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Chudobnejšia žatva

Jarmok v novom
formáte
V dňoch 18. – 19. augusta
v čase od 8. do 18. hod. Mesto
Senica usporiada na Sadovej
ulici Senický jarmok s predajom
textilu, cukroviniek, bytového
textilu, sedacích súprav, hračiek,
občerstvenia a iného tovaru.
V rámci Senického jarmoku
sa predstavia aj umeleckí remeselníci, napr. z oblasti tkania
kobercov, úžitkového drotárstva, výroby zvoncov, sviečok,
perníkov, skla, varešiek, keramiky, výrobkov z drôtu, dreva,
šúpolia. Ľudoví remeselníci
budú zároveň výrobu umeleckých a úžitkových predmetov
a výrobkov predvádzať v tradičných krojoch. Kto bude mať
záujem, môže si ich výrobky
zakúpiť priamo v stánkoch,
ktoré budú umiestnené pri vchode do amfiteátra.
Návštevníci jarmoku sa môžu
tešiť tiež na kultúrny program.
V predvečer vo štvrtok 17.
augusta o 20. hod. vystúpi
v amfiteátri skupina PEHA so
speváčkou Katkou Knechtovou.
Hudobným predskokanom známej kapely bude senická formácia Applause. Vstupné na koncert bude 150 Sk. V piatok 18.
augusta od 13. do 17. hod. sa na
pódiu amfiteátra vystriedajú
dychové hudby Borovienka,
Záhorienka, Seničanka, folklórny
súbor Gbelané a ľudová hudba
Cifra. V sobotu 19. augusta sa
od 9. hod. v amfiteátri predstaví
opäť domáca dychovka Seničanka a súbor historických tancov
Galthilion z Bratislavy.
V sobotu večer sa zase priaznivci heligónky môžu započúvať do krásnych tónov starodávneho nástroja v podaní členov
Klubu priateľov heligónky pri
MsKS Senica, ktorí vystúpia na
predhodovom posedení v kultúrnom dome v Kunove.
bar

Aká je žatva 2006 sme sa najskôr spýtali v chotári Poľnohospodárskeho družstva Senica kombajnistov Radoslava
Mikulíka, Pavla Koprlu a Tibora Koníka, kosiacich jarný jačmeň pri senickej veterinárnej nemocnici v Čáčove. Na
návštevu sme využili posledný júlový deň, keď museli
hodinku čakať, kým obilie lepšie obschne, aby mohlo ísť do
sýpok.
Najlepšia úroda jačmeňa bola asi zatiaľ na tomto poli,
3,5 tony z hektára.
(pokračovanie na str. 4)

Podoby leta. Foto Mária Závodská

Odštartovala diskusia o veternom parku

Vyrobíme nad Senicou energiu
z vetra?
Zelenú energiu áno, ale inde, nie nad Senicou. Zaznelo
v utorok 25. júla večer v zasadačke Mestského úradu v Senici. Stalo sa tak na verejnej prezentácii zámeru, podľa ktorého spoločnosť Green Energy Slovakia chce jeden z 13 veterných parkov na Slovensku situovať do katastra mesta Senica a obcí Sobotište, Prietrž a Hlboké. Na stretnutí iniciovanom Mestom Senica odzneli názory projektantov, starostov
dotknutých území, občanov z lokalít, kde má vietor vyrábať
ekologicky čistú elektrickú energiu. Vyjadriť sa mohol každý,
kto mal o problematiku záujem. Do dialógu vstúpilo viac
„cezpoľných“ návštevníkov, ako Seničanov, i keď k emotívne ladeným výstupom so striedaním argumentov za a proti
veternému parku sa pripojili aj občania Senice.
Teraz prebieha úvodná fáza druhej etapy posudzovania
vplyvov projektu na životné prostredie. Spoločnosť Green
Energy Slovakia sa usiluje stať lídrom v budovaní veterných
parkov na Slovensku. Veterná elektráreň pracuje v Cerovej.
Vrtuľa sa čnie nad Vrbovcami. Najmä chalupári z okolia
Myjavy, Starej Turej, Polianky, ale aj občania Kunova sa obávajú prudkého rastu „lesov vrtúľ“ v Myjavskej pahorkatine.
Navrhovaných 19 vrtúľ z pôvodne 21 (dve museli ustúpiť
kvôli leteckému koridoru nad týmto územím), chce spoločnosť postaviť medzi Sobotišťom a Hlbokým. Najviac ich má
byť nad Senicou a Kunovskou priehradou. Už vo fáze projektovania sú nočnou morou pre odporcov týchto alternatívnych zdrojov elektrickej energie.
(pokr. na str. 3)
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Cieľovou
komunitou Rómovia
Mesto Senica získalo finančnú
pdporu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie miesta komunitný sociálny
pracovník, ktorého cieľovou skupinou bude rómska komunita.
Samospráva chce týmto krokom
napomôcť integrácii
Rómov
a vzájomne rešpektovanému spolunažívaniu.
Program podpory rozvoja
komunitnej sociálnej práce
v obciach umožňuje venovať sa
určitým marginalizovaným skupinám a cieľavedome im pomáhať.
Mesto Senica v rámci svojej sociálnej starostlivosti doteraz osobitne nepokrývalo rómsku komunitu, preto do sféry činnosti
komunitného sociálneho pracovníka bude patriť podľa Zoznamu
sociografického mapovania 437
osôb rómskeho etnika, ktorí žijú
v Senici.
Novoprijatý pracovník v prvej
fáze urobí zber demografických
údajov a analýzu potrieb občanov danej skupiny a stanoví krátkodobý a dlhodobý program činnosti. Podľa vedúcej oddelenia
sociálnych vecí Mestského úradu
v Senici Kataríny Polákovej bude
komunitný sociálny pracovník
vyhľadávať klientov, ktorým treba
poskytnúť sociálnu pomoc, poradenstvo, prípadne riešiť ich problémy na iných inštitúciách. Pracovné miesto je zatiaľ vytvorené
na 5 mesiacov, no Mesto Senica
sa už teraz usiluje, aby sa táto
doba predĺžila. Hoci s rómskou
komunitou
v Senici nie sú
extrémne problémy, predsa len je
dosť takých, ktoré sa doteraz neriešili. Samospráva by aj v tomto
smere chcela napredovať a robiť
také aktivity, ktoré prispejú
k zamestnanosti, vzdelaniu, zlepšeniu zdravotného stavu populácie Rómov, no i výchove k väčšej
zodpovednosti za svoj život. Päťmesačná práca komunitného sociálneho pracovníka na realizovanie všetkých zámerov jednoducho nepostačuje.
Na základe výberového konania obsadila miesto komunitného
sociálneho pracovníka Mgr. Soňa
Prétorová. Prihlásilo sa 24 záujemcov.
Viera Barošková

Správy z radnice
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
22. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 29. júna. Na rokovaní bolo z 25 všetkých
prítomných 17
poslancov. Rokovanie bolo uznášaniaschopné. Zúčastnili sa na ňom ďalej vedúci oddelení a útvarov MsÚ, náčelník
Mestskej polície, riaditelia príspevkových
organizácií RSMS a MsKS, riaditelia rozpočtových organizácií IV. a II. základnej
školy, riaditelia obchodných spoločností
s účasťou mesta Mestského podniku služieb, spol. s r.o. Senica, Službytu, spol.
s r.o. Senica, Technických služieb, a.s. Senica, riaditelia neziskových organizácií Polikliniky Senica, n.o. a Zariadenia sociálnych
služieb, n.o, a zástupcovia médií.
V úvode odzneli interpelácie poslancov:
Jaroslav Kaščák upozornil na nevyriešenú
situáciu čiernej skládky asi 50 t odpadu,
ktorú vytvorila stavebná spoločnosť pri
rekonštrukcii Daňového úradu v Senici
a ďalšie znečistenie verejného priestranstva a ničenie zelene v súvislosti s touto
prestavbou. Obyvatelia tejto časti mesta
očakávajú, že dôjde k urýchlenému
odstráneniu odpadu a k vyčisteniu verejného priestranstva a zelene. Ďalej Jaroslav
Kaščák žiadal, aby sa občanom bývajúcim
v časti Brestové pomohlo pri vybudovaní
protizáplavového valu zo zeminy v dĺžke
80 metrov.
Ing. Emília Wágnerová žiadala informáciu,
kedy sa začne s budovaním kanalizácie
v Čáčove a o pomoc pri zamedzení opakovanej tvorby divokej skládky na Panskej
ceste v Čáčove.
Ing. Jaroslav Pláteník požiadal, aby sa riešilo aj zásobovanie vodou pre Horné
a Dolné Suroviny.
MUDr. Peter Šťastný navrhol, aby mesto
riešilo ochranu občanov pred hlučnými
reštauračnými prevádzkami vybudovaním
protihlukových bariér a obmedzovaním
prevádzkovej doby reštauračných zariadení.
RNDr. Ľubica Krištofová upozornila na
poruchu kanalizácie a odtoku splaškovej
vody na Kolónii ako aj na nevyhnutnosť
vyčistiť silne znečistené komunikácie.
RSDr. Ján Pukančík tiež upozornil na
nebezpečné nánosy bahna na cestách
v Kunove po prívalových vodách v dňoch
21. a 26. 6. 2006.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29. 6.
2006.
- Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie úveru
- Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadaní
mestskej rady konanej 22. júna 2006.
- Výročnú správu spoločnosti Admi Senica,
a.s. k 31. 12. 2005.
- Výročnú správu spoločnosti Stoma Senica, a.s. k 31. 12. 2005.
- Výsledok hospodárenia spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica za rok 2005.
- Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica – návrh rieši
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strategické ciele mesta na obdobie rokov
2007 až 2013 v oblasti hospodárskeho rozvoja, kvality života, služby na podporu rekreácie, športu a kultúry a v oblasti ľudských
zdrojov. Návrh je sprístupnený na internetovej stránke mesta www.senica.sk a pred
schválením jeho definitívnej verzie privítame iniciatívne návrhy od občanov, podnikateľských subjektov, komisií MsZ a subjektov pôsobiacich na území mesta.
- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku
2006, ktoré vyplývajú pre Mestský úrad
v Senici - voľby primátora mesta a mestského zastupiteľstva v Senici sa uskutočnia
2. decembra 2006. Na najbližšom zasadaní mestskej rady a mestskom zastupiteľstve
budú určené volebné obvody a počty
poslancov v nich.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesenia.
- Zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2006.
- Zmenu rozpočtu navýšením fondu PRO
Senica.
- Dispozície s majetkom – okrem iných dis-2
pozícií bol schválený odpredaj 32 664 m
pozemku na Párovciach firme C.F.H.Part,
s.r.o. Bratislava za cenu 300 Sk/m2, ktorá
bude na odpredanom pozemku vedľa budúceho nákupného centra Hypernova realizovať nákupné stredisko obchodov, služieb a bývania. Odpredaj bol podmienený
vybudovaním komunikácie v dĺžke 150 m,
vybudovaním napojení na predmetné územie a vyhotovením protihlukovej štúdie
a následne protihlukovej bariéry od materskej školy.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Dušana Rosinského
- Štefana Gacha
- Annu Oslejovú
- Rudolfa Neshodu za prísediacich Okresného súdu v Senici.
Najbližšie riadne zasadnutie MsR, MsZ
a komisií mestského zastupiteľstva sa uskutoční koncom augusta. Avšak už v tomto
období sa začína pripravovať rozpočet na
rok 2007 a prvýkrát v súlade so zákonom
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy aj viacročný rozpočet na roky 2007 – 2009.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ v Senici

Prínos aktivačných prác
Mesto Senica ako jedno z prvých na
Slovensku zareagovalo na možnosť pomoci dlhodobo nezamestnaným formou aktivačných prác. Za viac ako 2 roky stovka
nezamestnaných urobila veľa práce pri
stanovených činnostiach. Samospráva od
1. júla podpísala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici ďalšiu zmluvu
na aktivačné práce do konca roka 2006.
V novej zmluve projektu s podporou
Európskeho sociálneho fondu sa zvýšil
počet pracovníkov o 5 na terajších 105.
Takisto vzrástol počet koordinátorov aktivačných prác o jedného na 5. Hlavnou
pracovnou náplňou ľudí na aktivačných
prácach je udržiavanie poriadku a čistoty

v celom meste, opravy a rekonštrukcie na
verejných objektoch, drobné opravy
a údržba detských ihrísk či výsadba a starostlivosť o okrasné dreviny na verejných
priestranstvách. Prínosnou činnosťou pre
samosprávu sa stalo kosenie trávy v širšom
okolí Mestského úradu a cyklotrasy
z Kunova po priehradu. Samospráva si
preto tieto činnosti nemusí objednávať.
Ročne takto ušetrí približne 70 000 Sk.
Výdatnú pomoc poskytli dlhodobo nezamestnaní aj pri júnových prívalových dažďoch, kedy bolo treba urýchlene čistiť
suterénne priestory vo viacerých verejných budovách.
Zo 105 pracovníkov na aktivačných
prácach až 80 percent tvoria ľudia nad
50 rokov, ktorí sa len veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce. Podľa koordinátorky
na Mestskom úrade v Senici Anny Rehákovej činnosť prostredníctvom menších
obecných služieb je prospešná v celom
meste. Čiastočne sa darí plniť aj druhý
cieľ, ktorým je dať nezamestnaným príležitosť, aby sa udržiavaním pracovných
návykov mohli ešte zaradiť do pracovného procesu.
Viera Barošková

Upozornenie na
uzávierky ulíc
Mesto Senica oznamuje, že od 7.
augusta do 30. septembra 2006 bude
vykonaná rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií a chodníkov. Ide o ulice
SNP (od križovatky ulice Štefánikova po
križovatku ulice Moyzesova), Záhradná
(od križovatky ulice V. Paulinyho Tótha po
križovatku ulice Lipová) a križovatku ulíc
Dlhá a Priemyselná. V uvedenom čase
budú čiastočné uzávierky uvedených
komunikácií.
Pri kladení krytu vozovky ku koncu
mesiaca september budú úplné uzávierky spomínaných komunikácií, ktoré budú
trvať maximálne tri dni (piatok sobota,
nedeľa). Verejnosť, ale i dopravcovia
budú o nich včas informovaní. Úseky
komunikácií budú riadne vyznačené
dočasným dopravným značením, ktoré
žiadame dodržiavať.
Za rešpektovanie a pochopenie ďakujeme.

Cyklochodník pred
dokončením
V týchto dňoch bude dokončená
výstavba ďalšej etapy cykloturistického
chodníka. Pretože práce finišujú žiadame
občanov, aby nevstupovali na teleso cyklochodníka a mosty cez Teplicu.
Trasa vybudovaného chodníka, ktorú
môžu obyvatelia používať, je od Kunovskej priehrady 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.
Ďakujeme za porozumenie a disciplinovanosť.

Aktivity radnice
26.6. - Mestský podnik služieb: Aktuálny stav revitalizácie kasární a príprava investičných akcií a analýza
prenájmu majetku.
- Pracovné rokovanie s mexickým
investorom o výbere a lokalizácii
pozemku, riešenie technických
zámerov napojenia na infraštruktúru.
27.6. - Prijatie slovenských investorov prezentácia priemyselného parku
a lokalít na výstavbu bytov.
28.6. - Rokovanie so zástupcami bánk
a prezentovanie ponúk bankových produktov.
- Rokovanie s majiteľmi pozemkov
v súvislosti so schváleným územným plánom mesta.
- Priemyselný park: Rokovanie
s manažmentom Arceloru o príprave a rozšírení výstavby fabriky,
návšteva fabriky OMS.
- Podpis zmluvy s Dexia bankou.
- Príprava modelu fungovania senického futbalu.
29.6. - Prezentácia finančných produktov
Slovenskej sporiteľne.
- Rokovanie so slovenským a českým investorom ohľadom výstavby bytových domov a rodinných
domov.
- Príprava mládežníckeho projektu
Participácie.
30.6. - Rokovanie s RSMS o príprave
projektov.
- Technická porada o výstavbe priemyselného parku.
- Pracovná porada s Technickými
službami Senica o zabezpečovaní
odvozu komunálneho odpadu,
kosení čistení mesta a zbernom
dvore.
10.7. - Príprava projektu o rozšírení
kamerového bezpečnostného
systému mesta.
11.7. – Rokovanie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
v Trnave.
- Rokovanie na Ministerstve financií SR.
12.7. - Príprava projektov na bývanie
a dopravnú infraštruktúru.
- Rokovanie s investormi o výstavbe
nového obchodného komplexu
na Párovciach.
13.7. - Pracovné rokovanie s Ing. Masárom (Správa katastra v Senici),
prezentácia zámerov mesta
a získanie informácií pre splnenie
zámeru mesta.
- Prezentácia zámeru výstavby golfového ihriska.
14.7. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
Senickej mliekarne Ing. L. Húščavom o zámeroch obchodnej
spoločnosti a dohode o spolupráci.
- Príprava zámerov výsadby zelene
a obhliadka čiernych skládok
v meste.
15.7. - Návšteva veľvyslanca z Palestíny
pre Slovensko – hľadanie možností spolupráce.

17.7. - Rokovanie o výstavbe súkromných zdravotníckych ambulancií
v blízkosti Polikliniky, zosúladenie
zámerov a stanovenie termínov
výstavby.
- Pracovné rokovanie s predstaviteľom firmy Belar – prezentácia
investičných zámerov tejto poľnohospodárskej firmy s dopadom na
zvýšenie zamestnanosti a skvalitnení životného prostredia.
- Podpis zmluvy medzi Mestom
Senica a investorom vstupujúcim
do priemyselného parku, príprava
na mediálnu prezentáciu.
18.7. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
Okresného dopravného inšpektorátu v Senici kpt. Ing. Marekom
Machom a náčelníkom MsP
v Senici R. Janákom o doprave
v meste, možnostiach zvýšenia
bezpečnosti chodcov na cestách
a možnosti zlepšenia priechodnosti hlavnej križovatky a preťažených ciest, riešenie vandalizmu,
dopravných značení a spôsoboch
postihovania.

Odštartovala diskusia
o veternom parku
(dokončenie zo str. 1)
Čím v Senici argumentovali odporcovia? Obavou z hlučnosti vrtúľ pri prevádzke v blízkosti rekreačnej zóny. Predkladatelia oponovali. Prirodzený hluk okolia má byť vyšší, ako hlučnosť vrtúľ. Ich
prevádzková hlučnosť v noci nemá byť
vyššia ako 40 decibelov a cez deň 50 decibelov. Za odporcov veterného parku sa
v diskusii vyjadril napríklad Róbert Adámek (chalupár vo Vrbovciach, Brestovci
a Starej Turej), ale aj ďalší (Jaroslav Pečiva,
Jozef Hanuliak, ale aj zo Senice
RNDr. Ľubica Krištofová, projektant Ján
Hromek a iní). Prezentácia odporcov ukázala zvlnenú krajinu Myjavskej pahorkatiny v okolí Senice, Myjavy a Vrboviec posiatu vrtuľami, zhruba v 100-metrových
vzdialenostiach od seba.
Konateľ spoločnosti Green Energy Slovakia Ing. Tomáš Lacko sa ohradil voči
tomuto skresleniu hustoty projektovaných
vrtúľ, aj voči hanlivému heslu v názve prezentácie „Zelenou energiou k devastácii
krajiny.“ Konateľ Miroslav Welter na
margo tendenčnej vizualizácie veterného
parku nad Senicou zo strany odporcov
projektu povedal: „Vzdialenosti medzi
vrtuľami budú 400 metrov. Mal by tu stáť
len každý štvrtý stožiar z tých, ktoré prezentujete. To je ako keby ste hovorili, že
po cestách budú chodiť 20 metrové autá,
a nie 5-metrové...“
Obávaná hlučnosť terajších štyroch
vrtúľ nad Cerovou ani nedosahuje, čiže
vonkoncom neprekračuje, povolené
normy. K štyrom terajším vrtuliam tam čoskoro pribudnú ďalšie dve. Skúsenosti
z Cerovej na verejnom hovore v Senici
prezentoval starosta Vladimír Jánoš. Do
dialógu k veternému parku sa zapojili aj
starostovia Sobotišťa Dana Černeková,

Hlbokého JUDr. Pavol Holejšovský, Prietrže Dana Blažková i primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek. Senický primátor
uvítal odvahu ľudí k problematike sa vyjadriť. Stretnutie stúpencov i odporcov veterného parku, projektantov, realizátorov, aj
občanov na oficiálnej pôde mesta považuje za prvý krok do „širšej diskusie k tejto
téme“, kým Mestské zastupiteľstvo Senice
nerozhodne či realizáciu podporí alebo
zamietne.

Nechápe v tejto fáze dialógu s verejnosťou predstaviteľ spoločnosti Green
Energy Slovakia Ing. Tomáš Lacko prevahu
negatívnych reakcií nad podpornými stanoviskami ako neprekonateľný problém?
„Určite to neberiem ako negatívny postoj.
Treba verejne prezentovať čo najviac
informácií o tomto projekte. Nakoniec,
bude vypracovaná druhá fáza posudzovania vplyvov na životné prostredie, ku ktorej sa bude môcť verejnosť vyjadriť. Urobíme všetko pre to, aby sa z našej strany
harmonogram splnil a v roku 2007 by mal
prísť na posudzovanie.“ Ak nebudú zásadné protesty proti veternému parku , mohlo
by sa začať stavať v polovici budúceho
roka. Koľko vrtúľ, a či vôbec, bude nakoniec na hrebeni medzi Senicou a Prietržou
postavených, sa bude podľa primátora
Senice Ľ. Parízka rozhodovať neskôr. Široký dialóg k tejto investícii sa 25. júla na
senickej radnici oficiálne iba začal.
A ešte niekoľko symbolických otáznikov a emocionálnych vyjadrení, ktoré
v Senici k problematike veterného parku
zazneli. Prečo túto investíciu nepostavíte
inde, tam, kde aj vy bývate? Prečo práve
u nás? Hovoríte o návratnosti 12-13 rokov
a životnosti 25 rokov, za aké peniaze a kto
potom uvedie krajinu do pôvodného
stavu? Nezníži les vrtúľ hodnotu našich
nehnuteľností? Nebude hluk pri silnejšom
vetre ešte vyšší, ako je v zámere prezentovaný?
V prospech elektrickej energie z vetra
vraj hovoria aj technické parametre parku.
Obavu občanov z hlučnosti vrtúľ spoločnosť Green Energy Slovakia vyvracia argumentmi. Najvyšší výkon, aj najväčší hluk
majú vrtule vydávať pri vetre s rýchlosťou
16 metrov za sekundu. Spínať pre výrobu
elektrickej energie dodávanej do Západoslovenskej energetiky sa majú pri vetre od
troch metrov za sekundu. Pri jeho rýchlosti 25 metrov za sekundu sa majú vrtule
vypínať. Otázok a odpovedí k tejto téme
bude isto ešte neúrekom. O nich však
opäť niekedy nabudúce. Milan Soukup
Foto autor
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Chudobnejšia žatva
(dokončenie zo str. 1)
Pšenica bola najlepšia 5,5 tony z hektára v Hlbokom, ale tú sme my nemlátili, tam
boli iné skupiny.
Pre nás to nebolo dobré, že bol taký
suchý rok. Pre nás to bol jeden z najhorších
rokov odvtedy, ako je družstvo zlúčené.
Tak to vyzerá.
To bolo aj tým, že bola tuhá zima,
mokrá jar, a potom sucho...
Dnes sme tu začínali neskôr preto, lebo
musí byť vlhkosť obilia pod 14 a malo viac
ako 15,2. Komentovali senickú žatvu kombajnisti Mikulík, Koprla a Koník.
Ako vidí tohoročnú žatvu v tunajších
chotároch predseda Poľnohospodárskeho
družstva Senica Ing. Jozef Marenčík?

Nevedia
vodu?

si

vypýtať

V zime sme na klzkých chodníkoch
s ľadom a hŕbami neodvezeného snehu
často aj hromžili. Hádali a pátrali, komu
neodhrnutý chodník alebo snehom zaprataná plocha patrí.
Podobne teraz. V čase horúčav nám
také otázky symbolicky kladú niektoré
suché stromy a trávniky: „Komu patrí táto
plocha? Kto má napojiť strom či ker pri
obchode, v križovatke, pred bankou, pri
úrade?“
Všimli sme si niekoľko príkladov, keď si
stromy, na svoju i našu škodu, ani po slovensky, ani po záhorácky nedokázali vyžiadať vlahu na prežitie. Koľko takých
„nemých“ svedkov, (nikomu nepatriacich?)
pľúc mesta dodávajúcich nám kyslík,
„odíde inam“ ešte tohto leta, lebo si nedokázali vypýtať vodu?
Milan Soukup

Čo robíme so suchými
stromami?

„V regióne Senica, Skalica je k dnešnému ránu pokosených 80 až 82 percent
plôch. Výsledky žatvy sú podstatne horšie,
ako boli v minulom roku. Podstatne horšie
aj v porovnaní s tým, ako sme plánovali
v tohoročných podnikateľských zámeroch.
Najhoršie je to s nízkymi výnosmi. Kvalita
potravinárskej pšenice alebo sladovníckeho jačmeňa je pomerne dobrá. Kde vidíme
príčinu nízkych úrod? Myslím si, že treba sa
vrátiť ešte do minulého roku, kde bola
najmä pre oziminy veľmi nepriaznivá jeseň,
bolo extrémne sucho. Oziminy veľmi slabo
poschádzali a neodnožili. Jar nastúpila
veľmi neskoro, bola studená, a boli
nadmerné zrážky. Bolo veľa zaplavených
a podmáčaných plôch. Z celkovej výmery
2550 hektárov obilnín sme mali 15-20 percent i hlboko podmáčaných. To ovplyvnilo
náš momentálny žatevný výsledok.“
Aké výsledky dosahujete po takmer štyroch pätinách zobraných plôch?
„Ozimnú potravinársku pšenicu a ozimnú kŕmnu pšenicu sme mali spolu zasiate
na 1264 hektároch. Zatiaľ ju máme zobranú zo 75 percent plôch a priemerná úroda
je 4,5 tony po hektári. Očakávame, že by
sa mohla ešte mierne zvýšiť: Iba vtedy, ak
nebude pokračovať horúce počasie, ktoré
nám odkrajuje z úrody každý deň možno 510 percent. Jačmeň ozimný sme pestovali
na výmere 210 hektárov. Spôsobil nám,
dalo by sa povedať, najväčšie sklamanie.
Úroda po hektári bola len 2,5 tony. Jačmeň sladovnícky jarný po zložitej jari, pri
neskorej sejbe, nám dáva úrodu okolo
troch ton priemerne po hektári. Boli sme
v našej oblasti zvyknutí na 4,5 tony až 5
ton, isto pochopíte, že sme hlboko sklamaní. Bude to mať veľmi nepriaznivý dopad aj
na ekonomiku nášho družstva."
Milan Soukup, Foto autor
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Mesto Senica má v rámci údržby verejnej zelene v rozpočte na tento rok vyčlenených 7 miliónov Sk. V tomto balíku je
zahrnuté kosenie trávy, strihanie živých plotov, údržba fontány, orezávanie stromov,
hrabanie lístia, úprava terénu zelene,
výsadba stromov a letničiek, okopávanie
a údržba záhonov, polievanie záhonov.
Vysoké horúčavy, keď sa ortuť teplomeru vyšplhala na nové rekordy (nad 35
stupňov), nás prinútili starať sa vo zvýšenej
miere aj o polievanie, pretože nielen ľudia,
ale i zeleň potrebovala vo zvýšenej miere
vodu. S otázkou, aká je situácia v tejto
oblasti sme sa obrátili na Jozefa Valúška
z oddelenia výstavby, životného prostredia
a dopravy MsÚ Senica, zodpovedného za
údržbu zelene a mesta. „Vzhľadom na

množstvo peňazí sme si nemohli dovoliť
polievať celé mesto, ale sústredili sme sa
hlavne na centrálnu časť Senice. To znamená, že sme denne polievali kvety a niektoré
stromy na Námestí oslobodenia a v jeho
blízkosti. Polievanie zelene doteraz stálo
150 000 Sk. Pre ilustráciu použitia peňazí
z mestského rozpočtu na verejnú zeleň
dodám, že jedno kosenie trávy v celom
meste stojí 1,3 milióna Sk. Teraz kosíme
trávu už 3. krát. Orezávanie živých plotov
nás ročne vychádza na približne 700-tisíc
korún. Tento rok len výrub stromov stál
okolo pol milióna. Až po skončení vegetačného obdobia je naplánovaný výrez i orez
suchých stromov, kedy postupne vysadíme tiež nové stromy,“ dodal J. Valúšek.
Viera Barošková

Poznáme krásy okolia?
Cestovanie znamená vlastne len zmenu
ďaleka na blízko alebo naopak. S cieľom
niečo tam ďaleko robiť, vidieť a zažiť.
Máme dobu tepla. Ale aj ono sa raz skončí. Ostanú len spomienky, ktoré pri dlhých
zimných večeroch budeme prežívať znovu
a znovu a presviedčať sa, že tá kopa peňazí na dovolenku nebola vyhodená nadarmo. Nakoniec ostane len pár fotografií
v albume. Žiaľ, málokto už chodí na dovolenku odpočívať. Dnes sa otázka, kde ste
boli na dovolenke, stáva prestížnou spoločenskou záležitosťou.
Okolie Senice, kopanice a ich zádumčivá atmosféra, ešte samotné nedáva veľa
možností na plnohodnotnú dovolenku.
Prvé lastovičky - objekty agroturistiky či len
objavenie prekrásnych scenérií v okolí turistických a náučných chodníkov však naznačujú cestu ako pritiahnuť dovolenkárov do
našej oblasti. Stačí len ukázať smer a podoby turistických atrakcií a zaujímavostí. Tých
je v tomto regióne dosť. Len sa treba pozorne dívať okolo seba. Možno aj cez oči detí.
Tak aj sebe aspoň na čas dovolenky vrátiť
detstvo.
Slavo Valica

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚL 2006
autor:
1. Sedgwick, M
2. Kol.
3. Brown, D.
4. Streatfeild, N.
5. Rostovová, E.
6. Schätzing, F.
7. S. C. Lewis.
8. Brezina, T.
9. Pieldingová, J.
10. Fanning, K.
11. Susannová, J.
12. Smolíkoví, K. a J.

názov:
Kniha mŕtvych dní
Detské doplňovačky
Da Vinciho kód
Baletné črievičky
Historička
Pomsta oceána
Čarodejníkov synovec
Vystrašená sestra
Bábika
Odhalení zločinu
Raz nestačí
Chyťte Bycha

vydavateľ:
Arkus
Arkus
Slovart
Arkus
Ikar
Ikar
Slovart
Arkus
Ikar
Portál
Regent
Portál

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkusu.
Novinka vydavateľstva Arkus:
Kol.: Detské doplňovačky pri mori
Ďalšie číslo obľúbených Detských doplňovačiek vychádza opäť vo zvýšenom náklade a detský čitateľ sa prostredníctom neho dostane k moru. V doplňovačkách bude hľadať odpoveď
na otázku, ako sa volajú zaujímavé morské živočíchy, čoho sa najviac boja námorníci,
pomôže stratenej lodičke nájsť cestu k majáku a čaká ho ešte veľa ďalších zaujímavých úloh.
Detské doplňovačky sú v predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa a v sieti predajní
Panta Rhei.

Ako zabezpečiť
byt
Stopercentný
spôsob
ochrany proti zlodejom neexistuje. Ochranné opatrenia
však majú význam. Môžeme ich rozdeliť
do dvoch oblastí: režimovej a technickej.
Režimové opatrenia spočívajú v tom,
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu
spontánne, ale po určitej príprave, počas
ktorej zisťujú režim v byte. Najvhodnejší
čas na jeho vykradnutie. Počas letnej
dovolenkovej sezóny je mnoho domov
a bytov prázdnych, čo páchateľom umožňuje do nich kedykoľvek vojsť. Preto ak
požiadame susedov alebo známych, aby
nám v byte polievali kvety, popri týchto
službách by mohli navodiť zdanie, že
v byte sa niekto zdržiava. Každý deň pohnúť záclonou, večer nechať aspoň na hodinu rozsvietené svetlo v niektorej z miestností, aktivovať si presmerovanie telefónneho čísla na číslo rodiny alebo známych
a podobne. Samozrejme, treba zabezpečiť vyberanie poštovej schránky.
Čo sa týka technických opatrení,
možno ich rozdeliť na mechanické a elektronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere. Najlepšie viacbodovo zamykateľné, v kombinácii
so zámkami s vyššou úrovňou bezpečnosti, ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí
síce, že ak chce zlodej vojsť do vopred
vytypovaného objektu, o ktorom vie, že sú
v ňom cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa aj na prekonanie kvalitnej zámky.
Vo všeobecnosti však kvalitná zámka
(alebo ešte lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov veľmi efektívnou prekážkou. Súčasťou dverí by mal byť širokouhlý
priezor, ako aj pevne uchytená poistná
retiazka. Pri rodinných domoch je vhodné
mať aspoň na prízemných oknách mreže
alebo fóliu na sklo, ktorá zabezpečí, že
sklo sa pri rozbití nerozsype. Elektronické
zabezpečenie je možné pripojením na
niektoré stredisko registrácie poplachov
(známe ako pulty centralizovanej ochrany
- PCO). Funguje na princípe elektronickej
signalizácie neoprávneného vstupu do priestoru. Elektronika má aj nevýhody – vysokú cenu a časté plané poplachy. Montáž
musí uskutočniť autorizovaná firma.
Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba
prehnane vystavovať na obdiv svoj majetok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem
primeraných režimových a technických
opatrení netreba zabúdať na poistenie
majetku. Pretože ani najkvalitnejší zabezpečovací systém nedokáže nahradiť
škodu. Cennejšie veci by mali byť odfotografované a je vhodné mať zapísané
výrobné čísla, presné značky a typy hodnotnejšej elektroniky.
Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt
Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylomené dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ nie je ešte vnútri. Tak ako zver zahna-

ná do kúta, aj bežný zlodej, najmä ak je
napríklad pod vplyvom drog, je schopný
v tejto situácii vraždiť. Preto treba najprv
zavolať na políciu a rešpektovať ich
pokyny – nevstupovať dnu, pretože tým
sa likvidujú stopy na mieste činu.

Štatistika požiarovosti
a obdobie letných
prázdnin
V období od 1. 1. do 30. 6. 2006 vzniklo v meste Senica 25 požiarov s priamou
škodou 418 400 Sk. Pri týchto požiaroch
neboli zatiaľ žiadne osoby usmrtené ani
zranené. Z toho deti nezapríčinili žiadny
požiar. Príčiny požiarov boli nasledovné:
15-krát išlo o nedbalosť a neopatrnosť
dospelých, 3-krát išlo o obsluhu tepelného spotrebiča pri varení, 3-krát išlo o zvýšený elektrický prechodový odpor, po jednom prípade išlo o elektrický skrat, o úmyselné zapálenie neznámou osobou, obsluhu vykurovacieho telesa a inú prevádzkovo-technikú poruchu.
Dňa 13. júla 2006 zhorel stoh jačmennej slamy z úrody 2005 na hone Za Kalamenovičom vedľa štátnej cesty do obce
Rybky, čím vznikla Poľnohospodárskemu
družstvu Senica škoda vo výške 23 800 Sk.
V okolí stohu je na výmere 99 ha zasiata
ozimná pšenica. Včas spozorovaný požiar
a rýchly zásah hasičskej jednotky zabránil
rozšíreniu požiaru na pšenicu na koreni.
Požiar pravdepodobne založila neznáma
osoba.
Je čas dovoleniek a letných prázdnin.
Rok čo rok je prázdninové obdobie príčinou nebezpečných situácií. Nechýba
medzi nimi ani hra detí so zápalkami
s následným požiarom či už bytovým,
poľnohospodárskym alebo lesným.
Obraciame sa preto najmä na rodičov
maloletých detí, aby počas letných prázdnin nenechávali svoje deti bez dozoru
a zabránili im hrať sa v blízkosti stohov,
obilia či slamy so zápalkami.
Len spoločné úsilie a opatrnosť nám
pomôžu preklenúť čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov a žatvu počas letných
prázdnin bez veľkých strát na majetku,
životnom prostredí a na životoch a zdraví
ľudí.
npor. Ing. Jarmila Drinková
- samostatný inšpektor
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Veľký brat kontajner
Som veľkoobjemový kontajner číslo 7.
Prechodný pobyt mám na sídlisku Kolónia
v Senici.
Kto sa vie pozorne dívať zistí, že som
zaujímavejší ako televízne vysielanie či
noviny. Najväčšia reality šou som ja –
veľký brat kontajner. Neveríte?
Tak vám teda rozpoviem júlový príbeh.
Ľudia za mnou chodia s dôverou a zverujú mi svoje veci, svoje príbehy a tajomstvá.
Začali sa prázdniny a prišli ľudia, ktorí
do mňa, vlastne vedľa mňa, nasypali všet-

ky školské potreby detí z rodiny P. Ešteže
rodičia nevysypali s nimi aj svoje ratolesti.
Tak som sa mohol dozvedieť, ako ide
šiestačke slovenčina, občianska výchova,
chlapcovi matematika... Len rozmýšľam,
či nemajú v III. základnej škole zber papiera, škola mohla zarobiť...
Potom som sa dozvedel, že v rekreačnej oblasti Kunov bola diskotéka. Bola
úspešná, súdiac podľa niekoľkých desiatok modrých vriec plastových pohárikov,
fliaš, bandasiek od fritovacieho oleja, zvyškov langošov, cigaretových škatuliek a
sklených fliaš od alkoholu a ďalších svedkov zábavy a radosti bufetárov. Modré
vrecia natoľko zaplnili moje útroby, že
okrem sviežich zelených konárov zo
záhrady sa už do mňa nezmestilo nič. A
tak sa zošity žiaka a žiačky dostali do prachu na zem. Takisto skončil aj majetok
rodiny N. zo starého sídliska. Tu som sa
dozvedel veľa vecí nielen zo starých šiat,
drobností z domácnosti vrátane mincí, ale
aj zo zloženiek na platenie poplatku za
dieťa zo súkromnej strednej školy, z účtov
za káblovú televíziu, ba dozvedel som sa
aj rodné číslo, presnú adresu a číslo účtu
zo sporiteľne, kde si vyberali peniaze...
Potom prišli ľudia, ktorí si menili okná
za plastové. Neboli z Kolónie, boli z paneláku a mali 5 okien a balkón. Zrejme slušná investícia, ale na zavezenie starých
okien na skládku im už nezvýšilo. Tak ich
doniesli ku mne, pekne celé, aj so žalúziami. O chvíľu sa sklo rozbité na kúsky ligotalo po zemi. No a potom prišlo zopár
ľudkov s kýblikmi a nošami odpadu, ktorý
nemali už kam dať. Tak ho nasypali na
zem . Občas niekto vysypal odpad z garáže alebo prišlo auto z mesta a vysypalo
nezaujímavý odpad z domu či z úprav
bytu.
Keďže som bol už riadne zahádzaný,
Technické služby ma odviezli na skládku,
kde som svoje poklady vysypal.
Ale dlho som nebol prázdny. Vrecia
s odpadom z bufetu sa tu objavili znovu.
Možno z Kunova, možno zase z iného
podujatia. To som ešte nestihol zistiť, pretože som dostal mimoriadne zaujímavú
zásielku od jednej rodiny z Kunova . Zrejme sa sťahovali. Ich veci ma zaujali: fotky
syna, mačky, fotky zo zaujímavej dovolenky v exotickej krajine, celé domáce účtovníctvo za mesiac január 2006 a podobné
zaujímavosti. Túto nádielku som ešte ani
nestihol preskúmať, pretože tentokrát sa
malé rómske deti i zberači kartónov poponáhľali s kutaním. Tak som o mnohé veci
prišiel. Ale len dočasne, lebo ešte do
konca mesiaca sa mám na čo tešiť.
Len dúfam, že mi ľudia ostanú verní,
lebo v meste zaviedli triedenie odpadu
skla, plastov, papiera a už aj zeleného
odpadu zo záhrad . A navyše je tu aj bezplatný zberný dvor v kasárňach, kde sa dá
všetko vyviezť. Chvalabohu, že ľudia o
tom nevedia. Tí, ktorí vedia, si z toho veľa
nerobia. Takže obavy, že ostanem prázdny, nemám. Veď keby nebolo mňa, všetko
toto by skončilo v potoku, výmole alebo v
lese či pri ceste. Všakže, ľudkovia? Veľký
brat vás stále vidí !!!
Ľ. K.
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O indiánskej zemi...
...takmer do bodky sa naplnili slová známej piesne v indiánskom tábore senického Centra voľného času Stonožka,
v „Skalnatých“ horách, presnejšie v zariadení Skaličan v Zlatníckej doline, ktoré sa
na 7 júlových dní premenilo na indiánsku
osadu „Paha - Sapa“.
Šesťdesiat indiánov, príslušníkov kmeňa
Dakotov a Siuxov, na čele so svojím náčelníkom Tašunkom Witkom chcelo mierovou cestou ubrániť svoje posvätné územie
i zlato v Čiernych vrchoch pred vpádom
bielych tvárí generála Custera. Snažili sa
žiť podľa siedmich indiánskych cností,
plnili podmienky 10-tich indiánskych skúšok /napr. skúška orientácie, znalca prírody, statočnosti, priateľstva, čistoty tela
i ducha.../ a posvätné znaky splnených
skúšok získavali na svoj wampum = opasok, s ktorým budú silní a jednotní proti
nepriateľovi.
Mladí indiáni s nadšením zdobili svoje
indiánske odevy a doplnky, vyrábali luky
a šípy, zdokonaľovali sa v používaní indiánskeho obrázkového písma a jazyka
Dakotov a postupne získavali indiánske
mená. Svoj krst na posvätnej pôde pri týpí
a toteme a za zvukov hudby a tam-tamov
si bude určite každý z nich dlho pamätať.
Naučili sa i bojové indiánske hry ako je
Hu-tu-tu, Dekomlat, Hiawathova skúška,
Loptičkový súboj...,zdolávali rekordy
v rýchlosti, obratnosti, plávaní, potápaní..,
naučili sa narábať s lukom, skúsili si jazdu
na koni a zvládli i nočnú samostatnú cestu
lesom. Prostredníctvom každodenného
rituálu „Vítanie Slnka“, pozdravu priateľstva, obradného ohňa, modlitby „Umbaradesca“ či táborovej indiánskej hymny, si
väčšina malých indiánov uvedomovala príslušnosť ku kolektívu a učila sa pokore
a trpezlivosti.
Na deň zúčtovania s generálom Custerom boli pripravení, i keď stále dúfali
v mierovú cestu! Dohodu o mieri sa však
nepodarilo ani do piateho západu Slnka
podpísať, Tašunka Witko bol zadržiavaný
v pevnosti v Santa Fe a dokonca zmizol
i jeho vzácny rodový amulet ! Keď Custerovi vojaci zajali a uniesli dvoch indiánskych strážcov osady a chceli sa zmocniť
zlata v horách, došla Indiánom ich povestná trpezlivosť a bolo treba konať. Všetci sa
ešte v ten deň vydali so svojimi posvätnými šípmi a opaskami hľadať vojenskú pevnosť Ford Buford. Nezľakli sa a veľký
Manitú im bol naklonený. Dakotovia a Siuxovia zvíťazili, na svitaní našli i náčelníkov
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amulet a Dohoda vo Wasinghtone bola
nakoniec podpísaná.
Indiáni ochránili svoje územie, Tašunka
Witko sa vrátil k svojmu kmeňu a všetci
môžu ďalej nerušene žiť podľa svojich
zvyklostí.
A či sú spokojní ? Odpoveďou bolo ich
nesmelé „bolo tu krásne a o rok prídeme
znova“a dokonca slzičky pri lúčení! Môžu
si náčelníci želať niečo viac? To bola tá
najväčšia možná odmena! HOWG!
za Radu starších: Pešniža Tanka Veľká Iskra (D.K.)

Opičiak JOHNY učil po
anglicky

Kreslený raj šikovných
ručiček
Prišli prázdniny, školský rok ubehol ako
voda, školy i niektoré škôlky zívajú prázdnotou, školské lavice zapadávajú prachom
a rodičia sa zasa stretávajú s tradičným
každoročným problémom. Ako dva mesiace zabaviť deti, ktoré sa po týždni strávenom doma zvyčajne začínajú príšerne
nudiť a vymýšľať hocijaké nezbedy.
Akadémia vzdelávania Senica práve
pre takého detičky vymyslela týždenné
prázdninové programy zamerané na výučbu angličtiny. Prekvapujúce bolo najmä to,
že zapojiť sa mohli už deti od troch rokov,
ktoré to s veľkou radosťou využili. Zábavy
bolo viac než dosť. Malé tváričky plné
očakávania a možno i s trochou strachu si
veľmi rýchlo zvykli na nových kamarátov
i na prvé anglické slovíčka.
Naši najmenší sa učili prostredníctvom
pesničiek, hier a tančekov. Ich novým

kamarátom, ktorý im vo všetkom pomáhal, bol opičiak MONKEY JOHNY.
Nechýbali ani pracovné listy, kde si mohli
vyfarbovať, čo sa naučili a zábavná forma
precvičovania prostredníctvom počítačov.
Niet nad krajší pohľad ako nadšené tváričky detičiek, ktoré si cestou domov spievajú pesničky, ktoré sa naučili.
Pre starších boli pripravené rôzne tajničky, súťaže, konverzácia ako i prezentácia fotografií o Londýne.
Detský program bol poldenný a celodenný. Deti si užili nielen učenie, ale
i zábavu na ihrisku, pohrali sa v piesku, ale
i pochutili na chutnom obede. Pre nás lektorov bol najväčšou odmenou detský
smiech ozývajúci sa z učebne, rovnako
ako inokedy aj plač. Nie preto, že by sa tu

deťom nepáčilo. Práve naopak. Deťom sa
nechcelo domov. Počas horúcich letných
dní mali samozrejme zabezpečený aj
pitný režim, desiate i olovrant, hoci najviac im zrejme chutili sladké odmeny za
dobre vykonanú prácu.
Na záver týždňového pobytu si každé
dieťatko hrdo prevzalo certifikát o absolvovaní programu a horúcu gratuláciu od
JOHNYHO. Tešili sme sa všetci, že sa určite opäť uvidíme. Najbližšie to bude
v auguste a už teraz sa nevieme dočkať.
Silvia Brožková – lektorka AJ
Foto Mária Závodská

Kam s deťmi v lete?
Do mestského detského tábora Stonožky....
Tábory Centra voľného času Stonožka v Senici pomáhajú riešiť prázdninovo-dovolenkové
dilemy Seničanov. Chodia do nich aj deti
z okolia, ktorých rodičia v Senici pracujú. Zo
Šaštína-Stráží, Sobotišťa či Hlbokého. Kam
teda s deťmi, keď spoločný termín oddychu
pre celú rodinu je ešte vzdialený? Keď rodičia
chodia do práce a nechcú deti nechať samé
doma. Nazreli sme do niekoľkých turnusov
5-dňových táborov.
Čím sa v nich deti zabávajú, čomu sa priúčajú? Nechýba im voda, vzduch, pohyb, tieň,
tvorivosť, rozlet fantázie? Necítia sa v tábore
ako v škole? Nenudia sa? Nehľadia do počítača či televízora, len v spoločnosti vedúcich?
Odpovede aj na tieto otázky nám poskytli
fotografie z dvoch turnusov mestských táborov, ako ich zachytil objektív CVČ Stonožka.
Na treťom turnuse sme sa aj detí a vedúcich
pýtali, aké to je – byť v mestskom tábore.
Vázičky, batika, šport, zábava, hry, i počítače
„V prvom turnuse od 10. do 14. júla bolo 33
detí. Od 17. do 21. júla bolo 28 detí a od 24.
do 28. júla máme 24 detí,“ vyratúvajú vedúce
Katka Tichá a Silvia Krišáková. Čo je na tomto
tábore pre vedúcich iné ako bežne práca
v CVČ počas roka?
Katarína Tichá: „Myslím, že je to iné, lebo
cez rok pracujeme väčšinou v krúžkoch. Tam
sa stretáme s deťmi na 1,5 hodiny denne. Tu
sme s nimi celý deň . Máme viac času na
seba, spoznať sa, zahrať sa.“
Sú aj nejaké nároky zo strany rodičov?
Môžu vôbec program takého tábora aj
ovplyvniť? Silvia Krišáková: „Určite. Rodičia
si tiež vyberajú, čo by chceli, aby tu ich deti
robili... Keď privedú dieťa povedia, že si neželajú, aby sa dieťa išlo kúpať a pod. Sú to väčšinou obmedzenia. Ak majú rodičia strach
o dieťa. Či už z dôvodu nejakých alergií. Boja
sa, aby dieťa nebolo dlho na slnku. Obmedzenia teda sú, ale nie je ich veľa. Mali sme
tu aj naplánovaný výlet na hrad Branč. Kvôli
vysokým teplotám sme hrad z programu
vypustili. Pridali sme kúpanie...“
Počas návštevy v CVČ sa deti hrali s loptou,
bedmintonom, hrali futbal, basketbal, zabávali sa v klubovni, pri počítačoch, venovali
sa výtvarným aktivitám. Maľovali poháre,
učili sa batikovať. Batikovým vzorom si
vylepšili biele tričká, ktoré vyrábali pre seba,
alebo pre blízkych. Vložili do nich vlastnú
fantáziu a tvorivosť. Ako je to s ekonomickou stránkou takéhoto tábora? Nie každý
zrejme môže doňho deti poslať.

(pokračovanie na str. 7)

Kam s deťmi v lete?
(dokončenie zo str. 6)
Silvia Krišáková: „Ja si myslím, čo sa týka ekonomickej stránky, naše tábory sú veľmi
výhodné. Hoci sa v porovnaní s minulým
rokom cena zvýšila. Predtým to bolo 100
korún na deň, teraz je to približne 150.
Momentálne je to 700 korún na týždeň.
Keďže deti majú zabezpečený teplý obed
a pitný režim a v tejto cene sú zarátané aj
výlety, vstupenky, drobné odmeny, nákup
športových potrieb a všetkých pomôcok,
ktoré tu využívame, tak si myslím, že tá cena
je vynikajúca.“
O čo je tu najväčší záujem u detí?
Katka Tichá: „O výlety, kúpalisko, plávanie,
pobyt na slniečku.“
Silvia Krišáková: „Deti veľmi rady športujú,
naháňajú sa s loptou, takže v každom prípade, pobyt na čerstvom vzduchu. Najhoršie je,
keď nám nevyjde počasie a deti musia byť
zavreté pod strechou. Vtedy je to náročné na
psychiku, nielen detí, ale aj vedúcich.“
Ako je to so stravovaním?
Silvia Krišáková: „Obedy nám tento rok
zabezpečilo opäť Spojené predškolské zariadenie. V Materskej škole na ulici Janka Kráľa.“
Čo sa na jednotlivých turnusoch páčilo najviac deťom (niektoré absolvovali dva, tri,
niektoré len jeden turnus mestského detského tábora)? Na moje otázky reagovali napríklad Marián Gavorník, Dominik Puchel,
Lujza Skálová, Stanko a Mariana Jakábovci,
Barbora Križanová, Simona Šedivá, Veronika a Martinko Ukropcovci, Andrej Londák
a iní.

Hrávali sme hry. Súťažili. Chodili sme von, na
plaváreň. Boli sme aj na Záhorí.
Mne sa tam páčilo, ako sme skákali z veľkej
výšky do vody. Boli sme v parku. Hrali sme sa
na basketbalového kráľa. Súťažili sme aj
o penaltového kráľa. Maľovali sme na sklo.
Mne sa tu páči, ako sa hráme, chodíme na
kúpalisko, vedúce sa neboja pustiť nás do
vody. Robíme rôzne výtvarné výtvory. Urobili sme si táborovú vlajku, táborového panáka.
Maľovali sme poháre, dnes sme sa učili batikovať tričká. Bolo to zaujímavé.
Poslúchate, nemuseli vás vedúce aj napomínať?
Áno , raz sme sa naháňali so Simonou. Ale
bolo to také priateľské napomenutie.
Aké sú vedúce v mestských táboroch očami
detí?
Mozaika o Katke Tichej: Je dobrá vedúca.
Často nám niečo dovolí. Hrávame hry. Chodíme s ňou na výlety. Ani nás veľa nenapomína. Katka je na nás milá. Len niekedy na nás
zvýši hlas.
Ako vidia deti Silviu Krišákovú? Je veľmi

dobrá. Chodím k nej aj na výtvarnú. Je milá.
Robievame s ňou všelijaké výtvarnícke veci.
Je iná ako Katka. Lebo Katka chodí na počítače a Silvia by ich najradšej deťom zakázala.
Máme s ňou aj zábavu. Kreslila nám na tvár.
Je skvelá maliarka.
Detský pohľad na vedúcu Oľgu Kučkovú:
Bola dobrá. My sme s ňou boli aj trikrát na
dovolenke. Je aj vtipná.
Obrázok Martiny Bohunovej: Je dobrá. Robili sme s ňou súťaže ako basketbalový kráľ,
kráľovná, penaltový kráľ. Väčšinou je dobrá,
milá, aj trochu žartovná. Pripomína mi aprílové počasie. Chvíľku je vážna, chvíľku veselá,
taká premenlivá. Trošku prísnejšia. Vymýšľa
nám stále zábavu.
Milan Soukup
Foto autor

Branné cvičenie
IV. základná škola v Senici v spolupráci
Regrutačným strediskom Trnava zorganizovala na záver školského roka v rámci predmetu Ochrana človeka a prírody branný
kurz pre žiakov 3. – 9. ročníka. Vojenskí
profesionáli pripravili pre žiakov štyri stano-

vištia: protichemickej, zdravotnej a topografickej prípravy, na ktorých si žiaci vyskúšali činnosť s ochrannou maskou M-10,
ochranným odevom, obväzovanie povrchových rán končatín a prácu s mapou
i buzolou. K najzaujímavejšiemu stanovisku
však patrila strelecká príprava. Tam si
vyskúšali oblečenie, nepriestrelné vesty, aj
zborku a rozborku samopalu. Regrutačné
stredisko pripravilo pre žiakov prostredníctvom datavideoprojekcie i prezentáciu
modernej slovenskej armády, ktorá sa ukázala ako dobrým podnetom pre chlapcov
pri výbere svojho budúceho povolania.
Mgr. Branislav Grimm

Rozmohli sa čierne
skládky
Zdá sa, že žiť v čistom a upravenom
prostredí ešte nie je úplnou samozrejmosťou. Hoci sa robí pravidelný zber komunálneho i veľkoobjemového odpadu, stále
sa v katastri mesta objavujú čierne skládky.
V Senici sa problém s vytváraním čiernych
skládok a vysýpaním komunálneho i väčšieho odpadu okolo kontajnerov tento rok
prehĺbil.
Stal sa takým akútnym, že od septembra Mesto Senica pripravuje nové opatrenia. Mesto Senica v spolupráci s Technickými službami, a.s. Senica a Poľnohospodárskym družstvom už zlikvidovali asi 7
čiernych skládok v katastri mesta, čo
z kapitoly odpady odčerpalo vyše 600
000 Sk. Pritom počas jarného upratovania
mali občania možnosť všetko nepotrebné
vyhodiť do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a táto akcia stála 280
000 Sk. Najhoršie je, že po tom, čo sa
skládka zlikviduje, o krátky čas je vytvorená opäť. Je to napríklad v lokalite Nemček, Panská cesta či Brestové. Ide väčšinou o objemný odpad rôzneho charakteru. Pritom Mesto Senica a Technické služby na jar na všetky druhy odpadu otvorilo
zberový dvor v areáli bývalých kasární,
kde občania môžu odpad odovzdať bezplatne. O to viac zaráža, že odpad vzniknutý pri prerábaní bytu či výmene nábytku
končí na nelegálnych skládkach. Stále je
dosť ľudí, ktorí objemný odpad neodvezú
do zberového dvora, ale radšej za mesto,
do prírody.

Naučili sa plávať

V rámci projektu Pohyb-zdravie-krása
Základná škola v Senici na Mudrochovej
ulici zorganizovala v spolupráci s plavčíkmi
Mestskej plavárne plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka. Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátor ŠPZ

Situácia je natoľko vážna, že sa ňou
zaoberali na spoločnom rokovaní predstavitelia samosprávy i Technických služieb.
Od 1. septembra vstúpia do platnosti nové
pravidlá zberu odpadu. Napriek tomu, že
je vytvorený zberový dvor, opäť sa bude
v stanovených pravidelných intervaloch
odvážať objemný odpad uložený na stojiskách kontajnerov pri bytových domoch
a pred rodinnými domami. Ukladanie
odpadu na verejné priestranstvá sa bude
posudzovať v zmysle VZN za znečisťovanie, začo hrozia aj prísnejšie postihy.
Podrobné informácie ohľadom nových
pravidiel uverejníme v augustovom čísle
Naša Senica.
Viera Barošková
Ilustračné foto J. Valúšek
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Sonda do spokojnosti
v RO Kunov
Leto je plné síl. Slnko nás zaskočilo.
Každý prežívame chvíle oddychu inak.
Mnohí sa chodia iba osviežiť k vode, nájsť
tam tieň, rozptýlenie po práci, športovisko, požičovňu člnkov, vodných bicyklov...
Hľadajú rybársky raj, relax, lákavú gastronomickú ponuku za prijateľné ceny, aby
nemuseli doma variť počas dovolenky. 13.
júla sme sa oddychujúcich na Kunovskej
priehrade pýtali na ich spokojnosť. Čo im
ešte chýba a mohlo by tam byť...V ankete
ako sonde do spokojnosti reagovali nielen
Seničania.
Dáša Hromková: Sme v súkromnej
chate, varíme si sami a chodíme dolu na
langoše. Dá sa tu vybrať, dobre tu varia. Aj
ryby berú, hlavne pleskáče. Chytám ich
ako rybičky na návnady. A priateľ na ne
chytá šťuky.
Peter Žák: Čistota? Je tu čisto. Aj dnes
ráno tu chodili ľudia a zbieral odpadky.
Hluk tu nie je. V noci je tu pokoj. Je to
v pohode. Kúpe sa tu len na vlastné riziko,
plavčík je iba v lodenici. Čo tomuto stredisku ešte chýba ? Možno viac stánkov
s občerstvením, lebo dlho trvá obsluha.
Renáta Kromeková z Trnavy: Sme
v chate typu Okál patriacej RSMS. Boli
sme tu aj vlani. Chatky mohli byť čistejšie,
asi tam dlhšie nikto nebýval. V základnom
vybavení za tú cenu dnes ľudia čakajú
väčší komfort, mikrovlnky, aj rýchlovarnú
kanvicu. Nožík, sitko, a iné základné
potrenám dali, až keď sme si ich vypýtali.
Vraj im to ľudia pokradnú. Čo sa týka
ponuky a vybavenia v reštauráciách, som
spokojná. Dá sa vybrať, aj potraviny
a bufety sú tu dostatočne zásobené. Čistota okolia je dobrá. O pláž sa starajú.
Záleží aj na ľuďoch, či tu porobia neporiadok, hlavne po diskotékach!
Eva
Krištofová,
vychovávateľka
z Domova sociálnych služieb Svetluška
v Kunove: Prišli sme sem s deťmi po prvýkrát na skúšku. Zatiaľ sa nám tu páči.
Teraz tu máme 18 detí, v rámci integrácie
zdravé s postihnutými. S člnkovaním sme
spokojní. Chceli by sme sa ešte ísť kúpať.
Ale neviem, ako budú mať deti odvahu,
lebo prvá ich reakcia bola – fuj, špinavá
voda.
Lukáš Súkup z Čáčova, študent VŠD
v Žiline, plavčík v lodenici: Chodím sem
už štvrtý rok ako plavčík na brigádu.
Máme k dispozícii 11 vodných bicyklov
pre 2 osoby, 4 vodné bicykle pre 4 osoby
a 10 lodiek. Ľudia majú hlavne záujem
o vodné bicykle pre 4 osoby. O tie sa idú
pobiť. Keby tu nejaké zlepšenie záviselo
odo mňa, rozhodne by som prikúpil
vodné bicykle pre štyri osoby. Povyraďoval by som tieto staršie vodné bicykle
a nahradil ich novšími, keď aj nie úplne
novými. Už niečo pamätajú a hodilo by sa
ich zrenovovať.
Róbert a Alexandra Nečasovci: Sme
v podnikovej chate Technických služieb.
Z roka na rok sa to zlepšuje. Viacej služieb
by tu mohlo byť. Nestíhajú robiť langoše,
odkážu vás na konkurenciu. To by sa asi
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stávať nemalo. Alebo keby tu bola ešte
nejaká reštaurácia. To tu dosť chýba.
Pavol Pánik: Chata Mestského úradu je
vybavená všetkým, čo mladá alebo akákoľvek rodina potrebuje. Sklamaní sme
z bufetu oproti, aj z areálu, ktorý tu prenajímajú. Tenis stojí 100 korún na hodinu
a pozrite sa, ani čiary tam nie sú, sieť je
volejbalová. Prevádzkovatelia vám neposkytujú ani rakety, ani loptičky. Vy si ich
prinesiete, ešte by ste si pomaly mali natiahnuť sieť... Aj minigolfové ihrisko by
ľudia, ktorí sú za to zodpovední, mohli
ráno pozametať, aby nebolo zapadané od
lístia.
Martin Mihalovič – z požičovne športových potrieb v lodenici: Prevádzkovateľom celého areálu sú Rekreačné služby
mesta Senice. Môžem im poskytnúť celú
plochu, keď si donesú vlastné rakety, športové potreby alebo lopty. Môžu si požičať
futbalovú loptu, na nohejbal, alebo volejbalovú loptu. Potom sieť zdvihneme
a budú mať volejbal. Jednou z našich
povinností je to každé ráno pozametať.
Ale zo stromov nám tam napadá aj
behom dvoch hodín. Takže máme viac
roboty potom, keď musíme aj obslúžiť
zákazníkov a rýchlo utekať s metlami na
plochu. Občas teda nestíhame, ale väčšinou to býva vyčistené.
Jana Kuchtová: Som so službami spokojná. Chodíme sa sem kúpať, opaľovať,
na lodičky. Aj služby ako občerstvenie sú
dobre zabezpečené. No požičovné za
vodné bicykle dosť zvýšili a každý rok trošku zvyšujú.
Irma Chobotová: Možnože stojany na
bicykle by tu mohli urobiť, lebo veľa ľudí
sem chodí na bicykloch. Tiež sa prihováram za zníženie poplatkov za požičiavanie vodných šľapadiel. Určite by to rodiny
s deťmi viac využívali.
Martin Sillay z Poltára: Sme tu prostedníctvom Mestského úradu. Deti boli
vyberané väčšinou zo sociálne slabších
rodín. Ponuka je tu veľmi dobrá, zvlášť pre
deti, ktoré si nesmierne vážia každú vec.
Jediné, čo by som tu zmenil, sú v piatok
a sobotu diskotéky. Sú do skorých ranných hodín. Možno by nemali byť tak
dlho, lebo deti tu spia, je to veľmi počuť,
je to hneď vedľa.
Milan Soukup

Čo sa dá na priehrade
zmeniť?
Rekreačné služby mesta Senica spravujú
majetok mesta a poskytujú služby v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Máme
ubytovacie kapacity nižšej kategórie
v Turistickej ubytovni a v ubytovacom zariadení typu OKAL.
Zariadenia boli vybudované na spoločné ubytovanie so zabezpečeným stravovaním v Turistickej ubytovni. Kuchynky sú
zariadené najzákladnejšími potrebami
podľa zatriedenia do kategórie Turistická
ubytovňa a ubytovacie zariadenie typu
bungalov.
Každoročne pred začiatkom sezóny
dopĺňame a vymieňame kuchynské potreby a počas sezóny ich aj dopĺňame. V týždňových turnusoch sa tam rekreujú najmä

rodiny s deťmi. Jedni rekreanti si vážia vybavenia zariadenia, sú spokojní. Iní ničia zariadenie a pri napomenutí sa ohradia, že si
to zaplatili. Horšie skúsenosti máme s ubytovanými rybármi. Vynášajú nám nádoby
a nože k vode. Občas ich stratia alebo si
ich odnesú s úlovkom domov.
V rekreačnej oblasti prevádzkujeme aj
Chatu nad plážou, zatriedenú do vyššej
kategórie. Kuchynky sú vybavené aj mikrovlnou rúrou a varnou kanvicou a inými
potrebami. Tento komfort je však zohľadnený v cenách. Čo sa týka ostatných platených služieb, prevádzkujeme v rekreačnej
oblasti lodenicu a športovo rekreačný areál,
kde nakupujeme a obmieňame loďky
a vodné bicykle podľa finančných možností. V minulom roku sme dokúpili do
lodenice 4 ks plastových vodných bicyklov.
V požičovni sme mali aj spomínané
tenisové rakety, ktoré sú neúmerne drahé.
Rakety nevydržali v požičovni ani mesiac.
Pri poškodení, alebo ich zlomení sme
nemohli od zákazníkov vymôcť ani korunu. Taktiež veslá na loďky sú cenovo prehnané. Jedno veslo stojí 1 800 Sk. Počas
sezóny nám ich zlomia v priemere 10.
Ťažko dokázať úmyselné zlomenie.
V športovom areáli je vybudované viacúčelové asfaltové ihrisko. Slúži na rekreačné vyžitie, napr. volejbal, nohejbal, tenis,
futbal a podobne. Rekreantom, ktorí si
chcú zahrať tenis na vyššej úrovni odporúčame navštíviť tenisové ihriská v Senici.
Voda v priehrade je sledovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Doposiaľ sa nevyskytli žiadne závady
a vyhovuje normám na vodných plochách.
Je pomerne čistá. Pieskové pláže upravujeme jedenkrát v týždni preoraním a pobránením. Pred začatím sezóny nám prívalové
dažde trikrát zaplavili bahnom oblasť. Pokiaľ sa dalo, sme ho odviezli. Zvyšok
odstránime po sezóne, lebo dlhotrvajúce
horká neumožňujú odviesť teraz už suché
bahno.
Nechceme obťažovať rekreantov prachom a hlukom strojov. Snažíme sa čo najlepšie pripraviť a prevádzkovať ubytovacie,
športové a rekreačné zariadenia. Žiaľ,
máme v posledných rokoch veľa vandalizmu, hlavne po diskotékach. Rozbíjajú nám
zariadenia, poškodzujú značky, informačné
tabule, lavičky. Prevádzku v bufete a potravinách zabezpečujú súkromní podnikatelia,
ktorí poriadajú diskotéky. Ceny za požičiavanie lodiek, vodných bicyklov a športovo
rekreačného areálu máme v porovnaní
s okolitými prevádzkovateľmi rovnaké
alebo nižšie.
Každoročne vynakladáme veľa úsilia
a finančných prostriedkov, aby sme uspokojili všetkých návštevníkov rekreačnej
oblasti. Dlhotrvajúce teplé počasie a vysoká návštevnosť nám robí starosti s udržaním poriadku a čistoty. V rekreačnej oblasti prevádzkujeme cestné komunikácie,
verejné osvetlenie, verejné WC, sprchy
a šatne za ktoré sa neplatí, kanalizáciu, čističku odpadových vôd, kosíme, čistíme
a udržujeme všetky plochy. Našou snahou
je, aby boli návštevníci rekreačnej oblasti
spokojní. Avšak všetkým sa nedá vyhovieť,
lebo každý máme iné názory a požiadavky.
Štefan Majchrák, riaditeľ RSMS

Stretnutie jubilantov –
maturantov
V sobotu 8. júla sa na Mestskom úrade
v Senici uskutočnilo slávnostné stretnutie
bývalých študentov pri ich tohtoročnom
významnom životnom jubileu a 55. výročí
príchodu do tunajšieho gymnázia. Absolvovali ho ako poslední. Zároveň boli aj prví
maturanti jedenásťročenky.
Slávnostný akt prijatia na pôde Mestského úradu spojený so zápisom do Pamätnej
knihy mesta, ktoré si tohto roku pripomína
750. výročie prvej písomnej zmienky, vykonala poslankyňa Mgr. Mária Briestenská
spolu so Zborom pre občianske záležitosti
pri MsÚ.

Pani poslankyňa vo svojom príhovore
načrela do minulosti bývalého senického
gymnázia, ktoré pred viac ako polstoročím
sídlilo na Jilemnického, dnes Štefánikovej
ulici, oproti terajšiemu Mestskému úradu
a SŠSP, v tzv. Kuffnerovom kaštieli pri
parku.

Ing. Jozef Kamrla.
Riaditeľom gymnázia bol prof. Andrej
Švoňava, triednym profesorom Jozef Križan. Ďalšimi profesormi boli: Pavel Holobrádek, Zdenka Dvořáková, Ján Ďurgala, Ján
Malík, Ján Žigo, Karol Peško a krátku dobu
vysokoškolák Milan Jankovský. Po absolvovaní kvinty, sexty bolo gymnázium zrušené
v rámci školských reforiem a zriadená 11SŠ, ktorá bola umiestnená v novej budove
na Dlhej ulici (dnešná Obchodná akadémia). Vtedy študenti zrušeného gymnázia
museli zvládnuť za jeden školský rok
1953/54 učivo septimy, oktávy už v novej
jedenásťročenke. Tu po niekoľkých personálnych zmenách v pedagogickom zbore
k vyučujúcim pribudli pedagógovia: Viliam
Bartošovič, Stanislav Dubčák, Jozef Chro-

mý, Milan Šajánek a externisti: Ing. Ferdinand Lenorák, Milan Mráz. Riaditeľom
školy sa stal Jozef Chromý.
Naši jubilanti maturovali teda už v roku
1954 ako prví jedenásťročenkári. Bolo ich
30 študentov, z toho 14 chlapcov a 16 dievčat. S nimi maturovali ako „diaľkári“ aj dva
robotnícke kádre. K termínu stretnutia žilo
9 mužov (žiaľ, 4 zomreli, 1 nezvestný) a 14
žien (1 zomrela, 1 nezvestná).
Súčasné pomaturitné pozvanie prijalo
16 osôb žijúcich v rôznych krajoch Slovenska a jeden muž v ČR (Brno). V Senici žije
päť žien. Všetci sa v živote uplatnili ako inžinieri, prírodovedci, školskí, kultúrni, zdravotnícki riadiaci pracovníci, úradníci atď.
Vždy šírili dobré meno mestu, ku ktorému
ich viažu pekné spomienky na mladosť,
školské roky 1951 - 1954. Aj dnes sa radi
hlásia k svojmu mestu, ktoré dalo slovenskej kultúre, literatúre, vede, umeniu
mnoho významných osobností, čo potvrdili nedávne celomestské podujatia uskutočnené v máji tohto roku.
V mene ocenených jubilantov poďakovala za nezabudnuteľné zážitky na Mestskom úrade v Senici organizátorka príjemného stretnutia Mgr. Elena Sochorová Feldsamová. Menovaná zároveň popriala
750-ročnej Senici, svojmu rodnému mestu,
aby naďalej rástlo do veľkosti a krásy a aby
sa tu dobre žilo súčasným, ale aj budúcim
obyvateľom.
E. Sochorová

Dostihový deň bude
20. augusta
Poľnohospodárske družstvo Senica každoročne poriada v spolupráci so Závodiskom Bratislava 1 dostihový deň. V nedeľu
20. augusta o 13.30 hod. to bude už 14.
podujatie tohto rozsahu. Dostihy v Senici
časti Čáčov navštevuje pravidelne 3 - 5 000
divákov. Je to naozaj najvýznamnejšie stretnutie priaznivcov koní a dostihov na Záhorí. V tomto roku je v pláne šesť rovinových,
jeden prekážkový dostih a jeden dostih
poníkov.
PD Senica pripravilo pre návštevníkov
bohaté občerstvenie, hudobnú produkciu
v podaní dychovej hudby Záhorienka i zaujímavú tombolu. Pre víťazných aktérov jednotlivých dostihov sú pripravené i hodnotné ceny, tradične z brúseného skla. Celý
priebeh dostihov riadi dostihová komisia
pri Závodisku Bratislava. Posledné roky sa
teší veľkému záujmu divákov Bratislavská
stávková kancelária, kde je široká možnosť
stávkovania. Sviatočné nedeľné popoludnie je zároveň i oslavou ukončenia žatevných prác na PD Senica.
Organizátori prajú všetkým divákom príjemné prežitie dostihového popoludnia
i pekný športový zážitok.
Poľnohospodárske družstvo Senica má
ustajnených vo svojom dostihovom areáli
cca 30 - 35 dostihových koní. PD vlastní 12
koní, z toho sú dve chovné kobyly so žriebätami a 7 koní v príprave na dostihy. Jeden
objekt, v ktorom je ustajnených 9 koní má
prenajatý Stajňa Patrik Senica. Ďalších 13
dostihových koní má PD v tréningu od rôznych majiteľov.
Ing. Vladimír Holický
vedúci úseku ŽV PD Senica

Aby sme nezabudli
Také bolo nepísané motto fotosúťaže
Povodeň 2006, ktorú vyhlásili Záhorské
osvetové stredisko (ZOS), Slovenský zväz
ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Strana zelených Slovenska v Senici krátko po
tohtoročnej marcovej povodni. Podľa riaditeľky ZOS Ľubice Krištofovej aktuálnou
myšlienkou bola tiež ochrana životného
prostredia, pretože povodeň je dôsledkom
klimatických zmien a globálneho otepľovania.

V piatok 28. júla bola vo výstavných
priestoroch ZOS vernisáž a oceňovanie
autorov. „Do súťaže sa zapojilo 28 autorov,
z ktorých šiesti poslali klasické fotografie
a ostatní digitálne. Porota v zložení Pavol
Mikulíček, Samuel Jurišta a Adam Húšek
hodnotila 212 fotografií z regiónu zasiahnutého povodňami. Až 126 fotografií zachytávalo povodeň v Senici, ostatné rozvodnené
rieky v Podbranči, Sobotišti a Pomoravie. Na
výstave prezentujeme 82 najlepších prác,
ktoré zachytili dramatické chvíle, hrozivú
krásu nespútaného živla i romantické zábery prírody zrkadliacej sa v rozliatej vode“,
povedala riaditeľka ZOS Ľ. Krištofová.
Ocenenia v kategórii digitálnej fotografie získali Silvia Šaeniglová, Vladimíra Majerová, Rastislav Ševčík, Hana Šajánková,
Viera Šajánková, Michaela Kondlová, Alena
Pienčíková, Milan Buksár, Rastislav Surový.
Cenu SZOPK získala V. Majerová. V kategórii klasickej fotografie získali ceny Boris
Bača a Ľubica Krištofová. Mimoriadna cena
za kolekciu fotografií bola udelená Jozefovi
Húšekovi zo Senice a Marianovi Holenkovi
z Moravského Sv. Jána. Osobitné poďakovanie patrí Jozefovi Húšekovi, ktorý svoje
fotografie z marcovej povodne daroval
Mestu Senica. Do zaujímavej mozaiky spracoval 4 dni z viacerých miest Záhoria, keď
voda postupne naberala na sile a pustošila.
„Pri hodnotení sme zohľadňovali kompozíciu fotografie, technickú dokonalosť
a nemenej dôležitým kritériom bolo, aby
fotografia zachytávala atmosféru, vyjadrovala
konkrétnu situáciu“, povedal na
margo hodnotenia poroty Pavol Mikulíček.
Prečo fotil povodne M. Holenka? „Voda je
môj živel a živly, okrem vetra, ma fascinujú. Snažil som sa fotoobjektívom zachytiť čo najviac pre budúce generácie, aby si
z povodne zobrali ponaučenie. Takisto tí,
ktorí to môžu ovplyvniť a robiť všetko pre
to, aby voda v takom rozsahu neničila.“
Výstava potrvá do 16. augusta.
Viera Barošková, Foto autorka
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Pozdrav Senici
a Seničanom

Dve epizódy z histórie
Pri spomienke na Senicu a osobitne na
gymnaziálne roky tam strávené, vždy sa mi
najprv vynoria v pamäti dva pocity: škripot
tretier na škvárovej atletickej dráhe
a povznášajúce tóny Mozartovej hudby. Až
po týchto nasledujú ďalšie asociácie. Prirodzene, že sú to
viac-menej študentské
spomienky, oživované sporadicky
pri pomaturitnych
stretnutiach.
Lebo
obdobie rokov
1959 až 1962
v mojej privátnej
histórii, to je
obdobie "senické". Na vtedajšiu
JSŠ na Dlhú
ulicu, v tom čase
zmenenú na SVŠ, dochádzal som denne
z Jablonice, tak ako mnohí iní spolužiaci
z iných obcí okresu.
Neopakovateľné obdobie dospievania
a dozrievania, prvé lásky, tríbenie názorov
pre prvé formovanie individuality. Tiež
prvé poznávanie reality, čo nebolo iba na
pracovnom vyučovanie vo fabrike na
umelý hodváb. Bolo to už v posledných
záchvevoch totalitných praktík. Nešlo iba
o obliekanie modrých zväzáckych košieľ,
ale sme boli nútení ešte v učebniciach
začierňovať mená tých, ktorí boli nepohodlní režimu a mali byť pre študentov tabu.
Bolo medzi nimi ešte aj meno politika
a básnika so senickými koreňmi Laca
Novomeského... Niektorí profesori viac,
iní menej formovali nás vtedy ešte pre
„svetlú socialistickú budúcnosť“, hoci na
každom kroku sme sa mohli stretávať
s pokrytectvom a deformáciami tých ideí.
Ešteže zdravé záhorácke korene nám všeličo pomohli prefiltrovať a umožnili stáť
nohami na zemi. Aj napriek tomu, že sme
sa v súbore Mladosť i na hodinách spoločenského správania tanečného majstra
z Bratislavy doslova vznášali nad zemou.
A prečo sa v jemnom pradive spomienok vynoria práve spomínané zvukomalebné? Súviseli so záujmami a aktivitami
nás študentov v športe a kultúre. Aj keď
sme mali čo v športovej Senici obdivovať:
famózneho Jána Pláteníka vo futbalovej
bránke ešte na starom ihrisku pri letisku,
alebo motor hádzanárskeho mančaftu
Vlada Sedláka na ihrisku pri Sokolovni, ba
aj Cyrila Grebečiho s partiou vzpieračov
Dukly v ligových dueloch priamo v kasárňach, predsa len sme mali už svoje vlastné
túžby a plány. Telocvikár Dezider Hilkovič
sotva stačil nášmu záujmu o hádzanú, basketbal, hokej a napokon aj o atletiku.
Práve atletickú vášeň, povzbudenú
prvými televíznymi prenosmi z olympijských hier roku 1960 z Ríma, premenili
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sme v rovnakom roku na skutočnosť. Založil som v spolupráci so spolužiakmi atletický oddiel a prihlásil sa do krajskej súťaže. V roku 1961, skôr než sme sa rozpŕchli na prázdniny, absolvovali sme pod hlavičkou Slovana Dimitrov Senica tri stretnutia: doma na malej dráhe za budovou
školy so Slovanom Bratislava CHZJD
(vtedy Dimitrov), vonku so Sláviou Bratislava a Slovanom Galanta. Kolektív tvorili:
Ján Rýša z Hlbokého, Seničania Laco
Škoda a Milan Holovanišin, Ľuboš Gabaj
zo Šaštína, Ľuboš Podolský zo Stráží,
Dušan Stanek z Čárov, Viktor Halabrín
z Cerovej, napokon z Jablonice okrem
mňa ešte Dušan Polák. Prvenstvá zo Záhoráckych hier mládeže v atletike zo Skalice
1960, z Myjavy 1961 aj z Holíča 1962 patrili dorastencom senickej JSŠ s uvedeným
oddielovým „gruntom“. Škoda, že na historky niet miesta...
Druhá silná spomienka sa viaže ku
komornému orchestru, ktorý v tých rokoch
pôsobil v Senici. Jeho základ tvorili žiaci JSŠ
pod vedením vtedajšieho riaditeľa Čopjana.
Obsadenie sa mi podarilo zrekonštruovať
s pomocou jeho bývalých členov: prvé husle

Ľubomír Chalupka a Václav Šulc, druhé
husle Ján Čopjan a Ján Rýša, tretie husle Štefan Olšák a Eliška Zacharová, viola Marián
Mráz, violončelo Ján Oríšek, klarinet Jozef
Baček. Najďalej to v hudbe ako vedec
a vysokoškolský pedagóg v Bratislave dotiahol Prof. Dr. Ľ. Chalupka. Sledovanie skúšok
i vystúpení tohto komorného orchestra prehĺbilo môj vzťah ku komornej a symfonickej
hudbe.
Obe spomínané lásky sú mojimi celoživotnými sprievodcami: prvá profesionálne
a druhá povedzme emotívne. Epizódy súvisiace s ich podnetmi spred takmer polstoročia, pripomínam pri tejto príležitosti preto,
lebo tiež tvorili históriu jubilujúceho mesta.
Napokon nemôžem sa nezmieniť o návratoch do Senice, lebo aj tie majú dve podoby.
Okrem novinárskych a pretekárskych ciest
na Záhorácky maratón či na pomaturitné
stretnutia prichádzajú do Senice a tunajšej
Záhorskej knižnice moje knižky. Nuž a tu by
bola namieste spomienka na výborné základy a podnety slovenčinára z gymnaziálnych
rokov Jozefa Rehuša ...
Mgr. Miroslav Hazucha
športový publicista a historik
Banská Bystrica

List z kalendára

V Kunovskej (dnes Štefánikovej) ulici bola
teda Evanjelická škola umiestnená vedľa
fary, boli v nej učiteľské byty a kostol hneď
za školským dvorom. Stavali ju v r. 1862. Ako
to bolo dávno si uvedomíme až vtedy, keď
sa dočítame, že furmani dovážali stavebný
materiál zdarma a darovaný bol aj stavebný
kameň z Prietrže. Taktiež dnes si ťažko predstaviť triedu s 80 deťmi, štyrmi ročníkmi a
jedným učiteľom v jednej miestnosti. Pritom
bol poriadok a ticho. Viac by nám vedeli
povedať tu pôsobiaci učitelia: 1. Ján Bežo, 2.
Pavel Gašpar, 3. Pavel Vaníček, 4. Mária
Boorová, 5. Ján Feldsam, 6. Michal Chalupka, ktorí spia svoj večný sen na senickom
cintoríne.
Počiatkom 20. storočia mala Senica štyri
školy. Taký istý počet základných škôl má
Senica i dnes. Sú to oproti starým školám
giganty zásobené vyučovacími pomôckami
a školskými jedálňami. Naša malá škola mala
tiež svoje prednosti. Deti strážila lipa uprostred dvora a ohradený školský dvor umožňoval bezpečný voľný pohyb detí, ktorý žiakom terajších veľkých škôl chýba.
Ján Peter, Foto archív autora

Aj cez prázdniny stoja
školy
Tak to bolo vždy. Uvedomíme si to krátkym pohľadom na nový list historického
kalendára, na ktorom vidno dve školy - na
Kunovskej (dnes Štefánikovej) ulici. Najbližšia vpravo bola Evanjelická ľudová škola,
ktorá začala svoju činnosť v septembri 1862.
Vtedy boli i v Senici štyri ľudové (základné)
školy. Navštevovali ich nielen senické deti,
ale aj deti z Čáčova a Kunova. Najčastejšie
bola povinná školská dochádzka do 12
rokov. Potom už deti do školy nechodili.
Pomáhali rodičom, začali sa učiť remeslám
alebo vykonávať námezdné práce. Posielať
deti na ďalšie štúdium bolo možné len
v zámožných rodinách. Zo štyroch ľudových škôl boli tri cirkevné. Na vysvedčeniach
sa prospech z náboženstva uvádzal na
prvom mieste. Školské budovy sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti kostolov.

Siedma fotografia v kalendári v roku 2006.

Spoločenská kronika

Blahoželáme jubilantom
V auguste 2006 oslávia:

Uzavreté manželstvá

80 rokov Ľudovít Bučák, Júlia Drahošová, Emília Hižová, Pavla
Hrehušová, Vlasta Kalková, Mária Kunová, Helena Nazarejová
a Štefan Svatý.
85 rokov Barbora Jurovatá, Anna Oríšková, Alžbeta Pivolusková
a Alžbeta Vaculová.
91 rokov Rozália Theberyová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Marek Valla a Katarína Červenková
Emil Potůček a Jana Tökölyová
Marek Pavlík a Ing. Slavka Máčalková
Zdeněk Pinkas a Eva Čížková
Pavol Drinka a Viera Grajzová
Stanislav Jekel a Anna Bulová
Marek Žúrek a Natália Štefková
Ing. Miroslav Khír a Ing. Zuzana Úlehlová
Róbert Búzek a Lenka Dingová
Miroslav Martiš a Michala Zavadilová

Kurzová činnosť v Dome kultúry

Narodili sa
Filip Jurek
Lívia Sásová
Júlia Oravcová
Dominik Matula
Alexandra Pupková
Tomáš Greguš
Jakub Mazúr
Gabriel Holkovič
Karolína Bečková
Róbert Janečka
Lívia Heribanová
Filip Filípek
Tibor Kubovčík
Adam Lašák
Tamara Barkóciová
Klaudia Jankovýchová
Tomáš Kres

1.
1.
2.
4.
4.
6.
6.
8.
9.
16.
17.
19.
22.
22.
24.
27.
30.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Opustili nás
MUDr. Milan Würschner, J. Mudrocha 1351/20
vo veku 68 rokov
Pavol Barcaj, Nám. oslobodenia 16
vo veku 49 rokov
Ľudovít Štefek, Štefánikova 723
vo veku 55 rokov
Ivan Haba, Tehelná 406
vo veku 71 rokov
Mária Orgoníková, Fajnorova 804
vo veku 77 rokov
Viera Danielová, Kalinčiakova 295
vo veku 63 rokov
Štefan Dzindzík, Čáčov 301
vo veku 67 rokov
Vladimír Jankových, Čáčov 263
vo veku 72 rokov
Helena Juríková, L. Novomeského 1210
vo veku 56 rokov
Mária Prelcová, Štefánikova 1377
vo veku 75 rokov
Samuel Kubíček, Ružová 222
vo veku 76 rokov
Anna Otiepková, Štefánikova 1377
vo veku 90 rokov
Anna Bednárová, Štefánikova 1377
vo veku 80 rokov
Mária Gažová, Štefánikova 1377
vo veku 81 rokov
Štefánia Tobiášová, Štefánikova 707
vo veku 78 rokov
Florián Furko, Štefánikova 1377
vo veku 70 rokov
Ivan Tomeš, Čáčov 188
vo veku 54 rokov

3. 6. 2006

V školskom roku 2006/2007 Mestské kultúrne stredisko Senica pripravuje pre verejnosť bohatú ponuku kurzovej činnosti.
Počas dlhoročného pôsobenia MsKS využilo možnosť doplnkového
vzdelávania touto formou množstvo ľudí. Tí svoje novonadobudnuté
vedomosti zužitkovali neskôr pri cestách do zahraničia či pri výbere
zamestnania.
MsKS určuje kurzový poplatok v takej výške, aby boli pokryté všetky
náklady spojené s kurzom, ale zároveň, aby boli prijateľné pre občanov.
O ponúkanej kurzovej činnosti získate bližšie informácie u p. Kaščákovej v MsKS Senica, tel. kontakt: 034 651 2301 - 2, 0905 809 766,
kde sa môžete i prihlásiť.
Jazykové kurzy - anglický jazyk pre začiatočníkov i pokročilých
I. a II., video kurz anglického jazyka,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov i pokročilých I. a II.,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov.
Odborné kurzy
- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.
Praktické kurzy - 1x do týždňa 3 vyučovacie hodiny (dľa dohody
s lektorom),
- kurz šitia, spoločenský tanec pre stredoškolákov a žiakov 9. ročníkov
ZŠ, spoločenský tanec pre dospelých.
Anna Kaščáková, MsKS Senica

5. 6. 2006
5. 6. 2006
6. 6. 2006
7. 6. 2006
10. 6. 2006
11. 6. 2006
14. 6. 2006
16. 6. 2006
16. 6. 2006
18. 6. 2006
18. 6. 2006
19. 6. 2006
22. 6. 2006
22. 6. 2006
23. 6. 2006
25. 6. 2006
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na AUGUST 2006
Začiatky filmových predstavení o 21.00
hod. Predaj vstupeniek hodinu pred
predstavením v pokladni amfiteátra.

 Utorok 1. a streda 2. august
NEZVRATNÝ OSUD 3
Hlavná hrdinka Wendy má predtuchu, že
populárna horská dráha „The Devilęs
Flight“ sa vykoľají a všetci pasažieri budú
doslova rozmetaní po celom zábavnom
parku. Podarí sa jej presvedčiť zopár ľudí,
aby sa horskej dráhe vyhli a našli si radšej
inú zábavu.
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 115 min.
 Piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. august
SCARY MOVIE 4
„Štvrtá a konečne posledná časť trilógie...“
Pokračovanie úspešnej komediálnej série.
Keď nastane Vojna svetov, žiadna nenávisť
nie je dosť silná, žiadna osada nie je dosť
bezpečná a žiadne ostrie nie je dosť zubaté, aby z toho nemohla byť poriadna
„prdel“...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 83 min.
 Utorok 8. a streda 9. august
RAFŤÁCI
Každý z nás si spomína na nočnú moru
dospievajúceho teenagera, akou je dovolenka s rodičmi. A keď sa táto nočná mora
stane skutočnosťou aj vďaka nešťastnej
súhre náhod, je to naozaj k zlosti. Danny
s Filipom sa ale nevzdávajú ani v tejto situácii.
Vstupné: 50 Sk, MP, 104 min.
 Piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13.
august
PIRÁTI
KARIBIKU:
TRUHLICA
MŔTVEHO MUŽA
Kapitán Jack je späť! Kapitán Jack Sparrow
sa opäť vydáva na more, aby splatil dlh krvi
legendárnemu pirátovi Davey Jonesovi,
vládcovi morských hlbín a kapitánovi Bludného Holanďana. Will Turner a Elisabeth
Swann pripravujú svadbu, ale svoje plány
musia odložiť, keď sa nechtiac opäť zapletú s Jackom.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 149 min.
 Utorok 15. a streda 16. august
RÝCHLO A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
V rýchlosti je krása. Do kín sa vracia asi najrýchlejšia akčná séria súčasnosti. V prvej
kapitole sme spoznali odvrátenú tvár LA
a zbesilé naháňačky v jeho nočných uliciach, v druhom diele sme sa zoznámili so
šialenými jazdcami z Miami a tentoraz sa
Rýchlo a zbesilo presunieme do japonskej
metropoly Tokia.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 100 min.
 Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20.
august
POSEIDON
Luxusná zaoceánska loď Poseidon je jedinečná - je vyššia ako dvadsaťposchodový
dom, honosí sa 800 kajutami a 13 paluba-

mi. Túto noc sa väčšina pasažierov zišla
v hlavnej tanečnej sále, aby privítala Nový
rok vo veľkom štýle. Medzitým si prvý
dôstojník na mostíku všimne obrovskú
vlnu - vyše 30 metrov vysokú, valiacu sa
desivou rýchlosťou smerom na loď.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 98 min.
 Utorok 22. a streda 23. august
SUPERMAN SA VRACIA
Po rokoch záhadnej absencie sa „muž
z ocele“ vracia späť na Zem v epickom
akčno-dobrodružnom filme - úplne novom
príbehu zo ságy o jednom z najobľúbenejších hrdinov všetkých čias. Nielenže si
s ním chce jeho dávny nepriateľ raz a navždy vyrovnať účty, ale superman navyše
zistí, že žena, ktorú miluje, Lois Lane, si už
zariadila život po svojom. Alebo nie?
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 154 min.
 Piatok 25. august
AKO SA KROTIA KROKODÍLY
Rodinná komédia Marie Poledňákovej
o tom, že nikto nechce ostať sám. Otec
Luboš, ktorý pracuje v Alpách ako záchranár, sa vráti domov do Prahy oveľa skôr
ako pôvodne sľúbil. Jeho osemročná dcérka Amálka je nadšená, a tak odmietne ísť
do školy v prírode, aby si užila otecka.
Luboš sa vydá doškoly ospravedlniť Amálku. Dopadne to však tak, že Luboš nakoniec odchádza s celou triedou do Vysokých
Tatier...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 112 min.
 Sobota 26. a nedeľa 27. august
LEMRA LEMRAVÁ
Tripp nie je ani v tridsaťpäťke ochotný vyletieť z rodinného hniezda. Jeho zúfalým
rodičom ale práve došla trpezlivosť.
Dohodnú sa preto s rozkošnou Paulou,
ktorá má chytrý plán ako ich synáčika
konečne postaviť na vlastné nohy. Prečo
by sa mal Tripp sťahovať od rodičov, keď
mu u nich nič nechýba, vo svojej izbe má
všetko, čo potrebuje a špinavé prádlo mu
vyperie mama?
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 98 min.
 Utorok 29. a streda 30. august
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Slovenský dabing. Harryho Pottera čakajú
ťažké časy... Harry je prenasledovaný nočnými morami. Preto sa Harry teší na nadchádzajúci svetový pohár v metlobale, na
ktorom sa zúčastní spolu so svojimi kamarátmi Ronom a Hermionou a ktorý pre
neho znamená únik od zlých snov. Vstupné: 50 Sk, MP, 160 min.
 Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. september
GARFIELD 2
Slovenský dabing. Garfield, všetkými milovaný kocúr, odchádza do Európy. Cestuje
aj so svojím parťákom psom Odie, aby prekvapili svojho pána Jona, ktorý je práve
s priateľkou Liz v Londýne. Tu sa začína
Garfieldovo skutočné dobrodružstvo.
Vstupné: 60 Sk, MP, 77 min.

Vence k pamätníku
Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov pri príležitosti 62. výročia
SNP sa uskutoční 28. augusta pri soche
Víťazstvo na Námestí oslobodenia. Pietnu
spomienku organizuje Mesto Senica.

Kam na turistiku
V sobotu 26. augusta poriada Klub
slovenských turistov v Senici 26. ročník
tradičného pochodu Senická mašírovka. Súčasťou podujatia bude i večerná
partizánska vatra pri chate SNP na Rozbehoch.

Poradňa až v septembri
Poradňa pre verejnosť počas 2 letných
mesiacov nefunguje a klientov prijme opäť
v septembri. Termín stretnutí s odborníkmi
sa nemení, teda Poradňa pre verejnosť
bude vždy v posledný utorok v mesiaci.
V prvom poprázdninovom mesiaci
môžu občania pomoc a radu odborníkov
využiť v utorok 26. septembra. Občania
môžu využiť služby v právnej, sociálnej,
psychologickej a všeobecnej osobnostnej
problematike. Od septembra k týmto štyrom okruhom pribudne aj mediácia, čo je
riešenie konfliktov mimosúdnou cestou.
Mediátor ako tretia nezávislá strana v konflikte pomáha riešiť spory domáce,
obchodné, komunitné, personálne a pod.
Mediátor - sprostredkovateľ sa sústreďuje na hľadanie riešení, ktoré sú akceptovateľné sporiacimi stranami a vyplývajú
z ich potrieb. Výhodou a špecifikom
me/diácie v porovnaní so súdnym konaním je jej neformálnosť, rýchlosť, nižšia
cena, dôvernosť.
bar

Výstava drobných
zvierat
Slovenský zväz chovateľov v Senici pripravuje 31. Záhorácku výstavu holubov,
králikov a hydiny. Výstava drobných zvierat bude v parku pri Záhorskej galérii od
18. do 20. augusta. Prvé dva dni bude
otvorená pre verejnosť od 9. do 18. hod.,
posledný deň od 9. do 15. hod.

Okienko
JDS
Rekreácia v Liptovskom Jáne bude
od 14. do 20. septembra. Pravidelné stretnutie pri hudbe
v hoteli Branč bude 17. augusta o 15.
hod.
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