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Vôňa mieru,
šťastia a slobody

8. máj 1945 vniesol s vôňou
rozkvitnutých jarných kvetov, 6
rokov zalievaných teplou ľud-
skou krvou, do nových dní i vôňu
šťastia, mieru a slobody.

Skončila druhá svetová vojna
na európskych bojiskách. Slobo-
da vtedy zavítala i do slovenských
miest a dedín a s úľavou si vydých-
li všetci obyvatelia našej krajiny.

Vojna bola hrozná pre človeka.
Bolo to násilie, vraždenie, umiera-
nie na bojiskách, v koncentrač-
ných táboroch, plynových komo-
rách, zákopoch, ukladanie nevin-
ných ľudí, žiaľ i malých detí do
vápnom vybielených jám večnos-
ti. Bola to krutá daň za víťazstvo
nad fašizmom, ktorý spôsobil
nezmyselné ničenie materiálnych
i ľudských hodnôt. V 70 krajinách
sveta násilne vyhasli životy vyše
55 miliónov ľudí, z toho 27 milió-
nov na bojiskách.

(pokračovanie na str. 3)

Primátor Senice Ľ. Parízek  (vpravo) prevzal od svojho skalic-
kého kolegu S. Chovanca symbolický šek na 50 000 Sk.
Podrobnejšie v článku Dar Skalice Senici. Foto V. Barošková

Životné istoty
a úctu občanom

OV KSS a ZO KSS v Senici
pozývajú občanov na oslavy
sviatku práce 1. mája o 14. hod.
v parku pri pamätníku L. Novo-
meského. Oslavy budú pod hes-
lom  Životné istoty a úctu obča-
nom. 
Program:
- pieseň práce
- položenie kvetov pri soche L.

Novomeského
- báseň k 1. máju
- príhovor poslankyne NR SR za 
KSS PaedDr. D. Bollovej

V kultúrnom programe vystú-
pia folklórny súbor Kopaničiar
a na ľudovej veselici bude hrať 
hudobná skupina Popuďané.
Súťaž pre deti v speve a predne-
se básní.

Pripravujeme sa na oslavy
Rok 2006 je  v Senici poznačený číslicou 750 alebo presnej-
šie letopočtami 1256 – 2006. 750 rokov sa dejinami v rôz-
nych udalostiach vinie názov nášho mestečka, dnes okresné-
ho mesta s 21 000 obyvateľmi, ktoré sa za trištvrte tisícročia
rozrastalo a menilo až do našej súčasnosti. Hľadáme v deji-
nách rôzne medzníky, pripomíname si osobnosti, ktoré vtlači-
li pečať tomuto miestu, stanovujeme si vízie do budúcnosti.
Skladáme mozaiku mesta. 

Pestrú skladbu podujatí pripravuje samospráva  na máj,
kedy si ústrednými      oslavami pripomenieme 750. výročie 1.
písomnej zmienky.  Uskutočnia sa od 22. do 28. mája. Bude
sa na čo tešiť, každý si môže vybrať niečo pre seba. Na sobo-
tu 27. mája  je naplánovaný  historický sprievod mestom a ďal-
šie zaujímavé podujatia pre všetkých Seničanov a návštevní-
kov.  Podrobný program osláv prinesieme v budúcom čísle
Naša Senica, ktorá vyjde v polovici mája. V. Barošková

PROGRAM:

30. apríl

15.30 - 16.00 hod.  
koncertovanie DH Seničanka
16.00 hod.
stavanie mája – Námestie oslobodenia
Senica
17.00 hod. 
stavanie mája spojené s ľudovou veselicou
- Čáčov 
stavanie mája - Kunov

1. máj
7.30 hod.
vítanie 1. mája s DH Seničanka
9.30 – 10.00 hod.
koncertovanie DH Seničanka na Námestí
oslobodenia

10.00 hod.
príhovor primátora mesta Senica
RNDr. Ľubomíra Parízka, poslankyne NR
SR PaedDr. Dagmary Bollovej a príhovor
zástupcov politických strán
10.30 hod. 
koncertovanie DH Seničanka
10.00 – 19.00
prezentácia profesionálnych vinárov
v Dome kultúry
14.00 – 19.00
cimbalová hudba Verbuňk Mutěnice
v Dome kultúry
PRVOMÁJOVÉ OSLAVY NA
NÁMESTI OSLOBODENIA BUDÚ
SPOJENÉ S PREZENTÁCIOU
AUTOMOBILOV ŠKODA A VOLK-
SWAGEN, S PONUKOU
OBČERSTVENIA  A ATRAKCIE PRE
DETI.

Oslavy 1. mája 
Mesto Senica a SMER – SD pozývajú občanov na oslavy 1. mája 

Dar Skalice Senici
Primátor Senice Ľubomír Parí-

zek prevzal 25. apríla od primá-
tora  Skalice Stanislava Chovanca
symbolický šek  na 50 000 Sk.
Skalický primátor charakterizoval
tento krok ako gesto solidarity
a pomoci povodňou postihnutej
Senici. Zdôraznil, že je to aj krok
k novému typu spolupráce medzi
oboma mestami do budúcnosti,
pretože neraz hľadáme partne-
rov v zahraničí, no rovnako dôle-
žité je spolupracovať s najbližší-
mi  susedmi a navzájom si pomá-
hať.  Obaja primátori sú poslan-
cami Trnavského samosprávne-
ho kraja a potreby  Záhoria sa
usilujú riešiť v širších súvislosti-
ach.   Podľa primátora Senice
Ľubomíra Parízka  samospráva
spomínanú finančnú pomoc
pridá k balíku 500 000  Sk, ktoré
sa uznesením mestského zastupi-
teľstva z 20.apríla  rozhodla
venovať na pomoc občanom,
ktorým voda spôsobila škody na
majetku. Skalické mestské zastu-
piteľstvo schválilo z rozpočtu
spolu 150 000 Sk  a rovnakú
sumu ako Senici sa  rozhodlo
venovať aj mestu Myjava a obci
Trstice v okrese Galanta. Povod-
ne koncom marca spôsobili
v Senici škody približne za 10
miliónov Sk. Z toho okolo 5,5
milióna boli škody na majetku
mesta.               Viera Barošková
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S primátorom o rozvoji
Senice

Mesto Senica  získalo dotáciu na infra-
štruktúru priemyselného parku vyše 213 mi-
liónov Sk. Táto investícia otvára v meste
ďalšie možnosti rozvoja vstupom nových
podnikateľských subjektov  priamo do prie-
myselného parku, ktorý vyrastie  na Kaplin-
skom poli. Na priemyselný park nadväzujú
bývalé kasárne,  ktoré už dostali nový život
v podobe mnohých obchodných i výrob-
ných prevádzok.  Ďalšie možnosti pre
investorov sa črtajú aj v pripravovanom
obchodno-priemyselnom komplexe, ktorý
vznikne revitalizáciou areálu Slovenského
hodvábu. 

Všetky tieto aktivity sú úzko spojené
s Územným plánom mesta, ktorý mestské
zastupiteľstvo schválilo 20. apríla. Zmeny
a doplnky v ňom si vyžiadali  legislatívne
zmeny  v územnom plánovaní a rozvojové
zámery  mesta, ktoré je treba premietnuť
do záväzného plánovacieho dokumentu.
Sú v ňom zakomponované všetky zásadné
potreby rozvíjajúceho sa mesta nielen
v priemyselno-obchodnej zóne, ale tiež
obytnej a oddychovej tak, aby poskytovali
do budúcnosti možnosti na realizovanie
zámerov. 

Po predchádzajúcich 2 stretnutiach
s občanmi  primátor Senice  RNDr. Ľubo-
mír Parízek pozýva  na ďalší workshop,
ktorý sa bude týkať  rozvojových zámerov.
Občania budú mať opäť priestor  spýtať sa
prvého muža radnice na všetko, čo ich zau-
jíma. Stretnutie s občanmi bude 3. mája
o 17. hod.  v Dome kultúry. bar

Reforma - nekonečný
príbeh 

Reforma verejnej správy sa dotýka nás
všetkých, a nie všetky zmeny  sa stretávajú
s priaznivým ohlasom.  V Senici  jej stav 13.
apríla zrekapituloval splnomocnenec vlády
SR Viktor Nižňanský, ktorý reformu nazval
nekonečným príbehom. Na diskusnom
fóre so starostami a prednostami  úradov
miestnej štátnej správy z okresu Senica
hovoril aj o ďalšom smerovaní procesu
decentralizácie. 

Vládny splnomocnenec Viktor Nižňan-
ský  oboznámil auditórium s bilanciou
doterajšej reformy verejnej správy, s jej
pozitívami i negatívami  s cieľom získať
podnety a názory od tých, ktorí každoden-
ne  zabezpečujú  výkon kompetencií.
V komunálnej reforme považuje  za potreb-
né vytvoriť silné obce a mestá, k čomu sú
podľa neho potrebné tri vzájomne prepoje-
né kroky.  Prvým je štrukturálna reforma –
čiže spolupráca a spájanie. Druhým krokom
je presun ďalších kompetencií a tretím posil-
nenie finančnej autonómie.   Na otázku,
akým spôsobom si štát predstavuje zníženie
počtu obcí odpovedal, že plošne sa tento
proces nedá urobiť a zo začiatku ho možno
vykonať tam, kde budú na to vytvorené
podmienky i vôľa dohodnúť sa.  V diskusii
rezonovali takmer všetky sféry činnosti
samospráv. Ďalšie konkrétne kroky v refor-
me verejnej správy  však určia až predčasné
parlamentné voľby v júni t.r. bar

Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva 

20. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 20. apríla. Roko-
vanie viedol primátor mesta RNDr. Ľubomír
Parízek. Na rokovaní bolo prítomných 22
poslancov. Zúčastnili sa aj riaditelia II. a IV.
základnej školy, riaditeľ CVČ, riaditelia prís-
pevkových organizácií a obchodných spo-
ločností s účasťou mesta, zástupcovia médií,
vedúci oddelení a útvarov MsÚ.  V úvode
odzneli interpelácie poslancov:

RNDr. Ľubica Krištofová vzniesla po-
žiadavku na poslancov Trnavského samos-
právneho kraja  (RNDr. Parízka, Ing. Cibulu
a Ing. Mikulu), aby informovali o činnosti
a rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú mesta. 

MUDr. Peter Šťastný odovzdal primáto-
rovi  petíciu  občanov za sprístupnenie chod-
níka pri dome č. 313 na Hviezdoslavovej
ulici, ktorý bol zastavaný múrom pri výstavbe
hotela Arli. Primátor uistil prítomných, že
v priebehu dvoch týždňov sa uskutoční anke-
ta medzi občanmi a na základe jej výsledku
a záverov z pripravovaného stretnutia sa roz-
hodne o požiadavke z petície na odstránenie
múra  a znovu obnovenie priechodného
chodníka.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 20.4.2006,
- uznesenia  prijaté na 2. riadnom zasadaní
MsR konanom dňa 23.3.2006 a 3. riadnom
zasadaní MsR konanom dňa 6.4.2006,
- návrh na umiestnenie ďalších monitorova-
cích kamier v meste. V súčasnosti  sú
v meste tri kamery a ďalší zámer mesta rieši
umiestnenie šiestich kamier vo vytipova-
ných lokalitách.
- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do NR SR v roku 2006 po línii MsÚ,
- informatívnu správu o povodni, ktorá pos-
tihla naše mesto 29. marca 2006 a o nákla-
doch na záchranné práce a o škodách na
majetku mesta a na majetku občanov,
- informáciu o účasti poslancov MsZ na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
mestskej rady a v komisiách mestského
zastupiteľstva.  
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o činnosti hlavného kontrolóra
a správu o kontrole nakladania s majetkom
mesta,
- stanovisko hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu mesta Senica za rok 2005,
- záverečný účet mesta za rok 2005 s pre-
bytkom hospodárenia 10 115 450 Sk,
- správu o stave majetku mesta po vykona-
nej inventarizácii k 31.12.2005,
- správu o stave nehnuteľného majetku
mesta,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2006  -
zmenu rozpočtu riešila v súhrne.

Bežný rozpočet: príjmy +12,772 mil. Sk
výdavky  +12,772 mil. Sk
Kapitálové príjmy: + 2,131 mil. Sk
Kapitálové výdavky  + 228,221 mil. Sk
Príjmy finančných operácií + 227,370 mil. Sk

V príjmoch finančných operácií a v kapi-
tálových výdavkoch je zahrnutý získaný
grant na realizáciu    Priemyselného
parku  v Senici.  Jeho výška je 213,423 mil.

Sk a spolufinancovanie mesta vo výške
11,220 mil. Sk.
- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č. 16 - Územný plán mesta Senica – zmeny
a doplnky. Spracovaním Zmien a doplnkov
ÚPM sa navrhované obdobie platnosti
tohto záväzného dokumentu predlžuje do
roku 2030. Územný plán mesta je k dispo-
zícii na oddelení výstavby MsÚ.
- Doplnenie VZN č. 20 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu mesta,
- doplnenie  VZN č. 30 Trhového poriadku
Domu kultúry v Senici – boli určené termí-
ny trhov v DK 20.- 21. novembra – Katarín-
ske trhy 18.- 19. decembra – Vianočné trhy,
- VZN č. 37 O správe, údržbe a prevádzko-
vaní pohrebísk na území mesta Senica,
- dotáciu Tanečnej skupine SCREAM na
zabezpečenie majstrovstiev sveta v disco-
tancoch, ktoré sa v Senici uskutočnia 16.-
17. júna  na zimnom štadióne,
- dotáciu Volejbalovému klubu na zabezpe-
čenie projektu Senická volejbalová akadémia,
- dispozície s majetkom,
- prevod vlastníctva bytov v dome č. 839 na
Moyzesovej ul.  a č. 1204 na ul. S. Jurkoviča,
- plat primátora, zástupcu primátora a hlav-
ného kontrolóra a vyplatenie odmeny ,
- vyplatenie finančnej výpomoci obyvate-
ľom postihnutým povodňou v dňoch 29. a
30.3.2006. MsZ schválilo navýšenie rozpo-
čtu mesta o 500 000 na riešenie finančných
výpomocí občanom. Jednorazová finančná
výpomoc bude poskytnutá na základe žia-
dosti, ktorú si  postihnutí občania môžu
vyzdvihnúť na odd. sociálnych vecí. 
- Realizáciu dažďovej kanalizácie a kanali-
začných prípojok v súčinnosti s realizáciou
investičného zámeru  budovania komplex-
nej kanalizácie v časti Čáčov a Kunov reali-
zovaného Bratislavskou vodárenskou spo-
ločnosťou,
- realizáciu investičných akcií výstavby ciest,
chodníkov a parkovísk na rok 2006 takto:
chodníky – 1,8 mil, kryty ciest – 9,7 mil,
a parkoviská 1,5 mil. Sk. Tuhá zima a povo-
deň značne zničili komunikácie a preto sa
investície na tento rok navýšili.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokova-
nia:
- návrh na odkúpenie komunikácií, chodní-
kov a verejného osvetlenia v IBV Nová Soti-
na, IBV JUH a IBV Párovce
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- JUDr. Danielu Stupavskú za členku Dozor-
nej rady Poliklinika Senica, n.o.
Mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému
úradu:
- zabezpečiť všetky  právne postupy, ktoré
sú nevyhnutné k nadobudnutiu platnosti
a účinnosti Územného plánu mesta – jeho
zmien a doplnkov,
- vypracovať a predložiť MsZ návrh technic-
kých protipovodňových opatrení,
- predložiť návrh riešenia havarijného stavu
III. a IV. základnej školy a Centra voľného
času v Senici. Najväčšie škody spôsobila
povodeň na III. základnej škole, kde po
deviatich rokoch bola opäť vytopená a zni-
čená plynová kotolňa.

Hneď po povodni sa vyučovanie žiakov
III. ZŠ rozložilo na všetky základné školy
v Senici a tým sa dočasne zabezpečil vyu-
čovací proces.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 
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Aktivity radnice

24.3. - IUVENTA Bratislava – pracovné
zasadnutie riadiaceho výboru pre
program EÚ Mládež o vybudova
nie projektov v Slovenskej republike.

28.3. - Arcelor – pracovné rokovanie
s výkonným manažmentom fabri-
ky o ďalších zámeroch rozširova-
nia fabriky.

- Prerokovanie  petičných požiada-
viek občanov z bytovky na Námes-
tí  oslobodenia č. 4 s vlastníkmi
novej budovy na námestí.

29.3. - Investori – pracovné rokovanie na
tému  bývanie a služby.

30.3. - Priemyselný park -  rokovanie pro-
jektového tímu  ku koncepcii pri
pravovanej zmluvy so Sariom a prí
prava časového harmonogramu
realizovania zámeru.

31.3. - Krajský pozemkový úrad – prero-
kovanie zmien a doplnkov k územ-
nému plánu mesta.

- Klub starostov okresu Senica  - pre-
rokovanie najaktuálnejších problé-
mov v samospráve a v Spoločnom
stavebnom úrade.

- Stretnutie so zamestnancami Spo-
ločnej materskej školy v Senici
a ich odborovým zväzom.

3.4. - Stretnutie predstaviteľov politic-
kých strán pred voľbami k požia-
davkám na reklamné plochy
a koordináciu predvolebnej kam-
pane v našom meste.

4.4. - Službyt, spol. s r.o. Senica – vyhod-
notenie r. 2005 a príprava investič-
ných zámerov v tomto roku.

- Rokovanie so zástupcami ratingo-
vej agentúry.

5.4. - Pracovné rokovanie na tému pro-
jekty a granty EÚ a ich možná
implementácia v našom meste.

- Stretnutie s členmi Zväzu občanov
postihnutými civilizačnými choro-
bami.

6.4. - Rokovanie MsR.
7.4. - Detva – zastupovanie ZMOS na

stretnutí Asociácie základných
umeleckých škôl na Slovensku  na
tému originálna  pôsobnosť obce
vo vzťahu k umeleckým školám.

10.4. - BVS – pracovné rokovanie s čle-
nom predstavenstva BVS
Ing. A. Procházkom na tému inves-
tície v meste, kanalizácia Čáčov –
Kunov, dodávka pitnej vody, apod.

- Rokovanie s projekčnou firmou ISF
vo vzťahu  k priemyselnej zóne.

- PRO REGION – príprava imple-
mentácie úspešných projektov
v meste.

- Pracovné stretnutie  IPEC – prí-
prava ponúk pozemkov pre ďalšie-
ho investora.

11.4. - Správna rada Zariadenia sociál-
nych služieb.

- Technické služby, a.s. Senica – pra-
covné rokovanie na tému otvore-
nie Zberného dvora  a likvidácie
čiernych skládok na území mesta.

12.4. - Rokovanie s poslankyňou NR SR
PaedDr. Dagmar Bollovou o vzá-

Pomoc občanom 
Mestské zastupiteľstvo  v Senici na

svojom 20. riadnom zasadaní konanom
dňa 20. apríla rozhodlo o poskytnutí
finančnej výpomoci obyvateľom postih-
nutým povodňou dňa 29. apríla. Finanč-
ná výpomoc bude poskytnutá formou
jednorázovej dávky podľa VZN č. 41 na
základe predloženej žiadosti. Formulár
žiadosti si občania môžu vyzdvihnúť na
MsÚ v Senici – oddelenie sociálnych
vecí alebo na internetovej stránke mesta
www.senica.sk. 

Vôňa mieru,
šťastia a slobody
(dokončenie zo str. 1)

Čas od hrôzostrašnej vojny plynie, ale
vrava bojov nemôže prestať znieť ani po
61 rokoch - pravda nemôže vykrvácať.
Len na Slovensku ju pripomínajú pamätní-
ky na Dukle, v Dargovskom priesmyku, na
Slavíne a viaceré spoločné cintoríny vo
Zvolene, žilinskom Bôriku a v ďalších slo-
venských mestách a obciach.

So všetkou úctou spomínajme na tých,
ktorí položili  za našu slobodu svoje živo-
ty. Každá obeť mala svoje hrdé meno,
svoju tvár, matku, otca, rodinu i ľudský
osud. Mnohé sovietske matky, dcéry až
po 30 rokoch čakania, hľadania, sa dozve-
deli o mieste odpočinku svojich drahých. 

Ešte žijú v našom meste občania Karol
Bajus, František Čech, Josef Fritz, Ján Gáf-
rik, Pavel Kvanduch, Ján Mitrík, Ján Ryčov-
ský, Ján Žila i ďalší, ktorí sa zúčastnili
bojov za našu slobodu so zbraňou v ruke. 

Prežili, ale z pamäti sa im nikdy nevy-
tratí potôčik krvi vytekajúci z úst mŕtveho
priateľa s nevypovedanou prosbou: „Poz-
dravte mojich drahých doma!“ Mnohí
mladí ľudia so svojimi prerušenými životo-
pismi, načúvajú clivú pieseň stromov
v hlbokých slovenských horách alebo
v cudzej zemi bez pamätníkov, bez mena.

Mier, tvorivá práca naplnili našu krajinu.
Tí, ktorí prežili hrôzy vojny, sa spontánne
zapojili do jej rozvoja vedomí si, že vlasť to
sú dejiny, jej zápasy o národnú a ľudskú
dôstojnosť, to je život a práca jej ľudu,
jeho umenie, zvyky, jeho sny a túžby, jeho
nové perspektívy. To je jesť chlieb z jej polí
a piť vodu z jej prameňov. To sú radostné
detské hry i pokojná staroba. I naše mesto
sa zmenilo na nepoznanie.

Do života vstúpili nové generácie,
ktoré hrôzy vojny nezažili a my ani
nechceme, aby sa také niečo stalo. Niek-
torí ľudia ľahostajne hovoria „Vojna skon-
čila, zabudnime". To nemôžeme urobiť.
My sa musíme hlbšie zamýšľať nad vzni-
kom, priebehom i následkami druhej sve-
tovej vojny - tohto najstrašnejšieho zápo-
lenia ľudí, myšlienok i techniky a hľadať
zmysel nesmiernych ľudských i materiál-
nych obetí a poučenia z nich. Nebuďme
ľahostajní voči prejavom neofašizmu
a neonacizmu.

I po 61 rokoch vyrieknime: „Vojnu
nikdy, nikdy viac!“ Zo srdca žičíme slo-
bode, posvätenej krvou. Budúcnosť závi-
sí od toho, čo sami zo svojej vlasti a svoj-
ho života urobíme. Hľadajme spoločnú
reč pri riešení zložitých situácií, ktoré
doba prináša.

Keď budeme pokladať na symbolické
hroby pri soche Víťazstvo u nás v Senici
či inde k pamätníkom kvety, viďme v kaž-
dom tváre tisícky ľudí so skleneným
pohľadom, ktorí tiež chceli byť živými
kvetmi – vždy kvitnúcimi, voňajúcimi,
vždy milujúcimi a vždy našimi.

Milina Rosová
tajomníčka Oblastného  

výboru SZPB Senica

jomnej spolupráci pri rozvoji
nášho mesta.

18.4. - Koncepčná príprava projektov pre
školy a školské zaradenia a revitali-
zácie kasární.

- Rokovanie s domácim investorom
o jeho zámeroch pri rozširovaní
služieb občanom v obchodoch
101 Drogérií.

- Pracovné stretnutie s členmi Stra-
ny zelených – ochrana a budova-
nie životného prostredia v meste.

19.4. - Rokovanie s poisťovňou Allianz
o vzájomnej spolupráci.

- Správna rada Polikliniky – pracov-
né stretnutie – vyhodnotenie
r. 2005 a schválenie investičných
zámerov pre rok 2006, riešenie
aktuálnych problémov v zdravot-
níctve.

20.4. - Snem Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti.

- Rokovanie MsZ. 
21.4. - Slávnostné prijatie novej starostky

a poslancov z partnerského švaj-
čiarskeho mesta Herzogenbuch
see.

- Pracovné rokovanie so starostkou
obce Šajdíkove Humence a inves-
tičnou spoločnosťou GG, a.s.
o výstavbe golfového ihriska
medzi senickým letiskom a obcou
Šajdíkove Humence.

Cesta k slobode
Skončenie 2. svetovej vojny si v piatok

5. mája o 14.30 hod. pri soche Víťazstvo
na  Námestí oslobodenia  pripomenú
predstavitelia Mesta Senica, štátnych úra-
dov a inštitúcií, zástupcovia politických
strán a občianskych združení. Na pietny
akt položenia kvetov pozývame  všetkých,
ktorí  svojou účasťou vyjadria úctu ľuďom,
ktorí zomreli  na bojiskách. 

Cesta k slobode – prameň národnej
hrdosti.  Výstava s týmto názvom bude
otvorená 5. mája o 16. hod. v CVČ. Jej
organizátori  Oblastný výbor  Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
a Záhorské osvetové stredisko v Senici vo
fotodokumentoch na siedmich paneloch
faktograficky vyjadrujú  národnooslobod-
zovacie boje, ktoré sa odohrávali  v teraj-
šej  v pôsobnosti oblastnej organizácie
SZPB. Výstava bude otvorená  do  22.
mája. 
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Ochrana zdravia
a výtvarníci v Arcelore

29. marca sa v Senici uskutočnil Deň
bezpečnosti  a ochrany zdravia v spoloč-
nosti Arcelor. Po prvýkrát bol súčasne vo
všetkých strediskách tohto najväčšieho
európskeho a druhého najväčšieho sveto-
vého oceliarskeho gigantu  Arcelor po
celom svete. Jeho súčasťou bolo otvorenie
výstavky a vyhodnotenie výsledkov tvori-
vej dielne detí   výtvarného odboru  senic-
kej Základnej umeleckej školy. Mladí
výtvarníci sa inšpirovali tamojším pracov-
ným prostredím počas tvorivej dielne 21.
marca.   

Súčasťou dňa bola prezentácia progra-
mu o zásadách uplatňovaných v praxi pod-
niku v oblasti bezpečnosti a zdravia. Potom
nasledovali príklady práce na vysokozdviž-
ných vozíkoch, manipulácie s prenášaním
13-tonového zvitku oceľového plechu
pomocou žeriavu a v spolupráci so Sloven-
ským červeným krížom  aj praktické ukážky
poskytnutia  prvej pomoci ranenému.

Účastníkmi Dňa bezpečnosti  a zdravia
Arceloru boli  zamestnanci senickej oce-
liarskej firmy Arcelor, ich rodinní príslušní-
ci,  záujemcovia o prácu vo firme, zástup-
covia spolupracujúcich podnikov a organi-
zácií, predstavitelia Mesta Senica
i Základnej umeleckej školy v Senici
a jedenásti mladí výtvarníci, ktorí pracova-
li  v Arcelore počas tvorivej dielne.

Priamo vo výrobnej hale pri  nainštalo-
vanej výstavke najkrajších výtvarných prác
najlepší z rúk generálneho riaditeľa Arce-
loru Senica  Ing. Petra Ďuriača a manažér-
ky Miriam Chropovskej prevzali diplomy
a vecné ceny. Tretie miesto  patrilo 12-roč-
nému Daliborovi Rakovi, 2. miesto 16-roč-
nej Alžbete Dornákovej, a víťazkou sa
stala  16-ročná Lucia Pavešicová. Ďalšími
účastníkmi tvorivej dielne, ktorých výtvar-
né práce v Arcelore vystavovali, boli deti
vo veku od 11 do 14 rokov: Michal Man-
ďák, Marián Hercog, Marián Beer, Monika
Madáková, Slavomíra Poláková, Martin
Holkovič, Michaela Otrubčáková a Ivana
Bachurová.

Pri vystavených výtvarných prácach
bola nainštalovaná  aj fotoreportáž z ich
pobytu  v Arcelore, vrátane poďakovania
zo strany  organizátorov: „Naša vďaka
patrí riaditeľovi ZUŠ  v Senici Mgr. Mila-

novi Gálovi za ochotu a spoluprácu ako
i pedagógom, ktorí sa venujú talentova-
ným deťom – Štefanovi Orthovi, Mgr. art.
Natálii Žúrkovej a Mgr. Hane Nečasovej.“ 

V senickom Arcelore bude pri spracú-
vaní  približne 27-tisíc ton oceľových ple-
chov v tomto roku pracovať  na jednu pra-
covnú smenu 36 ľudí (koncom marca ich
bolo 21).  Do piatich rokov má Arcelor
zamestnávať okolo stovky ľudí. V treťom
štvrťroku 2006 by mala byť v závode
dokončená nová výrobná hala. Jej produk-
cia bude viazaná priamo na dodávky pre
automobilku PSA Peugeot Citroen v Trna-
ve. Pri výrobe budú uplatňovať ako prví na
Slovensku novú technológiu na výrobu
laserových zvarencov, čiže výrobkov
určených pre automobilový priemysel
a výrobcov bielej techniky, ktoré vzniknú
laserovým zváraním tenkých oceľových
plechov rôznych hrúbok.                            

Milan Soukup
Foto autor

Mladí výtvarníci priamo vo výrobnej hale
pozorne počúvali generálneho riaditeľa
Arceloru Ing. P. Ďuriača.

Akordeón opäť zažiaril  
Posledný marcový deň sa stal sviatoč-

ným dňom akordeónu a jeho nadšencov.
Regionálnu prehliadku akordeónistov zor-
ganizovala Základná umelecká škola
v Senici v spolupráci s občianskym zdru-
žením Výchova umením a Konzervató-
riom v Bratislave. Stretli sa na nej učitelia
a žiaci nášh oregiónu. Súčasťou tohto
podujatia sa stal odborný seminár, na kto-
rom sa v dopoludňajších hodinách stretli
učitelia zo ZUŠ: Holíč, Gbely, Brodské,
Skalica, Myjava, Hodonín, Nitra a Senica.

Lektorom seminára bol Tibor Rácz –
profesor Konzervatória v Bratislave, kon-
certný umelec a riaditeľ Metodického
centra akordeónistov Marty Szökeovej
v Bratislave. V úvode seminára sa profesor
Rácz dotkol dôležitosti postavenia ZUŠ vo
výchovno-vzdelávacom procese. Podčiar-
kol plnú profesionalitu učiteľov  ZUŠ –
absolventov konzervatórií v súvislosti
s krédom: „Umenie musí učiť umelec“.
Zdôraznil, že novými štrukturálnymi zme-
nami umelecké školstvo stratilo svoj kredit,
ktorý mu náležite patrí. V ďalšej časti semi-
nára sa zaoberal problematikou súčasnej

akordeónovej tvorby, odpovedal na otáz-
ky zúčastnených týkajúcich sa správnej
techniky nástrojovej hry, i problematiky
výroby nástrojov a možnosti zadováženia
kvalitných nástrojov zo zahraničia..

V poobedňajších hodinách sa koncertná
sála rozozvučala nádejnými mladými akor-
deónistami  z Gbelov, Holíča a Senice,
ktorí sa predstavili v sólovej a komornej
hre. Na záver prehliadky vystúpil poslu-
cháč piateho ročníka Bratislavského Kon-
zervatoria - Marek Uhrín,  ktorý študuje
pod vedením Tibora Rácza. V jeho preve-
dení sme si vypočuli skladby od Fritza
Doblera, Johanna Sebastiana Bacha, či
Pijotra Londonova. Senické publikum zau-
jal svojou technickou bravúrnosťou
i vyzretým umeleckým cítením. 

Posledné slovo patrilo profesorovi Rác-
zovi, ktorý pozitívne zhodnotil výkony mla-
dých umelcov.  Hlavné ocenenie za najlep-
ší výkon udelil Lukášovi Krchovi, žiakovi tre-
tieho ročníka ZUŠ Senica z triedy pani uči-
teľky Anny Rýzkovej. Tento mladý akordeó-
nista bude reprezentovať náš  región na
koncerte víťazov Medzinárodného akorde-
ónového festivalu, ktorý sa bude konať prvý
júnový týždeň v Dunajskej Strede. Na
tomto festivale sa každoročne stretávajú
najlepší  interpreti z jednotlivých krajín
sveta.

Akordeón opäť dokázal, že má nezastu-
piteľné miesto nielen v ľudovej a populárnej
hudbe, ale i na koncertnom pódiu.  - ar-

Tibor Racz udeľuje hlavné ocenenie  Luká-
šovi Krchovi.                  Foto Štefan Orth

Blahoželali k výročiu 

V piatok 21. apríla navštívila Senicu
delegácia obecnej rady z partnerského
švajčiarskeho  mesta Herzogenbuchsee.
V obradnej sieni Mestského úradu prijal
starostku Charlotte Ruf primátor Senice
Ľubomír Parízek, ktorý jej venoval pamät-
nú plaketu, vydanú pri príležitosti výročia
mesta.

Bola to prvá oficiálna návšteva novozvo-
lenej starostky na Slovensku, ktorá tento
post zastáva od minuloročných novembro-
vých volieb.   Pretože sa nemôžu zúčastniť
našich osláv 750. výročia 1. písomnej
zmienky o Senici v máji, zavinšovali mestu
všetko najlepšie už teraz. Dar Senici sym-
bolizuje zvon, na ktorom sú erby oboch
miest i pripomienka nášho jubilea. Švajčiar-
ski hostia sa zapísali do Pamätnej knihy
Senice a navštívili aj Oreské.

Text a foto Viera Barošková

Zvon ako symbol priateľstva medzi part-
nerskými mestami.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - APRÍL 2006 

autor: názov: vydavateľ:

1. Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus
2. Brezina, T. Strašidelná rodina Arkus
3. Fieldingova, J. Bábika                                                Ikar
4. Brown, D. Da Vinciho kód                        Slovart
5. Lindseyová, J. Miluj ma navždy Ikar
6. Trostburg, M. 499 tipov pre milovníkov psov Arkus
7. Lansky, B. O výchově s úsměvem Vyšehrad
8. Koppensteiner, Ch.    Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
9. Cornwellová, P. Mäsiarka Ikar
10. Hirigoyen, M. Psychické násilí v rodině Academia
11. Tanská, N. Puf a Muf Buvik
12. Badegruber, B. Příběhy pomáhají s problémy Portál

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Detské doplňovačky 2/06
Druhé tohtoročné číslo obľúbených detských doplňovačiek je venované lunaparku
a atrakciám, ktoré sa tam nachádzajú. Časopis si môžete kúpiť vo všetkých stánkoch
Mediaprint-kapa na celom území SR a v sieti predajní Panta Rhei.

Pripravujeme:
Marcus Sedgwick: Kniha mŕtvych dní (triler)

Veronika Zíšková si
užila svoju prvú vernisáž

Len pár dní po veľkonočných sviatkoch sa
v kultúrnom dome v Senici konala vernisáž
výstavy fotografií Splynutie, ktorej autorkou je
mladá Seničanka Veronika Zíšková. Vernisáž
výstavy Splynutie bola jej debutom, ale ako
výstava je táto druhá v poradí.

V decembri v minulom roku sa  totiž
mladej neprofesionálnej fotografke
podarila prvá výstava, ktorá mala názov
Krehkosť, jemnosť, tajuplnosť. Išlo o výsta-
vu, kde sa Veronika predstavila ako mladá
autorka fotografií  snažiaca sa nájsť  samu
seba a predstaviť sa v takom svetle, aké
vyžaroval samotný názov výstavy.

Senické zrkadielko
Anky Gamanovej

30. marca bolo v senickom Dome kultú-
ry rušno. Počas súťažnej prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skali-
ca sa na dosky, ktoré znamenajú svet, posta-
vilo 150 detí zo Senice, Cerovej, Kútov,
Radošoviec a Gbelov. V publiku sa počas
dňa vystriedalo takmer 800 školákov
z nášho mesta   a jeho okolia.

V roku 750. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Senica dostala súťaž nový
názov – Senické zrkadielko Anky Gamano-
vej. S menom PaedDr. Anny Gamanovej sa
spájajú najväčšie úspechy detskej dramatic-
kej tvorivosti, študentského divadla a ume-
leckého prednesu v okrese, kraji i na Slo-
vensku. Ako pedagogička ZUŠ v Senici,
zakladateľka a vedúca divadelného súboru
Zádrapky, získavala ocenenia na všetkých
stupňoch súťaží a festivalov organizova-
ných na Slovensku a v zahraničí. Postupne
sa stávala známou dramaturgičkou, scená-
ristkou, režisérkou a organizátorkou diva-
delného života, bola silnou konkurenciou
a uznávanou osobnosťou v oblasti amatér-
skeho i profesionálneho divadla. Počas 18
rokov pôsobenia na literárno-dramatickom
odbore ZUŠ v Senici Anka “vypravila” do
divadelného života mnoho mladých umel-
cov pôsobiacich v súčasnosti na profesio-
nálnych scénach, v médiách a v zahraničí
(Bibiana Ondrejková, Helena Krajčiová,
Martina Klimáčková, Zuzana Ožvoldíková,
Mária Repková, Vlado Adásek, Gregor
Hološka, Ján Slezák, Andrej Štermenský,
Milan Mikulčík, Andrea Kiráľová, ai.). Jej
zásluhou šírili Zádrapky dobré meno školy
a mesta Senice v Liverpoole, Londýne, Gla-
zove, Dortmunde, Lewese, Rudolstadte,
Ankare. 1. septembra 2001 PaedDr. Anna
Gamanová svoj literárno-dramatický odbor
náhle opustila. Organizátori regionálnej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti sa rozhodli pomenovať 35. a všet-
ky ďalšie ročníky súťaže práve jej menom.

Na 1. ročníku Senického zrkadielka
Anky Gamanovej sa prezentovalo deväť
súborov divadla hraného deťmi s ôsmimi
divadelnými predstaveniami a jednou scé-
nickou miniatúrou. Výkony skúsených mla-
dých hercov i tých, ktorí sa divadelného
umenia dotkli po prvý raz, hodnotila odbor-
ná porota – Mirka Čibenková-Nvotová, dra-
maturgička Divadla Jána Palárika v Trnave
a pedagogička VŠMU v Bratislave, Martin
Peterich, divadelný režisér a redaktor Slo-
venskej televízie v Bratislave a Vladimír
Sadílek, divadelný režisér a herec Bratislav-
ského bábkového divadla. 

1. miestom bola ocenená inscenácia
DDS Radosť v Kútoch s názvom Kráľovstvo
ruží  (okres Senica) a rozprávkový príbeh
Oscara Wilde Šťastný princ v podaní DDS
Drak v Radošovciach (okres Skalica). Členo-
via súboru Zádrapky získali tiež 1. miesto za
pohybovo-pantomimický výstup s názvom
Hračka, ktorý vznikol pod režijným vedením
Ivety Fodorovej. 2. miesta za okres Senica si
podelili dve skupiny zádrapkárov za predsta-
venia Karmaňola a Minehava v réžii Štefánie
Jánošovej a za okres Skalica získal 2. miesto
DDS Gbelanček z Gbelov za hru Ronja. Čle-
novia súboru Záhoráčik zo ZŠ s MŠ v Cero-

vej si za ľudovú rozprávku Pastierska kapsič-
ka odniesli 3. miesto. Individuálnu cenu za
výber témy predstavenia Lietajúci mlyn ude-
lila odborná porota vedúcej a režisérke
súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici Ivete
Fodorovej a ocenený bol aj herecký výkon
talentovanej Izabely Prokopiusovej z Kútov
za stvárnenie postavy papagája v rozprávke
Kráľovstvo ruží. Pre tvorcov divadelných
inscenácií bol pripravený tiež vzdelávací
program – odborný hodnotiaci seminár.
DDS Radosť z Kútov s Kráľovstvom ruží,
súbor Drak z Radošoviec so Šťastným prin-
com a pantomimický výstup Hračka v poda-
ní členov súboru Zádrapky postúpili na kraj-
skú súťažnú  prehliadku detskej dramatickej
tvorivosti Trnavského kraja Senickú divadel-
nú jar.

Záhorské osvetové stredisko v Senici
ako hlavný organizátor podujatia ďakuje
Mestu Senica, Nafte, a. s. Gbely, Coop Jed-
note Senica a zriaďovateľom súborov, ktorí
prispeli k tomu, aby sa sviatok detskej
radosti mohol uskutočniť.

Jaroslava Slezáková, ZOS 

Mladá fotografka hovorí, že fotenie je jej
koníčkom a akousi duchovnou cestou
spoznania sa a ukázania svojho vnútra ostat-
ným ľuďom. Napokon teda chce to, čo
každý umelec. Upozorniť na seba, na svoju
rovinu videnia okolitých vecí a porovnávať
sa s ostatnými názormi na svet. 

Výstava Splynutie sa stala akýmsi prek-
rývaním sa rôznych motívov. V jednej časti
je možné nájsť kvety či západ slnka, v dru-
hej hory, ľudí... Jednoducho však môžeme
povedať, že toto všetko splýva do jedného
veľkého celku, do prírody. Tá je zároveň aj
Veronikiným najobľúbenejším miestom.
Tam sa cíti doma a  získava inšpiráciu.

Na výstave je možné vidieť aj fotografiu
s názvom Most, ktorá si minulý rok získala
na celoslovenskej súťaži neprofesionálnej
digitálnej fotografie s medzinárodnou účas-
ťou v Galante tretie miesto.

Vernisáž bola pre mladú autorku foto-
grafií významným míľnikom, pretože sa jej
zúčastnilo nielen veľa ľudí z radov verej-
nosti, ale aj primátor mesta Senice Ľubomír
Parízek a profesionálny fotograf BJ Murphy.

Výstava Splynutie je otvorená na
poschodí kultúrneho domu v Senici do
ôsmeho mája. Všetci ste srdečne vítaní!

-jh-

Mladá autorka so svojimi fotografiami.
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Otvorené okná našimi
očami 

Obchodná akadémia sa už po mnohé
roky zapája do programov a projektov
Európskej únie. Aj v tomto školskom roku
sa v rámci vyučovania a informatiky zapo-
jila do jazykového projektu Comenius,
ktorý je charakteristický práve vzájomnou
výmenou študentov. Celý tento projekt je
realizovaný s podporou Európskeho spo-
ločenstva v rámci programu Socrates.

A čím sme boli výnimoční? Tým, že štr-
násť študentov talianskej hotelovej školy
Nino Bergese v Janove spolu s ich učiteľmi
v decembri 2005 navštívilo našu školu, oko-
lie a na 14 dní boli všetci ubytovaní v slo-
venských rodinách. Po celý čas pobytu spo-
znávali slovenské jedlá, kultúru, jazyk,
zvyky, ale aj povahu Slovákov. Nakoniec sa
zhodli na tom, že naša krajina je pokojnej-
šia, školy prísnejšie, jedlo malo pre nich špe-
cifickú chuť... Pozitívne pre Slovensko je, že
zistili, že nie je také, ako ho mnohí cudzin-
ci vnímajú a koniec-koncov i opisujú. Nad-
viazali tu veľa kamarátskych vzťahov
a podaktorí sa sem plánujú  vrátiť...

O dva mesiace po ich pobyte u nás a
jazykovej príprave na hodinách kurzu ta-
liančiny sme si my - slovenskí žiaci spolu
s pani profesorkou Mgr. Máriou Briesten-
skou a našou pani riaditeľkou Ing. Mirosla-
vou Príkopovou prichystali kufre a leteli do
Janova.

Prežili sme tam krásnych 15 marcových
dní, ktoré boli nabité úžasnými celoden-
nými aktivitami. Dennodenne sme chodili
po výletoch, historických pamiatkach,
múzeách, boli sme prítomní na niekoľkých
školských hodinách, dokonca sme pomá-
hali talianskym študentom s vypĺňaním
dotazníkov. Môžem skonštatovať, že ich
vyučovanie je oveľa voľnejšie, učitelia
menej prísni, čo sa niekedy prejavilo či už
na výsledkoch alebo aj na správaní niekto-
rých žiakov.

Bývali sme v ich rodinách, spoznávali
ich špeciality (cestoviny - pasta s omáčkou
- pesto), zdokonaľovali sa v ich jazyku...
Myslím si, že Taliani sú omnoho tempera-
mentnejší a pri mnohých akciách sme zis-
tili, že sa absolútne nikam neponáhľajú a
hlavne, veľmi sa im páčia slovenské diev-
čatá. 

Boli sme sa pozrieť aj v miestnych

baroch a na diskotékach. Výhodou bolo,
že nikde sa nesmelo fajčiť. Na každej dis-
kotéke sa tancovalo na stoloch. Hovorím,
iný život.

Z Janova som, ja osobne, odchádzala
s morom sĺz na lícach, pretože tam mám
svoju druhú taliansku rodinu a veľa kama-
rátov, s ktorými som stále v kontakte.

Nemyslite si, že sme nič nemali za
úlohu. Účelom projektu bolo v prvom
rade vytvoriť produkt, ktorý charakterizuje
mladých ľudí Európskej únie, spoluprácu,
multilingválnosť. Náš produkt, ktorým je
Kniha pre krížovkárov, sa nazýva Otvore-
né okná. Tak ako brány a mosty, aj okná
symbolizujú ducha otvorenosti a spoluprá-
ce v EÚ, sú metaforou vzťahov medzi
národmi v Európe.

Za celý tento projekt chcem poďakovať
najmä pani Mgr. Márii Briestenskej, koor-
dinátorke projektu, pani riaditeľke Ing.
Miroslave Príkopovej a EÚ, ktorá to celé
hradila. Podľa môjho názoru by mi žiadna
cestovná kancelária neumožnila to, čo
nám umožnil tento projekt, a to je
spoznanie toľko nádherných miest v Ligú-
rii a samozrejme získanie rodiny a mnoho
nových priateľov.

Lucie Novotníčková
študentka 3. C

Slovenskí študenti so svojimi novými tali-
anskymi kamarátmi. 

Čo nové u Slniečok?
Po mesačnej prestávke prichádza naše

materské centrum opäť s výsledkami anke-
ty k medzinárodnej kampani Ako chceme
vychovávať svoje deti. Táto smeruje k ini-
ciovaniu medzinárodného dialógu medzi
materskými centrami (ďalej MC) a lokálny-
mi skupinami žien na tému rodičovstva
a k vytváraniu prostredia priateľského
k rodinám v našich mestách a komunitách.
Cieľom je zistiť, kam smeruje súčasná
výchova detí.

Dnes sa zamýšľame nad otázkou,
v akom zmysle sú MC špecifickým prost-
redím pre výchovu dieťaťa. Odpovede
nám prinášajú mamičky našich slniečok. 

Vraví sa všade dobre, doma najlepšie.
Ale predsa sú veci, ktoré rodičia akýmko-
ľvek úsilím nemôžu dieťatku doma poskyt-
núť. Veď väčší kolektív rovesníkov (detí do
3 rokov) mu doma sotva doprajeme.
Vďaka stretnutiam s nimi sa učia deliť
o hračky, ktoré sú im vzácne a doma ich
nemôžu mať. Deti sa však tešia aj na spo-
ločné hry, pesničky a riekanky v kruhu
s nami, mamičkami. Malý nedostatok vidí-
me v občasnom hluku a veľkom počte
návštevníkov. Nuž, niekedy nám to tak
vyjde, že v malom domčeku sa nás stretne
viac ako znesie... Ešteže dobrých ľudí sa
všade veľa zmestí. V MC však deti nadob-
údajú aj iné hodnoty. Učia sa vážiť si iných
ľudí, hovoriť pravdu, byť trpezlivé a ohľa-
duplné. Skúšajú pomôcť kamarátom a osa-
mostatňujú sa. Deti sa na známe tváre
z MC vždy tešia. Zbavujú sa strachu
z nových tvárí, veď my, slniečkové mamič-
ky sme milé nielen k svojmu dieťatku.
Lásku rozdávame všetkým. Len občas
počuť detský plač - po súboji o hračku.
Raz darmo, sú to osobnosti! Stretnutia
s druhými mamičkami nám dávajú pocit

istoty, prestávame pochybovať o správ-
nosti našej výchovy a učíme sa lepšie
rozumieť svojmu dieťatku. Podporujeme
sa v rozhodnutí dlho dojčiť, vymieňame si
rady a pomáhame si riešiť problémy. Zís-
kavame tu nápady ako príjemne prežiť
voľný čas s našimi maličkými. Zo strany
MC cítime spätne podporu vždy, keď ho
navštívime. Pomáhajú nám besedy
s odborníkmi, rady o dojčení a jednodu-
cho pocit, že sme tu vítané. Pochopili sme,
že rodina je najdôležitejším miestom pre
výchovu dieťaťa a že naším hlavným
poslaním je starať sa o deti a domácnosť,
ale aj že musíme byť svojmu potomkovi
vzorom v pracovitosti, obetavosti, ochote
pomôcť a nekonečnej láske, že nemôže-
me deti porovnávať, lebo každé je jedi-
nečné a úžasné. A v čom sa odlišuje MC
od ostatných predškolských zariadení?
Predovšetkým v tom, že matka tu môže
byť so svojím dieťaťom. Prídeme a odíde-
me, kedy chceme. Sledujeme svoje dieťat-
ko vo väčšom kolektíve. Máme s ním väčší
citový kontakt a vládne tu príjemná domá-
ca pohoda. Stretávame sa tu ženy, ktorých
hlavným záujmom a túžbou je zdravý
vývin dieťaťa. Nemáme tu žiadne striktné
predpisy a plány, cítime voľnosť. Popri
relaxe, ktorý nám MC poskytuje, máme
možnosť aj vzdelávať sa.

Pochopili sme, že naša hodnota spočí-
va predovšetkým  v materstve...

Silvia Krišáková, CVČ

Poďte s nami 
do Bratislavy

V nedeľu 14. mája  si pripomíname
Deň matiek. Poniektorí možno ešte
máte v pamäti náš minuloročný veselý
výlet do NTC v Bratislave, kde sme
pomohli prekonať Guinnessov rekord
v tlačení kočiarov na 1 míľu a zúčast-
nili sme sa aj pekného sprievodného
programu. Prežili sme príjemné sobot-
né popoludnie v spoločnosti stoviek
rodín s malými deťmi.

Aj tento rok  za podpory Mesta
Senica znova organizujeme zájazd na
Deň matiek s Úniou materských cen-
tier v Bratislave. Bude to v sobotu 13.
mája súčasne v troch slovenských
mestách Bratislava, Humenné, Banská
Bystrica. Opäť sa pokúsime prekonať
rekord a zabavíme sa. Naše materské
centrum dostalo možnosť prezento-
vať sa v jednom z desiatich stánkov na
bratislavskom Hviezdoslavovom
námestí, kde sa celé podujatie usku-
toční. Preto  aj touto cestou naň srdeč-
ne pozývame. Vy, ktorí chcete ísť
s nami autobusom, vezmite ocina,
kočiar, dáždnik a papanie a ešte pred-
tým sa podrobnejšie informujte na
tel. čísle 0908 110 814.

Je nutné sa vopred prihlásiť! Pred-
pokladaný odchod je o 13.30 hod. od
CVČ, príchod o 21.00 hod. Nemajte
obavy, deti to zvládnu. Minuloroční
účastníci vám to  potvrdia.

Silvia Krišáková, CVČ
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O tom ako zneužívajú
naše city...

Na senickom námestí možno stretnúť
rôznych ľudí, vidieť rôzne aktivity. Zopár-
krát tu sedel i žobrák, niekoľkokrát nevi-
diaci zbieral na operáciu, ženičky predá-
vajú vajíčka a kytičky, rôzne skupiny zbie-
rajú podpisy na rôzne petície. Skrátka,
život je tu čulý. Zvykli sme si na našich
domácich predavačov novín, dokonca
v Senici dostať NOTA BENE, ktorým sa dá
konkrétne pomôcť konkrétnemu človeku
v núdzi. Deň narcisov a deň Bielej pastel-
ky sa stali už tradíciou a občas si človek
kúpi aj nejakú pohľadnicu, ktorou podporí
útulok pre zvieratá. Ale začínajú sa tu
objavovať aj ľudia, ktorí sa domáhajú
nášho súcitu cez tú najcitlivejšiu strunu:

Karaoke show  
V piatok 21. apríla  sa  po niekoľkých

preloženiach z dôvodu záplav konečne
dočkal svojej realizácie 2. ročník spevác-
kej súťaže populárnej piesne pre deti do
13 rokov KARAOKE SHOW, ktorý organi-
zovalo Centrum voľného času. 

V troch kategóriách sa ho zúčastnilo 19
sólistov zo štyroch ZŠ a 1  MŠ, a dokonca
aj dve hudobné skupiny v kategórii minip-
layback show. Hosťom podujatia a záro-
veň predsedom poroty bol Ľubo MIČA,
semifinalista Superstar a Peter Pecha
z Gbelov, niekoľkonásobný víťaz súťaže
POP Senica, ktorý tiež zasadol v porote.
Okrem iného obaja prispeli i do programu
svojím vynikajúcim vystúpením a samoz-
rejme autogramiádou. V porote ďalej roz-
hodovali Vierka Šusteková a Miro Tehlár
a v staršej kategórii ich vymenili
Mgr. Lenka Plešová a Patrícia Barkóci.

Divákom zo školských klubov sa asi naj-
viac páčila kategória miniplayback show,
v ktorej sa so suverenitou sebe vlastnou
predviedla skupina MODUS (súrodenci
Krišákovci a Klárka Sakmárová z III.ZŠ)
a skupina RAMMSTEIN  (v podaní štvrtá-
kov zo IV. ZŠ).

I ostatné výkony  boli hodné obdivu,
mňa osobne príjemne prekvapila víťazka
kategórie do 12 rokov Nikola Šišková
a najmä víťaz  kategórie popoplayback,
iba 10 ročný Adam Pavlovčin s anglickou
piesňou Bad day.  S úžasom som sledova-
la i výkon Patrika Sadloňa s piesňou Wild
dance od Ruslany a vystúpenie Igora Riga
zo Spojenej školy. Najmladšou účastníč-
kou súťaže bola 6 ročná škôlkarka Silvia
Reháková (IX.MŠ), ktorá získala cenu
poroty.

Blahoželáme víťazom ale i všetkým
zúčastneným za to, že sa venujú konkrét-
nemu záujmu, že sú odhodlaní prezento-
vať sa na verejnosti a určite tušia, že
PIESEŇ zbližuje, pohladí a je s ňou veselo. 

Poďakovanie ďalej patrí i moderátorom
podujatia Terezke Včelkovej  a Michalovi
Kalmanovi.  Michal sa tiež ujal zvukár-
skych povinností za mixážnym pultom.

Dana Kopecká, odd. kultúry CVČ

robia zbierku na detskú onkológiu. Ponú-
kli mi pohľadnicu za „zdravotnícku dvac-
ku“, ako sa hovorí. Keďže s detskou onko-
lógiou mám žiaľ vlastné skúsenosti, spo-
zornela som a pýtala viac informácií
o organizácii. Z letáčiku som sa dozvedela,
že okrem onkologicky chorým pacientom ,
pacientom s cukrovkou a drogovo závislým
tento fond prispieva aj na obnovu pamiatok
a záchranu životného prostredia. Takže
široká bohumilá činnosť.  Prečo ale preda-
vači pohľadníc pýtali peniaze výlučne na
detskú onkológiu, keď teoreticky mohli z
vybratých peňazí podporiť drogovo závis-
lých alebo obnovu pamiatky?

Druhé prekvapenie ma čakalo, keď
som si vyhľadala  na internete stránku Ne-
ivestičného fondu Help. Na je oficiálnej
stránke ma privítalo upozornenie, že ku
dňu 20.3.2006 bude činnosť Help.n.f.
pozastavená na dobu neurčitú. A oznam,
že i naďalej môžete prispieť, trebárs daro-
vaním 2% z vašich daní.

Čo si má človek myslieť o takomto
postupe tejto organizácie? Že nehrá
s občanmi čistú hru, zavádza ich a mini-
málne zvyšuje nedôveru ľudí voči organi-
záciám, ktoré skutočne pomáhajú chorým
deťom.

Poznám činnosť združenia na pomoc
detskej onkológii pri Detskej fakultnej
nemocnici, osobne som videla klaunov
(projekt Doktor klaun)  v akcii pri lôžku
chorých detí, poznám primárku Detskej
onkológie MUDr. Danu Seinovú, ktorá je
pôvodom Seničanka a zachraňuje životy
malým pacientom, poznám Mobilný
hospic Plamienok a MUDr. Jasenkovú,
anjelsky dobrú ženu, ktorá pomáha cho-
rým deťom a ich rodinám uľahčiť posledné
chvíle života a žiaľ, poznám i choré deti.
Ak chce  niekto skutočne pomôcť chorým
deťom, nech sa obráti priamo na nemoc-
nicu , trebárs na DFN NsP Kramáre, onko-
logické oddelenie.

A preto som citlivá na to, keď niekto
ich utrpenie zneužíva na nejaké neisté
ciele. Možno Neivestičný fond Help sku-
točne pomáha. Mňa však nepresvedčil a v
budúcnosti takýchto ľudí na senickom
námestí oblúkom obídem.

RNDr. Ľubica Krištofová

Pre Jakubka 
Na prvý

pohľad také oby-
čajné. Možno
samozrejmé až
bezvýznamné, že
si to málokto všim-
ne.  Skutočne je to
tak len na prvý
pohľad, aj to
veľmi letmý.  Keď
sa na to pozrieme

hlbším pohľadom zistíme, že to vôbec nie
je také jednoduché. Veď inak by ich bolo
viac a nebolo by treba sústavne hľadať
nových.  Nie je to samozrejmé, pretože
stále treba hľadať nových darcov krvi.
Tekutina, ktorú si nevyrobíme. Kto ju potre-
buje, je odkázaný na pomoc ľudí. Zná-

mych i neznámych. Odkázaný na ľudskosť.
Odkázaný na vôľu ľudí pomáhať druhým. 

Do tejto kategórie ľudí patrí i Seničan
Alois Matela, dispečer na železnici,  ktorý
už za svoje gestá ľudskosti  dostal zlatú Jan-
ského plaketu a prevzal si ju v sídle Medzi-
národného výboru Červeného kríža
v Ženeve v roku 2000. Bola to odmena za
40-násobné bezplatné darcovstvo krvi,
ktorú organizuje Územný spolok  SČK
v Senici. 

Senická regionálna organizácia nieko-
ľkokrát do roka pripravuje v spolupráci
s Národnou transfúznou jednotkou mobil-
né odbery krvi v Dome humanity na Kalin-
čiakovej ulici.  Našťastie, žije tu veľa ľudí,
ktorí neváhajú pomôcť  a darujú krv bez
nároku na odmenu. Jeden z mnohých pra-
videlných odberov bol i 20. marca, kedy
Alois Matela daroval krv po 45. krát.  Išiel
tam ako každý raz predtým z presvedčenia,
že pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje,
rád pomôže. K tejto pohnútke však pribud-
la ešte jedna, oveľa silnejšia. Išiel, aby daro-
val krv konkrétnemu človeku. Ešte len člo-
viečikovi, pretože vážne chorý Jakub Miké-
ci bude mať v júli ešte len 3 roky.  Silná
motivácia kvôli kolegovmu malému synče-
kovi.   Na samotnom mobilnom odbere
oslovil spolu s riaditeľkou ÚS SČK v Senici
Veronikou Kopúnkovou darcov, aby práve
chorému Jakubovi venovali svoju krv. V ten
deň zobrali krv 83 darcom a 49 z nich ju
darovalo v prospech Jakuba na detskú
onkológiu v Bratislave.   

Nie je to samozrejmé, ale našťastie stále
je medzi nami dosť tých, ktorí sa nepýtajú
čo za to a nezištne pomôžu.  Stále je tu
veľa známych i neznámych ľudí, ktorí
pomáhajú. A to je dobre.

Viera Barošková

Blíži sa POP Senica
Vo štvrtok 11. mája o 18. hod. sa Dom

kultúry Senica stane miestom galavečera
POP Senica.  Hosťom finále regionálnej
súťaže  mladých spevákov a hudobných
skupín, organizovanej CVČ,  bude Ľubo
Miča, semifinalista II. série Slovensko
hľadá Superstar.  Vstupné 50 Sk v pred-
predaji v CVČ, základných a stredných
školách  a v DK hodinu pred začiatkom. 

Semifinále pre hudobné skupiny a sóli-
stov  do 20 rokov z okresov Senica,Skali-
ca, Malacky... a dokonca aj z Kremnice
a Bratislavy sa bude konať tiež 11.5. od
9.30 a od 11. hod. v DK (vstupné 30 Sk) -
na tieto  súťažné  koncerty srdečne pozý-
vame školské kolektívy zo senických
základných a stredných škôl, najmä spo-
lužiakov senických súťažiacich (Adam
Pavlovčin, Patrícia Barkóci, Aďko Krišák,
Nikola Šišková, Paula Krajčiová, hudobná
skupina Skoro rock zo SOU, Oáza, Made
in me..). Hudobné skupiny budú mať finá-
le  priamo na galavečere. Ostatné kategó-
rie sólisti a duá  do 12, 15 a do 20 rokov
súťaž ukončia už v predpoludňajších hodi-
nách a na galavečere vystúpia víťazi týchto
kategórií.

Dana Kopecká
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Krok za krokom 
po Senici 
Krok za krokom po Senici je názov pro-

jektu pre žiakov základných škôl a štu-
dentov stredných škôl, ktorý sa u nás
konal po prvýkrát.  Hlavným organizáto-
rom bolo Záhorské osvetové stredisko
Senica. Cieľom bolo upozorniť na  dôleži-
té organizácie, firmy, inštitúcie v meste
Senica, predstaviť ich a oboznámiť mladú
generáciu s ich fungovaním a činnosťou.

1. etapa tohto projektu sa realizovala
v dňoch 3.- 6. apríla. Bola určená študen-
tom stredných škôl. 567 študentov absol-
vovalo  vzdelávaco-poznávacie trasy s rôz-
nym tematickým zameraním. 

1. trasa: SENICA A ŽIVOTNÉ PRO-
STREDIE

Na tejto trase študenti navštívili Tech-
nické služby, a.s.  Senica. V sprievode Jany
Holičovej navštívili nový Zberný dvor, kde
ich  informovala o jeho fungovaní i nut-
nosti separácie odpadu v záujme zdravé-
ho životného prostredia.  Potom sa štu-
denti presunuli na čističku odpadových
vôd. Vedúci zariadenia Miloš Strýček uká-
zal  študentom celú  prevádzku a obozná-
mil ich s technologickým  procesom. Niek-
torí študenti  navštívili i firmu Službyt, s.r.o.
Senica. Ing. Milan Hessek im  vysvetlil, čo
všetko robia v prospech životného prost-
redia i ako funguje obchod s emisiami.
Ďalšou navštívenou firmou bola   firma
HACO, kde sa im venoval majiteľ firmy
i pani Renata Van Cleven. Aj tu zisťovali,
ako sa nakladá najmä s odpadom, ktorý
pri výrobe vzniká i ako a čím sa firma zao-
berá. Po rozhovore so študentmi nás pote-
šilo a zaujalo, že akciu považovali za vyda-
renú. Zaujalo ich  fungovanie čističky
i zmysluplnosť triedeného odpadu. Milo
boli prekvapení ochotou ľudí, ktorí ich jed-
notlivými zariadeniami sprevádzali. Pri
hodnotení životného prostredia mesta
Senica však až takí optimistickí neboli. Cel-
kovo životné prostredie v našom meste
hodnotili známkou 3, čiže ako dobré. 

2. trasa: SENICA VČERA A DNES

Študenti na tejto trase absolvovali
najprv návštevu Mestského úradu Senica.
Tu sa im veľmi prijateľnou a príťažlivou
formou prihovoril primátor mesta
RNDr. Ľubomír Parízek. Študenti toto
stretnutie hodnotili veľmi pozitívne. Boli
prekvapení, že primátor je veľmi príjemný
človek, ktorý si našiel čas a prišiel medzi
nich. Študentky zaujal aj krásnym pohľa-
dom a úsmevom. Mládež ocenila jeho
snahu o vytváranie lepších podmienok
v meste, najmä zvýšenie zamestnanosti,
vybudovanie obchvatu, priemyselný park,
no i zmienka o golfovom ihrisku. O súčas-
nej situácii v Senici potom rozprávala
i prednostka MÚ JUDr. Katarína Vrlová.
V druhej časti im o Senici ako vyzerala
VČERA rozprávali významné osobnosti
nášho mesta. Jedným z nich bol
i Mgr. Pavol Grimm, exprimátor mesta
Senica. Mal pre študentov pripravené

veľké množstvo historických fotografií
Senice v minulosti. Svoje pútavé rozpráva-
nie dopĺňal zaujímavosťami z histórie škol-
stva v našom meste poprepletané o vlast-
né zážitky a skúsenosti. Bolo vidieť, že
láska k nášmu mestu ešte stále v ňom silno
rezonuje a snaží sa ju rozdávať aj naj-
mladšej generácii. Študentov zaujali perlič-
ky o stavaní domov, ciest, zostrelená veža
na kostole počas vojny, vysvetlenie názvov
ulíc i záhorácky slovník. Zaujímavým a pre
študentov netradičným bolo i rozprávanie
RSDr. Miliny Rosovej, tiež významnej
osobnosti nášho mesta, o histórii Senice
i 2.svetovej vojne. Aj toto rozprávanie štu-
dentov zaujalo, lebo sa dozvedeli veci,
o ktorých ani netušili. 

3. trasa: SENICKÉ LITERÁRNE OSOB-
NOSTI SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Táto trasa bola zameraná na zoznáme-
nie sa s literárnymi osobnosťami nášho
mesta. Je potešiteľné a pre študentov
nečakaným prekvapením bolo stretnutie
s našimi súčasnými literátmi JUDr. Jelou
Mlčochovou a Pavlom Stanislavom Piu-
som. Tí im predstavili svoju tvorbu i fungo-
vanie vydavateľstiev u nás. Oboznámili ich
tiež s dôležitými literárnymi osobnosťami,
ktoré pôsobili v meste Senica. Študenti
veľmi ocenili to, že napriek pracovným
povinnostiam si našli čas a zavítali medzi
mládež. Potom pokračovali v priestoroch
Záhorskej knižnice a svoje putovanie
ukončili na cintoríne v Senici, kde mali
možnosť navštíviť niektoré hroby literár-
nych osobností minulosti. Je obdivuhod-
né, že niekoľko študentov považuje za naj-
krajšie miesto v Senici práve knižnicu, lebo
sa tam cítia príjemne.  

4. trasa: SENICA A NAŠE ZDRAVIE

Počas tejto trasy sa študenti zoznamo-
vali s jednotlivými zariadeniami mesta,
ktoré súvisia so zdravím. Na pôde Polikli-
niky sa stretli s riaditeľkou zariadenia
Ing. Alenou Kovačičovou.  Poinformovala
študentov  o činnosti, poslaní i ekonomic-
kej situácii tohto zariadenia. Ďalším zaria-
dením, dôležitým pre naše zdravie, bola
návšteva Lekárne ARNIKA. Mgr. Anna
Špániková im nielen porozprávala o fun-
govaní lekárne, ale študenti mali možnosť
nazrieť i do „tajných komôr“ lekárne, kde
sa pripravujú rôzne medikamenty. Ďalším
dôležitým zariadením bol Penzión

a Domov dôchodcov v Senici. Po zariade-
ní študentov sprevádzala riaditeľka
JUDr. Zita Rišková a vrchná sestra Eva
Špánková. Študenti tak spoznali život
našich najstarších spoluobčanov. Boli milo
prekvapení prístupom a ochotou personá-
lu v tomto zariadení. Najnepoznanejším
zariadením, ktoré pomáha našim spoluob-
čanom je Zariadenie sociálnych služieb
Senica. V tomto zariadení študentov spre-
vádzala riaditeľka Mgr. Zuzana Krčmáriko-
vá a sociálna pracovníčka PhDr. Michaela
Rublíková.  Študenti mali možnosť na
vlastné oči si pozrieť, ako budú bývať starí
ľudia vyžadujúci zdravotnú starostlivosť,
osamelé matky s deťmi  i ako žijú a aké
povinnosti majú prví súčasní obyvatelia –
bezdomovci. Boli prekvapení najmä vyba-
vením jednotlivých izieb a tiež sa vyjadrili
k dôležitosti a potrebe takéhoto zariade-
nia v meste. 

Druhá skupina študentov začínala
v ZOS Senica. Tu si pozreli celoslovenskú
putovnú výstavu študentských výtvarných
prác PREČO SOM NA SVETE RÁD s pro-
tidrogovým zameraním. Niektoré práce
a najmä výtvarné techniky študentov
veľmi zaujali a prinútili zamyslieť sa nad
danou problematikou. V tomto duchu sa
potom niesli  premietnuté filmy, ktoré mali
študentov naviesť na správnu cestu živo-
tom bez alkoholu, cigariet a drog. Potom
navštívili Červený kríž a absolvovali
HODINU O ČERVENOM KRÍŽI,  v rámci
ktorej im o činnosti tejto organizácie roz-
právala naslovovzatá odborníčka  Veroni-
ka Kopúnková. Študentov zaujalo najmä
rozprávanie o možnosti darcovstva krvi,
špeciálne kurzy. Niektorí z nich si zobrali
a vyplnili prihlášku na členstvo v ČK. Ďal-
šou dôležitou inštitúciou, s ktorými sa mali
možnosť študenti bližšie zoznámiť bola
Sociálna poisťovňa. Tu ich sprevádzala Bc.
Anna Gajdoščíková, ktorá im nielenže
porozprávala o činnosti a poslaní poisťov-
ne, ale upozornila ich na nástrahy, s ktorý-
mi by sa ako študenti mohli stretnúť.
Poslednou zastávkou na tomto okruhu
bola Všeobecná zdravotná poisťovňa. Štu-
denti si so záujmom vypočuli základné
informácie o tejto inštitúcii. Fundovane im
ich podala Mgr. Ema Moravčíková.

Aj touto cestou by som sa chcela poďa-
kovať všetkým, ktorí boli ochotní v jednot-
livé dni venovať svoj vzácny čas študen-
tom. Študenti túto snahu, ochotu a najmä
zanietenosť  jednotlivých odborníkov
vysoko ocenili. 

Je zaujímavé a potešiteľné, že celkovo
študenti na základe vyplnených dotazní-
kov považujú za dôležité, aby sa podobné
akcie zopakovali, čo nás nesmierne teší.
To značí, že naša práca, aktivita v tomto
smere nebola zbytočná, naopak vzbudila
u mladej generácie študujúcej v meste
Senica záujem o dianie v meste, o jeho
minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Už teraz
sa tešíme na 2.etapu tohto projektu, ktorá
by sa mala osloviť žiakov základných škôl.

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Foto D. Vaculová

Do tajov fungovania čistiarne odpadových
vôd študentov zasvätil vedúci zariadenia
Miloš Strýček. 
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Boli sme v parlamente SR
Jedného dňa sa žiaci 8. ročníka ZŠ na

Mudrochovej ulici v Senici rozhodli, že
svoje teoretické vedomosti z občianskej
výchovy uplatnia pri návšteve slovenského
parlamentu. 

Pri príchode nás očarila nielen impo-
zantná budova Národnej rady SR, ale aj
prekrásny výhľad na Bratislavský hrad
a Dunaj.

Už pri vstupe do budovy nás vítal  odbor-
ný sprievodca, ktorý nás nielen sprevádzal
jednotlivými miestnosťami, ale spoznal
i skutočné vedomosti našich žiakov.

Veľmi nás zaujali maľby Albína Brunov-
ského, ktoré zdobili priestory pred rokova-
cou sálou. Neobišli sme ani rokovaciu
miestnosť, v ktorej bola príprava na rokova-
nie poslancov a videli sme, čo všetko si taká
príprava vyžaduje. Boli sme oboznámení so
zasadacím poriadkom poslancov a členov
vlády SR, diplomatov a reportérov, ktorých
vidíme denne na televíznej obrazovke, ako
nám sprostredkúvajú udalosti z rokovania.

Počas našej exkurzie sme mali možnosť
stretnúť mnohých poslancov. Veľmi sa
našej návšteve potešila pani poslankyňa D.
Bollová, ktorá si našla pre nás voľný čas.
Neobišli sme ani štátne symboly, ktoré
vítajú návštevníkov vo vestibule budovy.

Odchádzali sme s pocitom, že možno
o pár rokov zasadneme na miesta v roko-
vacej sále.

Táto návšteva bola pre nás nezabudnu-
teľným zážitkom a sme radi, že naša škola
nám umožňuje realizovať naše poznatky
v praxi prostredníctvom takýchto exkurzií.
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé exkurzie.       

Žiaci 8. ročníka, ZŠ Mudrochova

Prvýkrát sme boli v Národnej rade SR.
Možno raz prídeme ako poslanci. 

Ekoplagát a Senica 
Už tradične pri príležitosti DŇA ZEME

Záhorské osvetové stredisko v Senici zor-
ganizovalo už množstvo podujatí s ekolo-
gickým zameraním. Navyše si v tomto roku
pripomíname 750. výročie Senice. Aby sa
obe dôležité podujatia skĺbili, v tomto roku
bola vyhlásená súťaž pre študentov SŠ
a žiakov ZŠ v plagátovej tvorbe pod
názvom EKOPLAGÁT a SENICA. Súťažilo
sa v 4 kategóriách. Kategória základné
školy, špeciálne školy, základné umelecké
školy a stredné školy. Celkovo sa do súťaže
zapojilo 62 výtvarných prác. Slávnostná
vernisáž a odovzdávanie cien sa uskutočni-
lo 19.apríla 2006. Práce študentov ZUŠ

pod vedením Štefana Ortha dosahujú
veľmi vysokú výtvarnú úroveň a zároveň
nútia každého k zamysleniu sa nad život-
ným prostredím v našom meste. Možno by
sa niektoré práce mohli objaviť i na chod-
bách Mestského úradu. Kultúrnym príspev-
kom vernisáž otvorili krojované deti Timea
Huttová, Silvia Reháková, Dalibor Ištók
a Silvia Šťastná z MŠ Senica s jarným pás-
mom ľudových piesní a riekaniek o meste
Senica pod vedením  učiteliek Oľgy Štefko-
vej a Miriam Ladislavovej.

Ceny venovalo mesto Senica, ZOS Seni-
ca a Strana zelených na Slovensku. Výstava
je nainštalovaná v priestoroch ZOS Senica
v termíne od 19.-28.04.2006. Sprievodnými
akciami k tomuto výnimočnému dňu bolo
premietanie filmov s ekologickou proble-
matikou pre návštevníkov výstavy, seminár
pre učiteľky MŠ a ZŠ, ktorý sa uskutočnil
28.apríla 2006 a Večerný kvetopád.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
1. kategória – ZŠ (5.-9.ročník) 
Michaela Dermíšková – Neničme prostre-
die, 1.ZŠ Senica
2. kategória – Špeciálne školy
Patrik Búran – Rozkvitnutá zem, Spojená
škola Senica
Veronika Ochodnícka – Keď sa zem us-
mieva, Spojená škola Senica
3. kategória – ZUŠ 
Ondrej Pribula – Apokalypsa Senice, ZUŠ
Senica

Monika Zonová – Pomoc, Senica, ZUŠ
Senica
Lenka Driečna – Zachráňme život – help,
ZUŠ Senica
Vladimír Minx – Smog, ZUŠ Senica
Mária Kerecmanová – Aká budeš Senica?,
ZUŠ Senica
Patrícia Keračíková – Aká budeš Senica?,
ZUŠ Senica
Anna Emrichová – Smútok a nádej, ZUŠ
Senica
4.   kategória – Stredné školy
Ivana Petrášová – Niet kam ísť, SOU Senica
Lucia Pavešicová – Neničte moju Senicu,
Gymnázium Senica 

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

Aktivity Europe Direct

Informačné centrum Europe Direct
Senica  v rámci plnenia svojho programo-
vého plánu na rok 2006 uskutočnilo dňa
16.februára 2006 cestu po okolitých
mestách a dedinách senického a skalické-
ho okresu, s cieľom šírenia najnovších
informácií a publikácií o Európskej únii
medzi študentmi stredných škôl a pracov-
níkmi mestských a obecných úradov.

Pracovníci Europe Direct centra navští-
vili v priebehu dňa 12 stredných škôl, 5
knižníc, 3 mestské úrady a 7 obecných
úradov, kde osobne odovzdali  zamest-
nancom inštitúcií vopred pripravené infor-
mačné balíčky s propagačným materiálom
týkajúcim sa problematiky Európskej únie
a stručne poinformovali o činnosti infor-
mačného centra v Senici. 

Niektoré publikácie boli napísané aj
v cudzom jazyku, napr. v anglickom,  čo
potešilo hlavne učiteľov, ktorí ich môžu
využívať na svojich hodinách na zdokona-
ľovanie sa žiakov v cudzom jazyku. 

Najväčšiu radosť pri preberaní propa-
gačných materiálov prejavili zamestnanci
mestských knižníc, nakoľko už dlhší čas
evidovali zvýšený záujem o informácie
tykajúce sa Európskej únie, hlavne zo stra-
ny študentov stredných a vysokých škôl,
a nemohli im ich doteraz poskytnúť. 

Do konca roku 2006 plánuje Informač-
né centrum Europe Direct Senica navštíviť
aj  zostávajúce okresy spadajúce do roz-
sahu pôsobenia centra, menovite okresy
Myjava, Piešťany, Trnava a Malacky, s cie-
ľom oboznámenia širokej verejnosti
o pôsobení centra v regióne.

Ing. A. Závodská

Dnes učíme my
V I. ZŠ sa uskutočnil netradičný Deň

učiteľov.  Mal názov  Dnes učíme my. A čo
sa v škole dialo? V tento deň si členovia
školského parlamentu, ktorý vedie pani
učiteľka M. Kĺčová, vymenili so svojimi uči-
teľmi úlohy. Učitelia sedeli v školských
laviciach a určení žiaci učili svoje vopred
vybrané predmety.  

Učilo sa napríklad moderné včelárstvo,
balet, ako prežiť v extrémnych podmien-
kach, herecká improvizácia alebo ako byť
gentlemanom. Žiaci sa s nadšením zapája-
li do všetkých aktivít a „noví učitelia“ si zas
vyskúšali, aké je to stáť pred svojimi spolu-
žiakmi v úlohe vyučujúcich. 

Všetko si poriadne vychutnali a skon-
štatovali, že poslanie učiteľa je naozaj
náročné. Bol to veľmi pekný a vydarený
deň a v jeho  závere sme sa všetci zhodli
v tom,    že sa určite bude uskutočňovať aj
v budúcich školských rokoch. 

P. Černeková, P. Mičová, 
B. Maněnová

žiačky  7. A triedy 

Mária Kerecmanová: Aká budeš Senica?
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Žiaci, súťažte o najlepšiu 
Lesoochranársku školu
roka

Po štvrtýkrát sa môžu žiaci základných
a stredných škôl zapojiť do súťaže
s názvom Lesoochranárska škola 2006. Cie-
ľom súťaže je vytvárať u mladej generácie
vzťah k lesu a budovať pocit spoluzodpo-
vednosti za životné prostredie. 

Do súťaže sa môžu v apríli zapojiť všet-
ky základné a stredné školy, ktoré realizujú
rôzne zaujímavé a tvorivé aktivity spojené
s poznávaním a ochranou lesov. Zámerom
súťaže je rôznymi formami upozorniť na
význam a hodnotu lesov, na rozdiely medzi
prirodzenými a umelými lesmi, poukázať
na súvislosti medzi nadmerným vyrubova-
ním lesov a jeho následkami, ako aj predo-
strieť nové možnosti pomoci lesom.

Medzi konkrétne aktivity, ktorými sa
môžu študenti za pomoci pedagógov do
súťaže zapojiť, patrí, napr. informovanie
o problémoch a ochrane lesov v jednotli-
vých regiónoch formou nástenky v škole,
prípravou relácie do školského rozhlasu
alebo do miestneho rádia. Ďalšou aktivitou
je podpora a zorganizovanie verejnej
zbierky s názvom Pomôž zachrániť prirod-
zené lesy - Kúp si svoj strom, v rámci ktorej
sa vďaka vyzbieraným finančným prostried-
kom stane škola symbolickým vlastníkom
stromu v prírodnej rezervácii Vlčia. Školy
majú taktiež príležitosť usporiadať poduja-
tia motivujúce k zodpovednosti a k ochra-
ne lesov formou zaujímavej prednášky,
besedy alebo exkurzie do miestnych lesov.  

Zaslané projekty bude hodnotiť odborná
porota zložená zo zástupcov š. p. LESY SR,
nadácie Zelená nádej a Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK. Porota sa pri svojom
posudzovaní bude zameriavať najmä na
konkrétne činnosti súvisiace so záchranou
lesov, zdokumentovanie poškodzovania
lesov alebo stromov, ale aj na to, aký mala
daná aktivita prínos pre rozšírenie znalostí
študentov a do akej miery sa do nej svojimi
nápadmi a aktivitami samotní študenti zapo-
jili. Zároveň bude prihliadať na celoročnú
činnosť školy orientovanú na poznávanie
a záchranu lesov a počet stromov symbolic-
ky zakúpených v rámci akcie Kúp si svoj
strom. Uzávierka prihlášok do súťaže spolu
so stručným popisom aktivít, ktoré škola
vykonala,  je 19. máj. Prihlášky je potrebné
zasielať na adresu nadácia Zelená nádej,
082 13 Tulčík 27. TS

Poďakovanie neznámemu
Niektoré dni má človek dobré, iné zlé.

V pondelok 3. apríla  som mala deň, kedy by
človek radšej nemal nevychádzať z domu...
Možno jarná únava, možno prepracovanosť
či viróza. Napriek tomu sme v práci rozbeh-
li projekt pre stredoškolákov  Krok za kro-
kom po Senici. Podujatie som dokumento-
vala svojim nerozlučným fotoaparátom.
Najprv som zistila, že som doma zabudla
filmy. Potom sa vybili batérie. Takže som si
zainvestovala do svojej nepozornosti vyše
600 Sk. Medzi podujatiami som mala stret-
nutie so synom, ktorý mal ísť poobede do
školy. Školu vytopilo, deti sa učili na zmeny
ako my zamlada. Syn prišiel za mnou do
Gastocentra, aby sme sa naobedovali. Priši-
el celý spotený, mal teplotu a kašľal. Tak
som ho zaopatrila a poslala domov, aby som
mohla pokračovať v pracovnom maratóne.

Až na ďalšom podujatí po dlhej chvíli som
zistila, že mi niečo chýba. Fotoaparát zostal
v jedálni Gastrocentra. Už som sa s ním
v duchu rozlúčila, ale i napriek tomu som do
Gastra zavolala s tým, že sa dočkám negatív-
nej odpovede. Ako čosi neuveriteľné,  z tele-
fónu zaznel hlas, že fotoaparát sa našiel. Naši-
el a pracovníčkam ho odovzdal neznámy
pán. A práve tomuto neznámemu, ale i pra-
covníčkam zariadenia a pani Fulekovej
chcem poďakovať za to, že  ho mám  späť. 

Deň, ktorý tak zle začal, sa končil výbor-
ným pocitom, že v Senici sú ľudia, ktorí sú
čestní, dobrí, no skrátka ľudia. Ešte raz chcem
poďakovať neznámemu nálezcovi za to, že
mi vrátil vec, ktorá ma už tri roky sprevádza
obyčajným životom, radostnými i žalostnými
udalosťami, ktorá mi zachytáva momenty
života ľudí mesta, cestuje so mnou po svete.
Radosť z vrátenia fotoaparátu však prekryl
mnohonásobne silnejší pocit vďaky a pozna-
nia, že dobrí ľudia ešte žijú. Želám Senici
i ostatným mestám a obciam, aby mali len
takýchto obyvateľov, svetielka, rozdávajúce
životu krásu, pohodu a úsmev každodennými
drobnými i veľkými dobrými skutkami. Nech
sa im podobné skutky ako sa stal  mne, stá-
vajú stále a pravidelne každý deň. Ďakujem.

RNDr. Ľubica Krištofová

Rozprávkové kráľovstvo
Rozprávkový svet je blízky každému.

Dobro býva odmenené, zlo potrestané. Tak
je to  v každom rozprávkovom príbehu.

A ten sa premietne v mysli každého, kto
sa zastaví pri výstavke s názvom „Rozpráv-
kové kráľovstvo“, ktoré pripravili deti
s pomocou svojich vychovávateliek v pries-
toroch internátu Spojenej školy.

Poobdivuje krásu perníkového domče-
ka, hlavných hrdinov príbehu Janíčka
a Marienku i zlú ježibabu.

Originalitou a nápaditosťou zaujme
i zámok, v ktorom princ bozkom zobudí

spiacu Šípkovú Ruženku.
Menšie deti upúta zlý vlk, učupený v krí-

koch, ktorý čaká na Červenú čiapočku. Tá
ide práve navštíviť chorú babičku.

I stvárnenie rozprávkových príbehov
O psíčkovi a mačičke a Kocúr v čižmách
určite zaujme pozorovateľov.

Zaujímavú kompozíciu naaranžovala
vychovávateľka pani Selecká.

Táto výstavka nie je jedinou zaujímavou
aktivitou, ktorú hendikepované deti počas
výchovnej činnosti zrealizovali. Svoje pra-
covné zručnosti, estetické cítenie, fantáziu,
či kreativitu prezentujú v mnohých zaují-
mavých projektoch, akými sú: Hallowenský
večer, Odpadáčik, Súťaž o naj...šarkana či
pripravovaná súťažná výstavka Najoriginál-
nejšia veľkonočná kraslica.

Práce našich detí v ničom nezaostávajú
za prácami intaktných detí a sú porovnate-
ľné. Každý, kto má záujem, sa môže o tom
presvedčiť. Mgr. Oľga Ághová 

vedúca výchovy

O Veľkonočné vajíčko   
Dobrovoľný stolnotenisový oddiel

Raketka Senica v spolupráci so IV. ZŠ
v Senici na Mudrochovej ul., Geospolom
Senica s.r.o., K – K trans spedition, s.r.o.
Senica, K + J chladiarenská technológia zor-
ganizovali 14.apríla stolnotenisový turnaj
pre neregistrovaných hráčov pod názvom
O veľkonočné vajíčko. Podujatia sa zúčast-
nilo 28 hráčov zo Senice, Čáčova,  Šaštín –
Stráže, Jablonice, Prietrže, Rohova, Rybiek,
Bílkových Humeniec. Hráči bolo rozdelení
do šiestich skupín, z ktorých prví dvaja
postúpili do 12 – finále. V ňom boli stolní
tenisti rozdelení na dve skupiny a započíta-
vali sa im dosiahnuté výsledky zo skupiny.

Ďalej do semifinále už postúpili len prví
dvaja najlepší. Po turnaji jednotlivcov sa po
prvýkrát uskutočnil i turnaj štvorhier do kto-
rého sa prihlásilo 13 dvojíc. Oba turnaje mali
vysokú športovú úroveň a potvrdili stúpajúcu
úroveň amatérskeho stolného tenisu.
Celkové poradie jednotlivcov: 
1. m Branislav Flajžík,  Raketka,  2. m  Vladi-
mír Šváček, Raketka,  3. m  František Kubán-
ka, Rybky,   4. m  Miloslav Rýzek, Prietrž,
5. m Branislav Grimm, Raketka,  6. m Mari-
án Kufel, Raketka,  7. m Jaroslav Fedor, Jab-
lonica, 8.m Vladimír Portáš, Raketka

Prvých sedem najúspešnejších dvojíc vo
štvorhrách:

1. m Vladimír Šváček, Branislav Flajžík,
Raketka,   2. m Matúš a Jozef Petrovičovci,
Šaštín – Stráže, 3. m František Kubánka,
Tibor Koník, Rybky – Čáčov,  4. m Peter
Sobolič, Stanislav Šmída, Raketka,  5. m Bra-
nislav a Marek Grimmovci, Raketka,   6. m
Miloslav Rýzek, Miroslav Jurča, Prietrž,  7. m
Vladimír Jablonický, Peter Jarábek, Raketka
– Prietrž.                 

Mgr. Branislav Grimm
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CINEAMA  2006
Cena z krajskej súťaže
aj do Senice 

Trnavské osvetové stredisko bolo hlav-
ným usporiadateľom krajskej súťažnej
prehliadky amatérskej filmovej tvorby
a videotvorby CINEAMA 2006, ktorá sa
uskutočnila5.apríla  v renovovaných pries-
toroch  v kine Hviezda v Trnave.

V 9. ročníku súťaže mal prostredníc-
tvom Záhorského osvetového strediska
v Senici svoje zastúpenie i okres Senica.

V projekcii súťažných filmov reprezen-
tovalo Senicu 5 videosnímkov  od autorov
S. Prokeša,  J. Ochodnickej, J. Baláža, H.
Vítkovej a Ľ. Hamerlíka. Autor Stanislav
Prokeš st. sa na súťaži v Trnave predstavil
dokumentom Človek mieni, Pán Boh
mení; autorská dvojica J. Ochodnická a J.
Baláž z videoštúdia RIS Senica sa prezen-
tovali  dokumentom zo života  myjav-
ských bezdomovcov s názvom Keď nikto
nič nespraví“.

Mladá autorka, študentka Hana Vítko-
vá sa po prvýkrát zúčastnila krajskej súťaž-
nej prehliadky, a to hneď dvomi krátkymi
príspevkami:  hraným filmom ONE STEP
CLOSER (príbeh mladého muža)  a doku-
mentom  Na  návšteve u pani Rusňákovej
– portrétom dôchodkyne, žijúcej v domo-
ve dôchodcov.

Zaujímavou reportážou z podujatia pri-
pravovaného mladými ľuďmi pre mladých
Mesto v pohybe – videné šiestimi  sa na
tohtoročnej súťaži predstavil Ľubomír
Hamerlík a kolektív mladých autorov.

V konkurencii  10 súťažných video-
snímkov získal v krajskej súťaži ocenenie
v kategórii nezávislých autorov   Stanislav
Prokeš zo Senice. Jeho ocenený doku-
ment Človek mieni, Pán Boh mení sa pred-
staví aj na celoštátnej súťažnej prehliadke
CINEAMA 2006, ktorá sa uskutoční
v dňoch  1.-4. júna v Banskej Bystrici. Sta-
nislavovi Prokešovi blahoželáme k ocene-
niu, autorskému kolektívu Ľ. Hamerlíka
k postupu na celoštátnu súťaž  a želáme
im ďalšie úspechy v ich filmárskej tvorbe.

Náš región i naše mesto má nielen
dlhoročné tradície, ale i sústavné úspechy
v oblasti amatérskej filmovej tvorby.

Pre väčšiu konfrontáciu  a prezentáciu
filmárskej tvorby by sme radi privítali na
budúcoročnej Cineame  i ďalších profesio-
nálnych filmárov z mestských televízií
a filmových štúdií, pre ktorých je v súťaži
vytvorený priestor v kategórii nezávislých
autorov.

V. Poláková

Výtvarné spektrum  v D. Strede
Štyria ocenení  výtvarníci

Na krajskej súťažnej výstave neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby Trnavského
kraja Výtvarné spektrum 2006, ktorej sláv-
nostná vernisáž a vyhodnotenie sa konali 

7. apríla  v Žitnoostrovnom múzeu
v Dunajskej Strede, získali ocenenie štyria

autori z nášho  regiónu  (z celkového
počtu  desiatich ocenených) :
- v kategórii autorov do 25 rokov - Martin
Otepka  za  maľbu akrylom Kruh u Jilem-
nice I., II. a Štefan  Orth ml. za pastely
Horúci deň u Kutálkov a Na okraji lesa –
obaja autori zo Senice
- v kategórii autorov nad 25 rokov – Peter
Šrámek z Moravského Sv. Jána  za olejo-
maľby s krajinárskym motívom a Peter Pol-
lák z Kopčian  za kolekciu  úžitkovej kera-
miky.

Títo autori spolu d ďalšími desiatimi (J.
Anovčin z Radošoviec, Š. Horínek a L.
Ščepánek z Veľkých Levár, J. Chrena
z Moravského Sv. Jána, J. Palkovič-Dopie-
ra a M. Šimek z Kútov, H. Potančoková a J.
Salay z Holíča, J. Šimek z Borského  Sv.
Jura a Ľ. Miča zo Senice)  postúpili do kraj-
ského kola súťaže prostredníctvom
Záhorského osvetového strediska v Senici
na odporúčanie odbornej poroty regio-
nálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Výtvarná Senica 2006.       

Dobrá odborná pripravenosť a vysoká
umelecká úroveň výtvarných prác našich
autorov sa opäť prejavila i v tomto roční-
ku Výtvarného spektra  v získaní viace-
rých ocenení  a v počte vystavených
výtvarných diel na krajskej výstave. Oce-
není a odporučení autori z krajskej súťaž-
nej  výstavy postupujú na celoštátnu
súťažnú výstavu, ktorá sa uskutoční
v mesiaci septembri v Humennom. 

Na záver by sme chceli oceneným
autorom znovu zablahoželať, ale zároveň
poďakovať všetkým, ktorí  sa na výstave
predstavujú  svojimi najnovšími dielami,
a tým zastupujú a prezentujú neprofesio-
nálnu výtvarnú tvorbu nášho regiónu.

Návštevníci môžu vzhliadnuť výstavu
„Výtvarné spektrum 2006“ – výber výtvar-
ných prác 45 najlepších autorov Trnav-
ského kraja  do 11. mája 2006 vo výstav-
ných priestoroch Žitnoostrovného múzea
v Dunajskej Strede. V. Poláková

Medzinárodný Deň
učiteľov 

V rámci projektu Interreg III A SR – ČR
zorganizovala IV. Základná škola na Mud-
rochovej ul. v Senici 28. marca spoločen-
sko – športovo – pracovné stretnutie s uči-
teľmi družobných škôl zo Základnej školy
z Hodonína na Očovskej ul., Haupschule
z Hohenau. Bolo to prvé medzinárodne
stretnutie učiteľov v Senici v rámci osláv
Dňa učiteľov. Riaditelia škôl Mgr. Brani-
slav Grimm (na foto), Mgr. Martin
Čechovský a Felizitas Flor cez datavideo-
projektor formou prezentácie oboznámili
pedagógov s históriou svojich škôl, do-
siahnutými úspechmi i plánmi do budúc-
na. Súčasťou stretnutia bola i prehliadka
školy, športové stretnutie v stolnom teni-
se, streľbe zo vzduchovky i spoločenskej
hre Človeče, nehnevaj sa. Učitelia dru-
žobných škôl sa na záver dohodli, že
v začatej tradícii spoločných osláv Dňa

učiteľov budú pokračovať. Školy sa budú
pravidelne striedať v organizovaní poduja-
tia, ktoré bolo najmä z hľadiska výmeny
skúseností a získavania informácií prospeš-
né pre všetkých. Na stretnutie učiteľov
v mesiaci máj nadviaže športové stretnutie
mladších žiakov v Senici a júnové stretnutie
kultúrnych súborov v Hodoníne. 

Mgr. Jaroslava Grimmová, 
koordinátorka projektu

Prímestský letný tábor
v Svetluške

Letný tábor pre mentálne postihnuté
deti a mládež vo veku od 3 do  25 rokov
organizuje Pro Region, n. o. v spolupráci
so svojím zariadením DSS Svetluška
v Kunove. V rámci týždenných turnusov
bude zabezpečený bohatý program (hrad
Branč, hipoterapia-koníky, kúpanie, špor-
tové hry, táborák a pod.).
1. turnus: 3. - 7. júl 
2. turnus: 10. - 14. júl 
3. turnus: 17. - 21. júl 
4. turnus: 24. - 28. júl 
5. turnus: 31. júl - 4. august 
6. turnus: 7. - 11. august 
7. turnus: 14. - 18. august 
8. turnus  21. - 25. august 

Každý turnus trvá 5 dní. Cena týžden-
ného turnusu je 700  Sk. Starostlivosť
o deti a mládež je zabezpečená profesio-
nálnym personálom.

Kontakt: Pro Region, n.o., Štefánikova
1408/56 (MsÚ), 905 01 Senica

Tel.: 034/651 5001, kl. 152, mobil: 0915
757 232, e-mail: proregion@msu.senica.sk

Prestaň fajčiť a vyhraj
Súťaž Prestaň fajčiť a vyhraj je určená

všetkým, ktorí sa chcú zbaviť zlého návy-
ku. Pravidlá súťaže hovoria, že v čase od 2.
do 29. mája 2006 treba zanechať užívanie
tabakových výrobkov. Do súťaže sa treba
prihlásiť do 29. apríla na Úrade verejného
zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826
45 Bratislava. Každý  prihlásený fajčiar,
ktorý prestane počas súťaže fajčiť, má
možnosť vyhrať medzinárodnú cenu 10
000 dolárov, regionálnu cenu 2 500 dolá-
rov a národnú cenu nákup športového
oblečenia v hodnote 30 000 Sk, preventí-
vnu zdravotnú prehliadku v hodnote 10
000 Sk. V máji bude k dispozícii súťažia-
cim odborník na č.t. 02/ 49 28 42 89.
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List z kalendára
Panská ulica

Na pohľadnici z roku 1920 je pohľad
na Kunovskú, teraz Štefánikovu ulicu.
Hovorilo sa jej panská ulica, lebo na nej
stála väčšina senických kaštieľov a úra-
dov, ktorých časť vidíme v pozadí. Sním-
ka zachytáva časť obilného námestia,
trhu, kde sa v čase jarmokov obchodova-
lo s obilninami. Pokiaľ jarmočníci veselo
pracovali, páni prechádzali panskou uli-
cou z trhu domov. 

Amadeho kaštieľ a za ním Kuffnerov
kaštieľ boli domovom majiteľom polí,
ktoré živili bohatších i chudobnejších
Seničanov. Dlhšou cestou ku Kunovu sa
dostávame k Vagyonovmu dvoru, ktorý
bol srdcom podnikania panstva Vagyou
s veľkou rozlohou okolo roku 1900. Tu
boli hospodárske a prevádzkové pomery

od iných odlišné a riadili sa podľa výno-
sov hospodárskeho roku. Majiteľ zavie-
dol v Senici významný chov, vybudoval
park s letohrádkom a pre syna postavil
honosné sídlo, tzv. Sokolovňu.

Keď sa Senica stala samostatným
okresom, slúžny mal v Kunovskej ulici
svoj úrad. V Kunovskej ulici bol aj prvý
peňažný ústav  pobočka Tatra banky,
ktorá začala svoju činnosť v roku 1888.
Jej prvým riaditeľom bol Cyril Kresák,
pochovaný na senickom cintoríne. 

Poslanie miestnej filiálky bol zber vkla-
dov na vkladné knižky za výhodných
úrokových sadzieb. 

Krivo na ňu hľadeli len úžerníci, ktorí
dlžníkov zdierali vysokými úrokovými
sadzbami a využívaním prísneho zmen-
kového zákona dostávali ľudí „na
bubon“.        

Ján  Peter
Foto archív autora

Štvrtá fotografia v  kalendári v roku 2006.

Pozdrav Senici
a Seničanom

Cítim sa jednou z vás...

Senica. Mesto, ktoré sa spája s naj-
krajším obdobím môjho života – detstva,
s formovaním osobnosti a rozhodnutím

ísť študovať
m e d i c í n u .
Mesto mojich
predkov, rodis-
ko moje mlad-
šej sestry.
Mesto, ktoré
urobilo obrov-
ský kus cesty
dopredu.

Keď som
mala 8 rokov,
moji rodičia sa
p re s ťa h ova l i
z Piešťan do

Smrdákov. Vtedy nastalo pre mňa to
pravé detstvo s voľnosťou a huncútstva-
mi, ktoré sme povystrájali. Dodnes si
pamätám, že prvé čerešne nám oveľa
viac chutili priamo zo stromu (samozrej-
me nie nášho) ako tie, ktoré nás kúpené
čakali na stole.

Ako 11- ročná som prvýkrát išla sama
autobusom do Senice do školy. Cítila
som sa veľmi dôležitá a temer už dospe-
lá. Pamätám sa na základnú školu na
bývalej Jilemnickeho ulici a svojho prvé-
ho triedneho učiteľa pána učiteľa Havla.
Dodnes si pamätám praskanie dreva
v kachliach, keď sme sa uzimení po
ceste do školy pri nich zohrievali. Mám
pocit, že tie zimy pred temer 40 rokmi
boli nejako tuhšie a bolo viac snehu.

Po skončení vyučovania pre nás (cez-
poľných) nastal úplný raj. Autobusy zvy-
čajne meškali a na námestí bola cukrá-
reň s vynikajúcou zmrzlinou a hneď
vedľa papiernictvo s úžasnými ceruzka-
mi a perami. Môj otec, ktorý v tom
období pracoval ako ekonomický
námestník v OÚNZ (mal na starosti
výstavbu bývalej polikliniky)  mi vždy dal
nejakú korunku, ktorú som utratila práve
na týchto dvoch miestach.

Bola to Senica, kde som sa stretla
prvýkrát so smrťou – smrťou dieťaťa -
spolužiaka. Vtedy som to nechápala, ako
môže dieťa zomrieť, veď ho iba kopli do
kolena pri futbale. Dnes už viem, že to
bol nádor kostí, ktorý sa v tom období
ešte nevedel liečiť. 

Moje rozhodnutie ísť študovať medi-
cínu bolo akoby samozrejmé. Dvaja
otcovi bratia (rodáci zo Sotini)  boli vyni-
kajúci a známi lekári a otec tiež pracoval
v zdravotníctve. Mojim snom bola det-
ská lekárka. Nie však detský onkológ.
Toto rozhodnutie prišlo až oveľa neskôr.
Keď som v r. 1985 nastúpila pracovať na
II. detskú kliniku v Detskej fakultnej

nemocnici v Bratislave som už mala 7 –
ročnú prax ako pediater . Dostala som sa
k prof. Čápovi na II. interné oddelenie.
Bol to práve on, ktorý ma usmernil a do
dnešného dňa mi podáva pomocnú
ruku. Náročná práca detského onkológa
je odmenená krásnym neopísateľným
pocitom, keď vyliečené deti pošlú matu-
ritné, promočné alebo svadobné ozná-
menia. A neskôr prídu ukázať svoje vlast-
né zdravé deti. 

Šťastné chvíle prežívam aj vtedy, keď
môžem povedať: „Podozrenie na onko-
logické ochorenia sa u Vášho dieťaťa
nepotvrdilo.“ A práve túto vetu som
mohla povedať aj jednému zo spolužia-
kov zo starej senickej „zédeešky“. Pred
niekoľkými rokmi mi na dvere ambulan-
cie zaklopali rodičia s 15- ročným chlap-
com. Meno mi bolo od začiatku pove-
domé. Pozerám sa na otca. Tvár mi nič
nehovorí. Tých 40 rokov zanechalo
stopy na nás obidvoch. Opatrne som sa
opýtala, či sa nevolá Dušan. Prikývol.
Nesmelo som mu povedala: „Dušan, my
sme spolu sedeli v jednej lavici.“ A za
pár dní som mu povedala: „Tvoje dieťa

rakovinu nemá!“
Mnohokrát, keď som nestihla poupra-

tovať, navariť alebo spraviť domáce
úlohy s mojimi dvomi synmi, som si spo-
menula na pani doktorku Majdákovú –
detskú lekárku v Senici, ktorá mi ako die-
ťaťu povedala, že medicína nie je pre
ženu, pretože sa nedá byť naraz dobrou
lekárkou a matkou. 

Určite mala veľkú pravdu, ale moji
synovia, ktorí sú teraz už dospelí, to
takto nevnímajú. Vo vzácnych voľných
chvíľach, ktoré som prežila a prežívam
s nimi, cítia moju veľkú lásku k nim a už
zabudli na vetu, ktorú mi môj starší syn
povedal, keď mal asi 10 rokov: „Mami-
na, ty tie cudzie deti máš radšej ako
nás.“ Naučili sa, že sa musia deliť
s množstvom iných chorých detí.

Pozdravujem vás Seničanov –
múdrych, pracovitých a dobrých ľudí-
nech vaše - naše mesto i naďalej prekvi-
tá do krásy. Som hrdá na to, že aj vo mne
je kúsok Seničanky.   

MUDr. Daniela Sejnová
primárka Detskej onkologickej kliniky

v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave
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Možnosť prenájmu alebo odkúpenia
V centre Senice je budova na predaj alebo na prenájom -  vhodná  na kancelárie,
ubytovanie, prípadne na skladové priestory. V budove sú 21 kancelárií, zasadačka,
súčasťou sú 2 garáže, suterénne priestory  využiteľné  ako sklady. 
Plocha 697 m2

Mesačné nájomné 80 000 Sk
Kontakt   0905/336 211 alebo  0918/495 459

Zabezpečenie
bytu alebo domu
- Nevpúšťajte do bytu cu-
dzie osoby. Pod rôznymi,

často absurdnými zámienkami, sa skrývajú
tzv. tipári, ktorí si potrebujú prezrieť váš byt
a jeho zabezpečenie.
- Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu, kým
ste si  istý, že človeka za dverami poznáte.
Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za dverami,
má dobré úmysly. To však neznamená, že
môžete byť dôverčiví a neopatrní. Je stále
dosť tých, ktorí vás môžu pripraviť o maje-
tok alebo vám ublížiť a niektorí sa o to
pokúsia aj v čase, keď ste doma.
- Nedávajte si robiť opravy rôznym fušká-
rom, ktorých nepoznáte. Riskujete nielen
nekvalitne odvedenú robotu, ale i možnosť
neskoršieho vykradnutia bytu.
- V prípade bezprostredného ohrozenia
volajte pomoc z okna. Uveďte poschodie
a číslo bytu. Pre rýchlejšie upútanie pozor-
nosti ľudí v bezprostrednom okolí je dobré
vyhodiť z okna nejaký predmet. Jeho zvuk
nezanikne v okolitom hluku tak ako vaše
volanie.
- Prekontrolujte si funkčný stav okien
a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, aj keď
idete preč len na niekoľko minút. Ak môže-
te, nainštalujte si bezpečnostné dvere
alebo aspoň kvalitnejšiu zámku.
- Presvedčite sa poklepaním, či zárubne
dverí nie sú duté. Ak áno, obráťte sa na
služby, ktoré vaše zárubne vyplnia betó-
nom.
- Na štítku s menom je vhodné uvádzať
priezvisko v množnom čísle alebo v muž-
skom rode, zvlášť v takých prípadoch, keď
žije v byte iba žena.
- Ak stratíte kľúč, radšej vymeňte celú vlož-
ku, prekontrolujte si aj stav zámkov, nemaj-
te na jednom mieste kľúč a kartičku na
výrobu kľúča.
- Ak bývate na prízemí alebo prvom
poschodí, namontujte si na balkón buď
okrasnú mrežu, alebo ak je to možné, sťa-
hovacie žalúzie.
- Keď pri návrate domov zistíte, že je byt
otvorený alebo sa vám zdá, že sa niekto do
bytu vlámal (dvere sa zle odomykajú, roz-
bité okno, poškodené dvere…), nevstupuj-
te dovnútra. Zlodej ešte môže byť v byte.
Informujte okamžite políciu a vyčkajte na
bezpečnom mieste tak, aby ste mohli prí-
padne vidieť páchateľa. 

Máte vkladnú knižku
na meno?

Od 31. decembra 2003 začala plynúť
3-ročná premlčacia doba, počas ktorej si
môžu klienti v banke vybrať zostatky zru-
šených anonymných vkladov. Zostatky
neuplatnené do 31. 12. 2006 musia banky
previesť na účet určený Ministerstvom
financií SR.  V Slovenskej sporiteľni (SLSP)
v trnavskom regióne je na anonymných
vkladoch stále takmer 205 miliónov Sk.
Asi 33 % z celkového počtu doteraz nevy-
platených zrušených anonymných vkla-
dov  v regióne má zostatok  do 100 Sk. 

Úspech na TOP
DANCING 

S cennými trofejami sa vrátili tanečné
skupiny CVČ z celoslovenskej tanečnej súťa-
že Top dancing v Topoľčanoch (21.-22.apríl).

Breakdancová chlapčenská skupina
CRAZY TEAM priviezla z dobre obsadenej
mládežníckej kategórie vynikajúce  2. mies-
to  (ako najmladší v kategórii). Tanečná sku-
pina SONNY Kuriatka, vedúca MartinaJam-
richová sa v kategórii detí do 11 rokov
s choreografiou Dance ride prebojovala do
finále, medzi tri najlepšie súbory. Tanečná
skupina SONNY JUNIOR Andy Jakubcovej
a ich choreografia Dance of generacion zís-
kala trofej najcennejšiu: HLAVNÚ CENU
POROTY. Blahoželáme a Kuriatkam drží-
me palce na Majstrovstvách SR detí do 11
rokov v Liptovskom Hrádku.                       dk

Na tlačovej besede riaditeľ regionálne-
ho riaditeľstva SLSP v Trnave  Ladislav Szi-
lágyi doplnil, ak si majiteľ nie je istý, či je
jeho knižka anonymná, treba sa obrátiť na
poradcov  v ktoromkoľvek obchodnom
mieste SLSP: „Právo na výplatu  zrušeného
anonymného vkladu má každý, kto pred-
loží anonymnú vkladnú knižku a pozná
heslo.  Pokiaľ ho vkladateľ zabudol, SLSP
mu môže zostatok vyplatiť po podpísaní
čestného vyhlásenia  a sľubu odškodne-
nia.“ SLSP vyzýva, aby si občania vo vlast-
nom záujme skontrolovali vkladné knižky,
aby si bez problémov mohli svoje  penia-
ze vybrať do konca roka 2006.  Vkladná
knižka nie je anonymná, ak je v nej uve-
dený text „Na meno“ a súčasne meno,
priezvisko, adresa a dátum narodenia
alebo rodné číslo vkladateľa.                    

bar
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Obhajoba titulu 
úspešná

Volejbalistkám OMS Senica sa poda-
rila obhajoba majstrovskému titulu
v ženskej extralige. V play off si najprv
vo štvrťfinále poradili s Malackami,
v semifinále potom so Žiarom nad Hro-
nom a vo finále aj s najväčším konkuren-
tom Sláviou UK Bratislava. Všetky série
vyhrali hladko 3:0 na zápasy.

Zverenkyne trénera Vladimíra Sirvoňa
odohrali prvý duel finálovej série na
domácej palubovke vo štvrtok 13. apríla.
Toto stretnutie bolo najvyrovnanejšie
z celého finále, teda Bratislavčanky v ňom
uhrali najviac bodov. Seničanky v ňom
zvíťazili 3:0, po setoch 26:24, 25:18,
25:20. V tomto zápase sa však Bratislav-
čankám zranila ich najlepšia hráčka Soa-
rezová a bez nej už nedokázali držať so
Seničankami krok v ďalších dueloch.
Najmä v druhom meraní síl, ktoré sa hralo
v Bratislave v nedeľu 16. apríla, utrpeli
domáce vysokoškoláčky zdrvujúcu
porážku. Senické volejbalistky poriadne
naložili svojmu súperovi, veď ten za celý
zápas uhral iba zahanbujúcich 27 bodov.
Pomer setov bol 25:7, 25:13, 25:7. Tretie
a posledné stretnutie sa odohralo v senic-
kej športovej hale v stredu 19. apríla.
Domáci klub už pomaly mohol chystať
oslavy, keďže všetko nasvedčovalo tomu,
že bez väčších problémov obhája minu-
loročný triumf. 

Od začiatku zápasu jasne dominovali
na palubovke a po jednoznačnom priebe-
hu zvíťazili 3:0, po setoch 25:14, 25:16,
25:16. Seničanky tak v porovnaní s minu-
lým rokom, keď titul oslavovali v Bratislave,
sa mohli radovať spolu so svojimi fanúšik-
mi v senickej športovej hale.

Dievčatá tak potvrdili úlohu jasného
favorita v extralige a dokázali, že Senica
sa definitívne stala baštou ženského slo-
venského volejbalu. Seničanky finálovou
sériou utvorili aj rekord - celú sezónu
zvládli bez jedinej prehry a v 33 stretnu-
tiach prehrali dovedna iba 6 setov.

Volejbalovému klubu OMS Senica
srdečne blahoželáme!!!

Ivan Tobiáš

Senické volejbalistky aj s celým realizač-
ným tímom po finálovej dekorácii so zlatý-
mi medailami.

Senické karatistky do
New Yorku

V sobotu 1. apríla sa v Trnave uskutoč-
nilo záverečné 3. kolo Slovenského pohá-
ra žiakov v karate. V mestskej športovej
hale sa darilo i najmladším adeptom bojo-
vého umenia z klubu Hanko  kai Senica.
V kata dievčat do 10 rokov zvíťazili Alžbe-
ta Ovečková, nedávna víťazka Českého
pohára v Čejkoviciach (18. 3.) a jasne sa
kvalifikovala na žiacke Majstrovstvá Slo-
venska, kde bude patriť medzi jednoznač-
né favoritky na zlato. V Trnave Betka vyra-
dila v prvom kole Pavlovičovú (Topoľča-
ny), v druhom Valentovičovú (Bratislava)
a vo finále nedala šancu ani Červenej
(Bánovce). 

V kata starších žiakov 12-ročný Michal
Toure na Slovensku neprehráva a svoju
dominanciu na domácej scéne by zrejme
opäť potvrdil, nebyť zbytočnej chyby vo
výbere kata. Michal však namiesto povin-
nej žiackej, predviedol hneď v prvom kole
majstrovskú katu, čo je proti pravidlám
SZK (Slov. zväz karate), aj keď trend vo
svete smeruje k voľným katám. Na Sloven-
sku je to však takto a víťaz Slovenského
pohára z Vrábľov bol diskvalifikovaný. 

V rovnakom termíne 1. apríla sa konali
v Českej republike prestížne seniorské
majstrovstvá Českej republiky. Reprezen-
tatívny výber toho najlepšieho, čo české
karate má, sa v Hustopečiach pasoval
o tituly majstrov republiky a zároveň
o miestenku v reprezentácii na majstrov-
stvách Európy v Nórsku (5. - 7. 5. v Stavan-
geri). Medzi 150 pretekármi, medailistami
z ME i MS sa pred kamerami Českej tele-
vízie skvele predviedli i karatisti Hanko kai
Senica, ktorí získali 1 zlatú a 1 striebornú
medailu. 

O striebro sa postarala úradujúca vyso-
koškolská majsterka Európy Mirka Vašeko-
vá, ktorá prekvapila odbornú verejnosť
rýchlosťou, s akou sa po operácii žalúdka
opäť dostala do výbornej formy. 22-ročná
úspešná reprezentantka disponuje želez-
nou vôľou a priam buldočou zaťatos-
ťou, tréningovú drinu považuje za samoz-
rejmú. Aj preto v kata žien svoje české
súperky opäť porážala rýchlosťou, silou
i mrštnosťou v akrobatických skokoch.

Prebojovala sa až do finále, kde po prehre
s najlepšou českou karatistkou, exmajster-
kou Európy Novou, obsadila druhé miesto.
Striebro z českého šampionátu po pobyte
v nemocnici a veľkom výpadku v tréningu
je naozaj obdivuhodné.

Mirka si priviezla z Čiech i najcennejšiu
zlatú medailu. V kata družstiev skúsené
reprezentantky Hanko kai Senica, Mirku
Vašekovú a Katarínu Ižárikovú doplnil tré-
ner MUDr. M. Čulen tentoraz talentova-
nou iba 16-ročnou Ištvánkovou z Hodoní-
na, ktorá tiež už roky cvičí i v Senici. Táto
skvele zladená trojica presným prevede-
ním, čistou technikou a výbušnosťou
nedala šancu súperkám a suverénne zvíťa-
zila pred družstvami KESL Praha a TJ
České Budějovice. Získali titul majstra ČR
2006 a tiež     obhájili zlato z majstrovsti-
ev ČR 2005 v Ústí nad Labem. 

Družstvo žien, medailistky z ME i MS
patria už dlhšie medzi európsku špičku, čo
dokazujú víťazstvami na najväčších turna-
joch i šampionátoch na starom kontinen-
te. Svoje majstrovstvo a kvality by radi ten-
toraz predviedli na severoamerickom kon-
tinente. Akademické majstrovstvá sveta sa
konajú 23. augusta v USA. Budú v New
Yorku, medzi športovcami z celého sveta
reprezentovať i senické karatistky?

E. Jareč

Úspešné senické karatistky zľava Katarína
Ižáriková, Miroslava Vašeková a Petra
Nová a tréner Martin Čulen. 

Chlapci zo IV. ZŠ tretí 
V stredu 29. marca sa uskutočnilo kraj-

ské kolo T-Com streethockey, školská liga
v Gbeloch. Sedem mužstiev bolo rozdele-
ných do dvoch skupín. V prvej hrali Pie-
šťany, Gbely, Dobrá Voda a Hlohovec,
v druhej Senica, Sereď a Zlaté Klasy. 

Vo finále sa stretli Piešťany so Senicou,
naši chlapci boli  úspešnejší a vyhrali  1:0.
Stali sa  majstrami Trnavského kraja
a postúpili na majstrovstvá Slovenska
v T-Com Streethockey - školská liga. Tie sa
konali v Bratislave 11. a 12. apríla a žiaci

Senice obsadili 3. miesto. 
Základnú školu na Mudrochovej ulici

v Senici reprezentovali: Peter Hollý, Miro-
slav Vereš, Michal Vrbovský, Filip Plánka,
Jakub Szalva, Erich Štefanka, Eduard Šedi-
vý, David Štetina, Filip Kajba, Tomáš Polák
pod vedením Mgr. Jozefa Krišáka. 

Mgr. Branislav Grimm

Na foto uspešné družstvo IV. ZŠ v street-
hockey.
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Spoločenská kronika

Narodili sa
Andrej Valko 2. 3. 2006
Nicol Cristine Fratričová 3. 3. 2006
Sabína Tódorová 3. 3. 2006
Hana Hrúzová 4. 3. 2006
Romana Chrenková 6. 3. 2006
Mindžáková Laura 12. 3. 2006
Norbert Bezdek 14. 3. 2006
Nikolas Kristián Černek 18. 3. 2006
Peter Hasl 20. 3. 2006
Liliana Horňáková 20. 3. 2006
Nicolas Chropovský 20. 3. 2006
Timea Kováčiková 20. 3. 2006
Tomáš Polák 20. 3. 2006
Ján Kutlak 29. 3. 2006

Opustili nás
Ján Belan, Hurbanova 1379  1. 3. 2006
vo veku 49 rokov
Anton Hurban, Hviezdoslavova 470 6. 3. 2006
vo veku 58 rokov
Katarína Krčová, Štefánikova 1377  6. 3. 2006
vo veku 84 rokov
Martin Jorík, Štefánikova 1377 7. 3. 2006
vo veku 90 rokov
Jozef Bartoň, Čáčov 4 10. 3. 2006
vo veku 71 rokov
Alžbeta Marônková, Štefánikova 1377 11. 3. 2006
vo veku 82 rokov
Rudolf Kováč, Kolónia 579 13. 3. 2006
vo veku 82 rokov
Bernardína Mlčúchová, Štefánikova 1377 13. 3. 2006
vo veku 77 rokov
Pavel Havel, Kunov 69 15. 3. 2006
vo veku 92 rokov
Anna Martišová, Čáčov 280 15. 3. 2006
vo veku 85 rokov
Ján Bordáč, Čáčov 87 17. 3. 2006
vo veku 62 rokov
Janka Vícenová, Štefánikova 1377 18. 3. 2006
vo veku 76 rokov
Oľga Hrnková, Dlhá 258 21. 3. 2006
vo veku 48 rokov
Rozália Jursová, Štefánikova 1377 23. 3. 2006
vo veku 85 rokov
Klementína Škodová, J. Kráľa 739 27. 3. 2006
vo veku 75 rokov
Ladislav Hajossy, Priemyselná 261 29. 3. 2006
vo veku 54 rokov
Jaroslav Solárik, Moyzesova 832 30. 3. 2006
vo veku 80 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 

� 5.5. o 10. hod.  Deň matiek – PD Senica – tanečná sála
� 10.5. - 17.5. Prezentačno-predajná výstava tvorivosti detí domo-
vov sociálnych služieb  Senického a Skalického okresu
- vernisáž, 10.5. o 16. hod.
� 16.5. o 10.  hod. vystúpenie Dúhový mužíček
� 11.5.  - POP Senica - 7. ročník regionálnej  speváckej  súťaže pre
deti a mládež  kino-divadelná sála 
� 12.5. o   21. hod. - BE HAPPY!!! – Michael Burian (CZ), Aqua (FM), 
Schimek vs. Bolek (intertec), Came Leee (PL), Jerry (CZ), Grining,
Deeds, The And, Peszek  
� 19.5.   o 17. hod. - Seriál párty – Gymnázium Senica – tanečná sála 

Okienko JDS
Najväčšie víťazstvo v starobe je vraj to,

keď dokážeme  nepredstierať mladosť
a nepliesť sa  tam, kde nepatríme.  Tento
výrok vynikajúcej herečky Stelly Zázvor-
kovej si vypočuli  účastníci  výročnej člen-
skej schôdze miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Senici, ktorí  29. marca  hodnotili svoju činnosť za
uplynulý rok. 

V prvej časti schôdze  hrala dôchodcom tanečná kapela
Forte zo ZUŠ Senica. Boli medzi nami po prvý raz a dúfam, že
nie posledný, veď mali vďačných poslucháčov.  Ďalšiu časť
kultúrneho programu predviedli deti z krúžkov CVČ Stonož-
ka, ktorý moderovali  Ivana Bachurová a Ján Trimel. Obecen-
stvo pobavil víťaz súťaže Šaliansky Maťko Oliver Orth pred-
nesom prózy Prvý Záhorák. Na heligónke zahral Erik Otrísal.
Zaujala aj malá speváčka  Timea Petrovičová a sólová tanečná
kreácia Petry Režnákovej.  Predstavili sa aj mažoretky Lienky,
gitaristka a speváčka Paula Krajčiová a tanečnice z prípravky
Citróniky. Dodatočne zablahoželali  k MDŽ básňou Babička
od J. Smreka.  Dôchodcovia vďačne tlieskali každému číslu
programu, ktorý nacvičili J. Jankovič, Mgr. I. Sadloňová, L.
Čmaradová a zabezpečili ho pracovníčky CVČ D. Kopecká
a O. Kučková. 

Prítomným dôchodcom sa prihovoril primátor Senice
Ľubomír Parízek, ktorý si aj v napätej povodňovej situácii naši-
el čas na starších spoluobčanov. Predsedníčka organizácie
Božena Hradská po zhodnotení celoročnej činnosti vyše 700
člennej organizácie odovzdala ďakovné listy  za dlhoročnú
prácu vo výbore V. Ďurovkovej a E. Hrežďovičovej,  ktoré
odstúpili zo zdravotných dôvodov.  Spomenuli sme si aj na
zakladajúcu členku Jozefínu Holenkovú, ktorá od nás navždy
odišla.  Doplňujúcimi voľbami sa novými členmi výboru stali
J. Hromková a V. Jamriška. 

V diskusii vedúca oddelenia MsÚ Katarína Poláková oboz-
námila dôchodcov s novým Zariadením sociálnych služieb
v budove bývalej polikliniky. Informovala ich aj o možnosti
požiadať  1 raz do roka o dávku v núdzi. Pozvala všetkých na
podujatia konané pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej
zmienky o meste. Pozdrav od Oblastného výboru SZPB odo-
vzdal Milan Podhoráni. Hoci existuje Rada starších ako porad-
ný orgán primátora  povedal, že  dôchodcovia by mali mať
aspoň 2 poslancov v mestskom zastupiteľstve, pretože  tvoria
početnú skupinu obyvateľov. Milina Rosová vyzvala  prítom-
ných na väčšiu účasť na pietnych  spomienkach pri príležitos-
ti výročia oslobodenia mesta i SR  a SNP.  O celinovej obálke,
vydanej pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky,
informoval Viktor Kmeť. 

Po pracovnom programe sa dôchodcovia zabávali pri
dychovke   Seničanka a jej sólistoch. Občerstvenie sponzoro-
vali MsÚ a COOP Jednota v Senici. 
Stretnutie pri hudbe v hoteli Branč bude 18. mája.  

Mária Slivková

Blahoželáme jubilantom
V máji 2006 oslávia:

80 rokov Anna Bordáčová, Ing. Pavel Krč, Štefánia Martiná-
ková, Mária Nováková, Štefan Petržalka, Zuzana Ryčovská,
Anna Vašková a Vendelín Vulgan.

85 rokov Štefan Kožák, Emerencia Staňková a Pavol Zich.

90 rokov Anna Cintulová.

91 rokov Anna Studeničová.

So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratu-
lantom pripája i redakcia Naša Senica.
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na MÁJ 2006
Začiatky filmových predstavení o 19.00
hod., ak nie je uvedené inak!

� Utorok 2. máj
ŠTĚSTÍ
Niekde na periférii zdevastovaného prie-
myselného mesta bývajú ľudia v škaredých
panelákoch a na obživu si zarábajú
v miestnej fabrike alebo v hypermarkete.
Tu pracuje aj anjelská Monika, ochotná
obetovať svoje šťastie druhým. Pomáha
duševne labilnej Dáši a vo chvíli, keď
chorú ženu odvezú do liečebne, začne sa
starať o jej dvoch malých synov.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP, 102 min.

� Streda 3. máj
TIGER A SNEH
Básnik Attilio je lektor na univerzite v Ríme
a miluje kritičku Vittoriu. Žije len pre ňu,
dvorí sa jej, prenasleduje ju na každom
kroku, každú noc o nej sníva, ale ona si ho
príliš nevšíma. V roku 2003 odchádza Vit-
toria do Bagdadu urobiť rozhovor s irac-
kým básnikom Fuadom. Počas bombardo-
vania je zranená a padne do kómy... 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 121 min.

� Piatok 5., sobota 6. a nedeľa 7. máj
NEZVRATNÝ  OSUD  3
Po lietadle a diaľnici sa tentokrát dej pre-
nesie na horskú dráhu. Hlavná hrdinka
Wendy má predtuchu, že populárna hor-
ská dráha The Devilęs Flight sa vykoľají
a všetci pasažieri budú doslova rozmetaní
po celom zábavnom parku. Podarí sa jej
presvedčiť zopár ľudí, aby sa horskej dráhe
vyhli a našli si radšej inú zábavu. Po chvíli
z bezpečnej vzdialenosti sledujú, ako sa
vízia stáva skutočnosťou a horská dráha sa
rozpadáva. 
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 115 min.

� Utorok 9. máj
FINTY DICKA A JANE
Peniaze alebo život. Dickovi Harperovi sa
konečne zhodnocujú roky jeho tvrdej
práce - po dlhom čakaní je povýšený na
viceprezidenta spoločnosti Globodyne,
svetového leadera v oblasti konsolidácie
médií. Po strávení jedného dňa na novej
pozícii, je však Globodyne potopená eko-
nomickou katastrofou, ktorá sa podobá
škandálu vo firme Enron. A čierny Peter
zostáva v ruke Dickovi. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 90 min.

� Streda 10. máj
ŽIŤ  PO  SVOJOM
Tajomstvá majú vlastný život. Príbeh ran-
čerskej rodiny, ktorá bola rozdelená a teraz
sa snaží zahojiť staré rany a odpustiť. Einar,
skúsený rančer na odpočinku sa stále
nevie spamätať zo smrti svojho jediného
syna, ktorého stratil pred desiatimi rokmi.
Teraz venuje všetok čas staraním sa
o nájomníka na svojom ranči, ktorý bol
vážne zranený grizzlym. Einarov život sa
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zmení príchodom jeho nevesty Jean, ktorú
Einar viní zo smrti syna.
Vstupné: 49 Sk, MP 15 r., 105 min.

� Piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. máj
DOBA  ĽADOVÁ  2
Slovenský dabing
POZOR!!! Premieta sa o 18.00 hod.!!!
Naši hrdinovia sa vracajú z prostredia pod
bodom mrazu: chlpatý mamut Manny, leňo-
chod Sid, šabľozubý tiger Diego
a kryso/veverička, večná smoliarka Kryserka.
Vstupné: 65 Sk, MP, 92 min.

� Utorok 16. a streda 17. máj
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU
A ČEPICÍ
Film popisuje dva týždne na stredne veľkej
českej vlakovej stanici uprostred leta.
Postavami filmu sú zamestnanci, ktorí rie-
šia alebo sa skôr snažia s veľmi humornou
nadsádzkou riešiť svoje malé vzájomnosti.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 105 min.

� Piatok 19. máj
SYRIANA
Syriana je mozaikou príbehov, zobrazujú-
cich životy mnohých ľudí - od vyjednáva-
čov úradujúcich v pozadí vo Washingtone
až po mužov tvrdo pracujúcich v Perz-
skom zálive, ktoré sa postupne splietajú
a objasňujú dôsledky neľútostnej honby za
bohatstvom a mocou.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 128 min.

� Sobota 20. a nedeľa 21. máj
SKROTENÁ HORA 
Film zaradený medzi 10 najlepších filmov
roku 2005 a ocenený viacerými cenami.
Najväčšou silou prírody je láska. Film roz-
práva milostný príbeh dvoch mladých
mužov – rančera a kovboja, ktorí sa spo-
znali v lete roku 1963 a stali sa priateľmi na
celý život.             
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r. , 134 min.

� Utorok 30. a streda 31. máj
FIREWALL
Bezpečnostný počítačový špecialista Jack
pracuje pre banku Landrock Pacific. Karié-
ru a reputáciu si vybudoval navrhnutím
toho najefektívnejšieho bezpečnostného
systému, ktorý banku chráni pred hacker-
mi. Táto prestížna pozícia mu zaručuje
bezstarostný a pohodlný život so svojou
ženou a deťmi. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 105 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU  NA
MÁJ  2006

Začiatok filmového predstavenia o 18.30 hod.

� Pondelok  15. máj
MÔJ  MILÁČIK RÁŽE  6,65 
Jeden výstrel môže rozhodnúť o všetkom...
Mladý samotár Dick žije v chudobnom
baníckom meste. Keď jedného dňa nájde
malú pištoľ zistí, že ho nebezpečne priťa-
huje i napriek jeho predstavám o mieri.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 130 min.

Sobotištská pätnástka 
Keď sa príroda začína po dlhej zime

obliekať do jarných šiat a blíži sa 8. máj,
milovníci turistiky široko-ďaleko vedia, že
na dvere klope ďalší ročník Sobotištskej
pätnástky. 

V prekrásnom prostredí kopaníc  turisti
robia všetko preto, aby tí, ktorí zavítajú 8.
mája do Sobotišťa na 24. ročník,  mohli
v pohode absolvovať  svoju turistickú
trasu. Výber je bohatý: 10 km, 12 km, 15
km, 30 km a 50 km.

Aby ste návštevu Sobotišťa naozaj vyu-
žili, prejdite sa po náučnom chodníku His-
tóriou Sobotišťa, navštívte v kaštieli na
námestí Múzeum družstevníctva a od
15.00 hod. hvezdáreň v areáli Základnej
školy.

Nezabudnite, v pondelok 8. mája 2006
sa stretneme v Sobotišti!  JK

Kam na turistiku  
V máji si turisti môžu vyberať, ktoré-

ho turistického pochodu  sa zúčastnia.
Okrem Sobotištskej päťnástky  dávame
do pozornosti aj jarné pochody v okolí
a akcie moravských turistov.   

1. máj: Prechod Pálavy, 6. máj: Vře-
sovická desítka,  8. máj: Kolem Ratíško-
vic, 20. máj: Strážovický kopec – veter-
ný mlyn Bukovany.

In line korčuľovanie 
Rekreačné služby mesta
Senica oznamujú:

- stredisko zimný štadión uvedie 30. apríla
do prevádzky špeciálnu umelú plochu na
kolieskové korčuľovanie (IN LINE) s mož-
nosťou využitia na in line hokej, floorbal,
halový futbal, korčuľovanie pre verejnosť
a iné športy halového charakteru. Cena
prenájmu plochy pre kolektívy je stanove-
ná  na 700  Sk/hod (s osvetlením 850
Sk/hod).

Pre verejnosť budú v mesiaci máj skú-
šobné otváracie hodiny: sobota, nedeľa,
sviatok: 14.00 – 16.00 a v stredu od 16.00
do 18.00. Cena vstupného: dospelí 10
Sk/vstup, deti 6 až 15 rokov 5 Sk/vstup,
deti do 6 rokov zdarma.

- stredisko plaváreň bude počas májových
sviatkov (1.5. a 8.5.) v prevádzke a pre
verejnosť bude otvorené v čase od 10.00
do 20.30.

- stredisko INFOSEN- Informačná kancelá-
ria mesta Senica bude počas májových
osláv dňa 1.5. otvorená od  9.00 do 16.00
hod.
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Zľava S. Jankovičová (Spojená škola), projektová manažérka Mária Piačková,  riaditeľ
odboru MŠ SR Ján Šípoš a predseda Študentského parlamentu Peter  Siwiec. 

Ako sme (ne)tancovali
Svoju dance záľubu odhalili študenti

Obchodnej akadémie Senica (OA) vo štvr-
tok 28. marca. 

Predsedníčka  študentskej rady OA
Viky Vasiľová si zaumienila pripraviť pre
svojich spolužiakov diskotéku. 

Hneď po vyučovaní sa väčšina študen-
tov odobrala do novej budovy OA ( je
hneď oproti OA, tá pekne zelená?), kde už
bolo všetko vyzdobené a prichystané, vrá-
tane malého občerstvenia v podobe čip-
sov, chrupiek, popcornu a malinoviek. Zo
začiatku to na žúre troška viazlo, ale po
menšom „okukávaní“ sa prvých pár
odvážlivcov nenápadne prikradlo na
tanečný parket. Po dlhšom čase, keď boli
na parkete stále len tí istí odvážlivci a ostat-
ní ďalej len tak sedeli a likvidovali občer-
stvenie, ktoré malo byť predovšetkým pre
tancujúcich, jedna členka študentskej rady
si to namierila priamo  k DJ a do mikrofó-
nu všetkým  zdôraznila, že sedieť  môžu
niekde inde. Skrátka, že by to chcelo tro-
šku pohybu. Nič. 

Potom však na pomoc prišiel „neob-
chodkár“, študent z Domova mládeže.
Ten ukázal všetkým, ako sa to správne robí
a potom už nebránilo nič našim (asi vyda-
jachtivým?) študentkám, aby pribehli na
parket a na oplatenie oslnili svojím tancom
mladého muža. Postupne sa pridávali ďalší
a ďalší študenti. Tí, ktorí sa len neprizerali,
ale i tancovali, ako to už na správnych dis-
kotékach chodí, sa naozaj zabavili. Keďže
diskotéka trvala do pol šiestej, mnohí štu-
denti prišli domov neskoro a unavení.
Preto sa, samozrejme, nemohli pripraviť
na ďalší deň. A tak si vymenili úlohu s uči-
teľmi, kedže bol Deň učiteľov a hodiny
odučili oni. Ako? To už bolo na každej
triede, aby si vytvorila  vlastný program.
A tak sme posledným pracovným dňom
v týždni preplávali lúštením rôznych taj-
ničiek, kvízov a podobne. 
P.S. : Toho fešáka z DM, ktorý tak skvelo
tancoval, neulovila žiadna. Škoda.

Katarína Smíkalová OA

Minulý rok v apríli Ministerstvo školstva
SR prostredníctvom nadácie Intenda vyhlá-
silo program Participácia mladých ľudí na
živote mesta. Tento projekt inicioval parti-
cipáciu mladých ľudí na živote mesta Seni-
ca. Na Ministerstvo školstva  SR prišlo veľa
projektov, z ktorých bolo podporených 10
a jedným  z nich bol aj projekt, ktorý pred-
ložila nezisková organizácia  Pro region,
a spracovala ho projektová manažérka
PhDr. Mária  Piačková.  

Ako sa to stalo?   V spolupráci  s ob-čian-
skym združením Mládež pre Senicu, Štu-
dentským parlamentom,  marginalizovanou
skupinou mládeže (mentálne a zdravotne

postihnutí mladí ľudia), neformálnou skupi-
nou mladých ľudí dochádzajúcich každo-
denne do Senice, sme vypracovali projekt
Namaľujme spolu obraz mesta Senica. Boli
sme jedni z najlepších, a preto nás 4. apríla
pozvali do Bratislavy na tlačovú besedu, na
ktorej Ministerstvo školstva a nadácia Inten-
da vyhlásili 2. kolo tohto projektu.  Po úspeš-
nej prvej časti sme sa na mieste činu roz-
hodli, že podáme projekt i do druhého kola.
Tento rok sa chystáme zapojiť ešte viac
organizácií mladých ľudí i jednotlivcov zo
Senice.  Ak máte záujem, ozvite sa na stu-
dentsky@centrum.sk. Čím viac nás bude
tým lepšie. ŠP

Participácia II. 

Deň narcisov
V piatok 7. apríla sa ulice nášho mesta

hemžili mladými dobrovoľníkmi, oblečený-
mi v bielych tričkách. Celkovo 200 študen-
tov Gymnázia L. Novomeského rozdávalo
narcisy, ktoré symbolizujú nielen príchod
jari, ale aj verejnú zbierku známu ako  Deň
narcisov.

Pod vedením koordinátorky
RNDr. Márie Holickej sa v Senici a okolí
vyzbieralo 179 154 Sk. 

Deň narcisov organizuje Liga proti rako-
vine, nezisková organizácia, ktorá bola
založená v roku 1990 v Bratislave. Počas
šestnástich rokov sa tento deň stal popu-
lárny a existuje len málo ľudí, ktorí o ňom
nevedia. 

Aj napriek informovanosti ľudí sa štu-
denti častokrát stretajú s ľuďmi, ktorí
nedôverujú Lige proti rakovine a sú pre-

svedčení, že ide len o podvod a organizá-
cia si peniaze necháva. Títo ľudia by mali
vedieť, že peniaze sú použité na prípravu
prezentácií ďalšieho dňa narcisov, podpo-
rujú výskum a v neposlednom rade, naj-
väčšiu čiastku posielajú chorým, postihnu-
tým rakovinou. 

Avšak nesmieme týmto ľuďom nič vyčí-
tať, lebo príspevky sú dobrovoľné
a možno mali v rodine niekoho, kto zom-
rel na túto chorobu a nepodarilo sa ho
zachrániť, preto sa cítia ukrivdení. No sú
medzi nami aj takí, ktorí trpia na rakovinu
a prispievajú.  

Rok čo rok sa vyzbiera viac peňazí.
A pritom by sme mali vedieť, že narcisy sa
nepredávajú, ale rozdávajú. Je na každom
z nás, akou čiastkou prispejeme, napríklad
obetovať krabičku cigariet či pohár piva. 

Naša veľká vďaka, patrí každému, kto
prispel na tento deň.   M. Kurtová a Kordík 

Parlamenty pri táboráku
V Centre voľného času sa 5. mája usku-

toční prvé neformálne zasadnutie študent-
ských parlamentov miest Senica, Myjava a
Pezinok. Pri táboráku sa bude debatovať
ako parlamenty v jednotlivých mestách
fungujú, aký majú prínos pre študentov,
ako študenti využívajú možnosti vyjadro-
vať sa a participovať na veciach verejných.
Určite to však nebudú len debaty príliš
vážne, ale zostane priestor i na zábavu a
spev. Tak príďte!  
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Basketbalový maratón  
Študentský parlament sa rozhodol

začať sviatky jari v pohybe a na Zelený
štvrtok usporiadal v spolupráci s Centrom
voľného času Senica 2. ročník basketbalo-
vého maratónu. Pôvodný termín nás príro-
da donútila zmeniť pre povodne, ktorá
postihla telocvičňu III.. ZŠ. 

Turnaj sa konal na II. ZŠ a zúčasntilo sa
ho 11 družstiev, ktoré sme rozdelili do
dvoch vekových kategórií.

Boj o víťazstvo začali mladší hráči.
Z náročných zápasov vzišli 4 tímy, ktoré
hrali o medaily. Na treťom mieste sa
umiestnili Holíčski orli, druhé miesto po
veľmi vyrovnanom zápase patrilo druž-
stvu P.Q.S.U.V (Gymnázium Senica),
a zlato si vybojovali Pokémoni (Gymnázi-
um Senica). Za najužitočnejších hráčov
boli vyhlásení Aleš Kurfürst (Gymnázium
SE), Martin Mikuš (Gymnázium SE) a Tibor
Korman (Gymnázium Skalica).

V staršej kategórii nás prekvapilo druž-
stvo Jamaica, ktorého hráči pôsobia v bas-
ketbalových kluboch Holíč a Hodonín.
Svojou vynikajúcou  hrou a kolektívnou
prácou jasne ukázali, že nie sú žiadni ama-
téri. Zaslúžene si odniesli nielen prvenstvo
v kategórii, ale i pohár Študentského par-
lamentu. Striebornú priečku získalo druž-
stvo AK 100 stupňov (Senica) a bronz pat-
ril Vtáčikom z Boru (Borský sv. Jur). Titul
najužitočnejší hráč získali Slavomír Moni-
ak, Branislav Havel a Richard Macejka.       

Na záver chcem v mene Študentského
parlamentu poďakovať hráčom, ktorí nám
pomohli vo funkcii rozhodcov, cukrárni
Včielka i cyklocentru Hodúl za sponzor-
ské dary. 

Všetkým víťazom blahoželáme a dúfa-
me, že sa o rok stretneme na treťom roč-
níku basketbalového maratónu.

Monika Mikušová
Študentský parlament 

Víťazné družstvo I. kategórie Pokémoni. 

Deň matiek
Pre niektorých to môže znamenať len

ďalší komerčný sviatok pre väčšie zisky
obchodníkov. Ale je to naozaj tak? Nie je
to azda  preto, že si mamičky zaslúžia
aspoň tú trošku uznania?

Veď najčastejšie je prvým slovom malé-
ho dieťaťa práve mama. Keď o nás iní ani
netušili, mamička sa nám prihovárala

s tajomným úsmevom na perách, pretože
len ona vedela, že už sme. Naša mama
nám utierala spotené tváričky, keď sme
boli chorí. Ona k nám bežala uprostred
noci, keď sme mali zlé sny. Keď sa naše
očká nie a nie večer zatvoriť, bola to ona,
ktorá nás upokojovala rozprávkou. Keď
sme pribehli so zaslzenými očkami a boľa-
vým kolienkom, nikto to nevedel tak
jemne ošetriť ako práve mama. Večné
česanie vláskov malých dievčatiek či pláta-
nie neustále dotrhaných tepláčikov chlap-
cov. Spolu s mamou sme zvládli prvé pís-
menká a násobilku. Učili sa s nami, i keď
možno vtedy by sme sa radšej hrali s bábi-
kou alebo autíčkom. Keď sme povyrástli,
vždy mama vedela upokojiť utrápenú tvár
mladej dcéry i bez otázok. Mama sa pri-
hovárala za synov, ktorí vyvádzali často
samé hlúposti. Mama je tá, ktorá nadov-
šetko ľúbi. 

Štrnásteho mája je deň, kedy by sme
mali svojej mame povedať, ako veľmi ju
ľúbime a vážime si ju, a vieme, že jej láska
nie je samozrejmosť, ale dar. Koľko detí na
svete nevie čo je to láskavá, niekedy
možno aj prísna, ale ľúbiaca ruka mamy?

Katarína Smíkalová OA

Helena M. Sigulová:

Elena alebo Šťastie je
vrtkavé! 

Epický príbeh sa odo-
hráva v súčasnosti a stretá-
vame sa s výpoveďou
samotnej autorky, ktorá
mám približuje svoj vnú-
torný svet. Autorka sa pri-

hovára prostredníctvom rozprávania, dia-
lógov... Najemotívnejšie sú vnútorné
monológy charakterizujúce spomienky
a smútok. 

Román, ktorý píše je o láske... zranite-
ľnej, krutej, nenaplnenej... 

Zaujal ma spôsob a zároveň krutosť
života, ktorý nesie hlavná hrdinka knihy
Elena. V diele zaujímavo prenikne zápas
o prekonanie osamelosti a nadviazanie
ľudského vzťahu, kde vynikne i rodinné
prostredie aj zahraničná spoločnosť. Dej
odhaľuje slovenskú prírodu a mestá v roz-
pore s nemeckými reáliami. Taktiež  nám
približuje život detí, dospelých až po sta-
robu, smrť.

Je obdivuhodné, ako dokázala Elena
statočne a hrdo prijať neľahké okolnosti
na ceste životom. Elena neklesla, preská-
kala všetky nástrahy prostredníctvom
viery...  Preto podstatou tohto príbehu je
fatalita...

Z môjho pohľadu taká oddychovka,  nič
náročné. Preto ju odporúčam pre spríjem-
nenie voľného času. Niekedy treba vypnúť,
zastaviť sa na chvíľu, myslieť optimisticky.
To je práve v dnešnej dobe dôležitým kro-
kom života k úspechu.

Napriek tomu by som príbeh  nezara-
dila medzi moju krvnú skupinu. Určité
špecifiká tejto knihy  sú mi proti srsti. Bliž-

ší vzťah si vytváram k svetovým klasikom,
ale ako sa hovorí: sto ľudí sto chutí... Ale
prečo sa nevyjadriť pozitívne alebo nega-
tívne?

A tak radšej čítať „bezhlavo“ a vedieť,
že už sa k tomu nevrátim, ako vôbec
NEČÍTAŤ. V dnešnej dobe chcem apelovať
na mladé hlavičky, že čítanie je opäť
v móde! Monika

Zamyslenie nad vzdelaním
Aké sú skutočné 
hodnoty?

Propagátor osvietenstva populárny
cisár Jozef II. sa  vyjadril: „Vzdelaný a slo-
bodný občan znamená pre štát viac, než
nevoľník spútaný nevedomosťou“, a preto
si vynútil zavedenie povinnej školskej
dochádzky. V dnešnej dobe vedeckotech-
nickej revolúcie sa čím ďalej priamo úmer-
ne zvyšujú požiadavky na vzdelanie. Neje-
den mladý človek si v duchu povie, na čo
mi to všetko bude, vidiac svoje idoly
v modelkách, spevákoch, športovcoch
a iných zabávačoch, ktorí aj bez namáha-
vého vzdelania žijú v lesku slávy, populari-
ty, spokojnosti, prepychu i bez vynalože-
nia námahy - teda takej, akú musia vynalo-
žiť ťažko pracujúci,  remeselníci či naslovo
vzatí odborníci z rôznych oblastí vedy. 

Už v staroveku hlásili: „Nie pre školu,
ale pre život sa učíme“ a takto by sme mali
konať. Túto tému sa patrí uzavrieť výzvou
najväčšej a najobetavejšej osobnosti
v dejinách slovenského národa Ľ. Štúra:
„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme,
treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.
Treba vám vrúcnejšou vierou sa zapísať,
treba vám väčšou sa smelosťou presláviť...
Mnoho tvoriť, málo troviť a sa učiť, bratia!“

Áno, mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených. Široké vrstvy mládeže oslo-
vujú práve takéto celebrity a nie nejakí
vedátori, významní, vynikajúci lekári, ktorí
sa svojou tichou prácou nejako nezvidite-
ľňujú. Jednako sme svedkami nepriamej
propagácie vzdelania prostredníctvom
televíznej obrazovky, kde takmer denne
prebiehajú súťaže vo vedomostiach.
Prečo sa teda musím učiť? Kvôli rodičom,
vysvedčeniu, kvôli postupu na vyššiu
školu, absolvovaním ktorej môžem získať
lepšie pracovné miesto. Najčastejšie tu
pôsobia všetky uvedené činitele.

Ostatne, ani vytrvalým  učením sa
nemusí zabezpečiť vlastné želanie.
A nejestvujú aj iné motivácie k vzdelaniu?

Aj keď sa cítim, resp. budem cítiť ukriv-
dená vo svojich prianiach a predstavách,
zostane mi útecha, že to, čo viem, mi nik
nevezme, že sa ani v najmenšom nezara-
dím do tábora primitívov, hrubých nevzde-
lancov, ktorým nie je nič posvätné a napo-
kon,  že budem vedieť v budúcnosti odpo-
vedať zvedavým deťom a vnúčatám na ich
všetečné otázky. Podkutý vedomosťami
nebudem podliehať beznádejnej pasivite,
ale budem schopný čeliť nepredvídaným
okolnostiam, situáciám. NZ
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