia Rady mládeže Slo-
venska – Bratislava – prezentácia

samosprávy na tému: Mladí ľudia

a d o b rovo ľ n í c t vo na miestnej
a regionálnej úrovni. Prezentácia

aktivít ná‰ho mesta.

Sociálna poisťovňa
upozorňuje 
na podvodníkov

Sociálna poisťovňa opätovne zazna-
menala prípady podvo d n í kov, ktorí sa

vydávajú za pracovníkov poisťovne. Pod-
vodníci sa preukazujú falo‰n˘mi dokladmi

a oslovujú dôchodcov nielen na ulici, ale
často sa snažia osobne dostať do ich

bytov.
Sociálna poisťovňa dôrazne upozorňu-

je verejnosť a predov‰etk˘m dôchodcov,
že je vylúčené, aby jej zamestnanci osob-

ne nav‰tevovali dôchodcov v byte a žia-
dali od nich pod zámienkou v˘hry, daru či

doplatku k dôchodku finančnú hotovosť.
Sociálna poisťovňa neorganizuje žiadne

v˘herné súťaže, neposkytuje dary a v‰et-
ko, čo súvisí s v˘platou dávok sociálneho

p o i s tenia oznamuje svojim kliento m
písomne alebo formou verejného ozna-

mu prostredníctvom médií.
V prípade, že občania budú mať podo-

zrenie, že ich oslovil, resp. nav‰tívil pod-
vo d n í k, odporúčame to neodkladne

oznámiť najbliž‰iemu obvodnému odde-
leniu policajného zboru.

Pod rúchom spomienok

Smrť, po ktorej príde nesmrteľnosť, netre -
ba oplakávať. (Cicero)

Posledné dni októbra a p rvé dni
novembra  sú v kolobehu v‰edn˘ch dní
iné – slávnostné, tajomné, zahalené
rúchom smútku a spomienok, umocnené
krásou zlatoohnivého listu stromov. Čas
pamiatky zomrel˘ch, čas du‰ičiek. Cinto-
ríny – vo dne prekrásne nevesty a v pod-
večer vysvietené tajomstvo blikotu kahan-
cov a útlych sviečok – akási rí‰a tajomna.
Túto atmosféru  po 15 rokoch sa znova
rozhodol Zbor pre občianske záležitosti
a Mesto Senica umocniť  spoločnou sláv-
nostnou spomienkou na zosnul˘ch 29.
októbra. 

Príležitostné básne, hlboké tóny piesní
Cantileny, príjemné zvuky organa a flauty,
aj vhodné slovo na tieto dni rozbúchali
nejedno srdiečko  prítomn˘ch.   Drobná
ľudská slza dala pocítiť neviditeľné spoje-
nie do komnaty trinástej.  Bola to chvíľa
veľkosti človeka, bola to česť vzdávaná
veľk˘m hrám života a neustáleho boja
v‰etk˘m t˘m, čo od nás odi‰li navždy
veľmi dávno, možno pred storočím i t˘m,
k to r ̆  ch sme na cinto r í n o ch v S e n i c i ,
v Čáčove, v Kunove  a inde uložili  len
nedávno.  

V tomto roku do konca októbra ich
bolo 165. Spoločne asi so 160 účastníkov
tejto slávnosti sme ďakovali za život, ktor˘
sme s nimi žili a prežívali, za lásku, čo roz-
dávali pln˘m priehr‰tím, za silu, ktorou
nám pomáhali žiť, za obeť – za to, že jed-
noducho tu s nami boli. 

Mx

Foto: Jaroslav Jurík

Redizajn 
internetovej stránky

M e s to Senica má od 28. októbra

s voju novú inte r n etovú stránku

www.senica.sk. Redizajn  bol podmiene-

n˘  pozdvihnutím  obsahovej  i grafickej

úrovne. 

Mestsk˘ informačn˘ portál uviedol  do
virtuálneho života primátor Senice Ľubo-
mír Parízek,  ktor˘ považuje informácie na
internete za veľmi dôležité z viacer˘ch
hľadísk. Pre samosprávu  je to priestor na
identifikovanie sa voči svojim obyvateľom
i ostatn˘m náv‰tevníkom oficiálnej strán-
ky. „Chceme, aby každ˘ náv‰tevník strán-
ky získal čo možno najpodrobnej‰ie infor-
mácie o meste a to zo v‰etk˘ch oblastí
ž i vota“, pripomenul primáto r. Senick ̆
portál  je  spracovan˘ prehľadne, menu je

zoradené v logickej postupnosti. V jednej
časti úvodnej stránky  je priestor pre aktu-
álne informácie z Mestského úradu, kultú-
ry a ‰portu.  V druhom náv‰tevník nájde
napríklad anketu či fórum, kde bude môcť
reagovať na každ˘ príspevok.  Novinkou
je zaradenie máp a fotogalérie. Treťou
č a s ťou – a n ov i n kou – je zara d e n i e

komerčn˘ch informácií a katalógu firiem,
ktoré po doplnení budú poskytovať  kom-
pletné údaje o podnikateľsk˘ch subjek-
toch. Tu je príležitosť pre v‰etky firmy, aby
využili možnosti na pro p a g ovanie sa.

Môže ísť napríklad o otvorenie novej pre-
vádzky, upozornenie o akciovom tovare,
o otváracích hodinách. Priestor vznikol aj
na pro p a g ovanie ku l t ú r n y ch, spoločen-
sk˘ch či ‰portov˘ch akcií.

I n te r n etová strá n ka sa postupne
dopĺňa a upravuje. Roz‰iruje priestor pre
v‰etk˘ch užívateľov z hľadiska získavania
informácií, ale tiež v možnosti zapojiť sa
aktívne do tvorby stránky.

bar
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VO Ľ BY DO ORG Á N OV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 3. júna 2005 rozhodol o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Usku-

točnia sa v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriad-

ku v sobotu 26. novembra 2005 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Občania ná‰ho mesta, ktorí majú právo voliť zvolia pre Trnavsk˘
kraj 5 poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeho predsedu. Pokiaľ by predseda nebol zvolen˘ v prvom kole (ak nezíska

ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väč‰inu platn˘ch hlasov), uskutoční sa do 14 dní druhé kolo volieb (10. december 2005). Prípra-

vu a realizáciu volieb na MsÚ bude zabezpečovať Oddelenie organizačné a vnútornej správy. Každ˘ volič zapísan˘ v zozname voličov
obdrží na adresu trvalého pobytu oznámenie o čase, mieste a spôsobe vykonania volieb. Je zároveň povinn˘ pred hlasovaním sa pre-

ukázať platn˘m preukazom totožnosti. Informácie o voľbách budú zverejnené na úradnej tabuli, vo vitrínach v meste, v Na‰ej Senici,

vo videotexte TV SEN, na vyhraden˘ch plochách na námestí, ktoré budú zároveň slúžiť na predvolebnú kampaň politick˘ch strán
a hnutí. Pre informovanie občanov ohľadom volieb a možnosti preverenia či sú zapísan˘ do zoznamu voličov bude slúžiť námietková

miestnosť, ktorá sa nachádza na II. nadzemnom podlaží  (Klubovňa poslancov).

Popis volebn˘ch okrskov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Senica:

Okrsok č. 1 MsV Čáčov, Senica, Čáčov súp. č. 103

Čáčov

Okrsok č. 2 II. Materská ‰kola, Senica, Kalinčiakova 294/1

H v i e z d o s l avova 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 47 0 / 4 8 ,
470/50, Kalinčiakova

Okrsok č. 3 II. Materská ‰kola, Senica, Kalinčiakova 294/1

Palárikova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 4 Mestské kultúrne stredisko, Senica, 

Nám. oslobodenia 11/17

Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17,
313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33,
317/39, 318/41, 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 324/53, 471/40,
471/42, 471 / 44, 47 2 / 34, 472/36, 472/38, 474/30, 476 / 2 0 ,
482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1563/32A,
Priemyselná, Štúrova

Okrsok č. 5 Mestské kultúrne stredisko, Senica, 

Nám. oslobodenia 11/17
Hurbanova, Kolónia, Ružová, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6,
Továrenská

Okrsok č. 6 Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12

Robotnícka

Okrsok č. 7 Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12

Agátová, Astrová, Bernolákova, Dlhá, Jabloňová, Jasmínová, Kali-
n ová, Kaplinská, Krá t ka, Kvetná, Lipová, Mu‰kátová, Olivová ,
Orgovánová, Sládkovičova, Smreková, Stromová, Školská, Topoľo-
vá, Záhradná

Okrsok č. 8 Špeciálna základná ‰kola internátna, Senica, 

Brezová 840/1

Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Ne‰pora, Moyze-
sova, Okružná, SNP,

Okrsok č. 9 Špeciálna základná ‰kola internátna, Senica, 
Brezová 840/1

Bottova, D. Suroviny, H. Suroviny, Hlbocká cesta, Ko‰útovec, Nám.
oslobodenia, Štefánikova 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16,
725/18, V. P. Tótha, Vajanského

Okrsok č. 10 II. Základná ‰kola, Senica, Komenského 959/3

Hollého, Komenského, 

Okrsok č. 11 II. Základná ‰kola, Senica, Komenského 959/3

Štefánikova  707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51,
7 07/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 712 / 71,
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34 ,
720/36, 721/26, 722/24, 723/22, 724/20, 1435/74, 1441/79

Okrsok č. 12 Dom penzión pre dôchodcov, Senica, 

Štefánikova 1377/77

S . J u rkoviča 12 04/22, 12 04 / 24, 12 04/26, 12 04/28, 12 0 5 / 3 0 ,
1205/32, 1205/34,
Štefánikova  701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23,
7 04/25, 704 / 27, 704/29, 704 / 31, 704/33, 704/35, 1377 / 77 ,
1559/52B

Okrsok č. 13 III. Základná ‰kola, Senica, Sadová 620/5

J. Mudro cha, Sotinská 694/2, 1345/23, 1345/25, 134 5 / 27 ,
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13

Okrsok č. 14 III. Základná ‰kola, Senica, Sadová 620/5

Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1210/64, 1349/102, 1349/104,
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sotinská
1475/15, 1475/17, 1475/19

Okrsok č. 15 IV. Základná ‰kola, Sotina, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča 1202/8,
12 0 2 / 10, 12 0 2 / 12, 12 0 3 / 14, 12 0 3 / 16, 12 0 3 / 18, 12 0 3 / 2 0 ,
1206/36, 1206/38, 1206/40, 1206/42, 12 0 6 / 44, 12 0 6 / 4 6 ,
1208/54, 1208/56, 1208/58, 1208/60, Sadová, Sotinská 1373/5,
1373/7

Okrsok č. 16 IV. Základná ‰kola, Sotina, J. Mudrocha 1343/19

L. Novomeského 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74,
1216 / 76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, Rovenská, S. J u rkov i č a
1207/48, 1207/50, 1207/52

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Senica, Kunov súp. č. 64
Brestové, Kunov

Mgr. Ľubica Lesayová, 

vedúca org. oddelenia MsÚ

K A N D I D ÁTI NA PREDSEDU
Samosprávny kraj: 2

Číslo Meno Priezvisko, titul Vek Povolanie Bydlisko Skratka politickej strany 

na HL (obec) (koalície)

1. Jozef Klokner, Ing. 50r. prednosta krajského Trnava KDH, SDKÚ, DS
úradu dopravy

2. Tibor Miku‰, Ing. 53r. poslanec Národnej rady Trnava ĽS-HZDS, ľB, ZSNS, P SNS
Slovenskej republiky

3.  Alena Schopperthová, Mgr. 44r. ekonómka, v˘tvarníčka Skalica NEKA
4.  Peter Tomeček, Ing. 43r. predseda VÚC Trnava NEKA
5.  Renáta Zmajkovičová, Bc. 43r. riaditeľka úradu Trnava SMER, HZD, SF, ANO
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K A N D I D ÁTI NA POSLANCOV
Volebn˘ obvod č.: 205

Číslo Meno Priezvisko, titul Vek Povolanie Bydlisko Skratka politickej strany 

na HL (obec) (koalície)

1. Ferdinand Beňa 44r. súkromn˘ podnikateľ Senica SMER, HZD, SF, ANO
2.  Dagmar Bollová, PaedDr. 63r. poslankyňa NR SR Senica KSS
3.  Anton Cibula, Ing. 44r. zástupca primátora Senica KDH, SDKÚ, DS
4.  Jaroslava Černeková 42r. účtovníčka Podbranč ASV
5.  Martin Čulen, MUDr. 55r. lekár Senica SZS
6.  Milan Fischer, Ing. 43r. súkr. podnikateľ Senica KSS
7. Alena Hazuchová 52r. technik Jablonica NEKA
8.  Du‰an Hečko, Ing. 48r. informatik Senica NEKA
9.  Jozef Hladík, MVDr. 56r. prednosta OÚ životného prostredia Kúty KDH, SDKÚ, DS

10.  Pavol Holej‰ovsk ,̆ JUDr. 54r. starosta obce Hlboké NEKA
11. Jozef Khúla, Ing. 50r. predseda poľnohos. družstva Senica ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, P SNS
12.  Vladimír Kocourek, Ing. 42r. poisťovací maklér Senica SMER, HZD, SF, ANO
13.  Viera Končitá 48r. účtovníčka Podbranč ASV
14.  Veronika Kopúnková 59r. riaditeľka SUS SČK Senica Cerová SZS
15.  Ján Kudla 52r. technik Senica KSS
16.  Martin Lidaj, Ing. 28r. ekonóm Senica NEKA
17. Soňa Majkútová, JUDr. 50r. právnik Senica ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, P SNS
18. Jozef Marenčík, Ing. 59r. inžinier poľnohospodárstva Senica SMER, HZD, SF, ANO
19.  Ľubica Melegová 35r. stavebn˘ cenár Senica SNS
20. Ján Michalica 52r. starosta obce Rybky KDH, SDKÚ, DS
21. Štefan Mikula, Ing. 49r. prednosta obvodného úradu Senica KDH, SDKÚ, DS
22.  Alžbeta Mrázová, 59r. vysoko‰kolsk˘ profesor Senica SNJ

PhDr., PhD., MPH., prof.
23.  Pavol Paradeiser, Mgr. 48r. učiteľ Senica NEKA
24.  Ľubomír Parízek, RNDr. 42r. primátor Senica NEKA
25.  Juraj Procházka, JUDr. 46r. advokát Lak‰árska Nová Ves ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, P SNS
26.  Libor Pytlík, Bc. 29r. finančn˘ konzultant Hradi‰te pod Vrátnom KDH, SDKÚ, DS
27. Krzysztof Siwiec, PaedDr. 46r. učiteľ Senica NEKA
28.  Vladimír Sládek 43r. zamestnanec SBS Dojč KSS
29.  Peter Šťastn˘, MUDr. 35r. lekár Senica SMER, HZD, SF, ANO
30.  Ján U‰iak, Ing. 41r. živnostník Dojč KSS
31. Miroslav Vadina, Ing. 40r. generálny riaditeľ Moravsk˘ Svät˘ Ján ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, P SNS
32.  Milan Vlček, Ing. 55r. manažér Častkov SMER, HZD, SF, ANO
33.  Ján Záhončík 40r. manažér Borsk˘ Mikulá‰ ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, P SNS

Asistenčná služba SČK

Poliklinika, n. o. Senica a Územn˘ spo-
lok SČK v Senici dohodou o spolupráci
vy‰li v ústrety pacientom. Nová služba
zabezpečuje  jednoduch‰í pohyb pacien-
tov v zdravotníckom zariadení. 

Poliklinika je už takmer rok v nov˘ch
priestoroch v Sotine. Hoci je zabezpečen˘
informačn˘ systém o jednotliv˘ch ambu-
lanciách, najmä star‰í ľudia majú problém
s orientáciou v novej budove. Na pomoc
im pri‰la asistenčná služba, ktorú poskytu-
je Územn˘ spolok SČK v Senici prostred-
n í c t vom aktiva č n ̆  ch prác v s p o l u p rá c i
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytuje ju 12 vy‰kolen˘ch žien. Ich
úlohou je, aby každému pacientovi, ktor˘
o to požiada, pomohli nájsť ambulanciu či
sprevádzali ho na ďal‰ie odborné vy‰etre-
nie. Pracovníčky asistenčnej služby sú vo
vstupn˘ch priestoroch Polikliniky k dispo-
zícii pacientom každ˘ deň od 6.30 do
14.30. Bezplatnú službu denne využíva
približne 60 pacientov. SČK v Senici asi-
stenčnou službou roz‰íril nimi poskytova-
n˘ rozsah pomoci, ktor˘ je znásoben˘ aj
možnosťou využiť ‰peciálne vozidlo na
p re p ravu. Po d ľa riaditeľky Územného
spolku SČK Veroniky Kopúnkovej chcú
spoluprácu roz‰íriť aj o sociálne poraden-
stvo.  bar

V Dome humanity  SČK v S e n i c i

uviedli 4. októbra do prevádzky ‰peciál-

ne vozidlo s nájazdovou plo‰inou  na pre-

p r avu zdravotne postihnut˘ch ľu d í .

Územn˘ spolok SČK tak môže zabezpe-

č ovať vo svojom regióne kva l i t n e j ‰ i e

služby. Stalo sa tak za účasti prezidentky

SČK Heleny Ko b z ovej, generálneho

s e k retára SČK Bohdana Te l g á rs ke h o

a Květy Ol‰anovej, manažérky  zo spo-

ločnosti Kraft Foods. 

Špeciálne upravené 9 miestne vozidlo

Citroen  Jumper na prepravu zdravotne

postihnut˘ch osôb nahradí v Senici už

zastarané auto Škoda Felicia. O prepravnú

službu je v regióne  záujem, veď   vlani

mali  597 v˘jazdov a tento rok už 487.

Nové vozidlo, ktoré je vybavené nájazdo-

vou plo‰inou, znížen˘m nástupn˘m scho-

díkom, klimatizáciou, pojazdn˘m kreslom

pre vozíčkarov a ďal‰ími vymoženosťami,

v‰ak zlep‰í  a roz‰íri  možnosti využitia pre

väč‰í počet  občanov, najmä osôb odká-

zan˘ch na prepravu  invalidn˘m vozíkom. 

P re p ravná služba je poskytova n á

v okresoch Senica a Skalica. Špeciálne

vozidlo mohol Územn˘ spolok SČK

v Senici kúpiť vďaka podpore spoločnosti

Kraft Foods, ktorá v rámci svojho komunit-

ného programu a na základe dlhodobej

spolupráce venovala 500 000 Sk. Senick˘

Červen˘ kríž prispel sumou 480 000 Sk,

z ktor˘ch 270 000 Sk tvoria vlastné príjmy

a zvy‰ok  2 % dane.  Podľa riaditeľky

s e k retariátu Územného spolku SČK

v Senici Veroniky Kopúnkovej teraz posky-

tujú kompletn˘   servis  terénnych služieb

– stravovanie, opatrovanie, pre p rav u

a humanitnú pomoc. Prepravnou službou

umožnia vo väč‰ej miere ťažko zdravotne

postihnut˘m osobám napríklad  náv‰tevu

verejno-spoločensk˘ch in‰titúcií, úradov či

re h a b i l i ta č n ̆  ch zariadení. Pre d s tav i te l i a

SČK  očakávajú, že tento projekt zabez-

pečí skvalitnenie sociálno-zdravotnej sta-

rostlivosti v celom regióne Záhoria  a roz-

vinie tiež  spoluprácu s poskytovateľmi

zdravotníckych služieb.

Spomínané vozidlo nájdete na vyhra-

denom parkov i s ku pred Po l i k l i n i ko u

v Senici. Vodič je k dispozícii na číslach

0904 651 162, prípadne 0915 756 852.

Na  sekretariáte SČK v Senici je na tele-

fónnych  číslach 651 5159 alebo 0903 558

914 k dispozícii koordinátorka dispečerka.

Viera Baro‰ková

Nové prepravné vozidlo s nájazdovou plo‰inou
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Rebríček najpre d á va n e j ‰ í ch kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - OKTÓBER 2005

autor: názov: vydavateľ:
1. Brezina, T. Vystra‰ená sestra Arkus
2. Brezina, T. Stra‰idelná rodina Arkus
3. Jacq, Ch. Usirove tajomstvá Ikar
4. Pratchett, T. Pyramídy Talpress
5. Pratchett, T. Hrrr na ně! Talpress
6. kol. Tisíc zázrakov prírody Perfekt
7. kol. Detské doplňovačky pirátske Arkus
8. Burnie, D. Malá encyklopédia ľudského tela Talentum
9. Kohút, L. Tu bola kedysi ulica Q 111
10. Janiaková, D. Cukrovka Kontakt
11. Kiyosaki, R. Do důchodu mlad˘ a bohat˘ Pragma
12. Cahour, Ch. Môj pes ide do ‰koly Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovan˘ch noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové knihkupectvo Arkusu.

Novinky vydavateľstva Arkus:
- Detské doplňovačky 4/05 - na starom hrade
Ďal‰ie číslo populárnych doplňovačiek je venované hradom a v‰etkému, čo k nim patrí,
teda i hradn˘m ‰tra‰idlám, padacím mostom či hladomorniam. V predaji vo v‰etk˘ch stán-
koch Mediaprint-kapa. 
- Mlčochová, Jela: Adrianin prv˘ prípad
Druhé vydanie detektívky pre mládež zo série Záhada pre Adrianu. Kniha, ktorá sa strela
s mimoriadnym čitateľsk˘m záujmom vy‰la i v zahraničí a získala ocenenie ako Najlep‰ia
detská kniha roka, vychádza s novou obálkou R. Danayovej. Formát: 195 x 120 mm, 144
strán, pevná väzba.
- Sandt, Christopher: 499 tipov pre milovníkov mačiek
Preklad z nemčiny - Jana Šimulčíková. P ra k t i cké ra d y, informácie a tipy pre ch ova te ľov mačiek
i p re každého, kto by si chcel mačku zadová ž i ť. Formát: 190 x 120 mm, 152 strán, pevná väzba.

Spoznávame región

Tento ‰kolsk˘ rok sa žiaci 8. ročníka pri
IV. ZŠ na Mudrochovej ulici v Senici roz-
hodli, že budú spoznávať život na‰ich
n á ro d n ̆  ch budite ľov a s p i s ova te ľov
z ná‰ho regiónu.

A tak v jedno krásne jesenné dopolud-
nie sa vybrali spolu s pani učiteľkou nav‰tí-
viť rodn˘ dom J. Hollého v Borskom Miku-
lá‰i. Prvé, čo zapôsobilo na žiakov, bolo
nielen pekne upravené okolie, ale i samot-
n˘ nízky domček s nízkou povalou a vstup-
n˘mi dverami. Nejeden z nich sa musel
skloniť pred vstupom do domčeka.

Žiaci odchádzali z náv‰tevy milo pre-
kvapení interiérom domčeka, kde si doká-
zali predstaviť, ako sa žilo kedysi a porov-
nať to s dne‰nou dobou.

Už sa te‰ia na ďal‰ie miesta ná‰ho re g i ó-
nu a kam to bude? Nechajme sa pre k va p i ť.

Mgr. Dagmar Ferenčíková

IV. ZŠ Senica

Vrátili sa 
s cenou primátora

Obdivovatelia umeleckého prednesu sa
ka ž d o ročne na jeseň stret á vajú pod
majestátnym Chočom v Dolnom Kubíne,
na svojej vrcholnej súťažnej prehliadke.
V tomto roku sa 51. Hviezdoslavov Kubín
konal v dňoch 28. 9. - 2. 10. a prezentovali
sa na ňom najúspe‰nej‰í recitátori v‰etk˘ch
vekov˘ch kategórií, detské recitačné kolek-
tívy a divadlá poézie z celého Slovenska.
Súťažn˘ program bol doplnen˘ slávnost-
n˘m stretnutím účastníkov pri soche P. O.
Hviezdoslava, večerom oravsk˘ch autorov,
autorsk˘m večerom literárneho klubu Fon-
tána z Dolného Kubína, poetick˘m stretnu-
tím s jubilantami Hviezdoslavovho Kubína
s názvom Slovo a čas a náv‰tevou dolnoo-
rav s k ̆  ch lite rá r n y ch hniezd - Vy‰ného
Kubína, Le‰tín a Jasenovej. Pre recitátorov,
pedagógov a divadelníkov bol počas preh-
liadky pripraven˘ aj vzdelávací program,
v rámci ktorého sa uskutočnil odborné
p re d n á ‰ k y, diskusie, tvo r i vé semináre
a dielne. 

Trnavsk˘ kraj na celo‰tátnej prehliadke
v umeleckom prednese poézie a prózy
a v tvorbe divadiel poézie reprezentovali
víťazi krajskej súťaže Hollého pamätník
konanej v júni v Trnave. Recitátori sa dol-
nokubínskemu publiku predstavili nesúťaž-
ne počas detského programu - Dominika
H o fe rková (Gymnázium a ZUŠ Senica)
s básňou M. Rúfusa Žabina kmotra, Ján
Jozéfek (ZUŠ Senica) ver‰ami J. Urbana
Mal˘ zúriv˘ Robinson a Maro‰ Čatlo‰ (ZŠ
s MŠ Cerová) prózou I. Ziedonisa Sivá roz-
právka. Do súťažného zápolenia sa zapojil
súbor Zádrapky s divadeln˘m predstave-
ním Čakajúca chobotnica z dielne autorov
Zuzany Šestákovej a Ivana Fodora, ktoré
so stredo‰kolákmi režijne pripravila peda-
gogička ZUŠ v Senici Mgr. Iveta Fodorová.
Ko l e k t ívu Zádra p k á rov udelila odborná
p o rota za ich v˘kony Cenu primáto ra
mesta Doln˘ Kubín.

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica

Deti pote‰ili 

Koncom septembra dôchodcovia  VÚB
Senica sa po dlh‰om období stretli, aby si

vzájomne spomínali na minulé obdobie
aktívnej práce.

O rg a n i z á to rky te j to akcie poznajúc
o ch otu ZUŠ v Senici pozvali si na toto spo-
mínanie žiakov ZUŠ, kto r ̆  ch priprav i l i
a s p revádzali ich učiteľky (p. uč. R˘zková ,
M g r. S ch m i d tová, Mgr. J a n ‰ á ková a M g r. N o-
vot n í č ková). Priliehav˘mi ľu d ov˘mi piesňami
nás hudbou a s p evom obveselili Simona
K rch ová, Anton Paus, Patrik Vdov i a k, Barbo-
ra Križanová a Martin Harno‰. 

Poďakovanie účinkujúcim bolo vyjadre-
né srdečn˘m, dlhodob˘m pot l e s ko m .
Keďže už viack rát hudobníci a s p evá c i
z uvedenej ‰koly rozveselili nielen dôchod-
cov, ale aj mnohé rokovania Okresného
v˘boru SZZ v Senici, patrí poďakovanie
nielen žiakom, ale i vedeniu ZUŠ za  pre-
pojenie užitočného s odovzdaním radosti
a úcty k prítomn˘m – k star‰ej generácii.

My skúsenej‰í želáme im veľa úspechov
v práci a dni plné radosti. 

Z. Andelková

Projekt Comenius
pokračuje... 

V d ň o ch 18.-23. októbra sa ko n a l o
v Základnej ‰kole na Sadovej ulici v Senici
p ra c ovné stretnutie partners k ̆  ch ‰kôl
zapojen˘ch do medzinárodného projektu
Comenius. Sú doň   zapojené ‰koly zo Slo-
venska, Poľska, Talianska, Rumunska, Turec-
ka a Portugalska.
Program Comenius má ‰tyri v‰eobecné
ciele:
1. zvy‰uje kvalitu ‰kolského vzdelávania, 2.
posilňuje európsku dimenziu vzdelávania,
3. podporuje v˘učbu jazykov, 4. zvy‰uje
interkultúrne povedomie.

Hlavnou pracovnou témou projektu je
renesancia. Hlavná koordinátorka projektu
pani Dominik Bertrand z Talianska vysvetli-
la v‰etk˘m členom projektu úlohy  a čin-
nosť projektu v nasledujúcom ‰kolskom
ro ku. Objasnila jednot l i vé ko m p ete n c i e
a v˘znam spolupráce  ‰kôl. 

Zahraniční partneri  nav‰tívili Základnú
‰kolu na Sadovej ulici v Senici, v ktorej bola
realizovaná pracovná časť projektu. Počas
náv‰tevy sa stretli so žiakmi  ‰koly, mali
možnosť prezrieť si jednot l i vé priesto ry
‰koly, triedy, odborné učebne, telocvične. 

Slávnostne boli prijatí primáto ro m
mesta RNDr. Ľubomírom Parízkom, spo-
ločne si prezreli na‰e mesto. Súčasťou spo-
znávania na‰ej krajiny bola aj náv‰teva hlav-
ného mesta Bra t i s l avy a n i e k to r ̆  ch
v ̆  z n a m n ̆  ch pamiatok ná‰ho re g i ó n u
(bazilika v Ša‰tíne, Červen˘ kameň a kúpe-
ľné mestečko Smrdáky). 

Ďal‰ie pracovné stretnutie v rámci pro-
jektu je naplánované na mesiac máj
v Turecku. 

Ľubica Flamíková
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Halloweensk˘ večer
detí zo ŠZŠI a ŠMŠI

D o b rá nálada, vynikajúca atmosfé ra ,

ro z j a rené deti s túžbou a o č a k á va n í m
v pohľade, v takom duchu sa nieslo podu-

jatie, ktoré sa konalo 20. októbra v parku

‰peciálnej ‰koly.
V parku pred ‰kolou zaujali svoje mies-

to umelecké v˘tvory z tekvíc, ktoré boli

dielom detí z na‰ej ‰koly a boli dôkazom
toho, že ani t˘mto deťom fantázia a krea-

tivita nech˘ba. 

Po vyhodnotení a ocenení najzaujíma-
vej‰ích prác sa ujala slova vychovávateľka

p. Ga‰paríková, v réžii ktorej sa niesol cel˘

program. A že bol naozaj zábavn˘ prez-
rádzal smiech, veselosť a krik, ktor˘ sa nie-

Dvojka nezaháľa

Ž i a kom a p e d a g ó-

gom 2. ZŠ na

Komenského ulici
sa splnil dávny sen

– už net reba ch o-

diť na hodiny te l o-
c v i ku z b u d ovy do

b u d ovy cez ‰ko l s k ̆

d vo r, čo nebolo prí-
jemné najmä v z i m n o m

a d a ž d i vom období. Dňa 29. septe m b ra  si

kolaudačná komisia (Ing. M. Pa l kovič, Ing. J .
Va l e n tová, Ing. M. V  ̆l etová, RNDr. K. Po l á-

ková) pre z rela novov y b u d ovanú spojova-

ciu chodbu medzi hlavnou budovou ‰ko l y
a telocvične. Steny ch o d by budú časom

využité na prezentáciu úspech ov žiakov

v rô z n y ch ‰portov ̆  ch súťa ž i a ch. 
K aktivitám Dvojky patrí i naďalej roz-

behnutá práca na medzinárodnom projek-

te Sokrates zastre‰enom Európskou úniou.
Pracovné stretnutie koordinátorov projek-

tu sa uskutočnilo v dňoch 10.-14. októbra.

Hostiteľsk˘m mestom bol poľsk˘ Pultusk.
V p r i e s to ro ch družobnej ‰koly privíta l i

poľskí kolegovia učiteľov a zástupcov žia-

kov zo ‰kótskeho mesta Inve r n e s s

a z na‰ej Dvojky. Prehodnotili sa už usku-
točnené aktivity a naplánovalo sa ďal‰ie

smerovanie činnosti v projekte Sokrates.

O k rem práce nad pro j e k tom priprav i l i
poľskí hostitelia bohat˘ sprievodn˘ pro-

gram. Ďal‰ie stretnutie koordinátorov pro-

jektu a prezentácia dosiahnut˘ch v˘sled-
kov sa plánuje uskutočniť v máji 2006 na

pôde na‰ej Dvojky.
M. V.

Stretnutie s umením 

V slnečné sobotné ráno 8. októbra

vy‰tartoval od senickej ZUŠ pln˘ autobus
žiakov, ‰tudentov a pedagógov tejto ‰koly

, aby sa v m e s te č ku Velké Pav l ov i c e
v susednej Českej re p u b l i ke zúčastnili

spoločného podujatia nazvaného „Setká-
ní s uměním“. Stretli sa mladí v˘tvarníci,

speváci a hudobníci  ZUŠ a Gymnázia
Velké Pavlovice a ZUŠ Senica na vernisá-

ži v˘stavy „PLENÉR 2005“ , ktor˘ sa usku-
točnil v júni 2005 vo Velk˘ch Pavlovi-

ciach.
Po srdečnom privítaní starostom Vel-

k˘ch Pavlovic Martinom Bálkom v spolo-
č e n s k ̆  ch priesto ro ch radnice, v˘stav u

otvoril riaditeľ gymnázia Anton Kavan.
Dvadsať mlad˘ch v˘tvarníkov sa tu pre-

zentovalo v˘tvarn˘mi prácami s motívmi
krajiny a architektúry Lednického parku,

mesta  Velké Pavlovice a jeho blízkeho
o kolia. Tvorili pod vedením skúsen˘ch

pedagógov a v˘tvarníkov Marie Šmidovej
z p av l ov i ckého Gymnázia a Š te fa n o m

Orthom zo ZUŠ Senica.Obidvaja organi-
zujú takéto tvorivé dielne už niekoľko

rokov striedavo v Českej republike a na
Slovensku. E‰te v minulom roku sa táto

spolupráca roz‰írila i na poli hudobnom.
Na vernisáži to bol koncert speváckych

zborov z obidvoch ZUŠ a detskej dychov-
ky zo ZUŠ Velké Pavlovice. Spoločn˘ asi

hodinov˘ koncert uviedla riaditeľka ZUŠ
Velké Pavlovice pani Karbrová a zástupky-

ňa riaditeľa ZUŠ Senica  Mirka Gáfriková.
V ‰ etci poslucháči v naplnenej sále si

potom mohli doslova vychutnať krásu det-
sk˘ch hláskov v dobre vybranom reperto-

ári i oceniť prácu dirigentov obidvoch
zborov. Senick˘ dirigoval Ondrej Hluch .̆

Záver patril detskej dychovke  a v˘tvar-

níkom, ktorí počas dopoludnia tvorili vo
v˘tvarnej dielni pred radnicou na tému

„Umenie je keď ...“

S r u kami i pusami pln˘mi dobr˘ch

moravsk˘ch koláčikov, s pocitmi radosti
z vynikajúcich v˘konov, v ktor˘ch sa zú-

ročil talent a poctivá práca žiakov i peda-

g ó g ov, odprevádzaní srdečn˘mi Pav l o-

vičanmi až po dvere autobusu sa lúčili
priatelia z dvoch susedn˘ch ‰tátov a plá-

novali ďal‰ie spoločné stretnutia s ume-

ním.

Daniela Orthová

Na fotografii Š. Ortha: Detsk˘ spevácky
zbor ZUŠ Senica so svojim dirigentom
Ondrejom Hluch˘m pri vystúpení.

sol do okolia ‰koly a nedal okoloidúcim,

aby sa nezastavili a nenazreli do parku, čo
sa tam deje.

Stra‰idlá ukryté v prítmí stromov vyvo-

lávali strach a zvedavého náv‰tevníka sku-
točne vyľakali.

V z á b av n o - s ú ťa ž n ̆  ch hrá ch, kto ré

koordinovala vychovávateľka p. Valá‰ková

sa súťažilo o naj‰ikovnej‰ie stra‰idlo, ktoré
v závere podujatia p. Ga‰paríková pasova-

la za kráľa lesoparku.

Vo n ku sa medzit˘m úplne zot m e l o ,
v parku zostali blikajúce v˘tvory detí. Slad-

kosťami odmenené deti sa vrátili na inter-

nát spokojné, že prežili krásny, určite nie
posledn˘ zaujímav˘ deň.

Oľga Ághová
vedúca v˘chovy

Deti na Drakiáde
Nádherné jesenné popoludnie. Aj

takto možno definovať sobotňaj‰iu Dra-

kiádu 1. októbra  na letisku. Zúčastnili sa

jej deti zo ‰kolského klubu IV. ZŠ Senica,
ktoré sa prítomn˘m predviedli kultúrnym

vystúpením z tanečného a recitačného

krúžku. Zožali veľk˘ potlesk a ich vystúpe-
nia boli predpremiérou začínajúcej čin-

nosti krúžkov na ich už spomínanej ‰kole. 

Touto cestou by som chcela poďakovať
manažérke Janke Blahovej i celému vede-

niu spoločnosti Comp.let za pozvanie i za

to, ako perfektne sa postarali o na‰e deti,
ktoré mali pripravené bohaté občerstve-

nie. Verím, že toto vystúpenie nebolo pre

nás na let i s ku posledn˘m vystúpením
a te‰íme sa na ďal‰iu spoluprácu.

Iveta Potočárová

ved. vych. IV. ZŠ Senica

Súťaž o naj... tekvičku

Nastal jesenn˘ čas, kráti sa deň, vyrob-
me si svetlo, ale nie obyčajné, veselé, bláz-

nivé, stra‰idelné a naj: „väč‰ie, kraj‰ie, stra-

‰idelnej‰ie.“
Ale ako na to?  Najlep‰ia je tekvica

a pomocná ruka pani vych ová va te ľ k y

i rodičov a star˘ch rodičov. Takto sa 10.10.
stretli deti zo v‰etk˘ch oddelení ŠKD pred

‰kolou a v‰etky tieto „naj“ svetlá vyrobili.

No nenechali si ich pre seba, ale zaniesli
ich do súťaže v CVČ, kde im porota udeli-

la diplom za najoriginálnej‰iu te k v i c u

a druh˘ za celú krásnu kolekciu tekvíc.
Takto sme si spestrili prácu v ŠKD (Pres-

nej‰ie vyhodnotenie v príspevku CVČ).                       

V. Škodová, vedúca ŠKD
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CVČ hľadá 
talentované speváčky
ľudovej piesne

Táto ponuka je pre dievčatá vo veku 14
až 17 rokov, ktoré rady spievajú a chceli by
sa naučiť veľa pekn˘ch ľudov˘ch piesní pri
heligónke - v CVČ zakladáme spevácku
dievčenskú skupinu, ktorá doprevadí folk-
lórny súbor a bude i samostatne účinkovať
na rô z n y ch podujatiach a s l á v n o s t i a ch
v Senici. Čaká vás i veľa zábavy, veď pri
ľudovke je vždy veselo. Nenechajme ľudo-
vé tradície a piesne v Senici zaniknúť, nao-
pak, pokúsme sa ich vzkriesiť najmä v roku,
keď mesto oslávi 750. v˘ročie prvej písom-
nej zmienky o meste. Ak sa nám bude dariť,
plánujeme nájsť i chlapcov a vytvoriť samo-
statn˘ mládežnícky súbor.

P rvé stretnutie diev č e n s kej spevá cke j
s kupiny bude v p i a tok 4. nove m b ra o 15 . 0 0
h. v CVČ. Záujemcovia ozvite sa i s k ô r
a p r í ď te sa do CVČ zapísať. Ko n takt 651
3539 alebo 0907 774 406 (D. Ko p e ck á ) .

Čiastočné 
zatmenie Slnka

3. októbra sa v Centre voľného času
u s k u točnilo p o z o rovanie za t m e n ia

Slnka. Podujatie zorganizoval astrono-

mick˘ krúžok, ktor˘ pracuje v CVČ a jeho
c i e ľom je priblížiť astronómiu ‰iro ke j

verejnosti. Škoda, že podujatiu nežičilo

počasie, slniečko sa cel˘ deň vôbec neu-
kázalo a trocha to ovplyvnilo i náv‰tev-

nosť.

Vďa ka audiovizuálnej te ch n i ke v‰ak
zúčastnené triedy videli zatmenie Slnka

simulovane na plátne, vypočuli si zaujíma-

vé predná‰ky na témy Slnečná sústava
a Zatmenie Slnka a Mesiaca. Predná‰ky

boli vďaka videoprojektoru bohato vizuál-

ne ilustrované. Žiaci sa dozvedeli, ako sa
p o z o rovalo a z a z n a m e n á valo i ke d y s i

v histórii, ako prebiehajú zatmenia

a mnohé nové zaujímavosti o na‰ej slneč-
nej sústave. Samozrejme, že ich zaujímal

i ďalekohľad, pripraven˘ na pozorovanie,

ale v oblačnom počasí sme bohužiaľ
pozorovali iba v okolí Stonožky. Podujatia

sa zúčastnilo 110 žiakov z II. a III. ZŠ.

Nádhern˘ úkaz čiastočného zatmenie
Slnka (mimochodom pred Slnko vstúpil

Mesiac) uvidíme na vlastné oči až v marci

v budúcom roku.
Kamil Nemečkay

vedúci astronomického krúžku, 

CVČ Senica

Do pozornosti 
dievčatám 
od 12 do 15 rokov

V Centre voľného času začíname

od novembra s pravideln˘m aerobico-

v˘m cvičením,  a to každ˘ ‰tvrtok, vždy

od 17.30 do 18.30 h. v budove CVČ

v Senici.

Ak si teda chcete vylep‰iť va‰u kon-
díciu a spevniť postavu, príďte do Sto-

nožky. Jedna náv‰teva (hodina) stojí iba

15 Sk. Aerobic povedie Martina Jamri-
chová - začíname vo ‰tvrtok 4. novem-

bra. Okrem individuálneho cvičenia plá-

nujeme v prípade záujmu i nácvik spo-
ločnej pódiovej skladby na vystúpenia.

Od januára sa bude cvičiť 2x t˘ždenne.

Vyhodnotenie súťaže
O naj... tekvicu

Do októbrovej súťaže pre deti MŠ a ZŠ
bolo odov z d a n ̆  ch celkovo 45 te k v í c

z troch základn˘ch ‰kôl - ZŠ Koválov, III.

a IV. ZŠ Senica, Špeciálnej základnej ‰koly
internátnej Senica, troch MŠ - XII. MŠ, IX.

MŠ a VII. MŠ a od ‰tyroch jednotlivcov.

V˘stava tekvíc sa uskutočnila 13. októb-
ra na dvore CVČ a 14. októbra v priesto-

roch CVČ. Vyhodnotenie pre ZŠ a jednot-

livcov sa konalo 13. 10. o 13.30 h. v CVČ,
vyhodnotenie pre MŠ 14. 10. o 10. h.
Porota: Dana Kopecká, Mgr.Silvia Kri‰áko-
vá, Katarína Tichá, Martina Bohúnová
V˘sledky:

Najväč‰ia tekvica (MŠ i ZŠ):

* OBOR (90 cm, 50 kg) - Marek Janák, IV.
ZŠ Senica (zúčastnil sa ako jednotlivec)

Najoriginálnej‰ia tekvica (ZŠ) - jednotliv-

ci:
* Pozor už sa blížim - dva tekvicové hady

(jeden meral 120 cm) - odovzdal Vladko
Lanža, ZŠ Koválov

* E. T. mimozem‰ťan - odovzdala Katarína
Madunická, III. ZŠ Senica (jednotlivec)

* Žralok - III. ZŠ Senica (autorka zo ‰kol-
ského klubu III. ZŠ Senica)

Kolektívy ZŠ:

* Cibuliak - veľká tekvica v tvare cibule -
kolektívna práva l. oddelenia ‰kolského
klubu IV. ZŠ Senica (p. vych. Hodúlová)

* To sme my - 1 veľká a 8 mal˘ch tekvičiek
ako jedna rodinka = ‰kolsk˘ klub - kolek-

Sonny Nadivoko

V y p redaná sála, žičlivá atmosfé r a

a nad‰enie v‰etk˘ch účinkujúcich - to bol

jubilejn˘ 15. tanečn˘ koncert senickej

skupiny Sonny, ktor˘ v sobotu 8. októbra

v DK Senica org a n i z ovalo Centrum

voľného času Senica a Mestské kultúrne

stredisko Senica.

80 minútov˘ tanečn˘ program, spojen˘

mal˘m príbehom z ulice (pretože práve

tam sa divok˘ koncert odohrával) a umoc-

nen˘ pesničkami Patrície Barkóci, Zuzany

Hrubej a profesionálnym zvukom Stana

Pa r í z ka, bol mimoriadne úspe‰n˘. Ve ď

stovka účinkujúcich, vo veku 7 - 19 rokov

tancovala s obrovsk˘m nasadením a práve

to diváci ocenili. Najviac sa páčila tanečná

choreografia Ruslana v podaní Sonny Juni-

or a divok˘ blok tancov najstar‰ích taneč-

níkov zo Sonny v ‰t˘le punk-rock, vrátane

‰okujúcej motorky na javisku. Tradične

veľmi úspe‰né bolo i b re a k d a n c e ové

vystúpenie hostí skupín Crazy team Seni-

ca a CF Breakkers Holíč. Soňáci ukázali

i v‰etky tohtoročné súťažné choreografie,

ktoré bodovali na majstrovstvách SR, Euró-

py i sveta, predviedli sa i sólisti, detské for-

mácie a s voju premiéru mali aj det i

z tanečnej prípravky Sonny.

Tanečn˘ koncert bol v˘sledkom celo-

ročnej činnosti v‰etk˘ch ‰iestich formácií

skupiny a práce ich vedúcich - Mgr. Ivany

Sadloňovej, Mgr. Lenky Ple‰ovej, Martiny

J a m r i ch ovej a najmä hlavnej tré n e rk y

a z a k l a d a teľky skupiny Sonny - Andy

Jakubcovej.

Mgr. Lenka Ple‰ová, už 11 rokov pôso-

biaca trénerka mal˘ch tanečníkov v CVČ,

sa t˘mto koncertom zároveň so Sonny lúči

(aj keď sme pre s vedčení, že sa sko ro

k tancu vráti) a riaditeľstvo CVČ jej touto

cestou ďakuje za maximálne úsilie, čas

a trpezlivosť, ktoré svojim mal˘m zveren-

com venovala. Patrí jej obdiv i za dosiah-

nuté v˘sledky - so skupinou Kuriatka získa-

la trikrát finálové umiestnenie na Majstrov-

stvách SR a trikrát bodovali i na Majstrov-

stvách Európy či sveta (2000, 2002, 2004).

Želáme Lenke i v ďal‰om živote veľa úspe-

chov.

Celkovo si koncert Sonny Nadivoko

pozrelo na ‰tyroch koncertoch 1 400 divá-

kov, ktor˘m t˘mto ďakujeme za záujem

a podporu.

Dana Kopecká

vedúca odd. kultúry CVČ

tívna práca 2. odd. ‰kol. klubu IV. ZŠ
Senica (p. vych. Potočárová)

* kolekcia tekvíc zo ‰kolského klubu III. ZŠ
Senica

Najkraj‰ia tekvica (ZŠ):

* Pirát a Námorník - kolektívna práca ŠZŠI
Senica

* Autoportréty (malé ozdobné tekvičky) -
Tomá‰ Rigo a Michal Mera‰ick˘ ŠZŠI

Najoriginálnej‰ia tekvica (MŠ) - kolektívy

* Slniečková trieda - kolektívna práca IX.
MŠ Senica (vyzdobené okrasné tekvičky)

* kolekcia tekvíc XII. MŠ Senica - Vodník,
Tučniak a Stra‰iačik

* kolekcia tekvíc VII. MŠ - Čert, Nevesta,
Vodník

Najkraj‰ia tekvica (MŠ): 

* Vodník - ženích - XII. MŠ Senica

Ceny venovali predajňa Lacima, Agrostav
Senica, Cyklo Hodúl a CVČ.
Ďakujeme za pekné tvorivé práce, ktoré
skrá‰lili Stonožku a pote‰ili množstvo
na‰ich mal˘ch náv‰tevníkov.

Spokojnosť po koncerte.
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Učiteľ
európskych jazykov

M i n i s ter ‰ko l s t va SR Martin Fro n c

v pondelok 26. septembra slávnostne
vyhlásil v˘sledky súťaže Európska značka

2005 a E u rópsky učiteľ jazykov ro ka

2005. 
Certifikát Európska značka 2005 získali

tri najlep‰ie projekty zamerané na vyučo-

vanie cudzích jazykov, ktoré zrealizovali
ZŠ Hradná v Nov˘ch Zámkoch, Cirkevná

ZŠ Narnia v Bratislave a Bilingválne gym-

názium J. M. Urbana v Čadci. V‰etky tri
‰koly môžu používať logo Európska znač-

ka 2005 ako značku kvality.

Z viac ako dva d s i a t i ch prihlásen˘ch
p e d a g ó g ov, učite ľov cudzích jazykov,

vybrala odborná porota siedmich, ktor˘m

minister ‰kolstva SR M. Fronc odovzdal
cenu Európsky učiteľ jazykov roka 2005.

Za pozoruhodné v˘sledky a úspechy vo
v˘učbe cudzích jazykov boli ocenení: Eva

Ku‰teková, Alžbeta Moravčíková, Kvieta

Biskupičová, Tatiana Sroková, Iva Lieskov-
ská, Mária Briestenská a Magdaléna Kras-

ňanová.

„Jazyk je nielen prostriedkom na doro-
zumievanie, ale aj prostriedkom na spo-

znávanie nov˘ch ľudí, krajín, kultúr a zvy-

kov. Reforma vzdelávania Naučme sa učiť
- učíme sa pre život v sebe jednoznačne

zah⁄ňa potrebu učiť sa cudzie jazyky. Som

veľmi rád, že dnes môžem oceniť práve
s k ve l ̆  ch učite ľov cudzích jazykov, bez

ktor˘ch by sme tento cieľ ťažko naplnili,“

povedal M. Fronc.

Hlavn˘m cieľom Európskej značky je

z v i d i teľniť a oceniť inovačné met ó d y

v oblasti jazykového vzdelávania. Do súťa-
že sa mohli zapojiť vzdelávacie in‰titúcie,

miestne a regionálne orgány..., ktoré pod-

porujú alebo realizujú zaujímavé prístupy,
metódy a formy vo vyučovaní cudzích

jazykov.

Projekt Európsky učiteľ jazykov je pilot-
nou aktivitou. Toto ocenenie mohli po

prv˘ raz získať učitelia cudzích jazykov,

regionálnych jazykov alebo jazykov men-
‰ín a migrantov, ktorí v jazykovom vzdelá-

vaní dosiahli inovačné, pozoruhodné

alebo in‰pirujúce v˘sledky.
Lucia Dobrodenková

tlačová tajomníčka MŠ SR

Svetov˘ deň reumatizmu

My‰lienka vyhlásiť 12. október za Sve-

tov˘ deň reumatizmu vznikla na pôde

O rganizácie spojen˘ch náro d ov. Na

celom svete prebiehajú aktivity v rámci

c e l o s vetovej kampane Dekáda ko s t í

a kĺbov, ktorú iniciovala Organizácia spo-

jen˘ch národov a Svetová zdravotnícka

organizácia. Kampaň začala v roku 2000

a bude pokračovať až do roku 2010. Jej

cieľom je obrátiť pozornosť ‰irokej verej-

nosti k problematike reumatick˘ch cho-

rôb a postaveniu reumatika v spoločnosti. 

Viete, že:

- Každ˘ tretí človek trpí niektorou z foriem
reumatizmu?

- Reumatické choroby sú príčinou chronic-
kej dlhotrvajúcej bolesti?

- Choroby kĺbov a kostí sú najčastej‰ou prí-
činou čiastočnej invalidity a ‰tvrtou najča-

stej‰ou príčinou plnej invalidity?
- Bolesti chrbtice sú na druhom mieste

z dôvodu práceneschopnosti?
- Vzrastá počet ochorení na osteoporózu?

- V priebehu posledn˘ch desiatich rokov sa
počet zlomenín spôsoben˘ch osteoporó-
zou zdvojnásobil?

Symbolom Svetového dňa reumatizmu
na Slovensku je logo s vyobrazením kosti-

hoja lekárs keho – by l i n k y, ktorú ľu d i a
oddávna používali na liečbu reumy.

Jednou z v˘znamn˘ch aktivít kampane
je aj Svetov˘ deň reumatizmu, ktor˘ sme si

na Slovensku v tomto  roku pripomenuli už
po ‰tvrt˘krát. Hlavn˘mi témami podujatia

boli najnov‰ie trendy v liečbe reumatick˘ch
chorôb, reumatické choroby u detí a pre-

ventívne opatrenia na zníženie v˘skytu reu-
m a t i ck ̆  ch ch o rôb. Hlavn˘m org a n i z á to-
rom bola Liga proti reumatizmu na Sloven-

sku, ktorá koncentrovane sústreďuje svoje
aktivity práve na októbrové dni.. Na pôde

Národného ústavu reumatick˘ch chorôb
v Pie‰ťanoch si verejnosť  12. 10. o 14.00 h

mohla vypočuť predná‰ku na tému Biolo-
gická liečba – pokrok v reumatológii. V ďal-

‰ích mestách Slovenska si svoje podujatia
organizovali miestne pobočky Ligy proti

reumatizmu.
V t˘chto dňoch si Liga proti reumatizmu

na Slovensku pripomína 15. v˘ročie svojho

založenia. Vznikla 22. októbra 1990 a už
15 rokov sa venuje dobrovoľníckej činnosti

a bojuje sa za práva pacientov s reumatic-
k˘mi ch o robami. V súčasnosti združuje

viac ako 2 890 členov. Pri Lige proti reuma-
tizmu pracuje Sekcia mlad˘ch reumatikov,

klub Kĺbik pre deti s reumatick˘mi choro-
bami a ich rodičov a klub Mot˘lik pre paci-

entov so systémov˘mi chorobami spojivo-
vého tkaniva. Centrum Ligy sídli v Národ-

nom ústave reumatick˘ch chorôb, vo väč-
‰ í ch mestách pracujú miestne pobočky.
V roku 2004 vznikla už 16. miestna poboč-

ka. Jedna z najaktívnej‰ích miestnych pobo-
čiek v Pie‰ťanoch oslávi v októbri 10. v˘ro-

čie svojho vzniku. 
Nezabúdajme, že reumatické choroby

sa skôr či neskôr môžu t˘kať ka ž d é h o
z nás.

Mgr. Ľ. Hrčková

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Jesenné radosti

S príchodom jesenného obdobia ponú-

kame na‰im žiakom možnosť zapojiť sa

do rôznych súťaží s témou Farby a chute

jesene.  Tohto roku to bola súťaž v spraco-

vaní prírodnín, vyre z á vaní stra ‰ i d i e l o k,

Jabĺčkov˘ deň a nemohlo ch˘bať ani tra-

dičné pú‰ťanie  ‰arkanov.

V pondelok 17.10.sa uskutočnil v pora-

dí už ‰tvrt˘ ročník Šarkanparády,  do kto-

rého sa zapojili žiaci aj rodičia na‰ej ‰koly.

Medzi najlep‰ími sa umiestnili Olive r

Orth, Tomá‰ Kalman, Katka Suchánová,

Mi‰ka Bfiichačová a Klaudia Kadlečíková. 

Ď a kujeme ro d i č ovskému združeniu

a sponzorom, vďaka ktor˘m boli v‰etky

deti odmenené.                            JS, II. ZŠ

Jablko - zdravie

Prečo práve jablko? Vidíme ho v‰ade
okolo nás. V ruke detí na desiatovej pre-
stávke, na stole pri obede, v ko‰íku u starej
mamy, ale i na čelnej stene na‰ej ‰koly.
Stalo sa symbolom zdravia i na‰ej ‰koly.

Ale ako si takéto jablko vyrobiť? Cel˘
október deti v oddeleniach ŠKD pracovali
na rôznych technikách a z ich rúk vy‰lo
to ľ ko prác, že sme sa rozhodli ukázať
i ostatn˘m deťom celej Senice čo sa dá uro-
biť. Preto sme 25.10. v na‰ej ‰kole slávnost-
ne otvorili v˘stavu JABLKO, kde sme si jabl-
ká i o chutnali, tiež zaspievali pesničky
a zarecitovali básničky, v ktor˘ch sa jablko
spomína.

Ľ. F.
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Vďakyvzdanie
za úrodu zeme

„Zem vydala úrodu. Po ž e h n á va nás Boh,
ná‰ Boh.“ (Žalm 67,7) Ani te n to rok nie je
v ̆  n i m kou. Pán Boh nás žehná ka ž d o d e n-
n˘m chlebom. Obdarúva tak prácu ľu d í .
V zhone ka ž d o d e n n ̆  ch sta rostí sa v‰ak
božie dary pre člove ka stávajú iba samozre j-
m o s ťou, ako by strácali svoju hodnotu, hoci
sú stále veľmi vzácne. Stráca sa pove d o m i e ,
že sú božím darom pre nás.  Apo‰tolská cir-
kev, zbor v Senici,  ka ž d o ročne poriada sláv-
nostné bohoslužby, aby sme si aj my Seniča-
nia viac uve d o m ovali vzácnosť božích darov
a ďa kovali za ne Bohu. Apo‰tolská cirkev,
zbor v Senici vás poz˘va na slávnostné
b o h o s l u ž by pri príležitosti Vďakyvzdania za
ú rodu zeme. Slávnostné bohoslužby sa
u s ku točnia 6.nove m b ra o 9 . 0 0 .

Mgr. Jaroslav Bača

S piesňami 
v Európe i v Afrike

Kto sa rád priučí cudzej reči pomocou

dobrej piesne, pri‰iel si na svoje  v prv˘
októbrov˘ večer. Spevácky zbor Cantilena

v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici

p r i v í tal partnersk˘ zbor Pro musica
z nemeckého  Postupimu. Na‰i z Cantile-

ny  v Nemecku boli na úspe‰nom 4-dňo-

vom pobyte v auguste tohto roka. Teraz
boli symbolick˘mi hostiteľmi Postupimča-

nov  počas ich  pobytu na Záhorí a na Slo-

vensku. Na spoločn˘ koncert pozvali aj
svojich speváckych pokračovateľov senic-

k˘ Detsk˘ zmie‰an˘ spevácky zbor Hviez-

d i č ka s d i r i g e n tom Bra n i s l avom Grim-
mom. „Veľmi si  vážim  česť vystúpiť
s oboma ‰pičkov˘mi speváckymi zbormi
Pro musica z Postupimu a na‰ou Cantile -
nou..“ Povedal dirigent B. Grimm a dodal:

„Veríme, že ani my nesklameme. Ná‰ zbor
má momentálne 65 členov. Tí, ktorí sú tu
dnes, spievajú spolu 2 roky, ale Hviezdič -
ka ako taká už funguje 21 rokov. Vždy
s nov˘mi deťmi od druhákov po deviata -
kov, teda  vo veku  od 8 do 14 rokov.“

Nesklamali. Deti zapôsobili aj na

nemeckého dirigenta Helgerta Webera:
„Pri‰li sme sem  z Postupimu do Senice na
náv‰tevu na pozvanie Cantileny po prv˘
raz.. Pre nás je dôležité v prvom rade  spo -
znať slovenskú kultúru.  Te‰í nás,  že   aj
deti sú zaradené do kultúrneho života  už
od toho najmlad‰ieho veku.“ Koncert divá-
ka prená‰al symbolicky z radostí svet-

sk˘ch, cez hudbu duchovnú do zákutí prí-

rody, preniesli sme sa zo Slovenska do
Nemecka, ale aj do Afriky. Postupimčania

v senickom kultúrnom dome pri speve

rozozvučali aj bubny z čierneho kontinen-
tu. Piesne nás  striedavo prená‰ali zo

Záhoria do Švédska, z Talianska k ruskej

rieke Volge, z Afriky nazad na Slovensko.
Stretli sme sa v nich s radosťami, starosťa-

mi, aj in‰pirujúcimi zákutiami prírody.

Neber si synečku  maličkej ženy,  I‰lo
dievča na tanec, Počúvaj, čo sa vonku

deje, Na strome sedela kukučka, Vrto‰iv˘

pstruh, Poľná ruža, ale napríklad aj Aia-
hamba a Ipharadisi. Už len z názvov za-

spievan˘ch piesní si môže človek predsta-

viť pestrú ‰kálu príbehov zachyten˘ch spe-
vom. Pritom nehovorím o obsahu duchov-

n ̆  ch piesní, či madrigalov, kto ré zneli

popri klasike a ľudovkách. V Senici znela
nemčina, slovenčina, spievalo sa aj v jazy-

koch Afriky. Postupimčania zvládli po slo-

vensky  nielen ľudovú pieseň Sadaj, slnieč-
ko horúce, ale  spolu s na‰ou Cantilenou

tiež obľúbenú skladbu Aká si mi krásna, ty

rodná zem moja. 
A mil˘ okamih bol, keď úvodnú pieseň

nemeckí hostia venovali dirigentke Canti-

leny Viere Gálikovej, v ten deň sláviacej
narodeniny.

A e‰te jeden okamih mi rezonoval ako

príklad budovania  mostov medzi nemec-
kou a slovenskou kultúrnou.  Sprievodné

slovo pri koncerte Postupimčanov, ktor˘ch

zbor má korene v roku 1979,   v senickom
Dome kultúry robila  55-ročná Slovenka,

pôvodom z Myjavy, pani Zdenka Kahlová.

Po skončení vysoko‰kolského ‰túdia  ‰pe-
ciálnej liečebnej pedagogiky, sa  vydala do

Nemecka. Pracuje tam  odvtedy  so zdra-

votne postihnut˘mi, hluch o - s l e p̆  m i
deťmi. A práve ona  bola akousi  symbo-

lickou  reprezentantkou dobr˘ch vzťahov

a in‰pirujúceho partnerstva medzi Postu-
pimom a Senicou.                                                                  

Milan Soukup (foto autor)

Helgert Weber diriguje spoločné teleso,
zložené zo spevákov Cantileny zo Senice
a zboru Pro musica z Postupimu, pri speve
slovenskej piesne Aká si mi krásna, ty
rodná zem moja.  

Jeseň v na‰ej jedálni 

Jesennou atmosférou nasiakla nielen

príroda, ale aj jedáleň pri I. ZŠ v Senici.

Stalo sa už tradíciou, že každé ročné
obdobie zavíta i do na‰ej ‰kolskej jedálne.

Na‰e pani kuchárky nám nielen chutne

varia, ale starajú sa aj o príjemnú atmosfé-

ru v jedálni, aby nám stravníkom lep‰ie
chutilo. V‰etko čo sa v tomto roku urodilo

v záhradách a čo robí jeseň jeseňou môže-

te u nás vidieť v plnej kráse.
V̆  s tav ka jesennej úro d y, stra ‰ i d i e l ka

z tekvíc, v˘robky z prírodnín, či práce detí

zo ‰kolského klubu očaria určite v‰etk˘ch,
ktorí sa prídu pozrieť.

Mgr. B. Andelová
I. ZŠ Senica

Pomáhal národu  

„Veľmi si vážime dielo Jána Bežu, ktor˘
v Senici pôsobil 25 rokov. Nielen jeho
prácu ako učiteľa, kde spoznal problémy
s nedostatkom učebníc,  ale predov‰etk˘m
ako kníhtlačiara. Vydal niekoľko desiatok
kníh - ‰labikáre, čítanky, počtovnice, tiež
obrázkové kalendáre, redigoval a vydával
Noviny mal˘ch a vydal aj iné v˘znamné
diela. Vykonal monumentálnu kultúrnu

prácu, pretože mu i‰lo o vzdelanie ľudu,
o zachovanie jeho slovenskej reči, o celko -
v˘ rozvoj. Senica má byť na čo hrdá“, pove-
dal o. i. v predná‰ke venovanej Bežovmu
postaveniu  v dejinách  slovenskej knižnej
kultúry Milo‰ Kovačka, riaditeľ Národno-
bibliografického ústavu Slovenskej národ-
nej knižnice v Martine na odbornom semi-
nári v Dome kultúry pri príležitosti 100.
v˘ročia úmrtia Jána Bežu. O Bežovi ako
k n í h t l a č i a rovi a v y d ava te ľovi hovo r i l a
Agáta Klimeková z Národnobibliografické-
ho ústavu SNK Martin, Šte fan Mocko ,
pedagóg Gymnázia Senica sa ve n ova l
Bežovi v súvislosti s pedagogickou  literatú-
rou a Peter Brezina, prezident Spoločnosti
knihárov a knihárok Slovenska,  sa zaoberal
te ch n i ckou úrovňou Bežovej tlačiarne.
Účastníci spomienkového podujatia 2 5 .
októbra popoludní položili vence pri Bežo-
vom hrobe na cintoríne v Senici. V Senici
bol prítomn˘ aj starosta Nitrianskej Stredy
Ivan Remeň, kde sa Bežo v roku 1842 naro-
dil. Celodenné  podujatie ukončila spo-
mienková slávnosť  v evanjelickom kostole. 

Po d robnej‰ie sa k podujatiu vrá t i m e
v budúcom vydaní.

Text a foto bar    
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- V‰ímajte si zmeny v správaní dieťaťa: náhle zmeny v obliekaní,
nedbalosť o osobné veci, zmeny stereotypov správania, trávenia
dlhého času v uzavret˘ch miestnostiach (kúpeľne, vlastné izby),
opú‰ťanie dlhoročn˘ch priateľov, nadväzovanie nov˘ch priateľstiev,
časté náhle odchody z domu pod rôznymi zámienkami a podobne.

a klebety od skutočnosti.
- Aj sa dieťa samo prizná, že berie drogu,

tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite
to a dajte mu najavo, že vám môže dôve-
rovať.

- Nechajte si v takom prípade poradiť od
odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku
d ô ve ry, vyhľa d a j te odbornú pomoc.
V každom meste sú psych o l o g i ck é
poradne na tieto problémy.

- O zisten˘ch skutočnostiach informujte
z a i n te re s ova n ̆  ch členov v˘ch ov n é h o
tímu (rodičia, psychológ, pedagóg,
vychovávateľ, lekár) a vyžadujte od nich
diskrétnosť. Na druhej strane nekarhajte
va‰e dieťa pred t˘mito osobami.

Pamätajte, že od dne‰ného dňa neexistuje
pre vás nič dôležitej‰ie ako va‰e dieťa.
Majte čas sa s ním rozprávať, byť trpezliv ,̆
vysvetliť mu v‰etky jeho otázky a venovať
mu v‰etok svoj čas.

- V‰ímajte si príznaky po použití drogy:
červená pokožka okolo nosa a úst, ža-
lúdočné ťažkosti, vzhľad ako po použití
alkoholu, nekoordinované pohyby, agre-
s ívne sprá vanie, neprítomn˘ pohľa d ,
ospalosť, únava, spomalené re a k c i e ,
nezreteľná reč, červené oči, premenlivé
nálady, roz‰írené zreničky, sklenené oči,
apatia.

- Nie každ˘ z nás vie presne a správne
zareagovať, ak sa dozvie, že jeho dieťa je
ohrozené drogou alebo inou návykovou
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj
a rozvahu. Nepodceňujte nebezpečen-
stvo, ale ho ani nedramatizujte.

- Svojím správaním poskytujte svojmu die-
ťa ťu dosta tok porozumenia a l á s k y,
v y t vá ra j te mu pro s t redie poskytujúce
istotu, bezpečnosť a pocit domova.

- Ur˘chlene problém rie‰te, neodkladajte
ho na neskôr s t˘m, že sa to vyrie‰i samo.
Taktne zistite fakty, odlí‰te domnienky

Dopravné nehody chodcov a cyklistov
V jesennom období, keď je v rann˘ch

h o d i n á ch dlh‰ie znížená vidite ľ n o s ť
a navečer sa skôr stmieva, dopravná polí-
cia ka ž d o ročne zaznamenáva cite ľ n ̆
nárast počtu dopravn˘ch nehôd s účasťou

nemotorov˘ch účastníkov cestnej premáv-
ky, a to najmä v intravilánoch miest a obcí.

Jednou z najčastej‰ích príčin tak˘chto
nehôd je náhly vstup chodca na vozovku

tesne pred idúce vozidlo. Vodič v jesen-
nom období, kedy sú klzké cesty a predl-
žuje sa brzdná dráha, nemá ‰ancu bez-
pečne zastaviť vozidlo.

Treba si uvedomiť, že vidieť a byť vide-
n˘, je životne dôležité pre vodičov, ale
najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí pri
nehode doplácajú zdravím a neraz i život-

mi. Pre ch o d c ov je veľmi nebezpečné
vchádzať na vo z ov ku spoza sto j a c e h o
vozidla, pre d ov ‰ etk˘m na zastávka ch
MHD, alebo spomedzi zaparkovan˘ch áut

a na neosvetlen˘ch miestach.
Je dôležité, aby i vodiči re‰pektovali

práva chodcov na priechode a boli predví-
daví. Star‰í ľudia a deti sú rizikové skupiny,

často sa správajú nepredvídateľne, preto
opatrnosti najmä v okolí ‰kôl, obchodn˘ch
centier, kostolov, ale i kultúrnych a re‰tau-
račn˘ch zariadení nikdy nie je dosť.

Cyklisti mnohokrát jazdia na neosvetle-
nom bicykli, nepoužívajú vhodné doplnko-
vé vybavenie (blikače, reflexné oblečenie),
tiež jazdia po nesprávnej strane vozovky.

V˘nimočná nie je ani jazda v skupinách
vedľa seba alebo nedanie včasného zna-
menia zmeny smeru jazdy. Cyklisti, ktorí
jazdia po frekventovan˘ch komunikáciách,

by nemali preceňovať svoje schopnosti
a zručnosti a zvážiť riziká, ktoré im hrozia

od okoloidúcich motorov˘ch vozidiel.

V mnoh˘ch prípadoch sú nemotoroví
účastníci cestnej premávky pod vplyvom
alkoholu. Niekedy chodci zmožení alkoho-
lom odpočívajú priamo na vozovke.

N á s t rahy jesenného obdobia na
c e s t á ch možno účinne eliminova ť.
Dopravná polícia vyz˘va v‰etk˘ch účastní-
kov cestnej premávky na dodržiava n i e

troch základn˘ch pravidiel:
- správať sa na cestách ohľaduplne a dis-
ciplinovane
- dodržiavať zásadu vidieť a byť viden˘

- nepreceňovať svoje schopnosti
Riaditeľ OR PZ

Dbáme o svoje 
prostredie?

Quam bene vivas, refert, non quam diu.
Nezáleží na tom, ako dlho žijes, ale ako
žije‰ (Seneca ml.)

Mnohé odborné periodiká ale i rôzne
časopisy ponúkajú nepreberné množstvo
n á p a d ov, návrh ov, podnetov na úprav u
životného prostredia. T˘m pomáhajú zv˘‰iť
latku kvality b˘vania na vy‰‰iu úroveň, a to
buď v sídliskách, rodinn˘ch domov, cha-
tách, chalupách. Je to vlastne motivácia pre
zdrav‰ie a kraj‰ie životné prostredie. Keď
zájdeme do ulíc ná‰ho mesta, máme mož-
nosť vidieť upravené, čisté ulice, predzá-
hradky, krásne záhrady, ktoré spĺňajú i tie
najprísnej‰ie kritéria. Od niektor˘ch upra-
ven˘ch priestoroch je ťažké odtrhnúť zrak,
pretože estetické cítenie ich majiteľov je na
vysokej úrovni. Sú i také miesta, kde mix
zápachu, ‰piny, neporiadku núti k r˘chlemu
úniku z tak˘chto miest. Ale čo majú robiť tí,
čo zdieľajú spoločnosť tak˘chto tiež „suse-
dov“. Ich majitelia čerpajú pln˘m priehr‰tím
vymoženosti moderného sveta, ale hygiena
b˘vania je veľmi pozadu, dá sa povedať  –
sto rokov za opicami. Rozhodne takéto
prostredie nenesie  pečať 21. storočia. Pro-
tiklady -  v˘nimočnosť a plynulá hra roč-
n˘ch období robí záhradu živ˘m obrazom
s najkrásnej‰ími farbami a od ulice  niekoľ-
kodňov˘ pás psích v˘kalov blízko okien
susedného domu, v lete bzukot usedajú-
c i ch múch na zapáchajúce, znečiste n é
miesto. Pár metrov ďalej chlievy s o‰ípan˘-
mi, králikmi. Majiteľ posúva hnojisko bliž‰ie
k chlievom, aby nerobil zbytočné kroky,
aby mal v‰etko pod nosom. Hneď ďalej lat-
rína, využívaná pravidelne v‰etk˘mi členmi
rodiny, obsah neraz odspodu prenikajúci
do okolia pôdy. Pri čistení tohto intímneho
m i e s ta neznesiteľn˘ zápach. Čo v‰ak
s t˘m? Jednoducho, na hĺbku r˘ľu rovno do
pôdy. Aby zápachu nebolo málo, do tohto
mixu sa pridá dym počas údenia v primitív-
ne zhotovenej údiarni. No a s mal˘mi zme-
nami sa to isté opakuje i v susedstve z dru-
hej strany. Je to e‰te okorenené prienikom
domácich zvierat, najmä psov, ktoré trvá
niekoľko rokov bez nápravy. Tie spôsobujú
úhyn mlad˘ch sadeníc tují a in˘ch ihlična-
nov. Svedčí to o neschopnosti alebo schvál-
nosti?  Nie je tu proste snaha  tomu v‰etké-
mu zamedziť. Je paradoxné, že hoci necho-
vám žiadne domáce zvieratá, cudzie
spôsobujú ‰kodu. Že prevísajú do sused-
stva často ‰kodcami napadnuté konáre?
Mávne sa nad t˘m rukou a po upozornení
človek dostane vulgárny, hulvátsky príval
slov. Na malom  priestore sa prekračuje
povolen˘ počet zvierat.  Takéto životné
prostredie je nezlúčiteľné so zdrav˘m b˘va-
ním, pretože vytvára podhubie pre rôzne
choroby, dáva priaznivé podmienky pre
v˘skyt hlodavcov, najmä my‰í a potkanov.
Kvalita života v tak˘chto podmienkach je
veľmi sťažená i v blízkom okolí.  Sebeckosť,
ľahostajnosť, lenivosť -  nezlúčiteľné  pojmy
so  zdrav˘m a kvalitn˘m životom. Váž si
život pre jeho v˘znam, miluj život pre jeho
krásu a ochraňuj ho pre jeho cenu - alebo
je to inak?. Vlasta Macová

Okienko JDS

V˘bor Jednoty dôchodcov Sloven-

ska vyjadruje veľkú vďaku za v‰etk˘ch

s e n i ck ̆  ch dôch o d c ov Mestskému

úradu v Senici  za stretnutie konané 21.

októbra v rámci Mesiaca úcty k star-

‰ím.  Privítali sme medzi nami dôchod-

cov z partnerského moravského mesta

Velké Pavlovice, ktor˘m sme opätovali

na‰u náv‰tevu na majálese. Zároveň

ďa kujeme účinkujúcim v ku l t ú r n o m

programe: mažoretkám Lienky z CVČ,

speváckemu zboru Hviezdička zo IV.

ZŠ, folklórnemu súboru Dvojkáčik z II.

ZŠ, mažoretkám z MsKS, heligónka-

rom z Klubu priate ľov heligónky

a samozrejme Seničanke, bez ktorej si

nevieme predstaviť na‰e podujatia.

Stretnutie v Branči pri hudbe bude

24. novembra o 15. hod. 
M. S.
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N ová vysielacia ‰truktúra

Video‰túdio RIS, spol. s r. o. Senica  je

držiteľom licencie č. T/33 na terestriálne

vysielanie a vysielanie v káblov˘ch rozvo-

doch. V súčasnosti vysielame prostred-

n í c t vom tro ch te l ev í z n y ch vysielačov,

ktoré sú umiestnené v mestách Senica -

48. kanál, Skalica - 32. kanál a Myjava -

30. kanál. Ďalej vysielame prostredníc-

tvom KDS (káblov˘ distribučn˘ systém)

v mestách Senica, Skalica, Myjava, Bre-

zová pod Bradlom, Stará Turá a najnov-

‰ie aj v meste Holíč. Ná‰ regionálny pro-

gram môže v súčasnosti sledovať cca

120.000 obyvateľov.

Po d ľa prieskumu sledovanosti, kto r ̆

u s ku točnila spoločnosť AISA obra z ové

spravodajstvo z jednotliv˘ch miest pravi-

delne dosahuje sledovanosť až 73%.

Programová ‰truktúra je tvorená obra-

zov˘m vysielaním, ktoré je doplnené vysi-

elaním videotextov˘ch informácií. 

Obrazové spravodajstvo zah⁄ňa aktuál-

ne informácie t˘kajúce sa diania v jednot-

l i v ̆  ch mestách, reportáže z ku l t ú r n y ch

podujatí a ‰portové spravodajstvo. Na‰i

d i váci si už zvykli na Senické nov i n y,

Myjavské televízne noviny, Skalick˘ maga-

zín a Správy spod Bradla.

P re zábavu a poučenie vysielame

každ˘ t˘ždeň reláciu, v k to rej ra d í m e

motoristom, záhradkárom a staráme sa aj

o va‰e zdravie a krásu. 

Od septembra 2005 sme začali vysielať

n ov˘ cyklus doku m e n t á r n y ch filmov

z lokálnych televízií.

V každom meste pravidelne vysielame

živé kontaktné diskusné relácie s predsta-

viteľmi mestsk˘ch samospráv, politick˘ch

strán (počas predvolebn˘ch kampaní) a na

rôzne aktuálne témy.

Reklamné bloky sú umiestnené vždy

pred začiatkom, v strede a na konci obra-

z ového vysielania. Po d ľa pot re by je

možné reklamné bloky zaradiť aj v in˘ch

časoch do videotextového vysielania.

Na‰a televízia vysiela od roku 1995

a za 10-ročnú dobu svojho pôsobenia zís-

kala viacero v˘znamn˘ch ocenení na

celo‰tátnych festivaloch lokálnych televízií

na Slove n s ku (Zlat˘ žobrák - Ko ‰ i c e ,

Workshop - Martin) a Českej republike

(Kafka - Kopfiivnice) v kategóriách spravo-

dajstvo, publicistika, dokument i reklama.

V roku 1997 sme získali grant od ambasá-

dy USA na v˘robu dokumentárneho filmu,

aby sme poukázali na systém samosprávy

v USA. 

Na‰a spoločnosť je momentálne

v rokovaní o roz‰írenie televízneho vysie-

lania v meste Malacky.

Čo a kedy uvidíte 

v TV Sen

PONDELOK

8:00 Dokument

9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny

18:00 Senické noviny
18:30 Myjavské televízne noviny

19:00 Správy spod Bradla
19:20 Skalick˘ magazín

20:00 Dokument
21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny

22:30 Myjavské televízne noviny
22:50 Správy spod Bradla

23:05 Skalick˘ magazín

UTOROK

8:00 Dokument
9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny
18:00 Senické noviny

20:00 Dokument
21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny

STREDA

8:00 Dokument
9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny

10:30 Myjavské televízne noviny
10:50 Správy spod Bradla

11:05 Skalick˘ magazín
18:00 Senické noviny, Skalick˘ magazín

20:00 Dokument
21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny

22:30 Skalick˘ magazín

ŠTVRTOK

8:00 Dokument

9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny
18:00 Senické noviny

20:00 Dokument
21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny

PIATOK

8:00 Dokument
9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny
18:00 Senické noviny, Myjavské televíz-

ne noviny, Správy spod Bradla

20:00 Dokument
21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny
22:30 Myjavské televízne noviny

22:50 Správy spod Bradla

SOBOTA

8:00 Dokument
9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny
18:00 Senické noviny

20:00 Dokument

21:00 Radíme vám
22:00 Senické noviny

NEDEĽA

8:00 Dokument
9:00 Radíme vám

10:00 Senické noviny

10:30 Myjavské televízne noviny
10:50 Správy spod Bradla

18:00 Senické noviny
20:00 Dokument

21:00 Radíme vám

22:00 Senické noviny

Pochod slováckymi
vinohradmi

Senickí turisti nechodia do vzdialen˘ch

krajín. Každoročne uprostred októbra sa

v y d á vame na Moravu. Te n to k rát pln˘
autobus turistov. Nie je to náhoda. Okrem

krásneho jesenného počasia je to čas bur-

čiaku.
Hodonínski turisti pripravili trasy 9, 17

a 25 km. Každ˘ si mohol vybrať podľa

nálady a kondičky. Štart bol na železničnej
stanici Rohatec. Prvá časť trasy viedla krás-

nym lesom. Ukľudňujúce boli farby jese-

ne. Príjemná a zaujímavá bola časť trasy
okolo Jarohněvického rybníka. Chodíme

tu často a vždy  nachádzame niečo krás-

ne. Po zelenej značke prechádzame polia-
mi k dubňansk˘m búdam. Mimoriadne

krásny pohľad na moravské vinohrady. Aj

moravskí vinári sú na nápor turistov pri-
pravení. 

V strede vinohradov vyhráva moravská

ľu d ová kapela. Príjemná nálada. Pre d
búdami sedia spokojní turisti, pospevujú

si, besedujú, popíjajú a ma‰krtia.

Vy‰icko je najvy‰‰ia kóta.. Odtiaľ poho-
dlne a s p o kojne klesáme do Mute n í c .

A v Muteniciach je najkraj‰ie to, že okrem

pamätn˘ch listov od organizátorov, tu stre-
távame veľa priateľov.

Organizátori nás nezabudli pozvať na

budúci ročník - 14. októbra 2006 - veď
majú okrúhle 30. v˘ročie.

PhDr. Alžbeta Šnittová

predsedníčka KST Senica

Najviac bolo jabĺk

Dom kultúry  v Kunove sa v dňoch 21.

až 24. októbra premenil na malú záhrad-
ku, zato s množstvom zaujímav˘ch expo-

nátov. Nečudo, veď oblastná v˘stava ovo-

cia, zeleniny a kvetov Plody Záhoria je na
to priam predurčená. Okresn˘ v˘bor Slo-

venského zväzu záhradkárov poveril orga-

nizovaním v˘stavy organizácie Senica prí-
domoví, Kunov prídomoví a záhradkové

osady Kunov I., II. a III.  Do Kunova pri‰lo

od záhradkárov  z okresov Senica, Skalica
a Myjava 327 vzoriek od 156 vystavovate-

ľov.

N á v ‰ tevníci mohli obdivovať 261 vzo-
riek ovocia a 44 druhov zeleniny. Najviac

vzoriek tvorili jablká. To v‰et ko bolo spest-

rené okrasn˘mi tekvicami, pestrou paleto u
k vetov a svoj kútik na v˘stave mali i včelári.  

bar
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Postup do hlavnej 

súťaže Top Teams Cup-u

Volejbalistky OMS Senica suverénne

vyhrali 5. kva l i f i kačnú skupinu To p

Teams Cup-u, ktorá sa hrala 7. - 9. októb-
ra v Brne a bez problémov tak postúpili

do hlavnej skupinovej časti tejto druhej

najv˘znamnej‰ej klubovej euró p s ke j
súťaže. 

V prvom zápase turnaja sa stretli s druž-

s t vom Post Sch we chat Viedeň, kde
v minulosti trénoval súčasn˘ lodivod Seni-

čaniek Vladimír Sirvoň. Dievčatá po dob-

rom v˘kone hladko porazili svojho súpera
3:0 (20, 18, 24). V druhom zápase turnaja

nastúpili proti domácemu silnému celku

z Brna, ktor˘ bol na Seničanky dobre pri-
praven .̆ Prvé dva sety mali vyrovnan˘ pri-

Tenisové nádeje

V dňoch 1. - 3. októbra sa uskutočnilo

v národnom tenisovom centre v Bratislave

celoslovenské finále detského Fed cupu
a Davis cupu, ktorého sa zúčastnilo naj-

lep‰ích 16 družstiev chlapcov a 16 druž-

stiev dievčat do deväť rokov. Západoslo-
vensk˘ región re p re z e n tovali družstvá

dievčat z Nitry, Trnavy, Pie‰ťan a mladé

tenisové nádeje z TK Senica.
Cesta do finále bola ťažká, pretože

družstvo dievčat zo Senice v zložení Ad-

rianka Kr‰ková, Alexandra Vicenová, Ale-
xandra Rehu‰ová, Veronika Hrebíčková,

Natália Náterová sa museli presadiť vo

veľmi silnej konkurencii najskôr v oblast-
nom kole, ktoré sa konalo 10. až 11. sep-

tembra v Trnave, odkiaľ postúpili z druhé-

ho miesta do regionálneho kola uskutoč-
neného v dňoch 17. až 18. septembra

v Nitre.

V regionálnom kole si vybojovali ‰tvrté
miesto a tak postup do celoslovenského

finále v Bratislave.

Ani tam sa v silnej konkurencii druž-
stiev z v˘chodného, stredného, západné-

ho Slove n s ka a B ra t i s l avy nestra t i l i .

V prvom kole síce prehrali so Sláviou Práv-
nik, neskor‰ím finalistom, ale to im nevza-

lo chuť do ďal‰ích bojov a po trojdňovom

maratóne si nakoniec zaslúžene po ťaž-

S fair play do života

Špeciálna základná ‰kola internátna

a ŠMŠI v Senici pod zá‰titou Slovenskej

asociácie ‰portu na ‰kolách je usporiada-
teľom série ‰portov˘ch turnajov v rámci

projektu Otvorená ‰kola.

Turnaje pre žiakov sa usku to č n i l i vo
vybíjanej, minifutbale a p re h a d z ova n e j

a p re dospel˘ch vo volejbale a n o h e j b a l e .

I ch pro s t re d n í c t vom sa ‰kola snažila pris-
pieť k z d ravému spôsobu života, s d ô ra-

zom na et i cké princípy a kultúru sprá va n i a .

Tu r n a je ž i a kov ro z h o d oval dospel˘ a j e h o
a s i s te n tom bol žiak, zatiaľ čo pri turnajoch

d o s p e l ̆  ch to bolo naopak. Pri ro z h o d ova-

ní ne‰lo ani tak o p evné pravidlá hry, ale
kládol sa dôraz na pravidlá fair play, slu‰né

v y j a d rovanie, mimiku, gestikuláciu a v y j a d-

renie ospravedlnenia či ľú to s t i .

Žiackych turnajov vo vybíjanej, minifut-

bale a prehadzovanej sa zúčastnili žiaci
senick˘ch ‰kôl, CVČ a ŠZŠI v Senici. Vo

vybíjanej boli najlep‰ie žiačky II. ZŠ v Seni-

ci, v minifutbale družstvo z CVČ a v pre-
hadzovanej žiaci ŠZŠI v Senici.

V‰etky súťaže sa uskutočnili v duchu

fair play. Deti mali zo súťaženia radosť,
hrali s chuťou a snažili sa podať čo najlep-

‰í v˘kon.

Dospelí zatiaľ odohrali turnaj vo volej-
bale 21. 10. - najlep‰ie si počínalo družstvo

z Hlohovca. Turnaj v nohejbale sa usku-

toční 4. novembra.
Už teraz sa dá ale povedať, že my‰lien-

ka, ktorá je v názve celej série sa prelínala

v‰etk˘mi podujatiami a bola účastníkmi
bezv˘hradne naplnená.

Mgr. Stanislav Me‰ťánek

ebeh, od tretieho v‰ak dievčatá už domi-

novali na palubovke a víťazstvom 3:1 (-22,
26, 11, 16) si predčasne zabezpečili prvé

miesto v kvalifikačnej skupine. Posledn˘m

súperom na turnaji bol najslab‰í tím Anort-
hosis Famagusta, s ktor˘m si hladko pora-

dili 3:0 (14, 13, 9), keď dostali väč‰í pries-

tor aj dievčatá z lavičky. Turnaj odohralo
t˘chto 12 hráčok: Jana Šuríková, Petronela

Biksadská, Barbora Nevosadová, Martina

S ch wo b ová, Andrea Pave l ková, Natália
I g n a t u ‰ ovová, Simona Kleske ň ová, Mal-

gorzata Lisová, Ivana Bramborová, Marina

Karčinská, Marcela Kri‰ková a Lea Murčin-
ková.

Seničanky tak postúpili do skupiny C

hlavnej časti súťaže Top Teams Cup. Stihli
už v nej odohrať aj prv˘ zápas. Na domá-

cej palubovke sa stretli v stredu 26. októb-

ra s ukrajinsk˘m družstvom Krug Cherka-
sy. Očakával sa tuh˘ a vyrovnan˘ boj,

opak bol v‰ak pravdou. Na‰e dievčatá po

v˘bornom v˘kone nedali Ukrajinkám ani
najmen‰iu ‰ancu na úspech a h l a d ko

vyhrali zápas 3:0 (16, 17, 16). Pripísali si

teda do tabuľky prvé body za víťazstvo
a od začiatku začínajú napĺňať ambície

klubu v tejto európskej súťaži - postup zo

skupiny. Ďal‰ími súpermi na‰ich dievčat
v te j to skupine je belgick˘ Dauphines

Charleroi a družstvo Jedenistvo Užice zo

Srbska a Čiernej Hory.
Program v skupine:
2. kolo 2. 11.  Charleroi (Bel.) - OMS Seni-
ca, 3. kolo 30. 11. o 18. hod. OMS Senica -
Jedenistvo Užice (SČH), 4. kolo 7. 11. Jede-
nistvo Užice  - OMS Senica, 5. kolo 14. 12.
o 18.00 hod. OMS Senica - Dauphines
Charleroi, 6. kolo 20. 12. Krug Cherkasy -
OMS Senica. Ivan Tobiá‰

k˘ch zápasoch vybojovali celkove desiate
miesto na Slovensku.

Pod vedením trénerky Vlasty Pfiichysta-

lovej dosiahli dievčatá mimoriadny úspech
už na začiatku svojej tenisovej kariéry. Aj

keď nemáme také podmienky na prípravu

ako v kluboch s dlhoročnou tradíciou ako
sú Pie‰ťany, Trnava, Nitra a bratislavské

kluby, o to je tento úspech cennej‰í.

Dievčatám gratulujeme a budeme im
držať palce, aby tak˘chto úspechov do-

siahli čo najviac.

Zľava Adrianka Kr‰ková, Alexandra Rehu -
‰ová, Veronika Hrebíčková, Alexandra
Vicenová, Natália Náterová a olympijsk˘
víťaz a nehrajúci kapitán Davis cupového
družstva Slovenska Milo‰ Mečífi.

Korčuľovanie 
pre verejnosť 

Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že na zimnom ‰tadióne  v novembri
vyčlenili pre verejnosť hodiny na korčuľo-

vanie v t˘chto termínoch:     
Utorok        01.11. 14.00 – 16.00 hod
Nedeľa 06.11. 14.00 – 16.00 hod
Nedeľa 13.11. 14.00 – 16.00 hod
Štvrtok    17.11. 15.30 – 17.30 hod
Nedeľa 20.11. 14.00 – 16.00 hod
Nedeľa 27.11. 14.15 – 16.15 hod

Dres od Švajčiarov   

Na senickej radnici prijal 1. októbra pri-
mátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek kon-

zula ‰vajčiarskeho veľvyslanectva v Brati-

slave Christopha Vautheyho a futbalov˘
tím FC CUGY – Montet II z Cugy. Obec sa

nachádza v kantone Fribourg vo francúz-
sky hovoriacej časti Švajčiarska. Primátor

b e s e d oval so ‰portovcami v p r i a te ľs ke j

atmosfére. Od hostí dostal dres s číslom
10. Futbalisti odohrali zápas v Oreskom

proti domácemu mužstvu.
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Zlato z Maďarska, 
Slovenska i Čiech

Zlatú ‰núru neporaziteľnosti ťahá od
začiatku sezóny dorastenecká majsterka
Slovenska, 14-ročná Monika Čulenová (1.
Dan). V septembri ‰tartovala za reprezen-
táciu Slovenska na medzinárodnom tur-
naji v Maďarsku. 

Na Budapest open 25. - 26. septe m b ra
‰ ta r tovalo vy‰e 700 prete k á rov z 13 kra j í n .
M o n i ka sa predviedla v re p re z e n ta č n o m
kimone vo skvelej forme, keď v‰etky súper-
ky deklasovala v ka ta dora s tenky na nulu
a z í s kala zlatú medailu. Svojimi v˘konmi osl-
nila i na turnaji SNP 1. októbra v B a n s ke j
Bystrici. V ko n ku rencii prete k á rov Slove n s ka ,
M a ďa rs ka, Po ľs ka a Č e s kej republiky zvíťa z i-
la v ka ta ka d etiek (14 - 17 r.) a vo finále pora-
zila Po ľ ku Dyby c z ovú (Bu‰ido Bydgo‰č).
S e b avedomo nastúpila i do star‰ej ka te g ó r i e
ž e n y, kde vyhrala tiež. Vo finále zdolala
jasne 5:0 Če‰ku Riplovú! K jej dvom zlat˘m
pridal bronz v ka ta ka d etov Boris Thebery.
S e n i ckí žiaci zbierajú vavríny po celej Euró-
pe. Ďal‰í zo senickej liahne ta l e n tov, strie-
born˘ zo Svetového pohára 2005 vo Švé d-
s ku, iba 11 - ročn˘ Michal To u re ex c e l oval na
N á rodnom pohári žiakov 24. septe m b ra
v Č e s kej re p u b l i ke. Pra k t i cky celá česká ‰pič-
ka v m l á d e ž n í ckom ka ra te sa v Ústí nad
Labem iba prizerala suve rénnemu víťa z s t v u
jedného z n a j m e n ‰ í ch a n a j m l a d ‰ í ch prete-
k á rov súťaže v ka ta žiakov.

Najväč‰í a najznámej‰í turnaj v Českej
republike, známa Bohemia, sa tohto roku
uskutočnil v exkluzívnom prostredí Sazka
Arény v Prahe. Nádhern˘ ‰portov˘ stánok
privítal 8. októbra karatistov zo 14 krajín už
na 29. ročníku tohto prestížneho turnaja.
Na tatami položenom na ľadovú plochu,
nemohla pre zranenie obhajovať striebor-
nú medailu z minulého roka Va‰eková, ale

karatisti Hanko kai Senica si predsa len od
V l tavy striebro priviezli. Pred ka m e ra m i
Českej televízie sa oň postaral 15-ročn˘
nádejn˘ dora s tenec Miro s l av Sku rá k
v kumite družstiev. Pre majiteľa hnedého
pásu je to doteraz najväč‰í medzinárodn˘
úspech a krásny pohár zo Sazka Arény je
povzbudením do e‰te tvrd‰ieho tréningu. 

V Brne sa uskutočnili 15. októbra Maj-
strovstvá Českej republiky mládeže, kde sa
úspe‰ne predstavil ďal‰í z dorastencov, 16-
ročn˘ Peter Dermek, ktor˘ skončil tret í
v kata za Jandom (Praha) a Míčkom (Hodo-
nín). Žiaci a dorastenci z A-družstva Hanko

Majsterkou Európy
karatistka
Hanko kai Senica

Na majstrovstvách Európy v ‰t˘le godžu
(polotvrd˘ - jap.) 1. októbra vo Viedni si
vynikajúco viedli karatistky Hanko kai Seni-
ca. V konkurencii pretekárov zo 16 krajín si
vybojovali zlatú a striebornú medailu. Ďal‰í
veľk˘ triumf získala jedna z n a j l e p ‰ í ch
európskych karatistiek, 22-ročná Miroslava
Va ‰ e ková, kto rá zvíťazila v ka ta ženy
a z Rakúska si priviezla zlatú medailu a titul
majsterky Európy. Na ‰ampionáte v jednom
zo ‰tyroch najroz‰írenej‰ích ‰t˘lov, nena‰la
‰tudentka Technickej univerzity vo Zvolene
seberovnú súperku ani v jednom z 5 vyra-
ďova c í ch kôl. To h to ročná vysoko ‰ ko l s k á
majsterka Európy vyradila v 3. kole i obhaj-
kyňu prvenstva z ME 2004 v Portugalsku
Cupákovú z ČR. V semifinále porazila Thay-
rovú z Rakúska a vo finále ju čakala v˘bor-
ná Švajčiarka Hulligerová. Mirka zvládla
finále vo veľkom ‰t˘le, údery i kopy boli
r˘chle, presné a silné. Po víťazstve 4:1
vypukla v senickom tábore veľká radosť,
ktorá mala i ďal‰ie pokračovanie. Do kate-
górie družstiev v ka ta bola prihlásená
úspe‰ná trojica, bronzové z akademick˘ch
majstrovstiev sveta v Belehrade. Čerstvá
m a j s te rka Európy v j e d n ot l i vc o ch Mirka
Va‰eková, kolegyňa z Hanko kai Katarína
Ižáriková a Lucia Cupáková z Brna sa dosta-
li až do finále. V súboji dvoch najlep‰ích
družstiev sa zranila pri dopade ne‰ťastne
Va‰eková a aj keď silou vôle a s veľk˘m
sebazaprením súťaž dokončila, pod tesnú
prehru 3:2 s domácim Rakúskom sa zrane-
nie nohy (v˘ron) určite podpísalo. V súťaži
d r u ž s t i ev získala na‰a trojica striebro ,
pokračuje tak v medailovej sérii z najv˘-
znamnej‰ích podujatí karate na starom kon-
tinente.

Potvrdili to nedávno i na medzinárod-
n˘ch majstrovstvách Nemecka 17. septem-
bra v Drážďanoch. German open patrí do
tzv. Golden league - Zlatej ligy, ‰tvorice
najprestížnej‰ích turnajov v karate, na kto-
r˘ch sa zúčastňuje absolútna svetová ‰pič-
ka. Na German open 2005 sa stretlo 35 kra-
jín z celej Európy, Ameriky, Afriky a Ázie.
Obrovsk˘ úspech dosiahlo opäť senické
karate, keď si na nemeckom ‰ampionáte
vybojovalo dve bronzové medaily. V kata
ženy sa medzi 69 pretekárkami predierala
nahor Miro s l ava Va ‰ e ková nev í d a n ̆  m
spôsobom. Suverénne porazila v 1. kole
Švajčiarku, v druhom vyradila Holanďanku
dokonca 5:0. V treťom ju čakala svetová

‰pička v karate, mnohonásobná medailist-
ka z Pa n a m e r i ck ̆  ch hier, Sanch é z ova
z Ve n e z u e l y. Pojem v ž e n s kom ka ra te ,
r˘chla, silná a skoro bezchybná ‰ampiónka
z Južnej Ameriky ale tentoraz zostala na
‰títe perfektne silou a r˘chlosťou sr‰iacej
Seničanky. Víťazstvo 3:2 okamžite letelo
do sveta. Vo 4. kole sústredená Mirka vyra-
dila v slovenskom súboji skúsenú reprezen-
ta n t ku Grmanovú a bola v s e m i f i n á l e
medzi najlep‰ími ‰tyrmi. Proti Chorvátke
Senjugovej sa ale na nej prejavila už únava,
lebo ‰tartovala zároveň i v súťaži družstiev.
Do finále proti Va d ov i č ovej z Ka n a d y
postúpila Chorvátka. Do súboja o bronz
p roti Šva j č i a rke Hulligerovej dala Mirka
v‰etky sily, vyhrala jasne 3:0 a získala bron-
zovú medailu. V družstvách zohratá trojica
Va‰eková, Ižáriková a Cupáková sa v 1. kole
dlho nebavila s Holandskom 5:0, ale v 2.
kole ich porazili neskor‰ie finalistky repre-
zentácia Talianska. Na‰e dievčatá ale zabo-
jovali a v súboji o 3. miesto porazili repre-
zentáciu Spojen˘ch ara b s k ̆  ch emirá tov

5:0 a získali skvelé bronzové medaily. Na
úvod sezóny fantastick˘ nástup. Nemeck˘
‰ampionát dokázal, že karate a vôbec bojo-
vé ‰porty (sú už druh˘m najväč‰ím ‰portom
po futbale) sú čoraz väč‰mi obľúbenej‰ie.

E. Jareč

kai Senica, pretekári môžu byť a sú vzorom
p re mlad‰ích ka ra t i s tov z B - d r u ž s t va -
pokročilí i pre úpln˘ch začiatočníkov z C-
družstva nielen ‰portov˘mi úspechmi, ale
i prístupom k tréningu a chovaním. Ktor˘-
koľvek zo 6 až 15-ročn˘ch chlapcov a diev-
čat, pre ktor˘ch práve teraz prebieha nábor
(v utorok a ‰tvrtok v IV. ZŠ), sa môže po 2-
3 rokoch tréningu vypracovať tiež do slo-
venskej a medzinárodnej ‰pičky. Najbliž‰ie
sú pozvaní karatisti Hanko kai na turnaj do
Čiech 29. októbra na Morava open v Kop-
fiivnici a na Vianočnú cenu 26. novembra
do Mladej Boleslavi.

E. J.

Senická liga už začala  

1. kolo XXI. ročníka 1. Senickej ligy vo
futsale sa začalo v sobotu 29. októbra, kedy
sa naplno rozbehli boje o ligové body.
Nedarilo sa poslednému majstrovi družstvu
S kalice, kto ré pre h ralo v p rvom ko l e
s Moby Dickom. Nováčikom súťaže sa dari-
lo striedavo. K˘m minuloročn˘ víťaz 2. ligy
družstvo Prietrže, ktoré už hrá pod nov˘m
n á z vom 1.FC Aluplast vysoko pre h ra l o
s Xellou Ša‰tín-Str., druhému staronovému
účastníkovi CNN AgroSlo Senica sa darilo
lep‰ie. Po tuhom boji vyhrali nad nebez-
pečn˘mi Kútami 4:3. 

V nedeľu 6. 11. začína aj 2. Senická liga.
Z kvalifikácie, ktorá sa hrala 22. októbra,
spomedzi 11 prihlásen˘ch do nej postúpili
dva tímy - Warriors Senica a Tsunami Jablo-
nica. Termíny ďal‰ích novembrov˘ch kôl 1.
a 2. ligy:
1. liga
2. kolo - 5. 11. od 8. hod., 3. kolo - 12. 11. od
7. hod., 4. kolo - 18. 11. od 19.30 a 19. 11.
od 8. hod., 5. kolo - 26. 11. od 8. hod.
2. liga
1. kolo - 6. 11. od 13. hod., 2. kolo - 13. 11.
od 16. hod., 3. kolo - 17. 11. od 8. hod., 4.
kolo - 20. 11. od 13. hod., 5. kolo - 27. 11. od
13. hod., 6. kolo - 20. 11. od 18. hod. (3
zápasy) a 27. 11. od 18. hod. (3 zápasy).

Ivan Tobiá‰
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Marek Miku‰ a Lenka Magočová
Róbert Ščepka a Mgr. Du‰ana Krbicová
Ing. Peter Miča a Bc. Veronika Tarko‰ová
Ing. Róbert Tr‰ka a Mgr. Martina Krčová
Milan Labuda a Lenka Staniszewska
Tomá‰ Du‰ka a Michaela Ligačová
Du‰an Vavrek a Zlatica Poláková
Roman Škoda a Katarína Jurčová
Tomá‰ Čársky a Nadežda Štetinová
Igor Hodáň a Lucia Hala‰ová
Andrej Dermek a Ľubica Poláková
Brice Thierry Alain Meunier a Renata Michaličková
Milan Londák a Jana Podmajerská
Marián Sekáč a Naďa Jankovská
Mgr. Marián Žúrek a Hana Novotníčková

Narodili sa
Elena Balúnová 2. 9. 2005
Linda Sarnovská 4. 9. 2005
Ján Marcin 5. 9. 2005
Dominika Lapuníková 9. 9. 2005
Martin Srnánek 10. 9. 2005
Max Mandík 11. 9. 2005
Martin Kaln˘ 12. 9. 2005
Kristián Krchňav˘ 12. 9. 2005
Emma Pálková 13. 9. 2005
Zuzana Orgoníková 14. 9. 2005
Erika Dani‰ová 16. 9. 2005
Liana Kotlárová 16. 9. 2005
Nicolas Demo 19. 9. 2005
Zuzana Vargová 20. 9. 2005
Roman Hyža 21. 9. 2005
Sabina Zburinová 26. 9. 2005
Alexander Ga‰a 30. 9. 2005

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2005 oslávia:

80 rokov Alexander Marek, Anna Súkopová a Štefan Habán
85 rokov Martin Sedláček, Anna Macková, Anna Huková, Rozália
Krupčíková, Viktoria Škodová a Ján Chovanec
92 rokov Anna Černeková
94 rokov Helena Szabová
E ‰ te ve ľa dní zdravia a ž i votnej pohody želá redakcia Na‰ej Senice.

Podujatia v MsKS Senica 
na november 2005
◗ 21. - 22. 11. Katarínske trhy - predajná prezentácia v˘robkov
◗ 24. 11. od 9. hod. Prezentácia stredn˘ch ‰kôl
◗ 28. 11. o 19. hod. koncert Zuzany Smatanovej a jej skupiny

Podujatia v Čajovni u sousedú
◗ 19. 11. Rockov˘ koncert, hrajú kapely: Egotrip (cz), Feelme,
Centrum rozbitého skla
◗ 25. 11. Maokove dobrodružstvá - koncert meditatívnej hudby
Počas mesiaca  november je v Čajovni in‰talovaná v˘stava foto-
grafií Martina Mikulu z Rado‰oviec - Corsika and natural
Info na www.sousedi.sk 

Opustili nás
Milada Juríková, Štefánikova 1377 1. 9. 2005
vo veku 77 rokov
Pavol Hiža, S. Jurkoviča 1208 2. 9. 2005
vo veku 56 rokov
Mgr. Dana Valicová, Kalinčiakova 298 3. 9. 2005
vo veku 37 rokov
Michal Bobek, Dlhá 252 6. 9. 2005
vo veku 82 rokov
Mária Dominová, Robotnícka 115 7. 9. 2005
vo veku 92 rokov
Štefánia Pinčeková, Ružová 226 7. 9. 2005
vo veku 73 rokov
Ing. Ján Brhel, Olivová 1142 8. 9. 2005
vo veku 79 rokov
Viliam Hanus, Železničná 396 8. 9. 2005
vo veku 89 rokov
Jozef Kovár, Kalinčiakova 302 11. 9. 2005
vo veku 65 rokov
Pavel Danek, Moyzesova 820 13. 9. 2005
vo veku 79 rokov
Anna Štepanovská, Čáčov 228 15. 9. 2005
vo veku 71 rokov
MVDr. Ján Ďurovka, Čáčov 239 17. 9. 2005
vo veku 64 rokov
Ivan Šefčík, Nám. oslobodenia 16 18. 9. 2005
vo veku 67 rokov
Jozef Závodsk˘, J. Mudrocha 666 18. 9. 2005
vo veku 81 rokov
Ing. Milan Peceň, Agátová 1171 19. 9. 2005
vo veku 52 rokov
Vladimír Smolíček, Štefánikova 723 19. 9. 2005
vo veku 48 rokov
Jozef Kúdela, Rovenská 673 21. 9. 2005
vo veku 72 rokov
Kristina Mrázková, Štefánikova 1377 21. 9. 2005
vo veku 91 rokov
Anton Baláž, V. P. Tótha 33 22. 9. 2005
vo veku 62 rokov
Ján Chocholáček, Bernolákova 220 23. 9. 2005
vo veku 77 rokov
Jozef Schovanec, Štefánikova 1377 25. 9. 2005
vo veku 77 rokov
Mária Husovičová, Štefánikova 1377 28. 9. 2005
vo veku 83 rokov
Ján Mička, Štefánikova 1377 28. 9. 2005
vo veku 77 rokov

Tlieskali sme ná‰mu rodákovi Jankovi Slezákovi, na ktorého sme
sa boli pozrieť v divadle Nová scéna v Bratislave 29.10. Ako
Jáno‰ík bol skvel˘. Muzikál Na skle maľované sa oplatí vidieť.
Jankovi želáme stovky repríz! CVČ Senica   

Prezentácia Pro Region
Nezisková organizácia Pro region bola založená vlani a jej posla-

ním je pre Mesto Senica, neziskové organizácie, občianske združe-
nia,  ‰koly a ďal‰ie subjekty v regióne  pripravovať  projekty. Na stret-
nutí  17. októbra predostrela zástupcom tretieho sektora doteraj‰ie
v˘sledky svojej činnosti v prospech mesta i regiónu. Jej projektoví
manažéri na konkrétnych v˘sledkoch dokumentovali, že energia vlo-
žená do vypracovania projetkov sa zúročí  v podobe mnoh˘ch uži-

točn˘ch aktivít, ktoré podporujú rozvoj činností, čím sa región stáva
zaujímavej‰ím z hľadiska získavania zahraničn˘ch investorov či turis-
tického ruchu. V budúcnosti  bude  dôležité vedieť získať peniaze
z grantov, preto oboznámili účastníkov aj s nov˘mi v˘zvami.  Dote-
raz najväč‰ím objednávateľom služieb na vypracovanie projektov je
Mesto Senica, ktoré sa pokúsilo  využiť ‰trukturálne fondy Európskej

únie a iné možnosti na čerpanie finančn˘ch prostriedkov na rozvoj
mesta. bar
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na N OVEMBER 2 0 0 5
Začiatky filmov˘ch predstavení o 19.00 h.

 Utorok 1. november
MR. A MRS. SMITH

John a Jane Smithovci tvoria obyčajn˘ man-
želsk˘ pár s o byčajn˘mi sta ro s ťami. Ka ž d ̆
z n i ch ale skr˘va vražedné ta j o m s t vo. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 120 min. 

 Streda 2. november

OSTROV
B l í z ka budúcnosť v 21. sto ročí nev y z e rá dva-
k rát lákavo. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 136 min. 

 Piatok 4. november
MADAGASCAR

Slovensk˘ dabing. Hlavn˘mi hrdinami prí-
behu sú ‰tyri rozmaznané zvieratká z new-
yorskej ZOO.
Vstupné: 59 Sk, MP, 85 min.

 Sobota 5. a nedeľa 6. november

DRUHÁ  ŠANCA
Skutočn˘ príbeh o b˘valom ‰ampiónovi,
ktor˘ sa vrátil do ringu, aby riskoval život...  
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 144 min.

 Utorok 8. a streda 9. november

HOTEL  RWANDA
Keď cel˘ svet zatváral oči, on otvoril svoju
náruč... Sku točn˘ príbeh novo d o b é h o
Oskara Schindlera, nominovaného na tri
Oscary.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 121 min.

 Piatok 11. november
WALLACE A GROMIT

PREKLIATIE  KRÁLIKODLAKA
Roztržit˘ vynálezca Wallace a jeho vern˘
psí spoločník Gromit - úžasná dvojica vstu-
puje na filmové plátno v komédii. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 85 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. november
GÓÓÓL!

Prv˘ diel veľkej futbalovej trilógie. Najau-
te n t i ckej‰í futbalov˘ film, ak˘ bol ke d y
nakrúten .̆
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 117 min.

 Utorok 15. november

PANENSTVO  NA  OBTIAŽ
Česk˘ dabing. Šestnásťročná Bea je posled-
ná panna v triede. Ak sa nechce ďalej strá p-
ň ovať, musia jej priateľky pomôcť. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 83 min.

 Streda 16. november

MÚZEUM  VOSKOVÝCH  FIGURÍN
Skupina priateľov na svojom v˘lete na uni-
verzitn˘ futbalov˘ zápas prechádza okolo
typického malého mestečka. Jedno z áut,
v ktorom sa vezú, sa v‰ak pokazí. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 113 min.

 Piatok 18. november

TAKING OFF 
Film uveden˘ v rámci projektu 100. Forma-
nov vľúdny pohľad na pomätenú generá-
ciu 70. rokov.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP, 93 min. 
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N E P R E D A J N É

 Sobota 19. november
SIN CITY: MESTO HRIECHU

V temn˘ch uličkách Mesta hriechu môže‰
nájsť čokoľvek... Boss miestnych obyvate-
ľov Marv blúdi po te m n ̆  ch uličkách
a hľadá vraha, ktor˘ zabil jeho osudovú
lásku Goldie. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 126 min. 

 Nedeľa 20. november
HĽADANIE KRAJINY - NEKRAJINY

J. B a r r i emu ako spisova te ľovi a d ra m a t i kov i
sa veľmi nedarí. St retne očarujúcu ženu,
k to rá má ‰tyro ch synov. Nová rodina mu
pomáha vnoriť sa do rí‰e fantázie, v k to re j
sa zrodí Peter Pan a jeho magick˘ svet . . .
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 106 min. 

 Utorok 22. a streda 23. november

HRUBEŠ A MAREŠ SÚ KAMARÁTI DO
DAŽĎA
Václav Hrube‰ má 27 rokov, riedke vlasy,
fandí Klausovi, nad posteľou má plagát
Che Guevaru a p racuje ako rev í z o r
v dopravnom podniku. Jeho kamarát Josef
Mare‰ má 24, trápi ho mierna nadváha a je
zaryt˘m členom fanklubu Hany Zagorovej.
Obaja by chceli spraviť kariéru vo filme. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 116 min.

 Piatok 25. november
KĽÚČ

Veľmi zvlá‰tne zvyky stark˘ch, husiu kožu
naháňajúca atmosfé ra sta rého domu
a celého okolia, to podnecuje fantáziu
a zvedavosť zdravotnej sestry.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 105 min. 

 Sobota 26. a nedeľa 27. november
LEGENDA  O ZORROVI

Muž s čiernou maskou sa vracia.  
Vstupné: 59 Sk, MP, 131 min. 

 Utorok 29. a streda 30. november

PRÍBEH  MODREJ PLANÉTY
Česk˘ dabing. Ako vznikla Zem? Ako vzni-
kol život? Odkiaľ sme pri‰li my, ľudia? Fas-
cinujúci príbeh života na‰ej planéty.
Vstupné: 59 Sk, MP, 81 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU

Začiatky filmov˘ch predstavení o 18.30 h.

 Pondelok 7. november

MODERNÁ  DOBA
Film uveden˘ v rámci projektu 100. Char-
les Chaplin a jeho súboj so strojmi v ére,
ktorá nie je príli‰ naklonená ľuďom.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk

 Pondelok 14. november
PLECHOVÝ BUBIENOK

Film uveden˘ v rámci projektu 100. Dej sa
o d o h rá va v ro ko ch 1899 - 1945 a s l e d u j e
osudy postáv na pozadí mesta Gdaňsk. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 142 min.

 Pondelok 21. november
ŽIVOT  JE  ČUDO
Ďal‰ia bláznivá cesta Balkánom. Ku s t u r i c ov
s k vel˘ mix namie‰an˘ zo známych prísad.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 154 min.

Koncert v Doxxe
Známe senické hudobné sku p i n y
Applause a Summer rain poz˘vajú na
s voj spoločn˘ RO C K- ov˘ ko n c e r t
v zábavnom centre Doxx 5. novembra
o 21. hod. 
Vstup voľn .̆ Info www.applause.szm.sk

Info v prípade 
pandémie chrípky  

V prípade vzniku mimoriadnych situá-

cií  t˘kajúcich sa pandémie chrípky u ľudí

a vtáčej chrípky sa môžu občania obrátiť
na pra c ov n í kov Regionálneho Úradu

verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici,

ktorí poskytnú potrebné informácie. Kon-
takty:
Ústredňa RÚVZ Senica:  690 93 11

M U D r. Ľudmila Bučková, re g i o n á l n a

hygienička: 651 5901, ruvzse@stonline.sk

Odd. epidemiológie:   690 9327, epi.ruvz-

se@stonline.sk

Stručne 

✏ 8.11. v Záhorskom osvetovom stredisku
Senica
Fantázia z odpadu alebo Urob si svojho

odpadáčika – vernisáž v˘stavy 
Potrvá do 20.11.

✏ 24 .11. o 16.00 vo vestibule Domu ku l t ú ry
Kopanice – v˘stava fotografií

✏ 4.11. v galérii ZUŠ  
Plenér Velké Pavlovice – v˘stava
expozícia je prístupná do 16.11.

✏ 19.11. - 7. ročník turistického pochodu

Chodníkom Viktora Beniaka.

✏ V Záhorskej galérii v Senici je do 20.
novembra sprístupnená v˘stava Zo zbie-
rok Slovenskej sporiteľne. Vystavené diela
majú Marián Komáček (grafika, maľba) a J.
Ťapák  (socha, kresba, maľba).

✏ V Dome kultúry  bude  3.  novembra
o 9. hod. odborn˘ seminár na stále aktuál-
nu tému Chráňme sa pred dro g ov ̆  m

nebezpečenstvom IX. Hlavné  predná‰ky
prednesú Mária Bratská na tému Zvládanie
záťažov˘ch situácií v ‰kole a Miroslav Jab-
lonick˘ Mládež  a problém drogovej závis-
losti v SR. Informáciu o realizácii worksho-
pov  s rodičmi žiakov senick˘ch stredn˘ch
‰kôl bude mať Libu‰a Orgoníková.    
O rg a n i z á tormi sú Záhorská knižnica,
Záhorské osvetové stredisko,  Obvodn˘
úrad, Mestsk˘ úrad,   Okresné riaditeľstvo,
Pe d a g o g i cko - p s y ch o l o g i cká pora d ň a
a Centrum pora d e n s ko - p s y ch o l o g i ck ̆  ch
služieb v Senici.
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Najnov‰ie aktivity Študentského parlamentu   
Rozbehla sa činnosť v sekciách

* v septembri Študentsk˘ parlament (ŠP)
doplnil svoje rady o nov˘ch členov. Sú nimi
zo SSŠP  Lívia Pále‰ová a Eli‰ka Ga‰paríno-
vá a zo SOU Senica Danka Labová a Mar-
tina Ďurovková. Vitajte medzi nami.

Ak  ste zabudli, ktorí  ďal‰í spolužiaci vás
reprezentujú v parlamente – prečítajte si
novú nástenku parlamentu vo vitríne na
Námestí oslobodenia  vedľa po‰ty.

* vytvoril (zatiaľ) tri pracovné sekcie:
redakčnú, propagačnú, ‰portovú. Sekcie
sa schádzajú samostatne a vyvíjajú činnosť.
Rovnako samostatne pracuje i v˘bor parla-
mentu, ktor˘ tvoria:

Peter Siwiec, Monika Kurtová, Monika
Závi‰ová, Mariana Iskrová, Viktória Vasiľo-
vá a Martin Hartman.

* ŠP sa zabavil  na táboráku, ktor˘ si zor-
ganizoval 30.9. v CVČ  (na foto) Ľutovať
môžu tí, ktorí nepri‰li.

* ŠP nadviazal spoluprácu s Úniou nevi-
diacich a 7 členov sa zapojilo 17.10. do ich
projektu Biela pastelka.

* podieľa sa na projekte PRO regionu
Participácia mládeže na živote a rozvoji
mesta (6 najskúsenej‰ích členov je zapoje-
n˘ch priamo do prác jednotliv˘ch vytvore-
n˘ch komisií).

*pripravuje podujatia ku Dňu ‰tudent-
stva:  11.11. Koncert na jednotku (podrob-
nosti v inom článku) a 15.11. Stretnutie
s primátorom, spojené s ocenením najlep-
‰ í ch ‰tudentov, v o b radnej sieni MsÚ,
o 10.30 hod. 

*za ŠP  sú na ocenenie mesta navrhnutí

M o n i ka Ku r tová, Mariana Iskrová, Pete r
Siwiec, Viktória Vasiľová, Monika Závi‰ová
a Veronika Dorotková.

*perspektívne  na január 2006 ŠP pri-
pravuje  Workshop povolaní  a možno sa
dočkáte i mikulá‰skeho turnaja vo volejba-
le, resp. futsale v ‰portovej hale.

*na náv‰teve v Senici bola Lenka Rapo-

‰ová z Rady mládeže Slovenska a poznatky
z p ráce a aktivít senického parlamentu
použije Rada mládeže Slovenska do pripra-
vovanej celoslovenskej publikácie o mla-
d˘ch.

* zatiaľ sa nám nedarí OPEN FUN
PIATOK (slabá odozva od ‰tudentov), nad-
v i a z a n i e s p o l u p ráce s p a r l a m e n to m
z Hodonína a z Myjavy a spracovanie pro-
pozícií literárnej súťaže pre ‰tudentov so
zameraním na žurnalistiku, ale popasujeme
sa s t˘m

*radosť v‰ak na druhej strane máme

z rozvíjajúcej sa aktivity jednotliv˘ch Štu-
dentsk˘ch či Žiackych rád na stredn˘ch
‰kolách v Senici (najmä na Obchodnej aka-
démii a SSŠP)
*najbliž‰ie termíny:
7.11. o 15.30 redakčná rada Študentsk˘ch
listov
9.11. v˘bor ŠP   
14.11. zasadnutie ‰portovej komisie
28.11. zasadnutie ŠP

Dana Kopecká, vedúca oddelenia CVČ
koordinátorka Študentského parlamentu

UpGrade na námestí

Po dlh˘ch rokoch sa dočkalo senic-

ké Námestie oslobodenia zmeny. Par-
tia ‰trnástich gymnazistov pod vede-

ním Mgr. Ľubice Meli‰ovej si v prvú

októbrovú sobotu neváhala vziať na
m u ‰ ku zeleň zdobiacu námestie.

Niektoré zo stromčekov a kríkov pod-

stúpili zmladzovaciu procedúru a asi
na tri desiatky čakali celkom nové

betónové kvetináče.  Zmeny nastali

tiež v samotnom usporiadaní a roz-
miestnení jednotliv˘ch stromčekov po

ploche námestia. 

Vysoké pracovné nasadenie senic-
kej mládeže pokra č ovalo celkovo u

ú p ravou a očistením námestia od

o d p a d kov. Finančné prostriedky na
nové kvetináče vyčlenilo Mesto Se-

nica.

Ing. Jaromír Búran

Pod krídlami draka

zaujímav˘ krúžok, v ktorom sa mladí
stretávajú, aby unikli od reality

Spomínan˘ krúžok v Centre voľného
času v Senici je založen˘ na hraní českej
hry Dračí doupě, ktorá je najroz‰írenej-
‰iou  a najstar‰ou hrou  na hrdinov
v na‰ich krajinách. Nepotrebujete žiad-
nu hraciu dosku a ani počítač, stačí
va‰a vlastná fantázia. Hra sa odohráva
v starovek˘ch kráľovstvách, ale aj v tem-
n˘ch lesoch, či  v hrobkách. Svet je
podobn˘ Stredozemi (Pán Prs te ň ov ) .
V partii je vždy jeden pán jaskyne
a aspoň traja hráči vo veku od deväť do
d ev ä ť d e s i a t d eväť ro kov. Pán jaskyne
určuje hru a vym˘‰ľa príbehy, zápletky,
svet a dobrodružstvá, v ktor˘ch sa hráči
ako postavy pohybujú. 

(pokračovanie na str. 2)
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Pod krídlami draka
(dokončenie zo str. 1)

Každ˘ hráč má svoju postavu opísanú
na papieri (jednotlivé vlastnosti, vybavenie
atď.). Hráč prezentuje postavu, rozpráva
za ňu, bojuje za ňu (do tej-ktorej role sa
musí vžiť), pán jaskyne prezentuje v‰et-
k˘ch ostatn˘ch tvorov, ktorí vo svete vystu-
pujú. V‰etky situácie, ktoré nie sú jedno-

značne určené ako dopadnú (napríklad
keď bojovník bojuje s nepriateľom alebo
zlodej sa pokú‰a niekomu uch m a t n ú ť
me‰ec so zlat˘mi) sú určené hodom koc-
kou ‰esťstennou, niekedy aj desaťstennou
alebo dvadsaťstennou. Postavy sa neustále
hráčom zdokonaľujú vo svojom remesle
a získavajú mocnej‰ie predmety. Hráč sa
môže stať vzne‰en˘m elfsk˘m mágom,
mocn˘m barbarsk˘m bojov n í kom alebo
‰ i kovn˘m nedolapiteľn˘m zlodejom
a hocijak˘m slávnym dobrodruhom.   

Odpovede hráčov na otázku prečo ich
baví Dračí doupě boli : „Je to super hra,
kde môžem robiť, čo chcem“ alebo „Je to
zábava, je to tak úžasná fikcia až sa  stáva
skutočnosťou, únikom od reality...“  

Andrej Kubík

Slovensko
verzus Belgicko

Ako vôbec na‰li k sebe cestičku tieto
dva odli‰né ‰táty, ktoré sa lí‰ia nielen his-

tóriou, ‰tátnym zriadením, ale aj jazy-

kom? Belgicko, krajina, ktorej rozloha je
porovnateľná so Slovenskom, sa od nás

lí‰i počtom obyvateľom. Nie je dokonca

ani republikou, ako by sa mohli mnohí
d o m n i eva ť, je to totiž kráľov s t vo m .

Nebude tu v‰ak  reč v‰eobecne  o kraji-

n á ch, ale o d vo ch stre d n ̆  ch ‰ko l á ch
v nich, ktoré sa vďaka úsiliu profesorov

obidvoch ‰kôl a členstvu v Európskej

Únii dostali do kontaktu.  
A ako to v‰etko začalo?

Deň to bol ako každ˘ in ,̆ až na malú

„drobnosť“. Pani profesorke Jankov˘cho-
vej sa dostal do rúk fax, v ktorom  belgická

‰kola hľadala partnerov na v˘menn˘ pro-

gram. Keďže sa o takéto aktivity vždy zau-
jímala, s radosťou privítala túto možnosť.

So svojím nápadom oboznámila Sextu A,

Septimu a pár ‰tudentov z 3. A., kde vyu-
čuje anglick˘ jazyk.  Študenti boli nad‰ení.

Nebola teda žiadna prekážka, aby sa zača-

la usilovná príprava projektu. Ne‰lo v‰ak
len o plánovanie programu, ale aj o ubyto-

vanie. Na‰e malé Slovensko je e‰te stále

konzervatívne, preto sa pani profesorka
stretla aj s t˘m, že žiaci, ktorí sa chceli do

projektu zapojiť nemohli, lebo ich rodičia

neboli och otní uby tovať cudzích ľu d í
a platiť za nich. Súčasťou projektu je, že

‰tudenti hradia v‰etky náklady na cestova-

nie, ubytovanie, v˘lety za seba aj svojich
partnerov.

V nedeľu 9. októbra neskoro večer

autobus pln˘ belgick˘ch ‰tudentov koneč-
ne pri‰iel do Senice. Študenti senického

gymnázia boli plní očakávania a nedočka-

vo čakali na svojich kamarátov, s ktor˘mi
boli 2 roky v kontakte vďaka e-mailom

i listovej kore‰pondencii. Len čo sa pred-

stavili a prehodili medzi sebou pár viet
prvotná tréma zo v‰etk˘ch opadla. V‰etci

sa pobrali do svojich hosťovsk˘ch rodín:

učitelia k učiteľom a ‰tudenti k ‰tudentom
Na ďal‰í deň na na‰ich Belgičanov

čakal v˘let na hrad Branč a do Soboti‰ťa,

kde nav‰tívili Habánsky dvor. V utorok sa
oboznámili  s na‰ou ‰kolou, a spôsobom

vyučovania. Mali tak  možnosť zistiť, čím

sa na‰e ‰koly lí‰ia a v čom sú rovnaké.
V priebehu t˘ždňa absolvovali e‰te nie-

koľko v˘letov po okolí Senice. Zavítali

Mladí mlad˘m 

Študentsk˘ parlament v s p o l u p r á c i

s CVČ poz˘va v‰etk˘ch do Domu kultúry

na Koncert na jednotku, ktor˘ bude

11.11. o 16.30 hod. Účinkovať budú

Summer rain, Made in me a Jaro Závod-

sk˘ & S - band. 

Kapely Summer rain a Made in me

pôsobia v CVČ a venujú sa pop rocku.

Jaro  Závodsk˘ – textár a pesničkár – je

s p revádzan˘ hudobnou skupinou súro-

dencov  Slab˘ch z Lančára. Repertoár má

zložen˘ prevažne  z vlastnej tvorby s prv-

kami folk-rocku, jazzu, blues, popu, ale aj

z overen˘ch hitov slovensk˘ch a česk˘ch

interpretov.  Je víťazom autorskej Porty

2004 v Bratislave, získal 2. miesto v autor-

skej súťaži popovej hudby  Ko‰ick˘ zlat˘

poklad 2001, je účastníkom  prvej päťde-

siatky Slovensko hľadá Superstar.

P r í ď te si pln˘mi dú‰kami vych u t n a ť

dobrú hudbu v podaní mlad˘ch talentov

a možno si i zatancovať.

Vstupné: deti do 14 rokov zadarmo,

mládež 20 Sk a dospelí 40 Sk.

Koncert podporili: Mesto Senica a fond

Pro Senica.  

napríklad do neďalekej jaskyne Driny a do

Trnavy.
Súčasťou programu bolo pripravovanie

projektu  Are we similar or different? (Sme

rovnakí alebo odli‰ní?). Úlohou ‰tudentov
bolo pripraviť prezentácie, ktor˘ch obsa-

hom boli ‰port, história, fauna a flóra,

jedlo. Bolo treba dať aj odpoveď  na otáz-
ku z názvu projektu. V‰etky poznatky,

ktoré získali za 4 predchádzajúce dni, mali

teraz zužitkovať a pripraviť na papier. Pre-
zentácie boli v anglickom jazyku.

Aj napriek časovo náročnému progra-

mu si belgickí ‰tudenti a aj jeden profesor
na‰li chvíľočku, aby mi zodpovedali pár

otázok.

Dozvedela som sa, že na‰e  gymnázi-
um sa lí‰i od ich ‰koly.  Tá pozostáva z 5

budov a nav‰tevuje ju okolo 1 500 ‰tu-

dentov, triedy sú priestrannej‰ie a s men-
‰ím počtom ‰tudentov.  Zaujímavosťou je

v‰ak prezúvanie sa. Na belgick˘ch ‰kolách

nie je zvykom, teda pravidlom meniť
topánky, keď prídu ‰tudenti do ‰koly. Ani

si nechcem predstaviť ako dlho tam upra-

tovačky čistia chodby a triedy.  Belgická
‰kola robí v˘menné programy už 10 rokov,

čo je veľk˘ a n e p o rov n a teľn˘ ro z d i e l

s na‰im gymnáziom. Na druhej strane boli
Belgičania  milo prekvapení angličtinou

na‰ich ‰tudentov. Belgickí ‰tudenti boli

v minul˘ch rokoch napríklad v Taliansku
a Dánsku, a v porovnaní s t˘mito ‰kolami

je angličtina na‰ich ‰tudentov lep‰ia.

Porovnávali sme aj históriu. Dalo by sa
povedať, že Slovensko v tomto porovnaní

zvíťazilo. Jeho história je oveľa bohat‰ia,

čo je vidieť aj na množstve historick˘ch
pamiatok, ktor˘mi sú hrady, zámky, zrúca-

niny, jaskyne.. V Belgicku ich toľko nená-

jdete. 
Pri bežnom pozorovaní som na‰la  aj

spoločné znaky. Na chodbe  ‰koly by som

podľa oblečenia  len ťažko identifikovala
‰tudentov.  Aj mladí ľudia v Belgicku radi

počúvajú, h˘bu sa v rytme hudby najmä

zahraničn˘ch kapiel, radi tiež zájdu do
kina alebo svoj voľn˘ čas trávia pri knihe.  

Niektorí ‰tudenti sa priznali, že mali

men‰í strach ísť na Slovensko po tom, čo
videli Eurotrip. V tomto filme sa skupinka 4

m l a d ̆  ch ľudí vybrala na prá z d n i n ov ú

cestu po Európe. Pricestovali  aj Sloven-
sko, ktoré bolo vykreslené ako krajina plná

‰piny a chudoby. Preto si na‰i belgickí

kamaráti mysleli, že Slovensko aj naozaj
také je. Nezabudli v‰ak pripomenúť, že

len čo pricestovali boli veľmi milo prekva-

pení. Vlastné skúsenosti urobili svo j e
a teraz sa  na na‰u krajinu pozerajú úplne

inak. Veľmi sa im páčilo okolie mesta, aj

kluby, ktoré vo večern˘ch hodinách nav‰tí-
vili.     

Študenti na‰ej  i belgickej ‰koly  mali za

t˘ždeň  možnosť  oboznámiť s novou kul-
túrou, zvykmi, nájsť si kamarátov, s ktor˘-

mi môžu písať. Veľk˘m prínosom bola tiež

celodenná komunikácia v anglickom jazy-
ku, lebo slovensky ani flámsky sa dohovo-

riť ne‰lo. Študenti si mohli e‰te viac uve-

domiť, že anglick˘ jazyk je dôležit˘ pre ich
budúcnosť.

Monika Kurtová

V˘sledok jednej z prezentácií.


