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Aj pošta má názov
Senica 

Od 1. júla už aj  Slovenská pošta
používa názov pošty v Senici  v súla-
de so zákonom: pošta Senica 1
a Senica 3. Mení sa tak doterajší
názov Senica nad Myjavou, ktorý
bol používaný v poštovom styku.
Mesto Senica požiadalo tento rok
Slovenskú poštu, a.s. o zmenu
názvu na základe zákona NR SR
221/1996 Z.z. o územnom a správ-
nom členení  SR a nariadenia vlády
č. 258/96, ktorými  naše mesto má
názov Senica.  Pošta bola posled-
nou inštitúciou v meste, ktorá dote-
raz používala pôvodný názov Seni-
ca nad Myjavou.  (NS)

Aké budú prázdninové dobrodružstvá?
Rak z Teplice uprosted Senice.   Foto M. Soukup

V kauze múr
kompromis  

Na Mestskom úrade sa 15. júna
zišli predstavitelia bytových samos-
práv z okolia hotela Arli, ktorí sú
zainteresovaní v spore o múr. Spor
sa začal začiatkom roka, kedy bol
do užívania daný hotel Arli a poly-
funkčný dom v bezprostrednej
blízkosti obytného domu na Hviez-
doslavovej ulici.

Počiatočná ostrá výmena názo-
rov na múr, ktorý uzavrel chodník,
sa z médií preniesla už v racionál-
nejšej podobe na radnicu. Odpor-
covia múru tvrdia, že chodník bol
používaný viac ako 30 rokov a spá-
jal  predovšetkým   autobusovú sta-
nicu so strednými školami.  Obyva-
telia dotknutého činžiaka zase pou-
kázali na stratu súkromia, ktoré im
múr prinavrátil. Bolo možné pre-
chádzať cez tzv. Malé námestie, no
tento ťah sa vo verejnosti nestretol
s pochopením. Po rokovaniach
zainteresovaných strán i investora
hotela sa senická samospráva roz-
hodla urobiť prieskum verejnej
mienky. Anketa medzi obyvateľmi
v apríli  mala dať odpoveď na otáz-
ku či múr zachovať, alebo ho zbú-
rať. Oslovených bolo 1611 respon-
dentov, z ktorých sa vyjadrilo 1067
občanov. 914 ľudí sa vyjadrilo za
zbúranie múra, 37 bolo proti a 116-
tim to  bolo jedno. V ankete na
internetovej stránke mesta bolo za
odstránenie  múra 81 percent opý-
taných. Na ostatnom rokovaní
zástancov i odporcov múru sa po
prezentácii výsledkov prieskumu
obe strany dohodli na kompromi-
se. Ten spočíva v tom, že chodník
sa opätovne sprístupní verejnosti,
ale bude sa riešiť jeho nová trasa
a tiež ochrana obytného domu.
Chodník v pôvodnom stave sa
nedá realizovať, pretože by zasa-
hoval do vlastníckych vzťahov
hotela Arli.  Podľa slov primátora
Senice Ľubomíra Parízka je  úlo-
hou samosprávy, aby našla prija-
teľné technické  riešenie, ktoré
bude zahŕňať aj zvukovú bariéru.
Na túto  úpravu bude musieť
Mesto Senica nájsť v rozpočte
potrebné financie. 

Viera  Barošková

Priemyselný
park realitou

Senica je dynamicky sa rozvíjajú-
cim mestom. Potvrdzuje to aj dotá-
cia zo štrukturálnych fondov Európ-
skej únie, ktorú tento rok Mesto
Senica získalo  na infraštruktúru
priemyselného parku vo výške 213,4
milióna Sk. Výstavbu priemyselného
parku odštartoval 22. mája predseda
vlády SR Mikuláš Dzurinda.  Približ-
ne 70 miliónov Sk Mesto Senica
vynaloží na výstavbu inžinierskych
sietí v lokalite Kaplinské pole. 

Výstavba infraštruktúry by mala
byť dokončená v závere roka 2007.
Po prvých 57 ha sa postupne prie-
myselný park rozšíri na plánova-
ných 200 ha. Mesto v súčasnosti
rokuje s viacerými investormi. Pred-
pokladá sa, že v priemyselnom
parku by malo postupne vzniknúť
5 tisíc pracovných miest. 

Primátor Senice Ľubomír Parízek
na slávnostnom otvorení pripomenul,
že po Delphi a Arcelore sa priemysel-
ný park  stane ďalším zamestnávate-
ľom a prispeje k ekonomickej stabili-
zácii regiónu.  Premiér M. Dzurinda,
ktorý otváral aj fabriku Delphi, netajil
radosť nad    rozvojom Senice. „Som
rád, že úspešný príbeh Delphi má
svoje pokračovanie  a rodí sa tu jeden
z najväčších priemyselných parkov.
Som si istý, že sú to dobre investova-
né peniaze,“ povedal M. Dzurinda.
Premiér M. Dzurinda a  primátor  Ľ.
Parízek si v sprievode riaditeľa Petra
Ďuriača prezreli spoločne výrobné
haly fabriky Arcelor, ktorá je prvou
investíciou v priemyselnom parku a
zaoberá  sa spracovaním plechov pre
automobilový priemysel i výrobu bie-
lej techniky. (pokrač. na str. 2)

Zvíťazili nad horúčavou  
V tropickej horúčave sa v sobotu 24. júna so štartom na fut-

balovom štadióne v Senici uskutočnil 18. ročník Záhoráckeho
maratónu a 3. ročník Záhoráckeho polmaratónu.

Na preteku sa celkovo zúčastnilo 64 maratóncov, z toho na
maratóne 45 bežcov (2 ženy) a na polmaratóne 19 bežcov (1
žena).

Do cieľa maratónu, ktorého trať viedla zo Senice cez Dojč
do Šaštína-Stráží a späť, prišiel ako prvý 46-ročný Vlastimil
Bukovjan z TJ Jiskra Otrokovice (CZ), ktorý časom 2:39:26
pokoril 37-ročného favorita z ŠKP Čadca Petra Tichého. Ten
však vyhral hlavnú kategóriu mužov do 40 rokov. Cenu primá-
tora Senice Ľ. Parízka získal Štefan Čuvala, ktorý ako jediný Seni-
čan bežal maratónsku trať a vo svojej kategórii sa umiestnil na
peknom šiestom mieste. Najstarším účastníkom Záhoráckeho
maratónu bol 65-ročný Jaroslav Kabelík zo Slováckej Slávie
Uherské Hradište (CZ), ktorý však do cieľa nedobehol. Maratón
nedokončili štyria bežci.

Polmaratón, ktorý mal cieľ v Šaštíne-Strážach, vyhral Aleš Far-
kaš z AŠK Grafobal Skalica časom 1:20:22. Jeden pretekár pol-
maratón nedokončil. Takmer všetci pretekári konštatovali, že
počasie ich riadne preverilo.     

Okrem počasia, ktoré väčšine  pretekárov spôsobovalo  pro-
blémy,  všetko ostatné maratónci chválili a vyzdvihli perfektnú
prácu organizátorov z MsÚ Senica a komisie pre mládež a šport
pri MsZ Senica a MsÚ Šaštín-Stráže. Vzhľadom na extrémne
počasie sa nedalo očakávať, že by niekto prekonal traťový
rekord, ktorý drží  O. Němec  časom 2:23:42. Prémiu 10 000 Sk
dostal Peter Tichý, víťaz kategórie do 40 rokov, pretože pravidlá
Záhoráckeho maratónu  nemali klauzulu o absolútnom víťazo-
vi.  Tak sa stalo, že víťaz maratónu získal nižšiu finančnú prémiu
ako bežec za ním. (pokračovanie na str. 17)

O veternom parku   
Na rokovaní mestskej rady 18. mája sa jej členovia oboz-

námili so zámerom vybudovania veterného parku v katastrál-
nom území Senice, Sobotišťa, Hlbokého a Prietrže, ktorý
predložila spoločnosť Green Energy Slovakia, s.r.o. Zámer
využitia veternej energie  na výrobu ekologicky čistej  elek-
trickej energie prezentoval primátor Senice Ľ. Parízek aj na
rokovaní zastupiteľstva 8. júna v bode rôzne. Informoval o sta-
noviskách odborníkov, ktorí poukazujú aj na možné riziká pre
životné prostredie. (pokračovanie na str. 10)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva 
21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľst-
va v Senici sa konalo 8. júna 2006. Z 25
poslancov bolo prítomných 18 a jeho rokova-
nie viedol RNDr. Ľubomír Parízek, primátor
mesta. Na rokovaní boli ďalej prítomní vedú-
ci oddelení a útvarov MsÚ, riaditelia RSMS
a MsKS, riaditelia II. a IV. základnej školy,   ria-
diteľ Technických služieb, a.s. Senica, MsPS,
s.r.o. Senica a Službytu, spol. s r.o. Senica, ria-
diteľka Polikliniky Senica, n.o., zástupcovia
médií, zástupca spol. Wertika, s.r.o.  a nieko-
ľko občanov mesta. RNDr. Ľubica Krištofová
upozornila, že v časti Párovce sa nerieši údrž-
ba komunikácií ani sietí a žiadala, aby pri rea-
lizácii ďalších investičných zámerov v tejto
časti sa pamätalo aj na týchto obyvateľov a na
skvalitnenie ich prostredia.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Správu o plnení  uznesení  a riešení pripo-
mienok s termínom plnenia k 8.6.2006.
- Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadaní
MsR konanej dňa 18.5.2006.
- Správu o výsledku hospodárenia Mestské-
ho podniku služieb, spol. s r.o. Senica.
- Výročnú správu Polikliniky Senica n.o.
k 31.12.2005.
- Harmonogram opráv miestnych komuniká-
cií a chodníkov v meste pre rok 2006.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.
- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2006 a to
vzatie dlhodobého úveru vo výške 8 242 tis.
Sk na pokrytie výdavkov spojených s prie-
myselným parkom Kaplinské pole na úhradu
realizačných projektov stavby, geologický
prieskum a nákup pozemkov.
- Zriadenie záložného práva v prospech
záložného veriteľa, ktorým je Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO) na zabezpečenie pohľadávky
vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku  na realizá-
ciu Priemyselného parku Kaplinské pole.
- Dispozície s majetkom.
- Odkúpenie skolaudovaných komunikácií,
chodníkov a verejného osvetlenia v IBV
Nová Sotina od spoločnosti Wertika s.r.o.
a poskytnutie dotácie na výstavbu technic-
kej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu
bytov.
- Dotáciu občianskemu združeniu Profesio-
nálne ženy na realizáciu projektu Klub
mamičiek s deťmi, ktorý sa bude realizovať
v Centre voľného času Stonožka v Senici.
- Prevod vlastníctva bytov v dome č. 526 na
Hurbanovej ul. 
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok
2006.
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I.
štvrťrok 2006 a plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra na II. polrok 2006.
- Založenie a členstvo mesta Senica v Slo-
venskej asociácii informačných centier.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo: 
- Odkúpenie skolaudovaných komunikácií,
chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Juh
a poskytnutie  dotácie na výstavbu technic-
kej vybavenosti firme Italgroup, s.r.o Senica.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania:
- Návrh zámeru na výstavbu nákupného stre-
diska, obchodov, služieb a bývania  v časti
Párovce vedľa pripravovaného nákupného
centra Hypernova.
- Návrh na odkúpenie komunikácií, chodní-

kov a verejného osvetlenia  od spoločnosti
IBV Párovce, n.o. Senica.
Mestské zastupiteľstvo  odporučilo MsÚ
v Senici:
- Preveriť možnosti otvoreného partnerstva
pri realizácii ekologickej  likvidácie kalových
lagún v areáli Slovenského hodvábu Senica
a rokovať s kompetentnými inštitúciami
o možnostiach finančného krytia tejto likvi-
dácie kalových lagún.
Mestské zastupiteľstvo delegovalo:
- Ing. Petra Šveca, poslanca MsZ do Rady
školy pri Obchodnej akadémii v Senici.
5. riadne zasadnutie Mestskej rady v Senici
sa uskutočnilo 22. júna 2006. Mestská rada
prerokovala:
- Výročnú správu spoločnosti Admi Senica,
a.s. k 31.12.2005. Spoločnosť, ktorej jediným
zakladateľom je mesto Senica sa od svojho
vzniku v júni 2005 orientovala  na prenájom
nehnuteľností bývalej Polikliniky, ktorý je
spojený s ďalšími doplnkovými službami. 
- Výročnú správu spoločnosti  Stoma Senica
a.s. k 31.12.2005. Spoločnosť s jediným
zakladateľom – mestom Senica  od svojho
vzniku v júni 2005 zabezpečuje prenájom 
budovy Stomatológie na Štefánikovej ul.
neziskovej organizácii STOMASEN n.o. so
sídlom v Senici, ktorá užíva celú nehnute-
ľnosť na zdravotnícke účely (zubné ambu-
lancie, techniku, rontgen). 
- Výsledok hospodárenia Službytu, spol.
s r.o. Senica  k 31.12.2005 a ďalšie zámery
spoločnosti. Službyt, spol. s r.o. je obchodná
spoločnosť s 62% podielom mesta. Stabilná
spoločnosť zabezpečujúca správu bytových
domov , výrobu a dodávku tepla a prevádz-
ku tepelno – technických zariadení v meste
Senica v roku 2005  investovala do tepelno–
technických zariadení 13,14 mil. Sk a v tom
istom roku vložila do opráv 6,5 mil. Sk. Spo-
ločnosť Službyt zabezpečuje aj prevod vlast-
níctva bytov z majetku mesta do osobného
vlastníctva. Z celkového počtu 2 914 bytov
v 89 bytových domoch bolo k 31.12.2005
odpredaných celkom 2 702 bytov. Sústav-
ným  problémom ostáva vymáhanie nedo-
platkov za nájomné, za dodávku tepla, TÚV
a za ostatné služby od neplatičov, ktorými
sú fyzické aj právnické osoby.  Spoločnosť
sa v ďalšom období bude mu-sieť vysporia-
dať s vážnym problémom neustáleho nara-
stania cien plynu a jeho dopadov na cenu
tepla, ale aj s problémom regulácie nájom-
ného.
- Program hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta Senica – návrh predložený na
pripomienkovanie – tento program poskytu-
je komplexný pohľad na súčasný stav hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja a stanovu-
je strategické ciele, rozvojové priority a stra-
tegické oblasti v súlade s cieľmi Národného
strategického referenčného rámca Sloven-
skej republiky 2007 – 2013 a Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Trnav-
ského samosprávneho kraja. Tento návrh
programu bude po širšej diskusii a určení
ďalších priorít predmetom schvaľovania
mestským zastupiteľstvom.
- Dispozície s majetkom.
- Rôzne.
Primátor mesta zvolal ešte pred dovolenko-
vým obdobím 22. riadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.
júna 2006 a predmetom rokovania budú
materiály, ktoré prerokovala 5. Mestská rada
v Senici. JUDr. Katarína Vrlová

prednostka MsÚ

Pomôcť môže každý 
Občania určite zaregistrovali v posled-

ných mesiacoch predajcov Nota bene
v našom meste. Predaj pouličného časopi-
su pomáha samotným predajcom, ktorí sa
ocitli v krízovej životnej situácii. Prvý pre-
dajca sa už zamestnal a pomohli mu peni-
aze z predaja časopisu. Noví predajcovia
boli v poslednom čase niekoľkokrát slovne
napádaní niektorými „premúdrelcami“,
ktorí im vyhadzujú na oči, že by mali ísť
pracovať. Jednoduchá logika (človeku,
ktorý má všetkých päť pohromade zrozu-
miteľná) je taká, že keby mohli predajco-
via pracovať, tak by nepredávali Nota
bene. Poďakovanie patrí všetkým Seniča-
nom so sociálnym cítením, ktorí nezabud-
li, že v erbe máme svätého Martina...          

Dárius Jurík

Cyklochodník bude
v septembri 

S letnou turistickou  sezónou   predpo-
kladáme väčší pohyb ľudí smerom na
Kunovskú priehradu i po cykloturistickom
chodníku pod záhradkovými osadami
v Kunove. Trasa vybudovaného chodníka,
ktorý môžu obyvatelia používať je od  pri-
ehrady smerom ku križovatke ciest II/500
smer Senica a III/05116 smer Kunov
a ďalej  začína  od parkoviska TJ Kunov
popri potoku Teplica a končí vyústením na
cestu II/500 v km 30,850. 

Je nám ľúto, že sa  nepodarilo z dôvo-
du dlhej  zimy, ale i povodní  dobudovať
ďalšiu etapu cykloturistického chodníka
do začiatku leta. Výstavba pokračuje
i v týchto mesiacoch a jeho ukončenie
predpokladáme v septembri tohto roku.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti
upozorňujeme, že vstup na rozostavaný
cykloturistický chodník je len na vlastné
nebezpečenstvo. Žiadame  občanov, aby
nevstupovali na rozostavané teleso chod-
níka a mosty cez Teplicu. Za porozumenie
a disciplinovanosť ďakujeme.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Priemyselný
park realitou
(dokončenie zo str. 1)

Základný kameň výstavby priemyselného
parku poklepali najskôr premiér a primátor
Senice. Hosťami ceremoniálu boli poslanci
NR SR Dagmar Bollová (KSS), Renáta   Zmaj-
kovičová (SMER-SD), Tibor Cabaj (HZDS –
ĽS) a prednosta OÚ Senica a v pozadí posla-
nec TTSK Štefan Mikula. V. Barošková, 

Foto autorka
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Švajčiarsky veľvyslanec
v Senici 

Na prvej oficiálnej návšteve mesta na
Slovensku vôbec bol 7. júna práve  v Seni-
ci veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
na Slovensku Josef Aregger s manželkou
Ulrikou.

V obradnej sieni mestského úradu  pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek diplomato-
vi odovzdal pamätnú medailu k 750. výro-
čiu prvej písomnej zmienky o meste
a hosť sa zapísal do pamätnej knihy Seni-
ce. S predstaviteľmi samosprávy  potom
diskutoval o prehlbovaní demokracie, roz-
voji  ekonomického potenciálu,  riešení
problémov nezamestnanosti, zdravotníc-
tva. Zaujímal sa aj o budovanie priemysel-
ného parku, na infraštruktúru ktorého
Senica získala z európskych zdrojov nená-
vratných  213 miliónov korún. Švajčiarsky
veľvyslanec počas dvojdňovej návštevy
na Záhorí navštívil tiež Prírodné liečebné
kúpele a obec Smrdáky, obec Oreské,
ktorá má spoločne so Senicou partnerské
vzťahy so švajčiarskym mestečkom
Herzogenbuchsee, aj historickú Skalicu. 

Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
u nás Josef Aregger diskutujúc s predsta-
viteľmi samosprávy v Senici vyjadril pre-
svedčenie, že 10-percentný medziročný
nárast vo vzájomnom obchode medzi
Slovenskom a Švajčiarskom bude naďalej
rásť  a stále viac slovenských podnikov
uplatní svoju produkciu na švajčiarskych
trhoch. 

Švajčiari sú na Slovensku významne
zastúpení vo výrobe stavebných hmôt,
napríklad v spoločnosti HOLCIM Rohož-
ník,  vo farmaceutickom priemysle, výro-
be pre zdravotníctvo,  ale i pri budovaní
a prevádzke tunela Branisko. 

Spolupráca a výmena skúseností
medzi obyvateľmi Slovenska a Švajčiar-
ska  podľa švajčiarskeho veľvyslanca na
Slovensku Josefa Areggera môže byť na
prospech oboch krajín s podobnými roz-
lohami a krásnymi horami. Úspech však
nemožno dosiahnuť len čakaním  na prí-
chod cudzieho kapitálu zo  zahraničia,
ale  „musíš niečo urobiť sám od seba,“
konštatoval diplomat.

M. Soukup
Foto autor

Primátor Senice Ľ. Parízek (vpravo) ukazu-
je na mape švajčiarskemu veľvyslancovi
lokalitu budúceho priemyselného parku.

Tesco charita   
Seničania Myjave 

Deťom z detských domovov a profesio-
nálnych rodín sú určené výťažky verejnej
finančnej zbierky Tesco charita 2006. V 38
hypermarketoch a obchodných domoch
Tesco počas 1. kola od 11. do 14. mája
vyzbierali 610 260 korún. Partnerom
v tomto projekte je Alexu – združenie  na
pomoc deťom a prírode so sídlom v Nitre,
pričom výťažky z regiónov smerujú  do
konkrétnych domovov v regióne. Zo senic-
kého Tesca konkrétne pre 26 detí vo veku
od 3 do 18 rokov z Detského domova

v Myjave. Seničania za pomoci dobrovoľní-
kov a detí z Myjavy získali 34978 korún, čo
bolo z 38 obchodných domov  Tesco na
Slovensku najviac. V druhom kole štedrosť
v prospech detí bez rodičov bola ešte vyš-
šia. Priniesla  643559 korún. Najviac od 15.
do 18. júna získali v Žiline na prospech Det-
ského domova v Turzovke (58839 korún).
Ako štedrí darcovia figurovali aj zákazníci
hypermarketu Tesco v Senici, ktorí darovali
na dobrú vec 37 602 korún, čo bol z 39
hypermarketov na Slovensku druhý najvyš-
ší výsledok.     (ms)

Foto autor

Najkrajší je park 
Pri príležitosti Svetového dňa životné-

ho prostredia, ktorý je vyhlásený na 5. júna
a 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senici Záhorské osvetové stredisko pri-
pravilo netradičnú výstavu študentských
prác a postrehov  pod názvom Krok za
krokom po Senici. Výstava bola prístupná
od 5.  do 9. júna  a navštívilo ju 541 štu-
dentov, žiakov a pedagógov senických
škôl. Je potešiteľné, že každá senická
škola na tejto akcii participovala.  

Výstava bola  rozdelená do troch
základných častí. Prvú časť tvorili výsledky
projektu Krok za krokom po Senici,
v rámci ktorého študenti senických stred-
ných škôl spoznávali dôležité inštitúcie
v našom meste s tematickým zameraním:
Senica a naše zdravie, Senica včera
a dnes, Senica a bankovníctvo, Senica
a životné prostredie, Literárne osobnosti
Senice súčasnosti a minulosti. Výstava
dokumentuje postrehy a názory študen-
tov. Podujatie hodnotili prevažne kladne,
lebo spoznali mnohé dôležité inštitúcie

mesta a stretli sa s významnými a múdry-
mi ľuďmi.

Druhú časť tvoria  Mapy pekných
a škaredých miest Senice. Študenti všet-
kých piatich senických stredných škôl sa
dotazníkovou formou vyjadrili, ktoré mies-
to v Senici sa im páči najviac a ktoré je
podľa nich najškaredšie. Z výsledkov
vyplýva, že najlepšie sa cítia v parku. Je
potešiteľné, že mládež si najviac cení
zeleň, ktorej ne-ustále ubúda a plochy sú
nahrádzané novými polyfunkčnými budo-
vami, pôso-biacimi ako prílepky. Tie
posudzuje naša mládež veľmi kriticky. Za
najškaredšie miesta Senice považujú auto-
busovú stanicu a SYDU. Tiež kriticky hod-
notia parkovisko na námestí. 

Tretiu časť výstavy tvoria informácie
o národných parkoch Slovenska ako proti-
klad mestského životného štýlu. Návštevníci
výstavy sa dozvedeli veľa zaujímavostí, spo-
znali faunu a flóru jednotlivých parkov. 

Súčasťou podujatia boli výučbové pro-
gramy  pre žiakov základných a stredných
škôl. Túto možnosť vďaka Mgr. Márii Patin-
kovej využilo 42 deviatakov z II. ZŠ Senica,
ktorí si vypočuli prednášku o životnom
prostredí na škole. Priamo vo výstavnej
sieni v obklopení inšpiratívnych prác sa
výukového programu zúčastnilo 26 žiakov
z 3.A z I. ZŠ Senica pod vedením pani uči-
teľky Mgr. Magdalény Záškvarovej a 25
žiakov 4.B zo IV. ZŠ Senica pod vedením
pani učiteľky Mgr. Eleny Medňanskej, 22
žiakov 7.A z III. ZŠ Senica s pani učiteľkou
Ing Andreou Trojkovou. Výučbového pro-
gramu sa zúčastnili i študenti 1. ročníka
SSŠP Senica. Deti a študenti  okrem zoz-
namovania sa s dôležitými faktami o život-
nom prostredí v meste i národných par-
koch mali za úlohu urobiť svoju mapu Pek-
ných a škaredých miest, čo sa im podarilo
a mnohí popri tvorivej práci zabudli, že čas
sa naplnil. Súčasťou výučbového progra-
mu bolo i hodnotenie známkou stavu
životného prostredia v Senici. Je potešite-
ľné, že i napriek mnohým nedostatkom
celkovo hodnotia prostredie nášho mesta
ako dobré. Niektoré deti dokonca hodno-
tia prostredie dvojkou, lebo sa tu cítia
dobre a pekné veci prevládajú u nich nad
škaredými.

Všetci po odchode z miestnosti boli
odhodlaní v budúcnosti nielen stav život-
ného prostredia nášho mesta kriticky hod-
notiť, ale aj urobiť niečo konkrétne pre to,
aby sa zlepšilo.  Sú si vedomí toho, že
treba začať od seba. A o to nám po celý
týždeň išlo.   RNDr. Magdaléna Hessková

ZOS Senica

Predseda združenia Alexu Vladimír Volák bla-
hoželá riaditeľke Detského domova v Myjave
Alene Slezákovej  k finančnej zbierke i vide-
orekordéru, daru od Tesca. Vpravo manažér
senického Tesca Miroslav Ludvig.
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Hurbanov pamätník
Jednou zo zložiek výchovno-vzdelávaci-

eho procesu je aj výchova ku kultúre hovo-
reného prejavu a k umeleckému prednesu.
Záhorské osvetové stredisko v Senici kaž-
doročne pripravuje pre deti a študentov
súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe detských recitačných
kolektívov a divadiel poézie, na ktorej reci-
tátori a divadlá konfrontujú svoje interpre-
tačné umenie.  

38. ročníka okresnej súťaže Hurbanov-
ho pamätníka sa v apríli v Základnej ume-
leckej škole v Senici  sa zúčastnilo 22 detí
zo Senického okresu, víťazov obvodných
súťaží z obvodov Kúty, Senica mesto
a Senica okolie, 10 študentov  z Gymnázia,
Obchodnej akadémie, Súkromnej strednej
školy podnikania a ZUŠ a 3 divadelné
kolektívy. O umiestnení a postupe do vyš-
šej súťaže rozhodovala odborná porota.
Súčasťou súťaže bol aj odborný hodnotiaci
seminár, počas ktorého členovia poroty
vyzdvihli predovšetkým vysokú úroveň
prednesu detí, ich úprimnú snahu osloviť
poslucháča svojím vlastným výkladom,
snahu o vlastnú výpoveď, ktorá sa stáva
tvorivou metódou už v najmladších veko-
vých kategóriách.

Najväčší potlesk poslucháčov získal na
okresnej súťaži Juraj Gembeš za prednes
vtipného textu Dušana Dušeka Na futbale
a jeho výkon porota označila za excelent-
ný. Odborníci na umelecký prednes tiež
vyzdvihli pedagogickú prácu učiteľky ZUŠ
v Senici Štefánie Jánošovej s mladými reci-
tátormi, jej schopnosť pripravovať pre deti
zaujímavé texty formou montáží básní via-
cerých autorov a ponúkli jej možnosť pub-
likovať tieto montáže v časopise Javisko
a v Spravodajcovi na celoštátnom Hviezdo-
slavovom Kubíne.

V súťaži detských divadelných kolektívov
získal prvenstvo súbor Zádrapky zo ZUŠ
vedený Mgr. Ivetou Fodorovou za tragický
príbeh z názvom Prvá láska. Druhé miesto si
odniesli mladší zádrapkári, ktorí v réžii Štefá-
nie Jánošovej uviedli predstavenie s názvom
U nás nuda nebýva. V kategórii divadiel poé-
zie bola 1. miestom ocenená stredoškolákmi
inscenačne zaujímavo spracovaná báseň
Christiana Morgensterna Nočný spev rýb,
pokladaná za nesporný vrchol Morgenster-
novho poetického žartovania (réžia
Mgr. Iveta Fodorová). Všetky tri inscenácie
boli nominované na postup do krajskej súťa-
že Hollého pamätník do Trnavy. 

O priazeň odbornej poroty i publika
v Trnave v dňoch 12. – 13. júna  bojovali
tiež recitátori, víťazi jednotlivých vekových
a žánrových kategórií – Oliver Orth (získal
2.m), Vanesa Sládečková (1.m), Juraj Gem-
beš (1.m), Dominika Hoferková (1.m, ZUŠ
Senica), Izabela Prokopiusová (ZŠ Kúty),
Adam Rajnoha (2.m, II. ZŠ Senica), Katarína
Hrkľová (2.m) a Lucia Poláková (2.m, Gym-
názium Senica). V kategórii stredoškolákov
okres Senica reprezentovali Romana Petro-
vičová (2.m, Gymnázium Senica) a Kristína
Jurčová (ZUŠ Senica).

Poďakovanie Záhorského osvetového
strediska v Senici ako hlavného organizáto-

ra podujatia patrí všetkým zúčastneným
recitátorom, divadlám, pedagógom, ako aj
Mestu Senica, Krajskému školskému úradu
v Trnave, ZUŠ v Senici, Nafte, a. s. Gbely
a Coop Jednote Senica, vďaka ktorým
môžu mladí ľudia rozvíjať svoje nadanie
a prezentovať sa na verejnosti.

Jaroslava Slezáková

Senická divadelná jar 
V Dome kultúry   v apríli  konfrontovali

výsledky svojej práce detské divadelné
súbory Trnavského kraja na súťažnej preh-
liadke Senická divadelná jar. Súťaž, ktorú
organizačne pripravilo Záhorské osvetové
stredisko v Senici v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom, bola krajskou scé-
nickou žatvou detskej dramatickej tvori-
vosti.

Zúčastnili sa na nej víťazi regionálnych
prehliadok divadla hraného deťmi z Trnav-
ského kraja s predstaveniami: DDS Radosť
DK Kúty (Kráľovstvo ruží), DDS Drak ZŠ
a OcÚ Radošovce (Šťastný princ), DDS ZŠ
J. Pálenka Majcichov (Princ Chocholík),
DDS Aladin V. ZŠ Piešťany (Vlk a kozliat-
ka), DDS Klobúčik I. ZŠ Piešťany (Čin -
čin), DDS Zádrapky ZUŠ Senica (Hračka).

Odborná porota, ktorá pracovala v zlo-
žení predseda Mikuláš Fehér - dramaturg
a divadelný režisér a členovia: Martin Pete-
rich, divadelný režisér a redaktor STV
Vladimír Sadílek, divadelný režisér a herec
BBD v Bratislave.  Po zhliadnutí predstave-
ní na hodnotiacom a rozborovom seminá-
ri analyzovali porotcovia dramaturgiu
predstavení. Potvrdili ich správnu orientá-
ciu, schopnosť viesť deti systémom det-
skej dramatickej tvorivosti, výtvarné rieše-
nie, inscenáciu a hudobnú zložku
predstavení.

Na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
Šaľa 2006 odborná porota nominovala
DDS Zádrapky, ktorému udelila 1. miesto
za pantomimickú miniatúru Hračka v réžii
Mgr. Ivety Fodorovej v kategórii scénic-
kých miniatúr. 

Srdečné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí finančne podporili realizáciu súťaže,
a to Mestu Senica, Coop Jednote v Senici
a zriaďovateľom súborov. 

Viera Juríčková ZOS Senica

SLNIEČKA pohli svetom
Mamičky, deti a ocinovia z materského

centra Stonožkine slniečka sa v sobotu 13.
mája vybrali na výlet do Bratislavy. Nebol to
výlet obyčajný. Spoločne sme šli za jedným
cieľom - prispieť k prekonaniu Guinnessov-
ho rekordu v počte ľudí súčasne tlačiacich
kočíky na vzdialenosť jednej míle (1 609
metrov) a takýmto nezvyčajným spôsobom
osláviť Deň matiek. 

Naša snaha nevyšla nazmar - rekord bol
prekonaný. Podľa oficiálnych výsledkov
túto trasu v Bratislave zvládlo 501 kočíkov a
k nim sa pripojilo ďalších 306 v Banskej
Bystrici a 256 v Humennom. Spolu teda 1
063 kočíkov. Akcia bola súčasne  v ďalších
6 európskych krajinách a jej myšlienkou
bolo ukázať energiu a chuť rodičov preko-

návať všetky bariéry a prekážky, ktoré kaž-
dodenný život s malým dieťatkom prináša.
Pod heslom Pohni kočíkom - pohneš sve-
tom sa na troch veľkých slovenských
námestiach konali aj sprievodné akcie:  kul-
túrny program a zaujímavé aktivity pre rodi-
ny s deťmi. Nás prišiel benefične podporiť
svojím spevom aj Seničan Janko Slezák.
Okrem toho naše materské centrum spolu
s mnohými ďalšími malo možnosť prezen-
tovať sa v jednom zo stánkov na Hlavnom
námestí v Bratislave a pre deti pripravilo
jednoduchú výtvarnú dielničku. Zvonče-
kom pre šťastie sme obdarovali aj minister-
ku práce, sociálnych vecí a rodiny I. Radi-
čovú, ktorá nás navštívila. Aj napriek nieko-
ľkým nepriaznivým ohlasom na organizá-
ciu, ktorá pre obrovské množstvo zúčast-
nených nebola vôbec jednoduchá, náš
výlet stál za to. Podporili sme peknú myšli-
enku, stretli sme priateľské materské centrá
zo západného Slovenska a opäť sme uká-
zali súdržnosť a silu našich mamičiek. Za
pekne strávené sobotňajšie popoludnie
vďačíme Únii materských centier Sloven-
ska, láskavej podpore mesta Senica, osobit-
ne primátorovi mesta Ľ. Parízkovi a slnieč-
ku, ktoré sa na nás po celý deň usmievalo
(napriek výdatnému dažďu v iných častiach
Slovenska). Mgr. Silvia Krišáková

Na priehrade veselo
V sobotu 24. júna začali Rekreačné služ-

by mesta Senica letnú turistickú sezónu na
Kunovskej priehrade a na tento deň pripra-
vili pre deti i dospelých bohatý športový a
kultúrny program. Počasie sa vydarilo, od
rána využívali návštevníci možnosť člnkova-
nia zdarma a od 13. hod. sa v športovom
areáli divákom predstavili hudobné a taneč-
né skupiny (hudobná skupiny Oáza, taneč-
ná skupina  Scream, detský spevácky súbor
Hviezdička, tanečníci, mažoretky a speváci
z CVČ Stonožka).  Až do večera mali mož-
nosť veľkí i malí zasúťažiť si v rôznych hrách
a súťažiach, ktoré zorganizoval Detský klub
Senica.  Nechýbali ani 2   minuloročné obľ-
úbené  hry:  pre deti súťaž v kreslení na
chodník a pre mládež a dospelých súťaž v
plážovom volejbale. V podvečerných hodi-
nách si prišli na svoje  i priaznivci Klubu pri-
ateľov heligónky a program RSMS ukončil
country večer so skupinou Country Tip.

RSMS týmto ďakujú všetkým sponzo-
rom a účinkujúcim, ktorí prispeli k vydare-
nému odštartovaniu letnej sezóny a pozý-
vajú všetkých Seničanov i ostatných
návštevníkov na návštevu a oddych pri
vode. Ing. Lenka Majchráková

RSMS Senica
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Trikrát do finále 
KTO? Juniorská zložka tanečnej skupiny

SONNY z CVČ. Podarilo sa jej to po dlhom
8-ročnom odmlčaní a bolo to na nedávnych
Majstrovstvách sveta v disco dance v Senici,
v disciplíne diskoformácie do 15 rokov. Dva
týždne predtým priviezli tiež finálové miesto
i z majstrovstiev Európy v Prostějove. Na
oboch súťažiach zhodne súťažilo 14 chore-
ografií, v oboch z í s k a l i pekné 6. miesto.
Jeden rozdiel tu však predsa len bol. Zatiaľ
čo na ME postúpilo do finále 6 skupín,
v Senici bolo finále osemčlenné a práve tu sa
mohli dievčatá právom radovať, že za sebou
nechali dve renomované skupiny zo sveto-
vej špičky a že od jednej rozhodkyne získali
jednotku (to znamená, že ich dala  na 1.
miesto). Navyše boli majstrovstvá v Senici –
o dôvod viac na úprimnú radosť, slzy a eufó-
riu. Prvé miesta v juniorskej kategórii po-
zbierali tri české skupiny, Žilina a Belgicko.

Choreografia, o ktorej je reč autorky
Andy Jakubcovej Generation of dance
(3.miesto na Majstrovstvách SR) sa teda
vydarila, výkon umocnili dievčatá i svojím
výzorom a kostýmom. Boli usmiate a veľmi
prirodzené. Blahoželáme. Choreografia slá-
vila úspech i na aprílovej TOP Dancing
Topoľčany, kde získala Hlavnú cenu a na
súťaži  Vv Dance cup Bratislava 2.miesto. 

Andy je trénerkou i hlavnej vekovej kate-
górie SONNY (MsKS), ktorá je s choreogra-
fiou WHAT A FEELING tiež držiteľkou 3.
miesta z majstrovstiev SR v svojej kategórii,
a to znamenalo postup na šampionát
v Senici. V konkurencii 15  choreografií zís-
kali  slušné 10. miesto a my im držíme palce
na novembrové ME v Nemecku.  Zo súťaže
Dance cup 24. júna  v Bratislave  priviezli
jednoznačné 1. miesto.  

V disciplínach diskoskupín (to sú kratšie
chopreografie s maximálnym počtom 7
tanečníkov) slávila juniorská skupina na MS
v Senici tiež svoj veľký prvý úspech -  pre-

bojovala sa cez semifinále až do finále
a obsadila 6. miesto z 24 súťažiacich.
Druhá juniorská skupina skončila štrnásta.
Staršie diskoskupiny Sonny skončili na
semifinálovom 12. a l4. mieste v konkuren-
cii 22 skupín.

Skupina Sonny (celkovo 113 tanečníkov
v CVČ a v MsKS) má v CVČ ešte štyri mlad-
šie vekové zložky: Kuriatka a Bambuľky,
ktoré trénuje  Martina Jamrichová a taneč-
nú prípravku Žabky a Mravčekovia, s ktorý-
mi pracuje Ivana Sadloňová. Aj tieto deti sa
majú čím pochváliť- Kuriatka skončili na
Majstrovstvách SR štvrté a Bambuľky získa-
li na júnovej súťaži Dance cup  suverénne
1. miesto.

Všetky tanečné skupiny SONNY sa
predviedli so  svojimi choreografiami rodi-
čom na akcii nazvanej Tancujúca Stonožka
(19.6. v Dome kultúry). Podujatie malo sláv-
nostný charakter, kde okrem tanca  nechý-
balo odovzdávanie vysvedčení, prijímanie
nových členov Sonny, spev Nikoly Šiškovej,
breakeri, kvety a slová vďaky vedúcim
i napečené torty a zákusky pre deti pri pre-
mietaní DVD z koncertov (dobroty piekli
panie Kurtová,  Krišáková, Belanová a Hod-
úlová). Titul Najúspešnejší kolektív CVČ zís-
kala skupina Sonny junior.

Všetkým tanečníkom patrí vďaka  za
vzornú reprezentáciu CVČ, za účinkovanie
na množstve podujatí a najmä za podiel na
realizácii historického divadla k 750. výro-
čiu prvej písomnej zmienky o meste.

Želáme vám pekné leto a super prázd-
niny a vráťte sa k nám všetci v septembri
zdraví, s chuťou pripraviť v poradí už 16.
koncert Sonny.

Nových malých záujemcov o tanec pozý-
vame do  krúžkov CVČ v septembri. 

Oddelenie kultúry CVČ združuje vo
svojich krúžkoch okrem stovky tanečníkov
v piatich skupinách  tiež mažoretky (Lenka
Čmaradová), ľudový súbor Rovinka (Darina
Kutálková), break dance, tri krúžky Hry na
gitaru (Dana Kopecká a Miro Tehlár), výuku
na bicie (Martin Dudáš) a mládežnícke
hudobné skupiny Made in me a Skoro rock
a Študentský parlament. Budúci rok pridá-
me spevácky krúžok, hru na flautu, malé
mažoretky... - po prihlášky do krúžkov si
môžete prísť hneď začiatkom septembra.     

Dana Kopecká
vedúca odd. kultúry CVČ

Poďakovanie vedúcim
Vedúcim všetkých  krúžkov CVČ patrí

za prácu v školskom roku 2005/2006 (a
bolo jej dosť, vrátane záplav)   veľké
ĎAKUJEM! A rodičom ponuka – príďte
zas, tešíme sa na vás. 

Poďakovanie oddelenia kultúry CVČ
patrí i sponzorom, ktorí pomohli tento rok
najmä tanečníkom. Boli to pán Vladimír
Pekár, pán Rastislav Škojec, pán Kurta, pani
Kurtová, pán Pavol Hodúl a Stará lekáreň.

Školský rok sa končí a riaditeľstvo CVČ
chce preto touto cestou poďakovať
rodičom členov našich záujmových krúž-
kov za dôveru a priazeň Stonožke. Veľmi si
vážime, že práve u nás vaše deti vypĺňajú
svoj voľný čas. 

Vďaka za spoluprácu a čas, ktorý nám
venujete a tešíme sa na stretnutie v ďalšom
školskom roku. Mgr. art. Martin Dudáš

riaditeľ CVČ

S Hviezdičkou na výlety
Názov z titulku nesie v poradí už siedmy

CD album, ktorý pre svojich fanúšikov pri-
pravuje detský zmiešaný spevácky zbor
Hviezdička pod vedením svojho dirigenta
Mgr. Branislava Grimma. Malí speváci zo
IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej ul. predsta-
vili svoj nový repertoár 16. júna na medzi-
národnom podujatí Fórum pedagogiky,

MDD na „Dvojke“  
Ani nepriaznivé počasie nepokazilo

deťom náladu a nadšenie osláviť svoj svia-
tok 1.júna v športovom areáli II. ZŠ na
Komenského ulici v Senici. Pani učiteľky
Koprlová a Hlavičková i pán učiteľ Vojzola
so žiakmi 9.ročníka pripravili stanovištia,
kde deti súťažili v netradičných športoch.
Spolu s našimi žiakmi súťažili aj žiaci zo ZŠ
Břeclav na južnej Morave, ktorí boli u nás
na návšteve. Naši hostia odchádzali spokoj-
ní, s malými darčekmi a plní pekných zážit-
kov. Už počas krátkej návštevy Moravanov
v Senici si deti našli kamarátov a vymenili
navzájom adresy. Určite je to začiatok spo-
lupráce a priateľstva medzi oboma školami.  

Mgr. K. Sokolová

Mudroško dokáže
potešiť

Neúprosné letné horúčavy nám pribli-
žujú koniec školského roka a priniesli aj
obzretie redakčnej rady  za pôsobením
školského časopisu Mudroško. Ako sa mu
darilo? V časopise sme zhodnotili celý škol-
ský rok na našej škole, deti si v ňom našli  aj
milé prekvapenie v podobe dvoch krás-
nych  farebných kupónov, oprávňujúcich
na kúpu zmrzliny a sladkého potešenia.
Samozrejme, takto potešiť sme mohli deti
vďaka milým dospelým ľuďom, ktorí i napri-
ek zložitej dobe dokázali nezištne prijať
naše nápady a pomôcť. Naša vďaka patrí
majiteľovi Ohridskej zmrzliny v Senici
a majiteľke cukrárne Kotvička v Senici.
Milým kupónovým prekvapením sme doká-
zali  vzbudiť v deťoch v letných dňoch záu-
jem Mudroška si prečítať, a tak budovať
u nich vzťah k časopisom a k vlastnej tvor-
be. Sme veľmi radi, že nám v tomto škol-
skom roku pri šírení časopisu pomohli opäť
dospelí. Konkrétne tlačiareň Durlák a Copy-
centrum v Senici. Prostredníctvom ochoty
týchto ľudí nevychádza tvorba detí nazmar.
A radi si ju prečítajú veľkí i malí. Vďaka!

Mgr. Ferenčíková
ZŠ Mudrochova Senica

ktoré sa uskutočnilo v Národnom teniso-
vom centre v Bratislave pod záštitou minis-
terstva školstva Slovenskej republiky.
V centrálnej hale NTC sa výletnícke pesnič-
ky stretli s mimoriadnym ohlasom publika,
ktoré si s Hviezdičkou mnohé z nich i spo-
ločne zaspievalo. Škoda,  že Hviezdička
nedostala možnosť svoje nové pesničky
predstaviť najskôr domácemu senickému
publiku, napríklad i na oslavách 750. výro-
čia prvej zmienky o Senici.

Mgr. Jaroslava Grimmová
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Fajčenie alebo zdravie
Fajčenie - tabakizmus je najrozšírenej-

šia choroba dnešných ľudí. Fajčí sa doma,
na pracovisku, v úrade. Fajčí  aj veľa mla-
dých ľudí. 

Vedecké štúdie jednoznačne dokazujú,
že fajčenie poškodzuje zdravie človeka,
vyvoláva mnohé závažné ochorenia, ktoré
spôsobujú dlhodobú práceneschopnosť,
invaliditu i predčasnú smrť. Dôkazy
o škodlivých účinkoch fajčenia sa získali
pomocou epidemiologických štúdií, pato-
logicko-anatomických nálezov a experi-
mentálnych výskumov. Podľa rozboru
intenzita škodlivých účinkov fajčenia na
organizmus závisí od počtu vyfajčených
cigariet, veku začatia a dĺžky fajčenia,
hĺbky a počtu inhalácii, zvyšku ohorku.
Jednoznačne je dokázané, že väčšina cho-
rých na pľúcnu rakovinu sú fajčiari. Pre-
dovšetkým silní fajčiari, ktorých úmrtnosť
na pľúcnu rakovinu je až 30x vyššia ako
u nefajčiarov. Okrem toho cigaretový dym
nepôsobí iba na dýchacie cesty, ale aj na
pery, jazyk, ústnu dutinu, hltan, hrtan,
podžalúdkovú žľazu, močový mechúr
a iné. Tu všade vnikajú do povrchových
slizníc niektoré zložky tabakového dymu.
Sú to predovšetkým rakovinotvorné dech-
tové látky. Chemický a tepelný účinok
cigaretového dymu postupne na týchto
miestach, predovšetkým na hltane a hrta-
ne,  vyvoláva nepríjemný suchý, dráždivý
zápal, katar slizníc, tzv. atrofickú fajčiarsku
laryngofaringitídu,  známe suché pokašlia-
vanie. Fajčenie zvyšuje aj vznik infarktu
myokardu. Predpokladá sa, že pôsobením
nikotínu sa zvyšuje vylučovanie adrenalí-
nu, čo stupňuje nielen počet srdcových
sťahov, ale i spotrebu kyslíka v srdcovom
svale, v krvi stúpa hladina voľných mast-
ných kyselín, čo vedie k zvýšenému riziku
tepnovej sklerózy a tiež aj k väčšiemu
zhlukovaniu krvných doštičiek. Okrem
toho inhalovaný cigaretový dym mení časť
krvného farbiva na nevyužiteľný karboxy-
hemoglobín, čím blokuje dodávku kyslíka,
veľmi potrebného pre srdcový sval. Kom-
plexným pôsobením jednotlivých zložiek
cigaretového dymu sa fajčiar napokon pre-
fajčí od sklerózy a anginóznych bolestí
k uzáveru vencovitej tepny - k infarktu. 

V súčasnej dobe fajčí veľa žien. Sú však
obdobia v živote ženy, v ktorých i mierne
fajčenie nesmierne škodí. Ide o tehoten-
stvo v prvých mesiacoch, keď je plod najz-
raniteľnejší a matka ešte nemusí vedieť, že
je tehotná. Fajčenie počas tehotenstva je
spojené aj so zvýšeným rizikom potratu,
nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca,
predčasného odumretia plodu.. Ženy - faj-
čiarky v staršom veku sú vystavené zvýše-
nému riziku osteoporózy a zlomenín kostí.

Povinnosťou nás všetkých je upozorňo-
vať na následky tejto najmasovejšej choro-
by moderného človeka, aby sme účinne
prispeli k ochrane zdravia nášho obyva-
teľstva. Preto tí, ktorí chcete prestať fajčiť
a neviete ako, môžete navštíviť protifaj-
čiarsku poradňu, ktorá je otvorená každú

stredu od 8. do 10. hod. v Centre podpo-
ry zdravia pri Regionálnom úrade verejné-
ho zdravotníctva, Kolónia č. 557 Senica,
prípadne sa telefonicky nahlásiť na č. tel.:
690 9337.

PhDr. Božena Nemravová 
RÚVZ – Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚN 2006 

autor: názov: vydavateľ:

1.   Sedgwick, M Kniha mŕtvych dní Arkus
2.   Kol. Detská encyklopédia dinosaurov Slovart
3.   Christie, A. Trinásť záhad Slovenský spisovateľ
4.   Brown, D. Anjeli a démoni Slovart
5.   Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus
6.   Koppensteiner, Ch. Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
7.   Dobšinský, P. Trojruža Buvik
8.   Susannová, J. Raz nestačí Regent
9.   Mráz, I. Horár Sever 12. Epos
10. Geary, M. Láska podľa mesačných znamení Regent
11. Brezina, T. Strašidelná rodina Arkus
12. Cahour, Ch. Môj pes ide do školy Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Marcus Sedgwick: Kniha mŕtvych dní
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Dni medzi Vianocami a Novým rokom sú mŕtve dni, kedy sa po svete túlajú duchovia a
mágia sa nepokojne presúva pod povrchom našich životov. Počas mŕtvych dní sa môže
prihodiť čokoľvek...
Kniha mŕtvych dní sa odohráva vo vzdialenom čase a priestore, na temných, nebezpeč-
ných miestach i na zamrznutom vidieku. Je to úžasný, veľkolepo gotický a fascinujúci prí-
beh so silnou zápletkou o moci, o všadeprítomnej hrozbe blížiaceho sa zla a o zúfalej
mágii. Pevná väzba, 224 strán, cena 269 Sk

To je ono!
V sobotu 10. júna ma pri vchode do

OD COOP Jednota upútal muž, ktorý hral
na keyboard a spieval. Jemne, polohlasne,
nikoho nerušil a hladil uponáhľanú dušu.
Ďakujem.

Nežobral. Mal síce pri sebe škatuľku na
peniaze, ale on si peniaze zarábal. Ako?
Tým vniesol do náhlenia ľudí okolo seba
pokoj. Pripomenul nám, aké krásne sú
naše ľudové piesne a koľko sme ich už
zabudli. Naše deti poznajú piesne všet-
kých svetových hitparád, ale ľudové pies-
ne... A on nám ich pripomenul. Rada som
mu hodila do škatuľky desať korún.
Možno príde i nabudúce. Dotvára tak
teraz v lete atmosféru, ktorú na dovolenke
v zahraničí obdivujeme. Podporme malým
príspevkom tých, ktorí začínajú u nás
doma. A oni budú hrať nielen sebe, ale
i nám. B. S.

Evanjelizačné stretnutie
Apoštolská cirkev zbor v Senici organi-

zovala 11.júna evanjelizačný program na
starom sídlisku. Tvorili ho  hry a rôzne
atrakcie pre deti (balóniky, maľovanie

tvárí), futbal pre mládež, bábkové divadlo,
hudba a diskusia na rôzne témy, napr. dro-
gová prevencia, zmysel života, kresťanská
viera a pod. 

Evanjelizačný program bol výnimočný
tým, že okrem domácich Seničanov a ľudí
z Hlohovca podstatnú časť tvoril tím
z dánskej biblickej školy. V zahraničnom
tíme boli siedmi študenti z Belgicka,
Veľkej Británie a z Francúzska. Aj napriek
komunikačnej bariére sme si všetci dobre
rozumeli. Znalosť cudzích jazykov, najmä
angličtiny, sa už v prostredí Európskej únie
stáva čoraz väčšou samozrejmosťou. Tiež
z hľadiska búrania bariér medzi ľuďmi rôz-
nych krajín, rôzneho vierovyznania má
význam organizovať takéto stretnutia.

Celý program trval približne 3 hodiny.
Sme radi, že sme videli radosť detí, záujem
mladých o program, pričom všetko prebi-
ehalo v príjemnej atmosfére. Taktiež nás
teší, že jednoduché posolstvo evanjelia sa
dostáva k rôznym ľuďom, spája ich  a pri-
náša úžitok pre všetkých, ktorí sú ochotní
komunikovať a premýšľať. Žiadny fanatiz-
mus, ani zbytočné ceremónie, ale ľudský
prístup a sila žiť, ktorá pramení z kresťan-
skej viery. To bolo v stručnosti posolstvom
evanjelizácie.

Neišlo o ojedinelú aktivitu.  Apoštolská
cirkev v Senici organizuje vo svojich pries-
toroch pravidelný program pre deti každú
sobotu o 15. hod. a rovnako aj program
pre mladých a starších formou skupinky
každý piatok o 17.30 hod. Popritom sú aj
iné nepravidelné športové alebo iné akcie,
o ktorých sa treba priebežne informovať. 

Mgr. Jaroslav Bača  
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Jablkom a citrónom
„vychovávali“ 

Šestnásť sladkých jabĺčok a osem kyslých
citrónov odovzdali deti zo  IV. základnej
školy v Senici 23. mája počas 6. ročníka
dopravno-bezpečnostnej akcie JABLKO –
CITRÓN.   So svojimi učiteľkami a doprav-
nými policajtmi pôsobili na vodičov pri vjaz-
de do Senice od Kunova. Kto podľa polície
nedodržal rýchlosť, k citrónu dostal detskú
výčitku i vľúdne upozornenie  „nabudúce sa
polepšite“. Kto jazdil príkladne, dostal k
jabĺčku detskú pochvalu. Akciu zorganizova-
li spoločne Prezídium policajného zboru
Slovenskej republiky s akciovou spoločnos-
ťou Generali Poisťovňa.

Najviac náhliaci sa vodič dokonca získal
symbolickú  citrónovú „pochvalu“ za najvyš-
šiu rýchlosť na danom úseku: „Viete, že ste
mohli ohroziť život detí?!,“ spýtavo vysvetľo-
vali „dospelákom“  deti. Akcia s cieľom  viesť
vodičov k zodpovednejšej jazde a hravou
formou vychovávať detí ako účastníkov cest-
nej premávky sa od 15. do 25. mája usku-
točnila na 79 miestach Slovenska.             

M. Soukup, Foto autor

Cestovateľ v ohrození
Týmto článkom sa pokúsime upozorniť

na nebezpečenstvá, ktoré vás môžu stretnúť
na vašich cestách po svete. Väčšina krajín je
pre turistov úplne bezpečná a hrozí vám iba
stretnutie s bežnou drobnou kriminalitou
ako sú krádeže, či ľahšie ochorenie. Okrem
týchto bezpečných krajín existuje mnoho
ďalších – od takých, kde hrozí návštevníkovi
menšie nebezpečie, až po tie, ktorým sa
treba radšej zďaleka vyhnúť. Nebezpečné
sú hlavne krajiny zmietané vojnovými kon-
fliktmi, ďalej krajiny, ktoré sa z vojnového
konfliktu zotavujú a kde číha nebezpečen-
stvo hlavne vo forme nevybuchnutej muní-
cie, nášľapných mín a množstva zbraní
v rukách obyvateľstva. Ďalšie nebezpečen-
stvo, s ktorým sa môžete stretnúť, sú rôzne
ochorenia, väčšinou tropické, tiež vysoká
kriminalita vo veľkých mestách krajín tretie-
ho sveta.

Ako sa vyhnúť problémom:
- Pred návštevou sa informujte na situáciu

v krajine, ktorú chcete navštíviť.
- Informujte sa na zdravotnú situáciu 
a vybavte sa potrebnými liekmi a vakcínami.
- Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt.
- Urobte si kópiu pasu, originál vrátane

peňazí, kreditných kariet a leteniek zane-
chajte na bezpečnom mieste.

- Noste u seba kartičku s adresou vášho
hotela.

- Obliekajte sa nenápadne.
- Naučte sa pár fráz  v jazyku krajiny, ktorú

ste navštívili.
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú

a náboženskú tému.
- Správajte sa nenápadne.
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte 
na nich a nesmejte sa im.
- Nenechajte sa vyprovokovať.
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní.
- Odpovedajte na pozdravy.

Ochrana pred zločinom:
- Nikdy neukazujte väčšie množstvo

peňazí, noste ich na bezpečnom mieste,

Mestská polícia
zasahovala 

To, že sa kamerový systém
na Mestskej polícii oplatí,

dokazujú prípady zo dňa 2. júna, keď
o 22:20 hod. pracovník pri kamerách spo-
zoroval potácajúceho sa muža ako sadá do
osobného auta na parkovisku pri OD Lidl.
Vzápätí bolo vidieť ako štartuje a pokúša sa
s vozidlom odísť, čo sa mu po chvíli aj poda-
rilo. Podľa popisu a smeru jazdy bol podna-
pitý vodič s autom zastavený hliadkou PZ,
ktorá bola o veci taktiež informovaná.  Prí-
pad  je v ich riešení.

Dňa 12. júna o 03:28 hod. sa na obra-
zovke kamerového systému objavila posta-
va podguráženého muža, ktorý kráčal
k autobusovej stanici. Neušiel však pozor-
nosti obsluhy kamier, kde bolo vidieť ako
päsťou vrazil do smetnej nádoby umiestne-
nej na oceľovej konštrukcii. Úderom nádo-
bu odtrhol a zmizol za zeleňou. Sankcii však
neunikne, nakoľko hliadka MsP ho za pomo-
ci kamier našla a vec s ním bude riešená.

najlepšie na dvoch.
- Majte pripravený menší obnos peňazí

pre prípad prepadnutia.
- Nenoste a neukazujte drahé predmety

a veci, ktoré vyzerajú draho.
- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa

vyzerať jako príslušník chudobnejšej vrstvy.
- Nenoste nápadne fotoaparát alebo

videokameru.
- Pohybujte sa v skupinách, hlavne po

zotmení a navštevujte bezpečné miesta.
- Držte sa väčšinou v turistických zónach.
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym

prostredím.
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, postran-

ným uličkám a nebezpečne vyzerajúcim
miestam.

- Dedinu a málo osídlené oblasti navšte-
vujte iba v sprievode.

- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-
rajú podozrivo.

- Na prepravu používajte iba registrované 
taxi. V prípade tlačenice si držte najcen-
nejšie veci.

Polícia a škola
Koordinátorky prevencie protidrogových

aktivít a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
pani učiteľky PaedDr. Beáta Kádeková
a RNDr. Anna Parízková pri IV. ZŠ v Senici
na Mudrochovej ul. pripravili  17. mája bese-
du pre žiakov 9. ročníka s riaditeľom odboru
všeobecnej kriminality Okresného riaditeľst-

Oheň je zlý pán
Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvý-

šených teplôt tiež zvýšeným pohybom osôb
a mechanizmov v prírodnom prostredí, hlav-
ne poľnohospodárov na poli. Vykonávanie
poľnohospodárskych prác, zber obilnín
a krmovín, ich pozberová úprava a sklado-
vanie sa považuje za činnosti spojené so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požia-
ru. Z analýzy vyplýva, že najviac požiarov
z hľadiska hodnotených odvetví ekonomic-
kých činností vzniklo v odvetví poľnohospo-
dárstva. Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru (OR HaZZ) v Senici
ponúka niekoľko odborných rád, ako pred-
chádzať požiarom a s nimi súvisiacim ško-
dám. Požiare pri zbere úrody vznikajú
najmä:
- z nedbalosti a neopatrnosti osôb pri fajče-
ní, nesprávnej manipulácii s otvoreným
ohňom, horľavými kvapalinami, pri zaklada-
ní ohňa v prírode a pri vypaľovaní porastov,
- od mechanizačných prostriedkov používa-
ných pri zberových prácach,
- od závad na elektrickej inštalácii strojných
zariadení,
- pri hre detí so zápalkami bez dozoru,
- úmyselným zapálením a mnoho ďalších prí-
čin poznačených ľudským faktorom, najmä
ľahostajnosťou a neopatrnosťou dospelých
osôb.

Leto je aj  obdobím dovoleniek a škol-
ských prázdnin. S tým sú spojené aj pre-
chádzky turistov po lese a zvýšený pohyb
detí v prírode, často bez dozoru. Všetci  sme
povinní predchádzať vzniku požiarov, ale
zvlášť vyzývame rodičov aby nenechávali
deti bez dozoru,  zabránili deťom hry v blíz-
kosti stohov, lánov obilia či slamy na riadkoch
a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí. Pri
vzniku požiaru je treba zachovať pokoj a roz-
vahu a na správny postup pri zdolávaní poži-
aru treba vykonať: nevyhnutné opatrenia pre
záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak
je to možné alebo vykonať nevyhnutné opat-
renia na zamedzenie jeho šírenia, ohlásiť bez-
odkladne na určenom mieste zistený požiar
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie, poskytnúť
hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
alebo obce. OR HaZZ na pracovnej porade
7. júna právnické a fyzické osoby – podnika-
teľov  zaoberajúcich  sa poľnohospodárskou
činnosťou i zástupcov  dobrovoľných zdru-
žení a záujmových združení vyvíjajúcich akti-
vity v prírode  oboznámilo  s opatreniami na
ochranu úrody pred požiarmi v roku 2006.
Taktiež boli informovaní o nových právnych
predpisoch na úseku ochrany pred požiarmi.

npor. Ing. Jarmila Drinková samostatný
inšpektor OR HaZZ v Senici

va policajného zboru v Senici s pplk. Jozefom
Obuchom.  V rámci prevencie oboznámili
deviatakov s trestnoprávnou zodpovednos-
ťou mládeže za svoje činy, poukázali na škod-
livosť šírenia a užívania  drog a podporili boj
proti tomuto neduhu. Prednášajúci ochotne
a fundovane odpovedal na množstvo otázok
zo strany žiakov i pedagógov školy. Zaujímali
sa najmä o úspešnosť objasňovania kriminál-
nych činov a udržiavanie bezpečnosti obča-
nov Senice počas neskorých nočných hodín.  

Mgr. Branislav Grimm
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Partneri z Pultuska 
v „Dvojke“

V týždni od 8. do 12. mája bola chata na
Kunovskej priehrade plná džavotu detí
z poľského Pultuska, partnerského mesta
Senice. Po vlaňajšom výlete s bohatým pro-
gramom nadviazali na dobré skúsenosti
svojich spolužiakov.

Popri prehliadke Bratislavy a Viedne svoj
pobyt na Slovensku využili aj na návštevu
našej Dvojky. V stredu 10. mája  k nám zaví-
tali pedagógovia i žiaci. Učitelia debatovali
o práci, žiaci sa zúčastnili niektorých vyučo-
vacích hodín. Poobedie patrilo  na školskom
dvore spoločnej opekačke a po nej diskoté-
ke. Naše i poľské deti sa navzájom spoznali,
porozprávali, nadviazali priateľstvá.

V deň odchodu, v piatkové ráno 12.
mája, sa poľskí priatelia prišli do našej Dvoj-
ky rozlúčiť so svojimi rovesníkmi. Možno si
dohodli budúce stretnutia či vymenili adresy.

Zaželali sme im šťastnú cestu domov do
Poľska a už teraz sa tešíme na ďalšie vzá-
jomné stretnutia.

Projektové stretnutie 
v Turecku 

Od 23. do 27. mája sa uskutočnilo
v Izmire, treťom najväčšom tureckom
meste, projektové stretnutie v rámci projek-
tu Comenius. Na stretnutí sa zúčastnili čle-
novia projektu Mgr. Margita Trubirohová,
hlavná koordinátorka projektu, Mgr. Jana
Joríková  a Mgr. Ľubica Flamíková. Účast-
níkmi  stretnutia boli zástupcovia všetkých
šiestich škôl zapojených do projektu (Tali-
ansko, Rumunsko, Portugalsko, Poľsko, Slo-
vensko a Turecko). 

Hneď po prílete do Izmiru nás čakalo
spoločné večerné stretnutie v hoteli.

Počas ďalších dní v Turecku sme spoloč-
ne pracovali v školskom prostredí. Na rozdi-
el od našich škôl má viacero odlišností.
Mohli sme nazrieť do pracovných priesto-
rov  určených študentom i pedagógom.

Najvýraznejším rozdielom v porovnaní
s našimi školami sú rovnošaty, v ktorých štu-
denti chodia do školy. Takmer vo všetkých
interiéroch budov je nainštalovaná klimati-
zácia. Veď až na pár januárových dní sa
tam denné, ale aj nočné  teploty, pohybujú
veľmi vysoko. Navštívili  sme aj školskú
jedáleň. Naši tureckí priatelia  nás tam
pohostili  ich tradičnými jedlami. Milo nás
prekvapila aj materská škola pre deti
zamestnancov školy, zriadená priamo
v škole. Starostlivosť o ne je zabezpečená
prostredníctvom rodičovského združenia.
Pracujú v ňom asi siedmi rodičia. Pomáhajú

pedagógom pri organizovaní akcií rôzneho
charakteru a spolupracujú pri  zabezpečení
denného chodu školy. 

Prekvapením pre nás bola, okrem prí-
jemných ľudí a prostredia, aj obdivuhodne
udržiavaná čistota, nielen v priestoroch
hotela, reštaurácií, ale aj v exteriéri , na
chodníkoch a terasách. Nakoľko sme boli
v meste, ktoré má okolo 3,5 mil. obyvate-
ľov, navštívili sme aj niektoré mestské časti.
Prijal nás primátor mesta, plavili sme  sa
loďou z jednej časti mesta do inej. Neobiš-
li sme ani typický turecký bazár. Tak nazý-
vajú Turci množstvo úzkych obchodných
uličiek a pouličných stánkov. 

Projektové stretnutie v Turecku zane-
chalo v nás neskutočne príjemné a hlboké
dojmy z krajiny a ľudí, v ktorej si spoločnosť
vysoko váži vzdelaných ľudí a adekvátne sa
to odráža na ich životnej úrovni. 

Ľubica Flamiková

Škola v prírode  
Posledný aprílový týždeň boli žiaci 5. a 6.

ročníka ZŠ na ulici V. P. Tótha v škole v príro-
de. Až 64 detí sa rozhodlo na päť dní vymeniť
školské triedy za krásne prostredie Liptova.

Program bol pestrý, naplnený rôznymi
výletmi do blízkeho okolia. Deti sa pre-
chádzali pri priehrade Liptovská Mara, nav-
štívili Demänovskú jaskyňu Slobody
a mohli si zašportovať na futbalovom
a volejbalovom ihrisku pri ubytovni, penzi-
óne Pyramída. Počasie bolo slnečné a prí-

jemné. O dobrú náladu a bezproblémový
priebeh školy v prírode sa starali štyria uči-
telia a dvaja vychovávatelia.

Žiaci boli spokojní, radi by zostali dlhšie.
Zhodli sa na tom, že takéto učenie by brali
až do konca školského roka. 

Mgr. Slávka Hrebíčková

Spisovateľka Kveta
Dašková v „Trojke“

30. mája pripravila Záhorská knižnica
v III. ZŠ v Senici  stretnutie žiakov štvrtých
ročníkov  so spisovateľkou, redaktorkou
a vydavateľkou Kvetou Daškovou. Inšpiro-
vaní knihou sme ho nazvali PIPO,
VANKÚŠIK, NITKA A ICH ZVIERACÍ
KAMARÁTI.

Pani Dašková, známa milovníčka zvierat
oživila svoju návštevu medzi žiakmi vedo-
mostnou súťažou o bohatej ríši zvierat.
Apelovala na deti, že každé zvieratko má
v tejto ríši svoje miesto a svoj význam,
a preto ich treba chrániť pred takzvanými
„škodičmi“.

Spisovateľka  K. Dašková nemá rada len
zvieratká, ale aj pekné knižky. Aj preto zalo-
žila v roku 1990 v Bratislave vydavateľstvo
Q 111, v ktorom odvtedy vyšli už desiatky
pekných a pútavých kníh.  Štvrtáci ju zahr-
nuli otázkami, na ktoré odpovedala vtipne,
zaujímavo, ale aj poučne. Poďakovanie za
príjemné stretnutie s deťmi patrí aj riadi-
teľke školy Mgr. M. Radičovej a pani uči-
teľkám štvrtých ročníkov.            

Terézia Pöštényová

Úspešná jar  na OA
Je samozrejmosťou, že pre každú stred-

nú školu s ekonomickým zameraním je jed-
ným z profilových vyučovacích predmetov
účtovníctvo. Úspechy v tomto predmete
veľa napovedajú o kvalite odborného eko-
nomického vzdelávania tej - ktorej školy.
Obchodná akadémia v Senici dosahuje tra-
dične pekné výsledky na Olympiáde mladé-
ho účtovníka, súťaž organizovaná Sloven-
ským zväzom certifikovaných účtovníkov.

Už na 1. ročníku tejto súťaže roku 1998
sa naše študentky umiestnili na prvých
dvoch miestach v regionálnom kole
a nestratili sa ani v celoštátnom. Odvtedy
sa študenti OA Senica každoročne umiest-
ňovali na popredných miestach. Svojimi
znalosťami sa suverénne zaradili k najlep-
ším účtovníkom - stredoškolákom Sloven-
skej republiky. Škoda len, že študenti úspeš-
ní v regionálnom kole sa často nemôžu

zúčastniť celoštátneho kola z jediného
dôvodu. Dajú prednosť prijímacím skúš-
kam na vysoké školy.  

Najnovším úspechom na Olympiáde
mladého účtovníka je 2. miesto maturantky
Lucie Mandíkovej v regionálnom kole
a 1. miesto v celoštátnom.

Účtovníctvo spolu s ostatnými odbornými
ekonomickými predmetmi a s kvalitnou prí-
pravou v cudzích jazykoch je pre Obchodnú
akadémiu v Senici kľúčové. Je prirodzenou
cestou k úspešnému uplatneniu študentov
v ekonomickej praxi, ale aj v akademickom
prostredí vysokých škôl.

Čo je nové v matematike? Stredoškoláci
s výborným logickým myslením iste veľmi
dobre poznajú celoslovenskú súťaž s vtip-
ným názvom – Matematický klokan. Okrem
tejto súťaže sa však študenti OA zúčastňujú
aj  na regionálnych kolách Praktická mate-
matika. Práve toto matematické „zápolenie“
je pre našu školu úspešné. Pravidelne tam
získavajú senickí obchodkári umiestnenia
medzi najlepšími v regionálnom či celoslo-
venskom meradle. V tomto školskom roku to
potvrdila L. Mandíková. keď sa po 1. mieste
v krajskom kole umiestnila medzi najlepšími
matematikármi Slovenskej republiky na 7.
mieste. Blahoželáme!

A ako je to s kultúrou či umením? Veľa
prezrádza úspech tretiačky Katky Smolin-
skej. V regionálnej súťaži POP Senica 2006
obsadila prvé miesto. Talentovaná Katka
zaujala svojou interpretáciu Anastacie  nie-
len predsedu poroty Ľuba Miču (Supers-
tar), ale aj čoraz populárnejšieho herca,
speváka, tanečníka Jána  Slezáka. O Katki-
nom hlase budeme iste ešte počuť!  I. H.

Aquapark Tatralandia mal u detí najväčší
úspech.
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Vzdelanie pre všetkých  
Pod týmto názvom pracuje špecifické

občianske združenie. Vzniklo, aby spojilo
ľudí, so záujmom, chuťou a hlavne energi-
ou pomáhať. Organizuje a realizuje podu-
jatia zamerané na skvalitnenie života detí
s diagnózou mentálneho postihnutia rôz-
neho stupňa.

Úsilie združenia je zamerané na pod-
poru aktivít smerujúcich k skvalitňovaniu
výchovno-vzdelávacieho procesu, aj k me-
todickej a poradenskej pomoci všetkým,
ktorí  s hendikepovanými deťmi pracujú
alebo sa o ne starajú.

Dôležitou súčasťou práce občianskeho
združenia je tiež príprava akcií s účasťou
detí a mládeže z iných škôl a organizácií.
Postupne sa tak odstránia predsudky, brá-
niace ľuďom pochopiť svet postihnutých
a prijať ich medzi seba.

Občianske združenie Vzdelanie pre
všetkých pracuje štyri roky. Počas svojho
pôsobenia pomáhalo Spojenej škole
v Senici realizovať už niekoľko zaujíma-
vých akcií.

Jednou z posledných bol výlet do žreb-
čína v Kopčanoch. Bol príležitosťou, ako
odmeniť tých, ktorí reprezentovali školu
v rôznych podujatiach. I poďakovaním za
to, že svojím správaním robili česť sebe,
svojim rodičom a potešili i pedagógov,
ktorí s nimi pracovali.

Silný emocionálny zážitok pri jazde na
koňoch bol skutočnou odmenou všetkým
deťom a radosť v ich očiach zase odme-
nou pre  nás.              

Mgr. Oľga Ághová 

Zvládli sme víťazne
Superchyty  

Základná škola na Mudrochovej ulici
v Senici je známa svojimi hokejovými trie-
dami a šikovnými žiakmi.  O kvalitách detí
sa mohol 24. mája presvedčiť i štáb Slo-
venskej televízie relácie Superchyty STV,
aj ich športoví súperi zo Základnej školy
zo Senca.

Športovci  si tak súťažné disciplíny
známe z obrazovky odskúšali naživo.

Hokejová trieda 7. A si spomedzi seba

vybrala tých najlepších. A urobila dobre.
Naše družstvo v zložení Simon Šiška, Pat-
rik Martiš, Lenka Búzková, Adriana Faga-
nová sa nedalo odradiť náročnými disciplí-
nami a získalo krásne 1. miesto. Svojimi
vedomosťami sa nedal zahanbiť ani súťa-
žiaci Michal Planka, ktorý tiež  prispel
k peknému výsledku.

Samozrejme , že v publiku žiarili nielen
naši hokejisti, ale i žiaci 6. B, 8. C a 8. B
triedy,  skvelým povzbudzovaním  podpo-
rovali súťažiacich. Videli sme zákulisie prí-
pravy tejto relácie, ušlo sa nám zopár
autogramov od známych osobností STV
a počas prestávok sme sa zoznámili so štá-
bom tejto súťaže.

Bol to namáhavý deň. A v závere relá-
cie sme prežívali nezabudnuteľnú eufóriu
z víťazstva. Odchádzali sme so zaujíma-
vými zážitkami a s nádejou, že  do STV
ešte niekedy prídeme. Všetci sme sa
zhodli v tom, že vzdelávanie  skĺbené so
športom má svoje opodstatnenie a je plne
využiteľné.

Relácia  Superchyty odmenila vecnými
cenami nielen súťažiacich, ale i školu. Tú
najväčšiu odmenu v podobe nezabudnu-
teľných spomienok, ktoré sa nedajú kúpiť,
ale v nás navždy zostanú, si odnášal každý
z nás. Deti i pedagógovia.

Mgr. Dagmar Ferenčíková
ZŠ Mudrochova 

Sokrates žičí spolupráci
a priateľstvu  

Týždeň osláv 750. výročia Senice bol
plný prekrásnych, zaujímavých a vydare-
ných podujatí. Každý si mohol vybrať
niečo pre seba i počasie akoby silou vôle
spolupracovalo, aj keď občas spŕchlo; ale
čo tam po pár kvapkách dažďa, keď je
v srdci pohoda.

A práve v strede tohto výnimočného
týždňa, v stredu 24. mája zavítali na našu
Dvojku vzácni a milí hostia; dovolím si
však povedať, že po skoro trojročnej spo-
lupráci nad projektom Sokrates oficiality
ustupujú do úzadia a spoločné stretnutia
sú veľmi priateľské. Kolegovia z poľského
Pultuska a škótskeho Inverness prežili
u nás päť krásnych dní. Program ich poby-
tu bol rozdelený na pracovnú časť, ktorá
bola na pôde našej školy a na časť oddy-
chovo - poznávaciu. Pracovalo sa nad pro-
jektom, hodnotil sa prínos spolupráce do
vzdelávacieho procesu; každá zaintereso-
vaná škola prezentovala cédečko, ktoré
predstavilo a priblížilo vlastnú krajinu.
Naša práca bola hodnotená veľmi dobre
a v porovnaní s prácami ostatných dvoch
škôl mala vysokú úroveň. Zúročenie získa-
ných poznatkov sa v budúcej spolupráci
určite využije a získané informácie oboha-
tia náplň vyučovacích hodín. Budúca spo-
lupráca v rámci projektu bude zameraná
práve na vzájomné spoznávanie sa s hľa-
daním dostupných informácií aj možností
využívania internetovej komunikácie.
Žiaci si tak budú môcť overiť jazykovú

vyspelosť (angličtina), počítačovú zruč-
nosť a zvládnutie komunikácie na tému
Vzájomné spoznávanie sa.

Okrem práce mali naši hostia aj bohatý
sprievodný program. Navštívili Bratislavu
a zúčastnili sa na viacerých podujatiach
v rámci osláv výročia mesta. Obdivovali
vystúpenie SĽUK-u, nesmierne sa potešili
možnosti vyfotografovať sa s pánom pre-
zidentom Gašparovičom, obdivovali živé
historické obrazy i sprievod mestom, prijal
ich pán primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek

Nedeľa 28. mája znamenala síce rozl-
účku s našimi hosťami, ale zároveň utvrdi-
la všetkých v tom, že sa určite opäť stret-
neme. Budúcimi hostiteľmi budú naši škót-
ski priatelia. A tak k zamávaniu na rozlúč-
ku si naši zahraniční kolegovia pribalili
mnoho krásnych zážitkov, pracovných
nápadov a presvedčenie o pravdivosti tvr-
denia, že sme národ pohostinný a otvore-
ný svetu. M.V. 

Úspechy OA 
Tvorivý človek sa učí sám vidieť každú

vec ako problém, neujasnenosť, ako mož-
nosť zlepšiť to.

Myšlienka, ktorá potvrdzuje, že len tvo-
rivý, kreatívny človek dokáže urobiť niečo
nad rámec daných povinností. Stredoškol-
ská odborná činnosť a tvorivosť, originalita
sú ako spojené nádoby. Vypracovať dobrú
odbornú prácu znamená pre študenta
strednej školy venovať veľa času nad
rámec školských povinností. Preto vždy
poteší ak takýto študent je v spomínanom
odbore úspešný. Aj Obchodná akadémia
v Senici sa môže pochváliť úspechom,
ktorý dosiahla na poli súťaženia v odbor-
nej činnosti.

Školské kolo SOČ sa konalo v OA 13.
februára. Tri študentky postúpili so svojimi
prácami do krajského kola, ktoré sa kona-
lo v OA Sereď 24. marca. Najlepšie umi-
estnenie dosiahla študentka našej školy
Katka Ružičková, ktorá získala 2. miesto
a postup do celoslovenského kola. Súťaži-
la s prácou Šikanovanie na stredných ško-
lách a jeho prevencia. Je to téma veľmi cit-
livá a závažná. Základom práce boli
výsledky, ktoré získala na základe dotazní-
ka od študentov stredných škôl v Senici.

Celoslovenská prehliadka sa konala 28.
apríla  v Modre. Súťažilo sa v 17 odbo-
roch. Jej práca bola zahrnutá do odboru
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia.
Hodnotili sa práce na prvých troch mies-
tach. Napriek tomu, že na prvých troch
miestach sa Katka neumiestnila, bola to
pre ňu veľmi cenná životná skúsenosť
a povzbudenie do ďalšej kreatívnej čin-
nosti. Sme radi, že aj naša obchodná aka-
démia má vo svojich radoch úspešných,
tvorivých mladých ľudí, ochotných robiť
nad rámec svojich každodenných škol-
ských povinností.

Študenti našej OA majú vytvorené
výrobné podmienky pre zapájanie sa do
rozmanitých projektov a súťaží.

PhDr. Anna Držíková
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SE DANCE CUP  
Senica sa zaskvela 

Svetový a európsky šampionát v moder-
ných tancoch IDO privítal v Senici v dňoch
16. – 17. júna  980 tanečníkov z 15 krajín
sveta, ktorí súťažili v disciplínach disco
dance a disco free style.  Majstrovstvá sveta
mali  6 súťažných disciplín v juniorskej
a hlavnej vekovej kategórii:  disco dance
sólo chlapci a dievčatá, disco dance duo,
disco dance malé skupiny a disco dance
formácie. Majstrovstvá Európy boli v discip-
líne   disco free style chlapci a dievčatá.
Najpočetnejšou výpravou boli tanečníci
Českej republiky, potom nasledovali skupi-
ny zo Slovenskej republiky, Poľska, Dánska,
Slovinska, Švédska, Nórska, Belgicka, Tali-
anska, Ruska, Srbska, Maďarska, Fínska,
Južnej Afriky  a najmenšou výpravou bola
Ukrajina s dvoma tanečníčkami.

Medzinárodnej deväťčlennej porote
predsedal Jorn Storbraten, nórsky rozhod-
ca, ktorý odkázal  organizátorom a účastní-
kom:

„Ďakujem za niekoľko pekných dní,
ktoré som prežil v Senici. Bola to nádherná
súťaž s veľmi vysokou tanečnou úrovňou.
Majstrovstvá sveta boli zorganizované na
profesionálnej úrovni,  mali  hladký priebeh
a v športovej hale vládla výborná atmosfé-
ra. Vidíme, že úroveň tanca stúpa každý
rok, čoho svedkami sme boli aj v Senici.
Skutočne sa veľmi rád  vrátim  v budúcnos-
ti  opäť do Senice, keď  budete znova orga-
nizovať takúto súťaž.“

Majstrovstvá sveta a Európy začínali
predkolami po obidva dni od 10.  do 17.
hod.  a vyvrcholili večerným finále. V piatok

16. júna otvoril šampionát a finálový večer
primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek.
Celá súťaž sa konala pod záštitou Mesta
Senica a fondu PRO Senica a projekt Maj-
strovstiev sveta a Európy bude spolufinan-
covaný aj Európskou úniou. Poďakovanie
patrí aj našim sponzorom, vďaka ktorým
sme mohli uskutočniť túto súťaž.  Hosťami
našej súťaže boli Dara Rolins a Janko Sle-
zák, ktorí odštartovali finálové večery. 

Kompletné výsledkové listiny sú na
www.sedancecup.com.sk . V našom pre-
hľade sme zverejnili len krajiny a výsledky
domácich súborov SCREAM a SONNY na
finálových miestach. Všetci sme túžili po
zlate na domácej pôde, takže trochu skla-
mania vtláčalo tanečníčkam slzy do očí, ale
v rámci fair play blahoželáme všetkým
tanečníkom za výborné výkony a hlavne
domácim súborom za skvelé výsledky.

V Senici sme videli elitu tých najlepších
tanečníkov, ktorí nás  očarili svojimi výkon-
mi, ale ktorí prekonávali aj sami seba, pre-
tože horúčava týchto dní sa vtlačila aj na
inak chladný zimný štadión a tanečníci  sia-
hali na dno svojich možností. Hlavne druhý
deň súťaže mala viacero zákrokov  aj zdra-
votná hliadka a pri dvoch úrazoch zasaho-
vala lekárska pohotovosť. Našťastie všetko
dobre dopadlo a z úspešného priebehu
mali obrovskú radosť všetci organizátori,
ktorými bola tanečná skupina SCREAM,
mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko.
Nemalou mierou prispeli Rekreačné služby
mesta Senica, ktoré dokázali premeniť
zimný štadión na perfektnú športovú halu,
ďalej Technické služby, a.s. Senica, Mestský
úrad Senica,  Mestská polícia a celý organi-
začný štáb, ktorí tvorili rodičia našich taneč-
níkov.  Spestrením pre tanečníkov bol aj jar-
mok, ktorý sa počas konania súťaže konal
na Sadovej ulici. Touto súťažou sme pred-
stavili Senicu mnohým návštevníkom z rôz-
nych štátov, ktorí našu krajinu navštívili
prvýkrát a odchádzali s tými najlepšími
dojmami.  

Prezidentka Slovenskej tanečnej organi-
zácie Hana Švehlová na záver dodala:

„Súťaž v Senici bola pre Slovensko a Slo-
venskú tanečnú organizáciu mimoriadne
dobrou a reprezentatívnou – potvrdili to aj
reprezentanti zahraničných  delegácií z Bel-
gicka, Nórska, Južnej Afriky a mnohých ďal-
ších. Podujatie bolo výborne pripravené,
miesto konania bolo viac ako vyhovujúce.
Priebeh súťaže bol pohodový a bez problé-
mov. Čo sa týka výsledkov, určite sme oča-
kávali viac – aspoň niekoľko zlatých pozícií,
žiaľ ušlo sa nám „len“ striebro a bronz.
SCREAM ako aj ostatní slovenskí tanečníci
prišli na súťaž veľmi dobre pripravení, ale
vyrovnanosť, kvalita a mimoriadne silná
zahraničná konkurencia rozhodli o definitív-
nych výsledkoch. Tanečný súbor SCREAM
pod vedením manželov Antálkovcov si zasl-
úži obrovské poďakovanie za vynikajúcu
reprezentáciu. Tanečnú aj organizačnú.
Urobili kus krásnej tanečno – osvetovej
práce, ktorú vysoko oceňujeme my na Slo-
vensku, ale aj zahraničné výpravy.“
Umiestnenie tanečnej skupiny Scream: 
juniori disco dance dievčatá - 5. miesto
Monika Kušnírová                                        
juniori disco dance duo  - 8.miesto  Zuzka

Úvodný ceremoniál šampionátu v moder-
ných tancoch  otváral primátor Senice
Ľubomír Parízek (tretí zľava).

Domáca tanečná skupina Scream za túto
formáciu získala 2. miesto.

Kotvanová  a Simona Morávková
HVK disco dance malé skupiny - 2. miesto   
juniori disco dance formácie - 8.miesto
juniori disco dance malé skupiny - 7. miesto
HVK disco dance formácie – 5. miesto         

JUDr. Katarína Vrlová

Z histórie moderného
tanca 

Vo februári roku 1977 vznikol v Stred-
nej ekonomickej škole (dnes Obchodná
akadémia) v Senici krúžok diskotékových
tancov, ktorý zmenil neskôr názov na krú-
žok džezgymnastiky. Krúžok viedla 14
rokov Mgr. Oľga Fraňová.

Počas 14-ročnej histórie cvičilo v krúž-
ku vyše 300 dievčat, ktoré nacvičili 38
pódiových skladieb a absolvovali vyše 140
vystúpení. Členky krúžku sa zúčastňovali
súťaží pódiových skladieb v rámci SZM
i ako členky TJ Záhoran Senica. Pravidelne
vyhrávali okresné súťaže. Vyhrali však
i krajské súťaže a z celoslovenskej si v roku
1983 priniesli zo Žiliny bronz.

Veľkým obohatením krúžkovej činnosti
bola tiež spolupráca s M-divadlom v Seni-
ci, v ktorom úspešne ako režisér pôsobil
Pavol Mattoš. Členky krúžku boli taneč-
nou zložkou divadelnej hry Tanec nad pla-
čom. Vystupovali tiež vo viedenskom
hoteli Schönbrunn.

Prevažnú časť činnosti členov krúžku
tvorili vystúpenia v meste na rôznych osla-
vách a spoločenských podujatiach.  

O. F. 

O veternom parku   
(dokončenie zo str. 1)

Použité stožiare v uvedenom priestore
by mali  mať výšku 100 metrov a priemer
vrtúľ  80 metrov. Stožiare sú  vyššie ako nad
Cerovou a vznikajú dohady aký vplyv budú
mať napríklad v priestore nad Kunovskou
priehradou, čo viacerí okrem iného pova-
žujú za devastáciu krajiny. Spoločnosť
Green Energy bude svoj zámer prezento-
vať 25. júla o 18. hod. vo veľkej zasadačke
MsÚ na prízemí. Prezentácia aj so stano-
viskom samosprávy je určená pre  občanov
a bude podnetom na verejnú diskusiu. 

bar 

Začalo leto. Prázdniny, dovolenka - čas pre
seba i pre svojich blízkych. Malým
pomôžeme zvládnuť i prvé kroky.

Foto Jaroslav Jurík
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O histórii regiónu 
Vybraní žiaci všetkých senických

základných škôl sa dňa 15. júna  zúčastnili
zaujímavej a veľmi podnetnej exkurzie.
Hlavným organizátorom podujatia bol
Oblastný výbor SZPB Senica v spolupráci
s občianskym združením Delostrelec,
ZOS Senica a Autoškolou Progres. Takto si
naša najmladšia generácia pripomenula
jedno z najzložitejších období novodo-
bých dejín. Žiaci sa počas celodennej
exkurzie stretli s veľmi zaujímavými ľuďmi,
spoznali dôležité historické body nášho
regiónu a mali možnosť zoznámiť sa so
starostami obcí Prietrž, Bukovec a mesta
Brezová pod Bradlom.

Prvá zastávka bola v Prietrži. Najprv ich
na obecnom úrade privítala starostka
Ing. Dana Blažková a potom  navštívili
pamätnú izbu U Rehušov. Žiaci si so
záujmom poprezerali vystavené exponáty
a vypočuli vecný výklad Anny Blažkovej,
pracovníčky pamätnej izby, ktorá na vlast-
nej koži ako malé dieťa zažila hrôzy vojny
v dome, kde sa v súčasnosti nachádza
pamätná izba. 

Druhá zastávka bola v Bukovci. Sta-
rostka  Ľudmila Gergeľoá porozprávala
o udalostiach počas vojny a o havarova-
nom americkom lietadle na bukovských
lúkach  zase Alžbeta Londáková, predsed-
níčka ZO SZPB. Prezreli si i súčasné „pre-
padlisko“, ktoré je stále veľkou neznámou
a turistickou atrakciou v obci. Aj tu si člo-
vek uvedomí, aká  silná a nevyspytateľná
môže byť príroda, ktorú človek neustále
devastuje. 

Tretia zastávka bola v Brezovej pod
Bradlom. Najprv sme sa zastavili pri
pamätníku Jána Reptu, kde sa so svojimi
spomienkami na oslobodzovanie mesta
Brezová pod Bradlom a živote J .Reptu
s nami podelil Ing. Ján Bzdúšek, člen parti-
zánskej skupiny J. Reptu. Bolo úžasné poč-
úvať detaily z tohto obdobia, ktoré sa natr-
valo a hlboko vryli do jeho mysle. Po prija-
tí na MsÚ v Brezovej pod Bradlom primá-
torom Ivanom Ďurkovičom sme išli  na
Bradlo. O významných historických uda-
lostiach  atraktívnou a veku primeranou
formou porozprával podpredseda spoloč-
nosti M. R. Štefánika Mgr. Peter Uhlík. 

Poslednou zastávkou bol rodný dom
gen. M. R. Štefánika v Košariskách. So zau-

jímavým výkladom riaditeľa múzea sme si
mali možnosť prezrieť novú expozíciu
s osobnými vecami tohto velikána. Žiaci
získali nielen nové dôležité informácie, ale
na vlastné oči mohlo vidieť uniformu, bicy-
kel, ďalekohľad i návrh prvej českosloven-
skej zástavy. 

Strávili sme krásny deň plný nových
zážitkov, dojmov i postrehov. Žiaci sa
stretli s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži prežili
hrôzy vojny a vnímali to veľmi citlivo. Nav-
štívili miesta, ktoré majú historický význam
a spoznali nové miesta nášho regiónu.
Ubezpečili sme sa, že podobné akcie
majú zmysel a mali by sme v tomto trende
pokračovať. Veľká vďaka za vydarené
podujatie patrí najmä RSDr. Miline Roso-
vej, ktorá nielen pripravila celú exkurziu,
ale s priam materskou láskou sprevádzala
a starala sa o účastníkov exkurzie.     

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

750-ročná Senica 
– moje mesto

Víťazstvom 4-členného družstva I.
základnej školy na ulici Viliama Paulínyho
Tótha sa skončil 13. mája v senickom  dome
kultúry XI. ročník vedomostnej súťaže
SENICA - MOJE MESTO. Tentoraz  v zna-
mení 750-ročnice prvej písomnej zmienky
o našom meste. 

Výkony štyroch družstiev ako reprezen-
tantov základných škôl za organizátorov
súťaže posudzovala porota v zložení:
Ing. Valéria Kubíková – predsedníčka Miest-
neho odboru Matice slovenskej v Senici,
zodpovedná redaktorka mesačníka Naša
Senica Mgr. Viera Barošková a riaditeľka
Záhorskej knižnice Mgr. Katarína Soukupo-
vá. Presvedčivým výkonom podávaným
počas celej súťaže prvenstvo obsadil celok
I. základnej školy (Matej Halinár, Ivana Plev-
ková, Patrícia Černeková a Ivan Kovár). Isto
na tom mala výrazný podiel aj zodpovedná
príprava učiteľky Mgr. Anny Kmecovej.
Celok z II. ZŠ skončil druhý.  A po dlhšom
„rozstrele“ doplňujúcimi otázkami z tak-
mer všetkých oblastí (história, súčasnosť,
osobnosti) si tretie miesto vybojovali žiaci
z III. ZŠ pred rovesníkmi zo IV. ZŠ. 

Súťaž spomienkami na oslobodenie

Senice roku 1945 obohatila pani Milina
Rosová z Obvodného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Senici.
A zo svojho vzťahu k mestu, v ktorom žije-
me, sa vyznal aj autor knihy k 750-ročnici

Senice – regionálny historik Vladimír Jamá-
rik z Kunova. 

Škoda, že význam súťaže podcenili
školy. V hľadisku bolo totiž príliš málo divá-
kov. Dramatický záver súťaže o konečné
tretie a štvrté miesto pri rovnosti bodov
však fanúšikovia z III. a IV. ZŠ pri „rozstre-
le“ prežívali naozaj živo a búrlivo.

Tým, že základnými kolami prešlo okolo
600 žiakov, súťaž Senica – moje mesto opäť
potvrdila, že je výborným prostriedkom pre
rozširovanie vedomostí, rozvíjanie zdravého
lokálpatriotizmu i národnej hrdosti. O dobrý
priebeh súťaže  a jej  spestrenie sa svojimi
výkonmi zaslúžili  aj moderátorka Monika
Mikušová a speváci Patrik Sadloň a Nikola
Šišková. Text a foto M.S.

Víťazné družstvo I. ZŠ.

Účastníci exkurzie pri pamätníku J. Reptu v
Brezovej pod Bradlom.

Využívate katalóg 
firiem? 

Oficiálna internetová stránka mesta Seni-
ca sa neustále inovuje a snaží sa prinášať
používateľom pokiaľ možno najkomplexnej-
šie informácie z mesta.  K novinkám na strán-
ke patrí katalóg firiem.  Je zdrojom mnohých
užitočných informácií. 

Do katalógu sa môžu zaregistrovať všet-
ky firmy. Riešenie je veľmi jednoduché
a finančne nenáročné. Ak sa zaregistrujete
do katalógu firiem, dostanete prístup do
jedinečného systému, v ktorom si môžete
jednoducho vybudovať vlastnú webovú
stránku podľa vašich predstáv. Stačí na to
iba pár minút. Vaša firma dostane adresu
www.vašafirma.senica.sk. Na stránke Seni-
ce je už viac ako 100 spokojných zákazní-
kov. Webová stránka zostane aj v katalógu
firiem a tak si nebudete musieť robiť rekla-
mu, aby ľudia vašu webovú stránku našli. 

Katalóg firiem je najväčší a najnavštevo-
vanejší v Senici  (návštevnosť prekročila
viac ako 12 tisíc užívateľov mesačne). Kata-
lóg firiem je spoplatnený sumou 1 500 Sk
s DPH na rok, čo je v podstate cena za hos-
ting webovej stránky bez tvorby a aktuali-
zácie. Novinkou v katalógu firiem je pre-
zentovanie akcií firiem  a uvádzacích cien
výrobkov na internete, ktorý je zdarma ku
katalógu firiem. Navyše pri registrácii rozší-
reného balíka dostane firma 1 týždeň
reklamnej správy zadarmo. GH 

Slávnostné otvorenie 
Za účasti prednostky MsÚ Senica Kata-

ríny Vrlovej bola vo štvrtok 22. júna  sláv-
nostne otvorená  pobočka Ľudovej banky,
ktorá sídli na Námestí oslobodenia
v novom polyfunkčnom dome. Senica je
47. obchodným miestom banky. Riaditeľka
pobočky Ľubica Gréková povedala, že  ich
cieľom je osloviť  široké spektrum klientov,
pre ktorých  ponúkajú viacero zaujímavých
produktov. Patria medzi ne  napríklad hypo-
tekárne úvery či mikroúvery určené podni-
kateľom. Prvých zákazníkov pobočka
Ľudovej banky  v Senici  privítala už v janu-
ári, odkedy jej služby využívajú tiež  klienti,
ktorí ju predtým navštevovali v pobočkách
v Trnave či Bratislave. Ľudová banka je 8.
bankovým domom v Senici.  bar  
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List z kalendára
Ohniská národného života

Zrkadlovým obrazom Kunovskej ulice
bola naľavo od námestia Čáčovská ulica
(dnes Hviezdoslavova). Pôvodne to bola
remeselnícka ulica. Najpočetnejšou skupi-
nou remeselníkov boli ševci, ktorí obývali
takmer celú ulicu. Senickí ševci zásobovali
svojimi topánkami nielen blízke okolie, ale
i Moravu. Koncom 19. storočia bolo v meste
20 ševcovských majstrov. Boli z rodiny
Novomeskovcov, Lipovcov, Benžovcov, Prí-
kopovcov, ktorých potomkovia  stále žijú
v Senici.

V tých dobách začali na ulici do popredia
vystupovať dôležité stavby. V 60. rokoch 18.
storočia založil barón Pavol Jesenák manu-

faktúru na výrobu súkna a postavil kaštieľ
(na obrázku vzadu vľavo). Bol známy pravo-
tár, zaslúžil sa o stavbu artikulárneho kostola
v Prietrži. Vedľa Jesenákovho kaštieľa stál aj
dom Jána Štefka, exulanta. Tu sa schádzala
študentská pospolitá mládež zo Senice
a okolia za ohromným okrúhlym dubovým
stolom. Ozdobou bývala prítomnosť Jozefa
Miloslava Hurbana a advokáta Fajnora, ktorí
mali radosť z rozvíjajúceho sa národného
života. Senická mládež tu po večeroch
nacvičovala aj divadelné hry. Bol tu známy
čitateľský spolok, aký bol v tomto čase iba
na Brezovej.

Ďalším ohniskom národného života bola
aj slovenská kníhtlačiareň Jana Bežu, ktorej
pôvodná budova stála tiež na tejto ulici. Žili tu
aj rodičia básnika Laca Novomeského.

Ján Peter, Foto archív autora

Šiesta fotografia v  kalendári v roku 2006.

Pozdrav Senici
a Seničanom 

Milí Seničania,   
na týchto stránkach sa Vám prihovorilo

a zaspomínalo si na Senicu viacero rodákov.
Aj ja si rád zaspomínam na Senicu, kde som
sa narodil, na roky strávené v Senici, na svo-
jich spolužiakov, napríklad Miroslava Kovári-

ka, s ktorým sa
poznám tak
povediac od
n a r o d e n i a
a kočíka, rád
spomínam aj na
Laca Žáka
a Jožka Ševčíka
zo Sotiny, s kto-
rými som chodil
do základnej
školy, na Mikiho
Čajku z meš-tian-
skej školy, a tak
by som mohol
menovať ďalších

zo stredoškolského štúdia. K Senici
a k Záhoriu sa vždy hrdo hlásim. Nechcem
však spomínať, chcel by som sa Vám priho-
voriť trochu inak.

Senica môjho detstva a mladosti bola iná,
ako je Vaša Senica. Senica sa v druhej polo-
vici 20. stor. radikálne zmenila. Mnohí hovo-
ria k horšiemu, mnohí zasa tvrdia, že k lepši-
emu. Nechcem a nebudem robiť sudcu
medzi týmito dvomi skupinami. Jedno je
však isté, Senica sa zmenila z malého mes-
tečka na moderné mesto so všetkými kladmi
a zápormi, ktoré priniesol a prináša život.
Osud  mesta v minulosti bol v rukách Vašich
dedov a otcov.  Súčasný a hlavne budúci
osud mesta je však vo Vašich rukách
a v rukách Vašich detí. Bol by som veľmi rád
keby ste si uvedomili nielen túto svoju zod-
povednosť za prítomnosť a budúcnosť svoj-
ho mesta, ale aj veľkú šancu napraviť čo je
v ňom nedokonalé a urobiť aj niečo navyše,
čo ho urobí ešte lepším a krajším.

Bol by som veľmi rád, keby ste si vytvori-
li k Senici kladný vzťah, aby ste ju mali radi,
tak ako ju máme radi my, ktorí sme sa v nej
narodili, vyrástli, ale sme ju opustili a v mno-
hých prípadoch sa do nej vraciame viac-
menej, len keď ideme navštíviť hroby svojich
blízkych. Mať niekoho, niečo rád sa nedá
nanútiť, dá sa však vypestovať. Jednou
z mnohých ciest ako to dosiahnuť je pozna-
nie, lebo len z poznania môže vzniknúť
vzťah. Neznáme a nepoznané budí nezáu-
jem, obavy, dokonca strach.  

750. výročie prvej písomnej zmienky
o Senici bolo a je tou najhodnejšou príleži-
tosťou začať v tomto smere niečo robiť, zau-
jímať sa o históriu svojho mesta, poznať uda-
losti, ktoré sú s ním spojené, osobnosti,
ktoré vzišli z neho, a nie je ich málo. Najlep-
šie je začať od seba, od vlastnej rodiny. Poz-
najú Vaše deti niečo zo života Vašich rodi-
čov a ďalších príbuzných? Kde sa narodili,
ako žili, čo dosiahli? Som presvedčený, že
v každej rodine sa nájdu výnimoční jedinci.
Od histórie rodiny je len krôčik k histórii
mesta, v ktorom som sa narodil, v ktorom
žijem a pracujem. Záujem o poznanie histó-

rie svojho mesta je však len jedna strana
vzťahu k nemu. Druhou stranou je záujem
tiež o jeho prítomnosť,  ochota či snaha
niečo pre mesto aj urobiť. Senica môže byť
len taká, aký bude môj, náš, váš záujem
o ňu. Pouvažujte, prosím, o mojich slovách.

PhDr. Mojmír Benža, PhD.

Hrsť spomienok na
moju „starú“ Senicu 

Najpreferovanejším športom našej mla-
dosti bol samozrejme futbal. Senica hrávala
dokonca v akejsi súťaži. Nevymeškali sme
ani jeden zápas. Odohrávali sa v starej tehel-
ni, kde bola veľká plocha vybratej hliny
a jedna bránka bola dole a druhá zase hore.
To však ani hráčom, ani nám neprekážalo.
I my sme mali svojich hráčskych hrdinov.
Boli nimi bratia Arpád a Vojtech Szabovci.

Kdesi som raz čítal veľký článok o senic-
kom futbale a bolo mi veľmi ľúto, že ich tam
ani slovíčkom nespomenuli. Arpád bol vyni-
kajúci brankár a Vojto bol jeho „bekom“,
teda obrancom. Občas i chytával. Arpád bol
tak populárny brankár, že sme vymysleli
i zvláštny pokrik. Keď chytil nejakú peknú
a nebezpečnú strelu, ihneď sa ozval „hriš-
ťom“ pokrik: „Arpád Sabo-Plánička – vylu-
puje vajíčka“. Na to sa ozval veľký aplauz.

Na senické hody hrávaval tu ŠK Bratisla-
va, vtedy najpopulárnejší klub. Radi chodili
hrať na vidiek, lebo po zápase bola veľká
hostina. Boli to chýrne zápasy a tešili sme sa
na ne. Do polčasu Senica obyčajne gólom,

dvomi viedla. My sme sa tešili, že tentoraz
im to konečne dáme. No po polčase Brati-
slaváci nastrieľali toľko gólov, koľko uznali
za vhodné.

Futbal bol veľkým hobby i našim „Soči-
ňanom“. Boli to fanatickí fanúšikovia. Veľké
postavy vtedajšieho futbalu, akou bol napr.
Franta Plánička boli ich idolmi. Ako niektorí
zbierali známky, tak naši „Sociňané“, v kto-
rých  bolo v našej triede vari osem, zbierali
futbalové momentky. Po víkende bola
v škole veľká burza na momentky. Už ich
mali z novín povystrihované a veselo si ich
menili. Nalepovali si ich do starých vypísa-
ných zošitov cestom, ktoré bolo v našej mla-
dosti obľúbeným lepidlom. Mali tých zoši-
tov celé kopy. Čo by dnes dali za ne dnešní
zberatelia?

Fanúšikmi boli i ich rodičia. Sotina bola
repárska dedina, ktorá dodávala veľké
množstvo cukrovej repy. Preto raz jedna
výkupná spoločnosť im určitú časť za repu
vyplatila malými, vtedy veľmi populárnymi
radiopríjimačmi. Boli lacné a určené pre
menej solventných kupcov. Takto sa dostal
rozhlas takmer do každej domácnosti
a počas futbalového vysielania najmä
z Prahy sa celou dedinou ozýval hlas popu-
lárneho hlásateľa Laufera „jenom o chlou-
pek vedle a mohl tam být...“ Dnes to všetko
vidia vo farbe, zanikla stará „Socina“, ale
dúfam, že športový duch v nich ešte žije.

(Spomienky na futbal a dianie okolo
neho sú z pera MUDr. Pavla Hallona, ktoré
redakcii Naša Senica poskytol krátko pred
svojou smrťou v roku 2004.)



13

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 6/2006

Pa
rl

am
en

tn
é 

vo
ľb

y 
20

06
-v

ýs
le

dk
y 

hl
as

ov
an

ia
v 

S 
E 

N
 I 

C
 I

Vo
le

bn
ý 

ok
rs

ok
Zapísaných voličov

Vydané obálky

Odovzdané obálky

Platné hlasy

Percento účasti

po
če

t p
la

tn
ýc

h 
hl

as
ov

 p
re

 je
dn

ot
liv

é 
st

ra
ny

1. Ľavicový blok

2.Strana občianskej solidarity

3.Misia 21-Nova kresťdemokr.

4. SDĽ

5. ZRS

6. KDH

7. SNK - Slovenská. vzájomnosť

8. ANO

9. HZD

10.SMK

11.SF

12.OKS

13. Prosperita Slovenska

14. ĽS - HZDS

15.Agrárna strana vidieka

16. KSS

17.SĽS

18. SDKU - DS

19. Smer - SD

20. SNS

21. Nádej

Se
ni

ca
16

50
2

76
97

76
90

75
80

46
,6

%
31

6
3

17
17

63
1

8
16

0
25

44
30

9
21

9
50

4
5

52
2

15
18

67
26

59
66

2
65

1.
 - 

Č
áč

ov
84

3
32

4
32

4
31

8
38

,4
%

4
1

1
7

0
16

0
14

3
0

12
1

2
25

1
21

0
88

96
23

3

2.
 - 

II
. M

Š
97

1
47

0
47

0
46

7
48

,4
%

0
1

0
0

0
30

0
9

2
2

15
2

0
31

0
53

2
11

0
17

5
31

4

3.
 - 

II
. M

Š
10

85
48

2
48

1
47

0
44

,4
%

1
0

0
1

0
39

0
11

1
6

14
1

0
38

1
43

1
10

6
16

6
37

4

4.
 - 

M
sK

S
93

1
47

2
47

2
46

5
50

,7
%

0
0

0
1

0
45

0
11

1
7

17
0

0
30

1
43

0
13

4
13

1
42

2

5.
 - 

M
sK

S
99

9
42

9
42

8
41

8
42

,9
%

2
0

0
3

0
24

0
8

3
3

17
2

0
29

0
37

2
87

16
0

35
6

6.
 - 

G
ym

ná
zi

um
95

5
45

3
45

3
45

2
47

,4
%

2
0

0
0

0
35

1
12

0
2

18
2

0
22

0
32

1
12

2
15

8
42

3

7.
  -

 G
ym

ná
zi

um
98

4
61

7
61

7
61

2
62

,7
%

1
0

0
0

1
79

1
9

1
3

21
1

0
41

0
34

1
15

5
21

2
45

7

8.
 - 

ŠZ
ŠI

97
1

52
4

52
4

51
6

54
,0

%
5

1
0

0
2

62
0

9
1

0
23

3
1

41
0

29
0

14
0

16
7

28
4

9.
 - 

ŠZ
ŠI

78
7

34
4

34
4

34
1

43
,7

%
1

0
0

0
0

30
2

3
2

3
13

1
0

26
0

19
1

65
14

2
31

2

10
. -

 II
. Z

Š
90

0
46

1
46

1
45

5
51

,2
%

0
0

0
1

0
44

0
9

2
7

9
1

0
48

0
31

0
11

9
14

8
34

2

11
. -

 II
. Z

Š
93

8
39

4
39

4
38

6
42

,0
%

0
0

0
0

2
21

0
7

1
1

18
0

0
23

0
36

0
74

16
4

39
0

12
. -

 p
en

zi
ón

10
46

48
0

48
0

46
8

45
,9

%
10

1
1

1
6

40
1

11
2

1
12

2
1

36
0

55
3

78
17

0
31

6

13
. -

 II
I. 

ZŠ
12

11
53

5
53

2
52

2
44

,2
%

1
0

0
1

0
49

1
11

1
0

32
1

2
26

0
22

0
13

4
17

0
70

1

14
. -

 II
I. 

ZŠ
11

70
49

5
49

5
48

8
42

,3
%

0
0

0
0

1
31

2
13

3
6

26
0

0
23

1
18

1
14

6
16

8
46

3

15
. -

 IV
. Z

Š
11

03
49

9
49

8
49

4
45

,2
%

2
2

0
1

0
40

0
7

2
2

25
2

0
26

0
22

1
11

3
18

2
57

10

16
. -

 IV
. Z

Š
11

84
46

3
46

2
45

6
39

,1
%

1
0

0
1

4
35

0
11

0
0

29
1

2
17

0
7

2
13

8
15

7
46

5

17
. -

 K
un

ov
42

4
25

5
25

5
25

2
60

,1
%

1
0

1
0

1
11

0
5

0
1

8
1

1
22

1
20

0
58

93
25

3



14

• číslo 4. • jún 2006 • ročník II. • 
• e-mail: studentskelisty@pobox.sk • 

Študentský parlament svoje aktivity zverejňuje aj na vývesnej tabuli v strede mesta. 

Stretnutie parlamentov  
V piatok 26. mája sa nám konečne

podarilo zrealizovať dlhodobejší nápad
nášho predsedu Peťa Siwieca. Stretli sa
zástupcovia Študentských parlamentov
miest Senica, Myjava, Pezinok, Ivernes
(Škótsko).

Dôležitosť a význam stretnutia pod-
čiarkli i oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici a my sme sa na ich jed-
nej časti (koncert na námestí) spoločne
zúčastnili. Dôležitejšia však bola skutoč-
nosť, že sme sa spoznali, vymenili si skú-
senosti a zistili, že sme si viac podobní ako
rozdielni - presne v duchu myšlienky „spo-
jení v rôznorodosti“.

Stretnutie malo pracovný i spoločenský
charakter.  Prvá časť sa uskutočnila v CVČ,
druhá na miestach osláv v meste. Vyvr-
cholením bolo krátke stretnutie s prezi-
dentom Slovenskej republiky Ivanom Gaš-
parovičom (v  Dome kultúry). 

Stretnutím parlamentov sa začal
napĺňať projekt nazvaný Mladí na scénu,
ktorý spracoval predseda Peter Siwiec. Aj
keď ešte nemáme istotu, či projekt prejde
záverečným schvaľovaním, sme priprave-
ní na jeho realizáciu i v prípade, že sa nám
grant získať nepodarí. Celkovo sa medzi-
národného stretnutia študentov na úrovni
parlamentov zúčastnilo 20 mladých ľudí
a uzatvorili dohodu o budúcej dlhodobej
spolupráci.

Pod pokrievkou  
(Študentského parlamentu)

Nie, z hrnca nám určite nekypí, naopak
zdravo a hlasno žblnkoce. Niekedy síce pre-
stane vrieť a potom treba pridať polienko.
V poslednom období treba pokrievku už
nadvihovať.

Bolo toho dosť  a stále ideme na plný
plyn. Ale po poriadku. Od novembrového
úspešného Dňa študentstva a trocha menej
úspešného (čo sa návštevnosti týka)  Kon-
certu na jednotku nadviazal Študentský
parlament spoluprácu s kanceláriou Europe
direct na MsÚ, najmä v súvislosti s projek-
tom o participácii mladých v meste a zapo-
jenia sa niektorých členov ŠP do pracov-
ných komisií projektu.  Podarilo sa nám
nadviazať spoluprácu s hodonínskym parla-
mentom, pomerne sa darí  i činnosť pra-
covných sekcií parlamentu, v januári  sme
zasadali s primátorom mesta a po menších
parlamentných prázdninách vo februári
a marci sme sa od apríla opäť naplno roz-
behli. Škoda len, že sa naše rady  v priebe-
hu roka preriedili a zostalo 10 - 12 verných,
ktorí chápu o čom to celé je. V tejto zosta-

ve sme pripravili úspešný 2. ročník basket-
balového maratónu pre mládež, pre verej-
nosť realizovali besedu s primátorom
nazvanú Diskusia na telo, členovia ŠP sa
aktívne zapojili do osláv 750.výročia mesta,
nadviazali sme dlho plánovaný kontakt so
Študentským parlamentom v Myjave
a v Pezinku, vydaril sa koncoročný táborák
v CVČ, chystá sa dokonca letná aktivita pre
mladých (horská turistika, stany) a v Rade
mládeže Slovenska vyšla i naším prispením
knižka Mládežnícka participácia na Sloven-
sku. Za úspech považujeme i vydávanie
týchto listov, aj keď niekedy je to  nadľud-
ské úsilie a nakoniec listy dokončuje Moni-
ka, Jano a šéfredaktorka Našej Senice Viera
Barošková. „Mládež – málo píšete!“

Na zaktivizovaní ŠP od apríla 2006 má
zásluhu najmä náš predseda Peťo, ktorý
razí staré správne heslo kto chce zapáliť,
musí sám horieť. Organizuje, zháňa, telefo-
nuje..., pustil sa dokonca do písania projek-
tu Mladí na scénu, zariadil celé trojstretnu-
tie parlamentov Senica-Myjava-Pezinok....

V ŠP mu aktívne nahráva a pomáha
Monika Kurtová a vyzdvihnúť treba
i prácu a ochotu Moniky Závišovej, Lenky
Zlochovej, Moniky Mikušovej, Martina
Hartmana, Andreja Kubíka a Miloša Fojt-
lína. Keď sa podarí tak i Katky Smíkalovej,
Barbory Čajkovej, Zuzany Velickej a Dany
Labovej.

Čo sa nepodarilo? Zorganizovať Deň
Zeme, zopakovať akciu Hurá prázdniny
a vyhlásiť literárnu súťaž pre mládež.  Práve
od týchto nesplnených cieľov v septembri
začneme.

Máme tiež v pláne zaktivizovať najmä

Študentské rady na stredných školách
a osloviť Žiacke rady na ZŠ (deviataci, tešte
sa) a dúfame, že budeme realizovať projekt
Mladí na scénu, chceme vycestovať do
Myjavy alebo do Pezinka a nazbierať ďalšie
skúsenosti. Chystáme nové rubriky v Štu-
dentských listoch a pokúsime sa, aby nás
bolo v Senici ešte viac vidieť a počuť.

Vyzývame vás, mladých – všímajte si, čo
sa okolo vás deje, vyjadrujte svoje názory,
navrhujte a zapájajte sa do  riešenia nových
vecí, ANGAŽUJTE SA!
(občas môžete i zasurfovať na www.mla-
dez.sk, alebo napísať na rms@rms.mla-
dez.sk, resp. na studentsky@centrum.sk)

D.K. a P.S.  

Ako trávime voľný čas?
V súčasnej dobe neustálych vedeckých

objavov sa stále hovorí o tom ako naša
spoločnosť   napreduje. V 21. storočí
máme veľa možností sa uplatniť. Veľmi
nám v tom pomáhajú   a takpovediac
i uľahčujú technické a iné vymoženosti.

Všetky vekové kategórie si už nevedia
predstaviť svoj život bez mobilov, interne-
tu, počítačov či televízie. Už aj deti v pred-
školskom veku sa dožadujú u veľkých
súrodencov o svoj čas pre hru na počítači.
Pre desaťročné deti je strieľačka s ostatný-
mi kamarátmi v internetovej kaviarni, či
založenie si svojej fiktívnej rodiny v PC
hre ideálnou predstavou ako stráviť deň
po vyučovaní. 

(pokr. na str. 16)
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Stáli pri zrode...  
... tipujete správne - pri zrode senických

Študentských listov.
Listy majú za sebou ročnú históriu, pres-

nejšie - týmto vydaním vyšlo 12 čísiel.
A práve dvaja mladí Seničania, o ktorých
bude reč, na tom  majú priam “leví“ podiel.

Iste, existuje redakčná rada a Študent-
ský parlament sa ňou rád pýši, rovnako
ako Študentskými listami. Ale ak sa aj rada
stretávala, došlo väčšinou len na slová
a sľuby a tesne pred uzávierkou vydania
zívala chuderka mailová schránka  prázd-
notou.

A vtedy prišiel na rad organizačný
talent a literárne skutky dvoch študentov
Gymnázia L. Novomeského Jána Hyžu
a Moniky Kurtovej, aktivistov Študentské-
ho parlamentu.

Ich podiel na tvorbe listov bol bez zve-
ličovania najväčší, a niekedy i jediný.
Neverili by ste, koľko je to manažérskej
roboty a voľného času:  najskôr presvedčiť
členov rady, aby presviedčali ďalších,
potom ich neustále kontrolovať, naháňať,
žmýkať, ich články redigovať, niekedy
i prepísať. A ak nie sú, hľadať námety, robiť
rozhovory a písať a písať...Skrátka Štu-
dentské listy prežili i vďaka týmto dvom
aktívnym študentom.

Monika i Janko úspešne zmaturovali,
čaká ich ďalšie štúdium  a ja sa trocha obá-
vam o osud Študentských listov.... 

List Janovi             
- Keď si prišiel ako 10 ročný do Stonož-

ky a prvýkrát prehovoril v krúžku hry na
gitaru, povedala som si: Ten chlapec vie,
čo chce. Keď si ako 11 ročný prvýkrát
moderoval detskú súťaž, všetci zbystrili
pozornosť.  Ako 13 ročný pubertiak (toto
obdobie Ťa však akosi „nepostihlo“)si
suverénne spieval a hral na gitare a skladal
prvé vlastné piesne. 14 ročný si vyhral
okresnú i krajskú súťaž Miss a Boy a ako
15 ročný zvládol  na jednotku  úlohu inšt-
ruktora v tábore. Vtedy už bolo jasné, že
raz prerastieš svojich učiteľov i hranice
školy, mesta, republiky. A aj sa tak stalo.
Teším sa, že som bola pri  Tvojich
začiatkoch.

Si nevšedný človek s hlbokým estetic-
kým cítením a veľkým srdcom, obdarený
speváckym, hudobným, tanečným i literár-
nym talentom, kultivovaným prejavom,
citom pre ochranu  prírody... Si prirodze-
ným vodcom takmer akéhokoľvek kolektí-
vu detí či dospelých a človek so stovkou
záujmov. Rátal si to vôbec niekedy? Spe-
vácky evanjelický zbor, tanečná skupina
Sonny, na ZUŠ spev i divadlo, divadelné
pokusy s Danielom Hevierom, literárna
kritika, ale i zdravoveda, filozofia, biológia,
lyžovanie, aerobic, ekológia (a ďalších
desať už ani ja neovládam)...  A pritom
všetko robíš na sto percent. Nielen preto
by z Teba bol vynikajúci učiteľ, manažér,
spisovateľ.....

Nikdy si sa nebál žiadnej výzvy ani pre-
kážky, napísal si niekoľko prác (takmer
vždy víťazných), si spoluautorom a reali-

zátorom úspešného  projektu pre mládež
Mesto v pohybe. Skrátka, stále ma prekva-
puješ tým, čo všetko robíš, čo všetko nosíš
v hlave. Pritom som Ťa nikdy nevidela ner-
vózneho alebo netrpezlivého, je s Tebou
dobre. A veľa ľudí, aj tých skôr narode-
ných, vyhľadáva Tvoju spoločnosť.

Poznám Ťa dlho. Ale do Tvojej duše som
hlbšie nazrela až pri prečítaní Tvojho článku
v Študentských listoch č.1/2006, v Literár-
nom okienku  (odporúčam všetkým).

Je mi ľúto, že Tvoja práca v listoch
skončí,  že možno sa končí i Tvoje pôso-
benie v Senici, pretože v septembri
odchádzaš  študovať na JAMU do Brna.

Vybral si si  umeleckú dráhu, ale ja sa
obávam, že jej mantinely Ti nebudú stačiť,
máš na viac!  Želám  Ti,  Janko, šťastný
život!

A zároveň sa za Senicu obávam, že
stráca ďalšieho talentovaného muža.
(Dúfam, že na Tvoje prvé predstavenie
mám lístok do prvého radu).

Dana Kopecká  

List Monike  
- Monika, Ty si oproti Jankovi v nevýho-

de, pretože Ťa nepoznám od detstva. Zaz-
namenala som Ťa až vďaka Študentskému
parlamentu mesta, na ktorého rozvoji
a „image“ sa od roku 2004 intenzívne
podieľaš.

Si výrazná osobnosť, o ktorú sa možno
oprieť, ktorá sa vie presadiť za každých
okolností, má dar kultivovaného prejavu.
Nechýba  Ti zdravá ctižiadostivosť a seba-
ovládanie, veľmi ľahko komunikuješ
s ľuďmi, nemáš problém ani s veľkými
autoritami. A tam, kam prídeš, je Ťa
okamžite „plno“. Týchto päť „P“, ktoré
som spomenula,  Ti tak trocha závidím –
a to som viac oko o generáciu staršia!

Chcela by som mať Tvoj pokoj a rozva-

hu,  keď nám horí za pätami (tu si daj však
pozor, niekedy by sa to nemuselo vyplatiť).

Oproti vrstovníkom si ďaleko vpredu,
i čo sa týka jazykov. Tvoje tlmočníctvo na
podujatiach v Senici alebo každoročný troj-
mesačný pobyt v Kanade je toho dôkazom.

Znalosť jazykov otvára brány a do jed-
nej takej už si nazrela: bolo to v belgickom
Bruseli, kde si spolu s ďalšími dvomi mla-
dými Slovákmi, zástupcami študentských
parlamentov, reprezentovala našu republi-
ku na Európskom týždni mládeže v rámci
Európskej únie. Stretla si sa tu s najvyššími
predstaviteľmi EÚ, priviezla si kontakty,
presvedčila si ma o svojom širokom roz-
hľade. Ty sa skrátka, rovnako ako Jano,
nestratíš ani na inej planéte.

Študentské listy získali vďaka Tebe na
kvalite  a Tvojou prácou sa zviditeľnil
senický Študentský parlament. Neobišlo sa
bez Teba žiadne jeho väčšie podujatie
a v rámci participácie mladých na živote
nášho mesta patríš spolu s Petrom Siwie-
com medzi špičky. Srdiečko síce pred
ľuďmi dosť schovávaš, ale keď sa tak poze-
rám okolo seba, možno  je to výhoda. 

Želám Ti, Monika, nech sa uplatníš
v živote podľa Tvojich predstáv, nech Ti
vyjde ďalšie štúdium. A až budeš ďaleko vo
svete, nezabudni na Slovensko a Senicu.

Dana Kopecká

Za logom je Vlado 
Už ste si niekedy pozornejšie prezreli

logo Študentských listov? Ak nie, tak sa
skúste naň pozornejšie zapozerať a všim-
nete si, že v pravom dolnom rohu je
maličkým písmom napísané meno Vladi-
mír Minx. 

Svoje dni trávi ako každý iný študent.
Predpoludním si posedí v škole, potom ide
domov, učí sa...  Avšak v niečom je iný. K
jeho veľkým koníčkom  patrí kreslenie,
ktorému sa venuje už 12 rokov.

Nie je to po prvýkrát, čo nám pomáhal
niečo nakresliť. Jeho talent sme si všimli už
v prvom ročníku, keď chytil do ruky štetec,
farby a obrázky na  nástenku  boli zaraz
hotové. Preto pri tvorbe nášho motta som
neváhala a poprosila Vladka o pomoc,
ktorý nám ochotne pomohol.

Nie sme jediní, ktorí si všimli, že Vlado
má v kreslení svoju budúcnosť, veď ho pri-
jali aj na architektúru do Bratislavy. MK
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Pracovné raňajky 
Participácia, participácia, participá-

cia..... V poslednom čase veľmi často spo-
mínané slovo. Koľko projektov, kníh
a seminárov bolo už na túto tému?!

Nie je to len posledný výkrik módy
mladých ľudí, čo sa hrajú na veľkých poli-
tikov, dospelákov s konexiami. Osobne si
myslíme, že NIE, lebo keď si tento pojem
preložíme ako spoločné rozhodovanie
dospelých a mladých vo veciach, ktoré sa
ich dotýkajú a spoluzodpovednosť za to,
ako vyzerá naše mesto, pochopíme, že sa
tento fakt bezprostredne dotýka každého
z nás. Preto nie je ,,divný Janko“ ten, kto sa
zaujíma o aktívne občianstvo prostredníc-
tvom participácie a aj sa na nej aktívne
zúčastňuje, ale úlohu ,,divného Janka“ hrá
ten, kto je voči týmto veciam ľahostajný.
Treba si zvoliť cestu, či budeme len drať
školské lavice, alebo budeme tí, ktorí budú
písať malú históriu nášho malého mesta.  

Toto si plne uvedomuje i Rada mládeže
Slovenska, ktorá je už 16 rokov strešnou
organizáciou detských a mládežníckych
organizácií na Slovensku. RMS pri príleži-
tosti svojho 16. výročia existencie vydala
publikáciu Mládežnícka participácia na
Slovensku, ktorá kompletne od A po
Z podáva informácie o fungovaní mláde-
žníckych organizácií. Publikácia obsahuje
taktiež  celé znenie zákonov, v ktorých sa
uplatňuje vzťah samospráva – mládež
a taktiež prípadové štúdie o konkrétnych
podobách mládežníckej participácie (štu-
dentské parlamenty, fóra mladých, kluby
mladých ). Slúži nám ku cti, že za študent-
ské parlamenty z celého Slovenska si ako
vzor RMS vybrala práve Študentský parla-
ment zo Senice.

Knižôčka, jej manuál, bola teda úspeš-
ne vydaná a 13. júna v Bratislave aj sláv-
nostne uvedená do života na pracovných
raňajkách s médiami v kaviarničke Radnič-
ka (funguje ako chránená dielňa, kde pra-
cujú ľudia s mentálnym postihnutím) na
Primaciálnom námestí. Za senický Štu-
dentský parlament sa na pracovných raňaj-
kách zúčastnili koordinátorka ŠP(CVČ)
Danka Kopecká,  tajomník ŠP Ivan Tobiáš
(MsÚ) a predseda ŠP Peter Siwiec.  Pra-
covné raňajky boli súčasne tlačovkou pod
názvom Pre slovenských politikov je téma
mládež nezaujímavá. Stručne v číslach:
RMS oslovila 11 politických strán, či a ako
sa vo svojom predvolebnom programe
venujú téme mládež. Reflektovalo len šesť
z nich. Kandidáti do 35 rokov tvoria z cel-
kového počtu kandidátov oslovených poli-
tických strán 14, 6%, kandidáti do 35
rokov, ktorí sa nachádzajú do 20. miesta
predstavujú 1,45%. Na tomto aspoň vidí-
me, že samospráva v Senici na čele s pri-
mátorom má k mládeži viac než kladný
vzťah a uvedomuje si, že mladí ľudia nie
sú len budúcnosťou národa, ale i jeho
súčasnosťou. 

Pôvodne som chcela niečo dodať i ja,
ale nie je treba, informácia je viac ako
výstižná. S mládežou naozaj treba robiť
teraz, dnes! Zajtra bude neskoro! 

Patrí sa však dodať zopár viet o našom

predsedovi Petrovi Siwiecovi, ktorý je aj
autorom článku: Svojím fundovaným
vystúpením na tejto akcii  naozaj vzorne
prezentoval naše mesto a výsledky
v oblasti práce s mládežou, veľmi vydare-
ne a bez zaváhania reagoval i na otázky
novinárov  a celý čas bol v „zajatí“ pra-
covníkov Rady mládeže Slovenska.
Možno, že to nebude dlho trvať
a v našom meste sa uskutoční celosloven-
ské stretnutie zástupcov študentských par-
lamentov, resp. organizácií zaoberajúcich
sa mládežou.

Peťo naozaj v tomto roku po manažér-
skej, organizačnej i komunikatívnej stránke
dospel. Práca v mládežníckom sektore ho
baví, intenzívne  komunikuje s pracovníkmi
Europe direct i s primátorom Senice, má
jasnú predstavu o ďalších plánoch. Pustil sa
dokonca do spracovania neľahkého pro-
jektu s názvom Mladí na scénu.  Súťaž
a témy vyhlásilo Ministerstvo školstva
prostredníctvom nadácie detí a mládeže
Intenda. Držím palce, aby bol schválený.

Peťovi želám veľa nápadov, entuzia-
zmu a zdravého sebavedomia (za seba
som rada, že sme k sebe našli cestu a sme
konečne na jednej vlnovej frekvencii).

Dana Kopecká, 
Koordinátorka ŠP Senica

Ako trávime voľný čas?
(dokončenie zo str. 14)

Mladí ľudia vo veľmi komplikovanom
násťročnom období dokážu prechatovať
na „pokeci“ celé noci. Potom sa len
s veľkou obtiažou dokážu prinútiť vstať
ráno do školy. O tom, že čas na učenie im
nezvýšil netreba ani hovoriť. Dospelí sa po
únavnom dni v práci tešia už len na to, ako
prísť čím skôr domov, ľahnúť si pred tele-
vízor a pozerať všetky možné i nemožné
telenovely, seriály až po celovečerné filmy.
A to nehovoriac o nekonečne dlhých tele-
fonátoch, ktoré sa týkajú hádam všetkých,
ktorí mobil udržia a vedia s ním narábať.

A čo takto urobiť krok vzad? Zobrať
svoje malé dietky na prechádzku do lesa.
Znovu objaviť krásu obyčajných detských
hier. Veď nie je nič krajšie ako si s kama-
rátmi zahrať futbal či s kamarátkami ísť
„kočíkovať“, prvé nevinné bozky na roz-
kvitnutej lúke, prechádzka ruka v ruke
lesom. 

Zájdite si len tak do cukrárne, kde
môžete klebetiť aj niekoľko hodín. Letné
opekačky s doprovodom gitary bývajú
nezabudnuteľnými zážitkami. A v zime
taká poriadna snehová bitka! Čo na tom,
že už dávno nemáte dvanásť? V slnečnom
jarnom období určite všetkým dobre
padne zahrať si volejbal. 

Mamičky môžu zobrať svoje ratolesti
na pieskovisko. Deti sa zahrajú, ony si
„pokecajú“. In-line korčule alebo bicykel –
skvelý pomocník pre vysnívanú postavu,
ale i spoľahlivý antistresový prostriedok.
Počas chladných večerov nie je nič krajšie
ako uvariť si teplý čajík a zamotať sa do
deky spolu s knihou. Iste lepšia voľba ako
nejaká reality show v telke.

Opätovné vrátenie sa k týmto starým

Marcel Hossa
- chlapec ako každý iný

V dňoch 17-18. júna  sa
na ihrisku I. ZŠ konal 3.roč-
ník memoriálu Mirka
Vépyho. Okrem hokejbalo-
vých nadšencov sme tu
našli i známe tváre hokejo-
vých hráčov, ktorí nás
reprezentujú i na sveto-

vých šampionátoch. Jedným z nich bol
i Marcel Hossa,  s ktorým sme sa trocha
porozprávali:
Čím sa líši život v New Yorku v porovnaní
so Slovenskom? Neviem. Najväčší rozdiel
vidím asi v ľuďoch. Inak je to podobné. 
Nerobila ti  v Amerike zo začiatku angličtina
problém? No musel som sa určite nejaké veci
doučiť. Mám tam dobrých kamarátov, ktorí
mi v tom veľmi pomohli.
Na koho alebo na čo sa najviac tešíš, keď
ideš do Ameriky a keď sa vraciaš na Sloven-
sko? Najviac sa teším na baby ? . A samoz-
rejme na rodinu.
Vždy si vedel , že budeš hokejista? Nie.
Hokej hrám asi od 7 rokov. Otec ma ku kari-
ére hokejistu viedol od malička, no rozho-
dujúci boli moji kamaráti. Presvedčili ma, že
hokej je moja budúcnosť a za to som im
vďačný.
Neliezol ti otec niekedy na nervy? Áno.
Keď som bol mladší dosť často. Neustále mi
radil ako mám hrať, čo robím dobre, čo by
som mal lepšie... Ale dnes to vnímam pozi-
tívne. Kritika nás posúva ďalej.
Ako sa vnímaš s Mariánom na ľade a v bež-
nom živote? Marián je v pohode chalan. Nie
je to len môj brat, ale aj super kamarát. No
na ľade ho vnímam ako každého iného
hráča. Tam hráme ako tím a nie ako súro-
denci.
Tréningy sú určite veľmi náročné. Ako naj-
radšej relaxuješ? Najradšej sa idem zabaviť
s priateľmi. Veľmi radi chodíme na diskoté-
ky, ale tiež si rád zahrám futbal.
Keď si ako tínedžer hrával mimo domova
a vedel si, že si mimo dosahu rodičov, nevy-
užíval si to?
Áno. Veď kto by to v mojom veku nevyužil.
Bol som pravý pubertiak ako každý iný.
Mal si niekedy obdobie, že si si povedal, že
končíš s hokejom? A prečo? Aj také obdo-
bia boli. Puberta, nedarilo sa, zranenia...
Čo plánuješ robiť, keď skončíš s hokejom?
Určite odpočívať (smiech). Ešte som sa nad
tým až tak nezamýšľal. Ak sa nič nestane,
tak je to ešte ďaleko.
Plánuješ budúcnosť v Amerike alebo zosta-
neš na Slovensku? Asi na Slovensku. Všade
dobre, doma najlepšie!  

Monika Mikušová, Monika Paračková 

časom nie je ani tak krok vzad, ale priam
míľový krok vpred. A nech si majú hoc aj
ďalších sto objavov... 
Na záver niekoľko myšlienok:
Niet väščej škody nad stratený čas. Buo-
narroti Michelangelo
Voľný čas je najdôležitejšia časť nášho
života. Denis Diderot
Koreňom všetkého zla je nedostatok
poznania. Budha   

Katarína Smíkalová OA
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Úspešní cezpoľní bežci   
IV. základná škola v Senici na Mudro-

chovej ulici rozvíja dlhoročné športové
styky nielen s Hodonínom a Hohenau, ale
i so ZŠ v Sološnici, kde sa každoročne
v máji zúčastňuje cezpoľného behu druž-
stiev o Putovný pohár riaditeľa školy Mgr.
Ivana Kordíka. 26. mája privítala Sološnica
166 pretekárov z 11 základných škôl.
Medzi nimi tiež 21 bežcov zo Senice.
V súťaži družstiev žiakov 1. stupňa, ktorých
pripravoval Mgr. P. Galbavý, sme obsadili 5.
miesto.  V Putovnom pohári  (súťaž druž-
stiev žiakov 5. – 8. ročníka)  naši ľahkí atlé-
ti celkovo dobehli na 3. mieste.

Umiestnenia žiakov 4.ZŠ :
1.roč. Samko Blažek 5.m    

Hanka Hyžová         7.m        
2.roč. Janko Horník         5.m
3.roč. Miroslav Jurka          1.m        

Romana Lehutová    5.m        
4.roč. Matúš Hladík          4.m 

Kristína Sarnovská 5.m
5.roč. Patrik Hanzlík           1.m 

Tomáš Hollý              2.m  
Martina Pitoňáková   6.m        

6. roč. Michael Daniel        2.m  
Nikola Šišková        3.m
Erik Guoth              4.m
Denis Jakáb           5.m
Rastislav Mráz      11.m

7.roč. Michal Planka           1.m        
Bianka Franková      3.m

8.roč. Filip Plánka 5.m
Mgr. B. Grimm

Družstvo 1. stupňa s učiteľkou E. Ličkovou.

Zvíťazili nad horúčavou  
(dokončenie zo str. 1)

Terajšia skúsenosť, keď víťazom maratónu sa
stal pretekár z vyššej vekovej kategórie, vied-
la organizátorov k tomu, aby na budúci 19.
ročník upravili pravidlá v tomto zmysle. 

Po štarte sa na čelo dostali Bukovjan,
Tichý a Moravec a krok s nimi držal polmara-
tónec Farkaš.  Na obrátke v Šaštíne bol prvý
Bukovjan, ktorý získal aj cenu primátora Šaš-
tína-Stráží. Do vedenia sa nakrátko potom
dostal Tichý, ale pre problémy s pätou ho
predbehol Bukovjan a už sa prvenstva
nevzdal. Hlasy v cieli: Štefan Čuvala: „Beh
v takom horúcom počasí bol veľmi namáha-
vý, no som rád, že som dobehol. Pred rokom
sa mi to nepodarilo.“
Milan Vago: „Zistil som, čo je to peklo.“

Víťaz ZM V. Bukovjan.

Andrea Berešová: „Bojovali sme s počasím i
sami so sebou.“
Tomáš Giertli: „Teplo je ťažký súper.“
Štefan Hrnčirík: „Bol som na všetkých vašich
maratónoch, ale tento bol najťažší.“
Peter Bačík: „Bežalo sa mi dobre. Mám rád
teplo.“
Ján Kucharík: „Konečne v cieli.“

Viera Barošková, Ivan Tobiáš
Foto Viera  Barošková

Výsledky maratónu:
Muži do 40 rokov
1. Peter Tichý (ŠKP Čadca) - 2:43:23, 2. Ján
Moravec (ŠKP Skalica) - 2:59:19, 3. Radoslav
Paulíny (L. Mikuláš) - 2.59:19, 4. Tomáš Giert-
li (Čierny Balog) - 3:19:14, 5. Jaroslav Buchtík
(Žilina)  - 3:22:31, 6. Štefan Čuvala (Senica) -
3:34:48, 7. Atila Tóbi (Komárno) - 3:42:44, 8.
Daniel Hnilica (Trenčín) - 4:11:22,  9. Peter
Hodossy (Ohrady) - 4:13:43, 10. Martin
Pacholek (Brno) - 4:20:17, 11. Adrián Oroš
(Bratislava) - 4:24:10.
Muži od 40 do 50 rokov
1. Vlastimil Bukovjan (Otrokovice) - 2:39:26,
2. Ján Kucharík (Trenčín) - 2:54:47,
3. Vladimír Balošák (Čadca) - 3:03:01,
4. Miroslav Šorek (Handlová) - 3:16:47,
5. Milan Vago (Trnava) - 3:31:35,
6. Jaroslav Pavlacký (Tr. Teplice) - 3:36:16,   
7. Stanislav Svitok (Skalica) - 3:38:22,
8. Miroslav Kriško (Prievidza) - 3:41:36,
9. Roman Tománek (Slavčí) - 3:53:48, 
10. Anton Babík (Vacenovice) - 3:54:18, 
11. Gejza Kele (Masterfods) - 4:00:38, 
12. Vlastimil Räžička (Břeclav) - 4:04:44, 
13. Milan Čajkovič (Trnava) - 4:12:53, 
14. Svatopluk Sedláček (Brno) - 4:13:47, 
15. Cyril Bohunický (Trnava) - 4:14:24, 
16. Jozef Mecele (Žiar n./Hr.) - 4:26:57.
Muži od 50 do 60 rokov
1. Peter Polák (Košice) - 3:13:14, 2. Jiří Strakoš
(Kopřivnice) - 3:16:33, 3. Peter Bačík (L.
Mikuláš) - 3:22:21, 4. Ing. Ján Pobuda (V.
Vozokany) - 3:28:25, 5. Jaromír Szeliga (Trna-
va) - 3:45:13, 6. Jozef Oborný (Bratislava) -
3:54:49, 7. Karol Holý (Nová Baňa) - 3:56:29,
8. Gabriel Kováč (Levice) - 4:22:48,
9. Ing. Alexander Bögi (T. Hradská) - 4:34:38.
Muži nad 60 rokov
1. Anton Gombár (Zvolen) - 4:02:47,
2. Milan Krajči (Zvolen) - 4:24:15, 3. Štefan
Hrnčirik (Vrútky) - 4:57:34.
Ženy 1. Andrea Berešová (Bratislava ) -
3:17:26, 2. Eva Seidlová (Tlmače) - 3:56:29.
Výsledky polmaratónu:
Muži do 40 rokov
1. Aleš Farkaš (Skalica) - 1:20:22, 2. Michal
Valkovič (Čierne Kľačany) - 1:22:21, 3. Peter
Novotný (Bratislava) - 1:27:31, 4. Branislav
Náter (Senica) - 1:45:42, 5. Richard Havrila
(Nové Mesto) - 1:46:46, 6. Branislav Černák
(Skalica) - 1:46:47, 7. Tamás Hodossy (Ohra-
dy) - 1:57:25, 8. Pavol Polák (Senica) -
2:09:38.
Muži od 40 do 50 rokov
1. Miroslav Mikula (Radošovce) - 1:27:26, 2.
Ján Lukáč (Skalica) - 1:27:36, 3. František
Šabík (Z. Moravce) - 1:34:57, 4. Jozef Schifer
(Trnava) - 1:40:42.
Muži od 50 do 60 rokov 1. Jaroslav Topor
(Skalica) - 1:31:33, 2. Miroslav Mikúš (Rado-
šovce) - 1:34:12, 3. Milan Nižňan (Bratislava)
- 1:38:34, 4. Ondrej Tirpák (Senica) - 1:48:04.
Muži nad 60 rokov 1. František Brunovský
(Bratislava) – 2:02:55
Ženy 1. Ildikó Papáčková (Nové Zámky) –
2:16:07

Najlepší Seničan ZM Štefan Čuvala, ktoré-
mu blahožel riaditeľ pretekov Jozef Kraj-
čovič.

Víťazi ZM kategórie do 40 rokov.

Výborné výsledky 
futbalistov „Jednotky“

Futbalisti I. ZŠ Senica sa v tomto škol-
skom roku úspešne zapojili do celosloven-
ského turnaja vo veľkom futbale nazvané-
ho Malé majstrovstvá sveta. Už vstup do
turnaja sa im vydaril. Z obvodného kola
postúpili do finále okresu. V okresnom finá-
le v októbri 2005 v Moravskom Svätom
Jáne naši futbalisti porazili mužstvo III. ZŠ
Senica 1:0 a postúpili do regionálnej súťa-
že, kde im súpermi boli žiaci II. ZŠ Skalica.
Zápas sa odohral 6. apríla 2006 na ihrisku I.
ZŠ v Senici. Naši hráči si jeho víťazstvom
2:0 zabezpečili postup medzi 32 najlepších
mužstiev na Slovensku. 

Od tohto času súťaž vo všetkom kopí-
ruje terajšie Majstrovstvá sveta vo futbale.
Každému postupujúcemu mužstvu bolo
vyžrebované skutočné mužstvo účastníka
MS v Nemecku. Našej škole pripadlo muž-

stvo Japonska. 
Ďalším súperom, s ktorým sme sa stretli,

bolo mužstvo ZŠ Gajary, hrajúce pod hla-
vičkou Paraguaja. Stretnutie týchto dvoch
mužstiev sa uskutočnilo 12. mája na futba-
lovom štadióne v Senici. Po výbornom
výkone naši chlapci vyhrali 2:0 a postúpili
medzi 16 najlepších mužstiev na Sloven-
sku. Teraz čakajú na žreb, ktorý im určí ďal-
šieho súpera. O výnimočný úspech sa ako
hráči zaslúžili: Václavek, Mikulčík, Obuch,
Wolf, Komáček, Harasník, Kessl, Vincek,
Válka, Vráblik, Chrenek, Zuščík, Malý
a Velický.          Mgr. Viktor Blažek
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Branný pretek žiakov  
Na delostreleckej prípravnej strelnici sa

22. júna  uskutočnil 1. ročník branného pre-
teku  žiakov senických základných škôl a ZŠ
Šaštín. Hlavným organizátorom bolo obči-
anske združenie  Delostrelec.  Spoluorgani-
zátormi boli Oblastný výbor  SZPB Senica,
ZOS Senica, Výskumný ústav Záhorie
a Autoškola Progres. Preteku sa zúčastnilo
38 žiakov spolu s pedagógmi z každej senic-
kej školy. Súťažilo sa v kategórii dievčat
a chlapcov. Žiaci počas preteku prechádzali
desiatimi stanoviskami, kde mali možnosť
overiť si vedomosti pri určovaní živočíchov
a rastlín nášho regiónu. Zručnosti si prevero-
vali pri prekonávaní prekážky, streľbe zo
vzduchovky, hode granátom, hádzaní bre-
menom na diaľku, skoku do diaľky, navlie-
kaní krúžkov, odhade vzdialeností i štafeto-
vom preteku družstiev. Samozrejme nechý-
bala ani zdravotnícka príprava. 

Výsledky preteku:
Dievčatá: 1. miesto ZŠ Šaštín, 2. miesto IV.
ZŠ Senica, 3. miesto I. ZŠ Senica, 4. miesto
III. ZŠ a II. ZŠ Senica
Chlapci: 1. miesto ZŠ Šaštín, 2. miesto I.ZŠ
Senica, 3. miesto IV. ZŠ Senica, 4.miesto II.
ZŠ Senica, 5.miesto III. ZŠ Senica

Každé súťažiace družstvo získalo diplom
a jednotlivci vecné ceny.

Po skončení branného preteku sa usku-
točnila záverečná disciplína preťahovanie
lanom. Víťazom v tejto disciplíne sa stal
kolektív žiakov z I. ZŠ Senica. Najsilnejšia
škola tak získala putovný pohár OZ Delost-
relec,  o ktorý sa bude súťažiť i v budúcnosti. 

RNDr. Magdaléna Hessková

Pod senickými 
olympijskými kruhmi

V dňoch 21. až 13. júna sa konal 2. ročník
Senickej olympiády pre žiakov  základných
škôl, ktorej organizátorom je Mesto Senica.
Na zimnom štadióne ju otvoril zástupca pri-
mátora Senice Anton Cibula, ktorý poprial
všetkým  veľa šťastia  v jednotlivých súťaž-
ných disciplínach. 

Úvodný olympijský ceremoniál sa odo-
hrával pred plnou tribúnou a bol opäť pri-
pravený  do najmenších detailov. Olympij-
ské kruhy a vlajky, antický obrad zapaľova-
nia olympijského ohňa...  to všetko vyvolá-
valo v divákoch ducha olympizmu, toleran-
cie,  nadšenia pre hru fair play. Ako prví sa
na plochu štadióna, ktorá je pokrytá podla-

Vítazné družstvo záverečnej disciplíny pre-
ťahovanie lanom z I. ZŠ Senica, ktoré zís-
kalo putovný pohár.

hou umožňujúcou   viaceré druhy športu,
postavili korčuliari na kolieskových korčuli-
ach.  Ostatné súťaže boli na školských ihris-
kách.
Výsledková listina 
FUTBAL: 1. III. ZŠ Sadová ul.

2. IV. ZŠ Mudrochova 
3. II. ZŠ Komenského

VYBÍJANÁ: 1. II. ZŠ Komenského
2. III. ZŠ Sadová
3. IV. ZŠ Mudrochova

FLORBAL: 1. III. ZŠ Sadová
2. IV. ZŠ Mudrochova
3. II. ZŠ Komenského

PREŤAHOVANIE LANOM:
Chlapci 1. I. ZŠ V. P. Tótha

2. III. ZŠ Sadová
3. II. ZŠ Komenského

Dievčatá 1. IV. ZŠ Mudrochova
2. II. ZŠ Komenského
3. III. ZŠ Sadová

NAJRÝCHLEJŠÍ KOLIESKOVÝ
KORČULIAR: Chlapci
5. ročník 1. Denis Oravec IV. ZŠ

2. René Slezák II. ZŠ
3. Marián Šimek I. ZŠ

6. ročník 1. Michael Daniel IV. ZŠ
2. Ján Tomaníček II. ZŠ
3. Sebastián Stanek I. ZŠ

7. ročník 1. Tomáš Slovák IV. ZŠ
2. Patrik Šišolák I. ZŠ
3. Patrik Lorenc II. ZŠ

8. ročník 1. Eduard Šedivý IV. ZŠ
2. Vladimír Haruštiak II. ZŠ
3. Dominik Harnoš III. ZŠ

Dievčatá
5. ročník 1. Veronika Hrebíčková I. ZŠ

2. Nikola Jamáriková III. ZŠ
3. Nina Gegáňová II. ZŠ

6. ročník 1. Petra Nováková I. ZŠ
2. Monika Filípková III. ZŠ
3. Michaela Krčová II. ZŠ

7. ročník 1. Paulína KrajčiováI. ZŠ
2. Dominika Kudolániová II. ZŠ
3. Nikola Šišková IV. ZŠ

8. ročník 1. Zuzka Kádeková IV. ZŠ
2.  Michaela Kubalaková I. ZŠ
3. Tatiana Kolényová II.ZŠ

PENALTOVÝ KRÁĽ: 1. Frederik Ravas IV. ZŠ
ATLETICKÝ TROJBOJ: Chlapci
1. ročník  1. Ondrej Černek I. ZŠ

2. Jozef Melicher II. ZŠ
3. Leonard Prokop III. ZŠ

2. ročník 1. Jakub Krč III. ZŠ
2. Peter Marek I. ZŠ
3. Dominik Fukna II. ZŠ

3. ročník 1. Tomáš Hruz III. ZŠ
2. Erik Polakovič IV. ZŠ
3. Martin Gašpárek II. ZŠ

4. ročník 1. Martin Junas I. ZŠ
2. Jakub Matta II. ZŠ
3. Denis Mihalka IV. ZŠ

5. ročník 1. Michal Burian I. ZŠ
2. Ernest Hihok III. ZŠ
3. Jozef Belan IV. ZŠ

6. ročník 1. Vladimír Šefčík I. ZŠ
2. Michal Daniel IV. ZŠ
3. Miroslav Zríni II. ZŠ

7. ročník 1. Pavol Drinka I. ZŠ
2. Adam Dujka III. ZŠ
3. Martin Madunický IV. ZŠ

8. ročník 1. Dominik Váňa III. ZŠ
2. Patrik Kessl I. ZŠ
3. Patrik Šiška IV. ZŠ

Dievčatá
1. ročník 1. Lenka Hečková I. ZŠ

2. Paťka Antálková III. ZŠ
3. Marika Harková II. ZŠ

2. ročník 1. Nina Trusková II. ZŠ
2. Adriana Kršková I. ZŠ
3. Natália Rybnikárová III. ZŠ

3. ročník 1. Simona Kadlečíková IV. ZŠ
2. Eva Ščepková II. ZŠ
3. Andrea Malíková I. ZŠ

4. ročník 1. Kristína Sarnovská IV. ZŠ
2. Alexandra Vicentová I. ZŠ
3. Katka Suchánková II. ZŠ

5. ročník 1. Hana HrozenováIII. ZŠ
2. Michaela Helešiová IV. ZŠ
3. Mária Sovová II. ZŠ

6. ročník 1. Soňa Šimková III. ZŠ
2. Natália Grimmová IV. ZŠ
3. Lenka Koprlová I. ZŠ

7. ročník 1. Petronela Smolejová II. ZŠ
2. Kristína Sedláčková III. ZŠ
3. Lenka Búzková IV. ZŠ

8. ročník 1. Barbora Holkovičová III. ZŠ
2. Lenka Orihelová IV. ZŠ
3. Táňa Kolényová II.. ZŠ

SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO:
4. ročník 1. Veronika Hrebíčková I. ZŠ

2. Mária Petricová IV. ZŠ
3. Saskia Kotlárová II. ZŠ

5. ročník 1. Monika Halabrínová III. ZŠ
2. Natália Vlasáková I. ZŠ
3. Nina Gegáňová II. ZŠ

6. ročník 1. Monika Filípková IV. ZŠ
2. Petra Nováková I. ZŠ
3. Monika Purcelová III. ZŠ

7. ročník 1. Silvia Reháková IV. ZŠ
2. Alexandra Grečná III. ZŠ
3. Dominika Jakubovičová I. ZŠ

8. ročník 1. Hanka Lašáková II. ZŠ
2. Dominika Martišová IV. ZŠ
3. Lenka Kurinová I. ZŠ

ABC FUTBALISTU:
6. ročník 1. Jakub Nistor I. ZŠ

2. Rastislav MrázIV. ZŠ
3. Tomáš Baláž II. ZŠ

7. ročník 1. Peter Černek IV. ZŠ
2. Dominik Václavek I. ZŠ
3. Filip Tóth II. ZŠ

8. ročník 1. Lukáš Gaža III. ZŠ
2. David Baláž II. ZŠ
3. Patrik Kessl I. ZŠ

Výtvarná súťaž 
1. miesto II. ZŠ – štvrtý  ročník – Michal
Križan, Patrik Blanárik, Adam  Plaštiak
2. miestoI. ZŠ - štvrtý  ročník  - Jakub Kal-
lay, Matúš  Nosáľ, Aleš  Bobek
3. miestoI. ZŠ - štvrtý ročník   - Lucia  Bar-
toňová, Alexandra  Bôriková, Natália  Vla-
sáková

Zdravotnícka súťaž 
1. miesto I. ZŠ- tretí  ročník  - Natália  Ondrá-
šová, Patrícia Gembešová Romana  Krčová
2. miesto IV. ZŠ –tretí  ročník - Gabika  Hod-
úlová, Romana  Lehutová, Lucia  Kičková
3. miesto III. ZŠ – tretí ročník - Sabina  Maro-
siová, Kristína  Bohmová, Silvia  Mikulová
1. miesto IV. ZŠ – tretí  ročník - Tomáš  Prí-
davka, Ladislav  Ďorďovič, Denis  Milota
2. miesto III. ZŠ - tretí ročník - Marek  Vrab-
lic, Adam  Rýzek, Dušan  Rýzek
3. miesto I. ZŠ - tretí  ročník - Marcel  Holo-
vanišin, Marek  Krištof, Martin  Szabó
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Po tvrdom tréningu
Výsledky sa dostavili  

Všetko sa to začalo 5. mája, keď sme
odišli na sústredenie na Záhorie. Spolu nás
tam bolo 25, z toho 3 vedúci. Počas 4 krás-
nych dní sme neustále trénovali všetky dis-
ciplíny - štafetový beh 8x50m, štafetu CTIF,
požiarny útok s vodou a nechýbala ani teó-
ria. Boli to dni tvrdého nácviku od rána až
do večera. Tento rok je v súťaži hry Plameň
postupový a robili sme preto všetko, aby
boli družstvá na súťaž dostatočne priprave-

né. Sústredenie bolo zorganizované s pod-
porou  projektu Mesta Senica.

Dňa 20. 5. prišla prvá detská pohárová
súťaž, ktorá sa konala v Závode. Chlapci
získali zaslúžene 1. miesto, no dievčatám
to nevyšlo podľa predstáv a umiestnili sa
na 5. mieste. Dňa 27. 5. sme sa zúčastnili
na okresnom kole hry Plameň v Podbran-
či, kde dievčatá veľmi milo prekvapili a zís-
kali spolu s chlapcami 1. miesto. Mali sme
z toho  všetci veľkú radosť, ale tréneri aj
veľkú starosť. Pripraviť na krajské kolo
družstvo chlapcov a dievčat, zabezpečiť
im výstroj a výzbroj a taktiež dopravu do
Mliečna nebolo ľahké.  Vďaka ochote
a dobrej spolupráci Mesta Senica, I. ZŠ
a sponzorov sa nám  podarilo všetko
zvládnuť.  Trénovali sme všetky disciplíny,
ale najmä štafetu CTIF, v ktorej sme mali
stále čo zdokonaľovať. Medzitým sme sa
3. 6. zúčastnili na detskej pohárovej súťaži
v Krajnom, kde chlapci získali 1. miesto
a dievčatá 3. miesto.

V sobotu 10. 6. sa konalo krajské kolo
hry Plameň, kde mesto Senica reprezento-
vali dva kolektívy DHZ Senica dievčatá
a DHZ Senica chlapci, ktorí v silnej konku-
rencii víťazov Trnavského kraja obsadili
pekné 3. miesto v obidvoch kategóriách.
Disciplína požiarny útok s vodou bola
hodnotená samostatne. Chlapci získali 1.
miesto a dievčatá 3. miesto. Na Slovensko
postúpili obidva kolektívy zo Špačiniec,
ktoré budú reprezentovať Trnavský kraj
v Michalovciach.

Dňa 17. 6. sa 4 zmiešané kolektívy
chlapcov a dievčat zúčastnili na detskej
pohárovej súťaži v Púchove, kde vo veľmi
silnej konkurencii 48 družstiev obsadili 4.,
6., 11. a 22. miesto.

Touto cestou sa chcem poďakovať tré-

nerom Mgr. Miriame Kĺčovej, Ľubomírovi
Žákovi, sponzorom za pomoc pri vystroje-
ní pracovných rovnošiat, I. ZŠ, Mestu Seni-
ca a taktiež deťom, ktoré boli obetavé,
venovali veľa zo svojho voľného času
a reprezentovali DHZ Senica zriadený
v spolupráci s I. ZŠ, za čo patrí všetkým
poďakovanie a úprimne im prajem, aby sa
im darilo aj naďalej. Zároveň prajem
ďeťom očarujúce prežitie prázdnin. 

Ing. Jarmila Drinková 
predseda DHZ Senica

Družstvá dievčat a chlapcov na súťaži
v Mliečne.

Európsky pohár 
do Senice 

Na majstrovstvách Európy regiónov
v karate 3. júna v Paríži neobhájilo druž-
stvo žien bronzové medaily z ME regiónov
2005 z nemeckého Lipska.

Dvojicu pretekárok Hanko kai Senica
Mirku Vašekovú a Katku Ižárikovú tento-
raz doplnila 16-ročná dorastenka Veronika
Ištvánková. Po víťazstve v 1. kole nad
Nemkami prehrali v 2. kole s reprezentač-
ným družstvom Španielska z Madridu,
v opravách vyradili v 3. kole Talianky, ale
v rozhodujúcom súboji o bronz im po
náročnej ceste do Francúzska viditeľne
chýbali sily a prehrali s nemeckým druž-
stvom z Thuringenu 1:4 a obsadili koneč-
né 5. miesto. Návrat bez medaily hodnoti-
la ako neúspech i líderka tímu 23-ročná
reprezentantka M. Vašeková: „Musíme
pridať v posilňovni"!

10. júna štartovali mladí karatisti Hanko
kai na medzinárodnom turnaji Shisei cup
v Trnave. V konkurencii 135 pretekárov
získali 1 zlatú (MonikaČulenová), 2 strie-
borné (Alžbeta Ovečková a Monika Čule-
nová v staršej kategórii) a 2 bronzové
(Boris Thebery a Michal Toure) medaily.

V sobotu 17. 6. sa v Bratislave v športo-
vej hale na Pasienkoch uskutočnil tradičný
Európsky pohár mládeže. Najväčší mláde-
žnícky turnaj na našom území prilákal ten-
toraz okolo 400 pretekárov z 8 krajín Euró-
py, ale i exoticky pôsobiacich karatistov
z USA. Žiaci a dorastenci z nášho mesta
dokázali svoju vysokú medzinárodnú úro-
veň ziskom  2 zlatých, 1 striebornej a 1

bronzovej  medaily. Najmladšia majsterka
SR 2006 iba 9-ročná Alžbeta Ovečková
tentoraz deklasovala celú konkurenciu.

V kata do 10 rokov po voľnom 1. kole
vyradila v druhom Kuricovú (Trenčín), v 3.
kole Chorvátku Luketičovú a vo finále
konečne porazila výbornú Češku Klapalo-
vú (Ostrava) jasne 3:0.

Majsterka SR a úspešná reprezentantka
Slovenska Monika Čulenová rovnako
suverénne zvíťazila v dorastenkách.
Postupne vyradila Olekšákovú (Trenčín),
Botúnovú (Košice), Sumerovú (Sabinov)
a vo finále Pipíškovú (Rapid Bratislava)
a získala ďalšie zlato pre Senicu. Tretie
zlato sa nepodarilo získať v junioroch Pet-
rovi Dermekovi, ktorý prehral až vo finále
a získal striebro. Trochu ťažké srdce mali
na rozhodcov Seničania po kata žiakov .

Podľa ich názorov bol v semifinále vice-
majster SR 2006 Michal Toure jednoznač-
ne lepší ako jeho súper Szóky (KK
N. Zámky). Rozhodnutím 2:1 však do finá-
le išiel Novozámčan, ale pre Michala to
bola jediná prehra na turnaji, lebo v súbo-
ji o 3. miesto opäť vyhral a získal ďalšiu
medailu pre Hanko kai Senica, tentoraz
bronzovú.

Po skúškach na žiacke technické skúš-
ky Kyu (jap. stupeň) 13. júna v Senici nasle-
dujú skúšky na majstrovský stupeň Dan -
30. júna v Novom Meste nad Váhom. Pra-
jeme senickým karatistom veľa úspechov
pri skúškach pred komisiou veľmi nároč-
ných skúšobných komisárov a splnenie
jedného zo snov, získanie čierneho pásu
majstra karate.        E. Jareč

Zľava M. Toure, M. Čulenová, P. Dermek,
a B. Thebery. 

Raketka v Stupave 

Stolnotenisoví hráči dobrovoľného
amatérskeho oddielu Raketka Senica
skončili sezónu 2005/2006 priateľským
stretnutím s klubom Priatelia stolného teni-
su Stupava. Nad svojimi hostiteľmi vyhrali
tesným rozdielom troch bodov. To však
nie je rozhodujúce. V amatérskom športe
je najdôležitejšie s radosťou si zašportovať
a nadviazať nové priateľstvá. V Raketke sa
to v tejto sezóne podarilo a už dnes sa pri-
aznivci amatérskeho stolného tenisu tešia
na novú. K tradičným  súbojom s Gurmá-
nom zo Skalice, Slovanom Hodonín pri-
budli ako partneri i Priatelia stolného teni-
su zo Stupavy. Raketka hrala v Stupave
v tejto zostave: v popredí zľava Branislav
Grimm, Mikuláš Fajnor, Eduard Luhový.
Stojaci zľava : Peter Sobolič, Stanislav
Šmída, Vladimír Šváček, Jaroslav Švárny,
Vladimír Jablonický, Marián Kufel.               

Mgr. Branislav Grimm
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Majstri Slovenska  
V Košiciach sa 13. mája uskutočnil vrchol

domácej sezóny mladých karatistov, Maj-
strovstvá Slovenska žiakov a mladších dora-
stencov. Na žiackom šampionáte opäť skve-
le reprezentovali naše mesto pretekári
Hanko kai Senica, keď získali 2 zlaté
a 1 striebornú medailu. 

Titul majster Slovenska 2006 si vybojova-
li v kata dievčatá do 10 rokov Alžbeta Oveč-
ková a v dorastenkách do 16 rokov Monika
Čulenová. Striebro získal v žiakoch do 14
rokov Michal Toure po jedinej prehre vo
finále so Szókym (Nové Zámky), aj keď
podľa názorov mnohých zúčastnených bol
lepším. Vicemajsterka ČR 2006, 9-ročná
Alžbeta Ovečková, je dvojnásobnou medai-
listkou z nedávneho 16. ročníka medziná-
rodného turnaja Zvolen cup (5 štátov, 250
pretekárov) a jedným z najvýraznejších
talentov slovenského karate. Všetky svoje
súperky zmietla v Košiciach po suverénnych
výkonoch na tatami jednoznačne 3:0. Po
voľnom 1. kole, vyradila v druhom Mikušovú
(Trend Bánovce), v treťom Forrorovú (Rapid
Bratislava), v semifinále Mochnatskú (Barde-
jov) a vo finále Pavlovičovú (Topoľčany). Na
majstrovstvá SR môžu štartovať iba najlepší,
ktorí sa kvalifikujú do Slovenského pohára
z majstrovstiev kraja. Rovnako rýchlo ako

Ovečková v deťoch, spravila v dorastenkách
rázny poriadok so svojou slovenskou konku-
renciou obhajkyňa prvenstva Monika Čule-
nová (1. Dan). Skúsená iba 15-ročná repre-
zentantka Slovenska, ktorá víťazí na turna-
joch po celej Európe, nedala najmenšiu
šancu súperkám. Všetky deklasovala 3:0
a po finálovom víťazstve nad Arvajovou
(Levice) získala krásny pohár a zlatú medai-
lu. Poradie: 1. Monika Čulenová (Hanko ka),
2. Arvajová (Levice), 3. Pipíšková a Liptáková
(obe ŠŠK Bratislava). Žiaci Senice sa zúčast-
nili 22. apríla na najväčšom mládežníckom
turnaji v Európe, známou Krokoyama cupe,
v nemeckom Koblenzi (820 pretekárov z 25
štátov). Krásny výsledok dosiahli Michal
Toure v žiakoch a Boris Thebery v dorasten-
coch, keď v ťažkej konkurencii získali 4.
miesta a potvrdili vysokú medzinárodnú úro-
veň senického karate. Zo Škandinávie sa vrá-
tilo družstvo žien v kata. Trojica Mirka Vaše-
ková (Hanko kai), Katka Ižáriková (Hanko
kai) a Veronika Ištvánková (Hodonín)
majsterky ČR 2006, štartovali na Majstrov-
stvách Európy v nórskom Stavangeri (5. - 7.
mája). Po vyradení Ruska a prehre s neskor-
šie striebornými Taliankami sa v opravách
stretli  v súboji o bronz so Španielskom, s kto-
rým prehrali a skončili na konečnom 5. mies-
te. Naše reprezentantky nezakrývali sklama-

nie z prehraného súboja o bronz, ale ich tré-
ner MUDr. M. Čulen videl situáciu trochu
inak: „Španielky boli lepšie, ale s Talianskom
mal vyhrať podľa môjho názoru náš tým
a postúpiť do finále“! Slovensko získalo na
ME 2 medaily zásluhou výborných žien
v kumite a jedinú medailu pre ČR (striebor-
nú) získala v kata žien zverenkyňa MUDr. M.
Čulena Petra Nová. Družstvo žien si môže
napraviť renomé na medzinárodnom turnaji
Steyr Open 27. mája v rakúskom Grazi, kde
bude obhajovať prvenstvo a kde budú štar-
tovať i senickí žiaci a dorastenci. Družstvo
žiakov sa určite bude snažiť získať titul na
majstrovstvách SR družstiev 3. júna v Bánov-
ciach, lebo minuloročné striebro je považo-
vané za neúspech.

Pre najmenších a začínajúcich karatistov
bol veľkým dňom utorok 13. jún, kedy sa
o 18.  hod uskutočnilo vo IV. ZŠ v Senici pás-
kovanie - skúšky technickej vyspelosti. Od
6-ročných malých detí, ktoré sa pokúsili zís-
kať pred prísnym zrakom skúšobného komi-
sára svoj prvý pás - bieložltý (8. Kyu), až po
starších, skúsenejších bojovníkov, ktorí
pôjdu na vyššie žlté až modré pásy (3.  Kyu).
Všetkým prajeme veľa úspechov na nároč-
nej ceste samuraja, splnenie jedného zo svo-
jich snov a priblíženie sa k svojim vzorom -
majstrom Slovenska.                       E. Jareč

Alžbeta Ovečková.

Futsalisti III. ZŠ
strieborní  

V dňoch 21. a 22. júna sa v športovej hale
PKO v Bratislave uskutočnilo X. celosloven-
ské finále žiakov vo futsale. Seničanov pravi-
delne na tomto kvalitne zorganizovanom
podujatí zastupujú žiaci III. základnej školy
Sadová ul. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. 

Chlapci z III. základnej školy bojovali
v skupine B, ktorá sa hrala v poobedňajších
hodinách a bola určite obsadená kvalitnejší-
mi tímami ako v prvej skupine. Hneď
v prvom zápase narazili na najsilnejšieho
súpera VSS Košice, ktorého po bojovnom
výkone aj s prispením šťastia porazili 4:3 (v
zápase dvakrát prehrávali) a otvorili si tak
cestu do semifinále. Potvrdili ju hneď vo svo-
jom druhom dueli v skupine, keď si hladko
poradili so SŠ Metodova Bratislava 5:2.
V poslednom stretnutí v skupine proti ZŠ
Rajecké Teplice si remízou 1:1 vybojovali
prvé miesto.

V druhej skupine, ktorá sa hrala v do-
obedňajších hodinách, sa predstavili iba tri
tímy, nakoľko žiaci zo ZŠ Belá (okres Žilina)
sa deň pred majstrovstvami zriekli účasti.
Túto skupinu vyhrali mladí futsalisti Donatu-
su Košice pred ZŠ Hlohovec a ZŠ Tupolevo-
va Bratislava.

V prvom semifinále na seba narazili oba
tímy z východu republiky, teda košické druž-
stvá Donatus a VSS. U nich sa jednoznačne
prejavila zohrať a technickosť mužstva
a hráči VSS zaslúžene postúpili do závereč-
ného finále. V druhom semifinálovom stret-
nutí hrali senické nádeje proti žiakom zo ZŠ
Hlohovec. Zápas mal potrebný náboj a oba
tímy sa dlho nevedeli strelecky presadiť,
hoci naši boli strelecky aktívnejším tímom.
O postupe do boja o zlaté medaily nakoniec
rozhodol jediný gól, z ktorého sa radovali
senickí futsalisti. Čakal ich teda vysnívaný
finálový duel.

Ešte pred ním sa odohralo stretnutie o 3.
miesto, v ktorom košický Donatus si hladko
poradil so ZŠ Hlohovec 6:1 a vybojoval si
bronzové medaily. Potom už nasledoval
záverečný zápas celého turnaja. Seničania
v ňom narazili na tím VSS Košice, ktorého
v základnej skupine po boji porazili o jediný
gól. Finálový duel však nepriniesol dramatic-
kú zápletku. Naši zaspali úvod stretnutia,
keď prvý gól inkasovali už v 10. sekunde.
V tomto trende pokračovali celý prvý pol-
čas, ktorý prehrali 6:0, a o držiteľoch zlatých
medailí bolo prakticky rozhodnuté. V tom
druhom sa hra už vyrovnala, Košičania vedo-
mí si svojho náskoku, tempo poľavili. Zve-
renci trénera Júliusa Dieneša sa v útoku
nevedeli strelecky presadiť a keď v závere
zápasu inkasovali ešte ďalšie dva góly,
z palubovky odchádzali s osemgólovou
nádielkou. Napriek finálovej prehre sa za
svoje výkony nemusia hanbiť, veď byť dru-
hým tímom na majstrovstvách Slovenska nie
je žiadna hanba. Ba naopak, chlapci III. ZŠ
opäť potvrdili, že vo futsale sa im darí. Na
tomto podujatí sa zúčastnili po piatykrát
a ani z jedného ročníka neodchádzali bez
medaily. Raz sa radovali zo zlatých medailí,
dvakrát zo strieborných a bronzových.
A takouto bilanciou sa nemôže pochváliť
žiadny tím.

Na záverečnom ceremoniáli boli vyhod-
notené aj individuálne ocenenia. Najlepší
strelec a hráč boli vyhodnotení z víťazného
tímu VSS Košice a najlepší brankár zo ZŠ
Hlohovec. Žiakom III. ZŠ Sadová ul. Senica
odovzdal pekný pohár a strieborné medaily
prezident Slovenského futsalu Ing. Vladimír
Okánik. 
Výsledky našich:
Skupina „B“
VSS Košice - ZŠ Sadová Senica 3:4 (0:1)
góly: I. Štora, V. Obuch, A. Kitta, T. Vacula
ZŠ Sadová Senica - SŠ Metodova Bratislava
5:2 (3:1)
góly: A. Kitta 2, M. Včelka, V. Obuch, T.
Vacula
ZŠ Sadová Senica - ZŠ Rajecké Teplice
1:1 (0:1)
gól: M. Včelka
Semifinále
ZŠ SADOVÁ SENICA - ZŠ Hlohovec
1:0 (0:0)
gól: I. Štora
Finále
VSS Košice - III. ZŠ SADOVÁ SENICA
8:0 (6:0) Ivan Tobiáš

Na foto žiaci III. ZŠ Sadová ul. Senica aj
s trofejou a striebornými kovmi: Zľava hore:
Ivan Tobiáš, vedúci mužstva, Marek Včelka,
Martin Wolf, Mário Tomek, Adam Kitta a tré-
ner Mgr. Július Dieneš. Zľava dole: Vladimír
Obuch, Ivan Varga, Ivan Štora, Tomáš Vacu-
la a Michal Šulla.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Mgr. Patrik Šimek a Ingrid Bártová
Lukáš Polák a Lucia Hladíková
Jozef Baumgartner a Zuzana Ravasová
Miroslav Hukel a Elena Hoferková
Marián Ligas a Alena Drahošová
Alexander Kaňa a Martina Tomanová
Ľubomír Bubák a Mgr. Ema Moravčíková
Adrián Bátora a Beáta Sukopčáková
Marián Zvarík a Margita Oceláková
Vladimír Bernát a Zdenka Bošáková
Matúš Vacula a Ing. Ľubica Otrubčáková
Ján Škápik a Jana Poláčková
Peter Kalus a Elena Gašpárková

Narodili sa
Justína Nosková 4. 5. 2006
Martin Oravec 4. 5. 2006
Tomáš Šajánek 5. 5. 2006
Vanesa Vlčková 5. 5. 2006
Lukáš Sova 10. 5. 2006
Filip Mitter 12. 5. 2006
Tereza Pastuchová 14. 5. 2006
Kristián Burian 17. 5. 2006
Miriama Polakovičová 22. 5. 2006
David Markovič 23. 5. 2006
Adam Miko 27. 5. 2006
Jakub Chodúr 29. 5. 2006
Magdaléna Zelenáková 30. 5. 2006

Opustili nás

Jaroslav Kosterec, Hurbanova 524  3. 5. 2006
vo veku 68 rokov
Jozef Holický, Čáčov 214   5. 5. 2006
vo veku 77 rokov
MUDr. Rudolf Kanis, Hollého 753   6. 5. 2006
vo veku 81 rokov
Mária Orgoníková, Fajnorova 804 7. 5. 2006
vo veku 77 rokov
Jozef Daniel, Štefánikova 1377  10. 5. 2006
vo veku 67 rokov
Štefan Kordoš, Kalinčiakova 295 18. 5. 2006
vo veku 91 rokov
Dana Letošová, J. Kráľa 734  19. 5. 2006
vo veku 42 rokov
Ivan Heleši, Štefánikova 723 20. 5. 2006
vo veku 64 rokov
Zita Melišová, Hollého 753 22. 5. 2006
vo veku 50 rokov
Ján Lipták, Kalinčiakova 301 24. 5. 2006
vo veku 74 rokov
Konštantín Stanek, Štefánikova 1377 25. 5. 2006
vo veku 72 rokov
Anna Podešlová, Kalinčiakova 298 26. 5. 2006
vo veku 85 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 5. 7. o 17. hod. v amfiteátri
Koncert Martina Biesa a Flamenco Clan Reina de Saba

Blahoželáme jubilantom
V júli 2006 oslávia:
80 rokov Anna Kraličková a Terézia Mertelová.
85 rokov Anna Jánošová.
90 rokov MUDr. Emil Kubala a Anna Prokešová.
91 rokov Zuzana Koprlová.
93 rokov Kristína Rehušová a Pavel Savara.
99 rokov Elena Witzová.

So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku
gratulantom pripája i redakcia Naša Senica.

Kedy do plavárne
Rekreačné služby mesta Senica stanovili vo svojich strediskách pla-

váreň, sauna, športová hala od 1. júla otváracie hodiny nasledovne:

PLAVÁREŇ: 
Verejnosť:  pondelok – nedeľa:  10.00 – 20.30 hod.

SAUNA: pondelok:  14.00 – 20.30 hod. muži              
nedeľa:      10.00 – 17.00 hod. muži   
utorok:        14.00 – 20.30 hod. ženy   
sobota:       14.00 – 20.30 hod. ženy

SOLÁRIUM: 
pondelok – nedeľa:   8.00 – 20.30 hod.

FITNESS: zatvorené 
Od 24.7. do 6.8.  budú prevádzky plaváreň, sauna, fitnes a solá-

rium z dôvodu odstávky mestskej kotolne ZATVORENÉ.

LETNÉ KÚPALISKO
Pondelok - nedeľa: 9.30 – 19.00 hod.

Prestížne derby v Senici
V rámci propagácie novej In-line hokejovej plochy na senickom

zimnom štadióne sa v nedeľu 9. júla o 11. hodine uskutoční prí-
pravný zápas Slovenska a Česka. Bude to posledné stretnutie repre-
zentačných družstiev pripravujúcich sa na Majstrovstvá sveta v In-
line hokeji, ktoré sa uskutočnia v júli v Maďarsku. Vstup na prestíž-
ny zápas Slovákov a Čechov je voľný.

Senica – Hodonín – Hohenau
16.mája zorganizovala predmetová komisia telesnej výchovy pri

IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej ul. v spolupráci s Rekreačnými služ-
bami Mesta Senica tradičné športové stretnutie starších žiakov
O putovný pohár riaditeľov škôl, ktorý zostal pre školský rok 2005/06
vo vlastníctve športovcov zo IV. ZŠ. 
Jednotlivé výsledky :
Malý futbal: Senica - Hohenau     6 : 1                  

Senica – Hodonín      3 : 1                                           
Hodonín – Hohenau  7 : 1                                           

Vybíjaná dievčat: 1. Senica
2. Hodonín
3. Hohenau

Florbal: Senica – Hodonín 2 : 4                        
Senica – Hohenau    10 : 1
Hodonín – Hohenau 10 : 0

Volejbal dievčat: Senica – Hodonín 2 : 0 Mgr. Branislav Grimm

Bez dokladovania príjmu 
Slovenská sporiteľňa zjednodušila  úverový proces a umožňuje

klientom vybaviť si úver bez zbytočných potvrdení. Klienti, ktorí
poukazujú príjem na účet v Slovenskej sporiteľni pravidelne aspoň
posledné štyri mesiace, nemusia od júna pri žiadosti o úver dokla-
dovať výšku príjmu. 

Podľa vedúceho odboru financovania Martina Kaňu si klienti
vďaka tejto novinke dokážu vybaviť úver opäť o čosi rýchlejšie: „U
klientov, ktorí si nechávajú posielať príjem pravidelne na účet v Slo-
venskej sporiteľni, vieme určiť, či sú schopní splácať úver, o ktorý
nás žiadajú. Naším cieľom je vyžadovať od klientov skutočne len
najnutnejšie doklady, aby sme ich zbytočne nezaťažovali.“

(TS)

Útulok pre psov otvorený 
V sobotu 1. júla bol v priestoroch bývalých kasární otvorený útu-

lok pre zvieratá. Jeho prevádzkovaním bola poverená  nezisková
organizácia Cerberus. Kapacita útulku je približne 50 psov. Útulok
vybudovalo Mesto Senica. 
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na JÚL 2006
Začiatky filmových predstavení o 21.30
hod. Predaj vstupeniek hodinu pred
predstavením v pokladni amfiteátra.

� Sobota 1. a nedeľa 2. júl
UNDERWORLD: EVOLUTION
Voľné pokračovanie úspešného filmového
hitu o odvekom boji medzi upírmi a lykan-
mi, v ktorom jeden druh usiluje o definitív-
ne vyhladenie toho druhého v tajnej vojne
odohrávajúcej sa mimo zraku ľudí... 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 106 min.

� Utorok 4. a streda 5. júl
DÔKAZ
Dá sa dokázať genialita? Dá sa dokázať
pravda? Dá sa dokázať láska? Catherine je
nielen krásna, ale aj matematický génius.
Stará sa o svojho otca, po ktorom zdedila
výnimočné vlohy. Jedného dňa objaví
nedokončený matematický rébus, ktorý je
na prvý pohľad neriešiteľný. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Piatok 7. júl
KARCOOLKA
Český dabing. Bláznivá animovaná roz-
právka v štýle SHREKa. Červená čiapočka,
vlk, babička...a veľa akčných zvieratiek,
ktoré poznajú všetky deti. Skvelá zábava
pre všetkých od 3 do 99 rokov. Všetko sa
začína od konca, ktorý všetci poznáme –
vlk zožerie Červenú čiapočku a potom...
Vstupné: 50 Sk, MP, 80 min.

� Sobota 8. a nedeľa 9. júl
HOOLIGANS
Film, ktorý kladie ďalšie otázky o príčinách
brutality extrémnych fanúšikov. Je príbe-
hom o loajalite, dôvere a brutálnych
následkoch života na hrane.
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 109 min.

� Utorok 11. a streda 12. júl
NÁŠ OTEC PES
Otec vie byť pes. Doslova... Z odľahlého
tibetského kláštora je unesený zvláštny chl-
patý pes... Na druhom konci sveta sa štátny
zástupca Dave púšťa do svojho najnovšieho
právneho prípadu, týkajúceho sa zvieracie-
ho laboratória, v ktorom údajne dochádza
k nežiadúcim genetickým pokusom. Tento
ambiciózny workoholik si vôbec neuvedo-
muje, ako veľmi jeho manželka a deti túžia
po jeho pozornosti. Jedného dňa ho pohry-
zie chlpatý pes, ktorého domov priniesla
dcéra. Pes musí z domu, ale s Daveom sa
začínajú diať nezvyčajné veci…
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 98 min.

� Piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. júl
ZA PLOTOM
Slovenský dabing. Keď vonku začne zúriť
jar, prebúdzajú sa zo zimného spánku aj tí
najväčší spáči. Korytnačí samček Verne
a jeho kamaráti z lesa po precitnutí zistili,
že im okolo domova vyrástol veľký živý
plot. Svetácky mýval im ale vysvetlí, že svet
za plotom je „bránou k lepšiemu životu“,

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
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kde čudné bytosti, zvané ľudia, žijú aby
jedli, na rozdiel od zvierat, ktoré jedia, aby
prežili.
Vstupné: 60 Sk, MP, 83 min.

� Utorok 18. a streda  19. júl
GEJŠA
I gejša môže milovať... Príbeh filmu odo-
hrávajúci sa v tajomnom a exotickom
svete, ktorý si dodnes zachováva svoje
kúzlo. Odohráva sa v rokoch pred II. sve-
tovou vojnou, kedy malé japonské dievčat-
ko bolo odlúčené od svojich chudobných
rodičov, aby pracovala ako gejša. I napriek
tomu, že má v dome nebezpečnú rivalku,
ktorej sa takmer podarí zlomiť jej vôľu,
vyrastie z malého dievčatka legendárna
gejša Sayuri.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 145 min.

� Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. júl
DOBA ĽADOVÁ 2
Slovenský dabing. Naši hrdinovia sa vra-
cajú z prostredia pod bodom mrazu: chl-
patý mamut Manny, leňochod Sid, šabľo-
zubý tiger Diego a kryso/veverička, večná
smoliarka Kryserka. Stále držia spolu a uží-
vajú si výhod sveta, ktorý je v stave tope-
nia. Žijú v primitívnej verzii vodného
parku, nabitého vodnými kĺzačkami,
bazénmi s vlnami a množstvom zvierat,
užívajúcich si slniečka. Manny vidí okolo
seba rodiny držiace spolu a cíti sa pripra-
vený založiť si vlastnú rodinu. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 92 min.

� Utorok 25. a streda 26. júl
PRIME
Keď aj terapeut potrebuje terapiu... Foto-
grafka Rafi je veľmi atraktívna 37-ročná
žena. Po rozvode rieši sklamania z mužov
so skúsenou terapeutkou Lisou. Tá jej pora-
dí, aby si našla takého muža, ktorý jej vráti
chuť do života. A tak sa Rafi zoznámi so
šarmantným Davidom. Fantastický mile-
nec je o 14 rokov mladší. Na pravidelných
sedeniach s terapeutkou Rafi žiari šťastím
a pri konverzácii zabieha až do tých najin-
tímnejších detailov mileneckého vzťahu.
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 105 min.

� Piatok 28. a sobota 29. júl
SATAN PRICHÁDZA
Proroctvo je jasné. Znamenia sú nespo-
chybniteľné. Mnohí ľudia veria, že proroc-
tvo z knihy Zjavenia je predzvesťou desivej
budúcnosti, ktorá čaká náš svet... alebo
pozostáva z čriepkov histórie, ktoré ožili
v našej dobe. Znamenia vidíme všade nao-
kolo: teroristické útoky, extrémne prejavy
počasia... ich vyratúvanie by bolo dlhé. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 108 min.

� Nedeľa 30. júl
X-MEN: POSLEDNÝ VZDOR
Vo filme, ktorý je záverečnou kapitolou fil-
movej trilógie, ohrozuje vývoj svetových
dejín „liek“, ktorý dokáže premeniť mutan-
tov na obyčajné ľudské bytosti. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 108 min.

Kam na turistiku  
Klub slovenských turistov Sobotište
organizuje 5. júla pochod Pěšky do Ska-
lice na nádraží. Štart je o 6.15 hod. na
námestí v Sobotišti a do cieľa 26 km
dlhej trasy na železničnej stanici v Ska-
lici treba prísť do 15. hod.  
22. júl - Za Štefánikom na Bradlo
- 12. ročník, organizátor Slovenský zväz
astronómov amatérov Sobotište 

Okienko
JDS

Blahoželáme
Božene Hradskej
a Mgr. Pavlovi Grimmovi k oceneniu,
ktoré prevzali pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Senici. 

Na zájazde v partnerskom meste
Velké Pavlovice sa zúčastnilo 43 členov
Jednoty dôchodcov Slovenska.  Našim
partnerom máme čo oplácať. 

Termín rekreácie v Liptovskom Jáne
sa presúva na 14.- 20. septembra. 

Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 20. júla o 15. hod. 

Rekonštrukcia v  knižnici
Záhorská knižnica Senica upozorňuje

svojich návštevníkov, že od 10. júla  do   6.
augusta   bude knižnica z dôvodu rekonšt-
rukčných prác     z a t v o r e n á. Výpo-
žičná doba v knižnici v mesiacoch júl a
august bude  od 8.  do 16. hod. V sobotu
bude knižnica zatvorená.

Káblovka lacnejšia 
Firma Digi Slovakia, s.r.o. oznamuje, že

s účinnosťou od 1.7.2006 sa ceny progra-
mových služieb menia: rozšírená ponuka
sa znižuje z 320  na 299 Sk. 

Zároveň klientom oznamujeme, že sa
zmenil názov firmy zo Slovakia Cable
Company na Digi Slovakia. IČO, IČ DPH
a číslo účtu zostávajú nezmenené.

Mobilný odber krvi  
V Dome humanity na Kalinčiakovej

ulici bude vo štvrtok 6. júla mobilný odber
krvi. Ďalší termín pre dobrovoľných dar-
cov krvi je 18. september. 
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