
Jubilantka Justína Šmidová s dcérou Jozefou a synom Viktorom  v deň svojich  stých
narodenín. Foto Viera Barošková
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Deň učiteľov
Je tu marec a v ňom deň, kedy učiteľ je

chvály hoden. V kalendári ho už niet,
preto dovoľte niekoľko viet.

28. marca si pripomíname odkaz veli-
kána pedagogiky Jána Ámosa Komenské-
ho. Po stáročia sa vraciame k jeho myš-
lienkam, vzdávame hold jednému z naju-
šľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa.
Je to zhoda náhod, že v mesiaci marec sa
narodil učiteľ národov, že tento mesiac je
oslavou kníh, bez ktorých si učiteľ nevie
predstaviť svoje poslanie v živote i to, že
v týchto dňoch sa prebúdza k životu i celá
príroda? Asi nie. Zdá sa, že všetko má
svoju logiku i zmysel. 

Pri vyslovení mena učiteľa národov
Jána Ámosa Komenského si treba pripo-
menúť, že žil v ťažkej dobe: strednú Euró-
pu zmietali náboženské boje, hlad a počas
tridsiatich rokov neutíchali zbrane. Zo svo-
jej vlasti musel emigrovať a ako vyhnanec
blúdil celou Európou. Napriek osobnému
utrpeniu, nepriateľskému prostrediu sníval
po celý život svoj sen o mieri, spoločen-
stve tolerantných a šťastných ľudí. Bol pre-
svedčený, že kľúčom k ľudskému šťastiu je
vzdelanie.

Z histórie je známe, že každá spoloč-
nosť kládla na prácu učiteľa a vychováva-
teľa vysoké nároky spojené s vlastnosťami,
ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrva-
losť, slušnosť, čestnosť, úprimnosť, tvori-
vosť, osobný príklad, lásku k žiakom...
O ľudskom šťastí, láske a výchove detí sa
od nepamäti krúti celý svet. Solón voľake-
dy povedal: „Pokiaľ žiješ, uč sa. Nečakaj
na starobu, aby ti priniesla múdrosť.“ Uči-
teľ nemôže za svojho žiaka prežiť život,
ani mu nemôže poskytnúť hotové recepty
na riešenie životných situácií. Môže mu
však pomôcť pri nadobúdaní zodpoved-
nosti za vlastné konanie, poodhaliť tajom-
stvá sebavýchovy, slobody, morálky,
pomáhať hľadať ľudské hodnoty.

Ľudovít Štúr sa pred vyše sto rokmi
vyjadril o učiteľoch takto:  „Učiteľ sa dal
do služieb ducha, a preto musí prejsť ces-
tou tŕnistou.“ Zdá sa, že mal pravdu. Dnes,
v období vlády financií, je práca učiteľov
spoločensky i ekonomicky nedocenená.
Ale to nie je dôvodom k smútku ani rezig-
nácií, skôr k zamysleniu nad sebou, svojou
prácou, svojím vzťahom k nej, k deťom,
nad svojím prístupom k životu vôbec.

Byť učiteľom by malo byť naďalej
veľkou cťou a radosťou súčasne, teda nie-
len odvahou či chvíľkovým východiskom
z núdze. Slovo učiteľ je stále z pojmov naj-
vznešenejších. Urobme všetko, aby takým
aj vždy zostalo. 

(pokračovanie na str. 3)

Vieme, čo znamená
pre mesto 7. apríl?

Senica je mesto, kde som sa narodila
a kde žijem. Žila som aj v Bratislave, pre-
cestovala som iné mestá a mám priateľov
v rôznych kútoch Slovenska. Ale Senica
ostane vždy mojím rodným mestom
a domovom. Prečo je to tak? Vždy ma zau-
jímala história a snažila som sa o mieste,
kde žijem, zistiť čo najviac. Niečo ma nau-
čili v škole, niečo som si prečítala, niečo
mi rozprávali rodičia, ľudia. Preto ju mám
rada, aj keď nie je dokonalá  a iste sú aj
krajšie mestá. Tu žili moji prapredkovia
a tu tvorili mozaiku histórie. Preto som jej
verná a obhajujem ju tak ako si matky
obhajujú dieťa, aj keď nie je dokonalé.
V tom spočíva podstata príslušnosti
k mestu, lokálne vlastenectvo. 

Ak by každý Seničan mal k svojmu
mestu a jeho obyvateľom rovnako kladný
vzťah, žilo by sa tu lepšie. Podstata spočí-
va v spoznávaní histórie miesta, kde žije-
me. Dejiny viac či menej známe sa v Seni-
ci odvíjajú už neuveriteľných 3 000 rokov,
možno viac. O živote ľudí z doby bronzo-
vej sa dozvieme len z vykopávok. Ale sú tu
aj dejiny, o ktorých vieme viac a sú aj žijú-
ci pamätníci novodobých dejín, ktoré boli
poznačené krvou, utrpením a hrdinstvom.

Neďaleko za mestom stojí pamätník
čáčovskému richtárovi Bartoňovi , ktorý
položil život za to, aby sme ostali Slovákmi.

V meste máme pamätníky vojakom,
ktorí padli v prvej svetovej vojne a pamät-
ník, pripomínajúci začiatok novodobých
dejín, kedy sa naša vlasť zbavila jarma
fašizmu.               (pokračovanie na str. 3)

Zázrak života
Málokomu je dopriate prežiť taký dlhý

a plnohodnotný život, ako dostala do vien-
ka Justína Šmidová. Jej dlhovekosť vyjadre-
ná na narodeninovej torte číslovkami 1907
– 2007 je obdivuhodná.  Stých narodenín
sa dožila 23. marca v dobrom zdraví,
duševnej sviežosti a so zmyslom pre
humor. 

Do senického Domova dôchodcov  jej
k vzácnemu životnému jubileu prišli zavin-
šovať podpredseda Trnavského samospráv-
neho kraja Zdenko Čambal, primátor Seni-
ce Ľubomír Parízek, starostka Čárov Anež-
ka Bozelmanová, vedúca odboru Trnavské-
ho samosprávneho kraja Blažena Flamíko-
vá, zástupcovia Ministerstva sociálnych
vecí a rodiny  a veľa ďalších známych a oby-
vateľov Domova dôchodcov, kde pani Jus-
tína býva druhý rok. 

Hlavnými a najvzácnejšími gratulantmi
však boli deti Jozefa Turčanová z Trnavy
a Viktor Šmida, ktorý kvôli maminej storoč-
nici pricestoval z Kanady. Najstaršia dcéra
Ľudmila je už nebohá, no jej syn a hlavne
vnuk pani Justíny Ľubomír Mráz sa podujal
spoločne s Domovom dôchodcov zorgani-
zovať celú oslavu.  

Riaditeľka Domova dôchodcov Zita Riš-
ková oboznámila hostí s najdôležitejšími
medzníkmi života storočnej obyvateľky
a zaželala starenke naďalej taký elán, akým
prekypuje teraz.  Jubilantka si so záujmom
vypočula list od Marienky,  židovského
dievčaťa, ktoré počas 2. svetovej vojny
ukrývali. Z Izraela jej poslala list s poďako-
vaním   za   záchranu života i za to, že svo-
jou obetavosťou jej umožnila opäť nájsť
lásku k ľuďom.  (pokr. na str. 5)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
3. riadne mestské zastupiteľstvo sa kona-
lo 15. marca. Rokovanie viedol primátor
mesta Ľubomír Parízek. Na rokovaní bolo
prítomných 25 poslancov mestského
zastupiteľstva a jeho rokovanie bolo uzná-
šania schopné. Na rokovaní boli ďalej prí-
tomní vedúci oddelení mestského úradu
Milan Jakubáč, riaditeľ Mestského kultúr-
neho strediska, Štefan Majchrák, riaditeľ
Rekreačných služieb mesta Senica, Marián
Fojtlín, zástupca Technických služieb, a.s.
Senica, Ján Bachura, riaditeľ Mestského
podniku služieb, spol. s r.o.,   Miloš Šajánek
a Milan Hessek, riaditelia Službytu, spol.
s r.o. Senica, Krysztof Siwiec, riaditeľ II.
základnej školy, Branislav Grimm, riaditeľ
IV. základnej školy, Ivana Nosková, riadite-
ľka Materskej školy, Zuzana Krčmáriková,
riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb,
n.o. Jozef Srnka, riaditeľ Obvodného
pozemkového úradu v Senici, Bohdan Tel-
gársky, generálny sekretár Slovenského
Červeného kríža, Jozef Kovačovský, veliteľ
Mestského hasičského zboru,  zástupcovia
médií a ďalší zástupcovia organizácií pôso-
biacich v meste.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Petra Huttu za zástupcu primátora mesta
dlhododobo uvoľneného pre výkon funk-
cie a zároveň aj za člena mestskej rady
a určilo okruh úkonov a činností, ktoré
bude vykonávať,
- Martina Lidaja za člena mestskej rady.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok,
- stanovisko hlavného kontrolóra k dodrža-
niu podmienok na prijatie úveru v celkovej
sume 75 793 000.- Sk na finančné vykrytie
kapitálových výdavkov,
- správu o činnosti mestskej polície za rok
2006 aj s pripomienkami,
- správu o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ v Senici a Dobrovoľného
hasičského zboru v Senici za rok 2006,
- informatívnu správu o projektoch imple-
mentovaných z fondov EÚ v roku 2006.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o dodržiavaní
všeobecne záväzného nariadenia – zásad
hospodárenia s majetkom mesta pri nakla-
daní s majetkom mesta,
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu mesta Senica na
roky 2007, 2008, 2009,
- rozpočet mesta Senica na roky 2007,
2008 a 2009, pričom rozpočty príjmov
a výdavkov mesta pre roky 2008 a 2009
boli schválené ako nezáväzné.
Rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený
nasledovne v tis. Sk:
Bežný rozpočet príjmy 295 259    

výdavky 288 434
Kapitálový rozpočet príjmy 306 124    

výdavky 468 199
Finančné operácie príjmové 159 077    

výdavkové 3 827 
Rozpočet celkom príjmy 760 460

výdavky    760 460  

Rozpočet mesta sa prvýkrát zostavil
ako viacročný, pričom rozpočet na roky
2008 a 2009 nie je záväzný.  

Rozpočet mesta na rok 2007, hlavne
v časti kapitálových príjmov a kapitálových
výdavkov značne prevyšuje rozpočet roku
2006, pretože v časti príjmu sa očakáva
príjem z grantu na priemyselný park a oča-
kávaný príjem z odpredaja podielu mesta
v spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica
a odpredaja tepelno – energetických zaria-
dení v majetku mesta. Kapitálové výdavky
zahŕňajú dokončenie realizácie priemysel-
ného parku, spolufinancovanie kanalizácie
Čáčov a Kunov, realizáciu prípojky vody
Dolné Suroviny, projektovú dokumentáciu
pre spojenie ciest II/500 a III/5117, prepo-
jenie ul. Továrenskej a Priemyselnej, III.
etapu cyklotrasy, rekonštrukciu komuniká-
cií a chodníkov,  budovanie nových parko-
vísk a ihrísk, spolufinancovanie akcií na
školách, investície v rekreačných a kultúr-
nych zariadeniach a ďalšie, ktorých realizá-
cia  sa bude odvíjať od plnenia naplánova-
ných kapitálových príjmov v roku 2007,
- dispozície s majetkom, 
- žiadosti o poskytnutie dotácie s rozpočtu
mesta v súlade so všeobecne záväzným
nariadením mesta č. 20 nasledovne:
- Volejbal klub Senica, s.r.o.
400 000 Sk 
- Výchova talentovanej mládeže vo veku
10 - 19 rokov, materiálne zabezpečenie prí-
pravy hráčok  na turnaje a súťaže
- Zariadenie sociálnych služieb, n.o.
Senica 1 200 000 Sk 
-  Prevádzka zariadenia  a skvalitnenia slu-
žieb v zariadení pre úsek zariadenia s opat-
rovateľskou službou
- Pro Region, n.o. 300 000 Sk
- Skvalitnenie prevádzkových  i programo-
vých služieb pre mentálne postihnuté   deti
Domova sociálnych služieb Svetluška
v Kunove.
- zloženie 8 výborov v mestských častiach,
ktoré sa skladajú z poslancov zvolených
v príslušnom volebnom obvode a občanov
príslušnej mestskej časti a zástupcov
mestskej polície,
- projektové zámery mesta na programové
obdobie  2007 – 2013, 
- prevod vlastníctva bytov, 
- doplnenie Všeobecne záväzných naria-
dení, ktorými sa určujú termíny konania jar-
mokov, 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 43 Trho-
vý poriadok Mestského podniku služieb,
ktorým sa zriaďuje trhovisko   na Hviezdo-
slavovej ul., 
- zvýšenie poplatku za stravu v školských
jedálňach pri ZŠ pre žiakov:
1. stupňa na 25 Sk za 1 obed,
2. stupňa na 27 Sk za 1 obed.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- Obvodnému pozemkovému úradu
v Senici vykonanie pozemkových úprav
v zmysle z.č. 330/1991 Zb. o pozemko-
vých úpravách v katastrálnom území Seni-
ca a Kunov.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania:
- návrh na odpredaj budovy súp.č. 1396
a priľahlých pozemkov v k.ú. Senica Slo-
venskému Červenému krížu.

Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- schváleným výborom v mestských čas-
tiach, uskutočniť prvé zasadnutia do 30.
marca 2007 a zvoliť predsedov výborov
v mestských častiach, 
- mestskému úradu zabezpečiť dodržiava-
nie rozpočtu mesta Senica na roky 2007
až 2009,
- financovanie kapitálových výdavkov
zabezpečiť až po prijatí finančných zdro-
jov na účte mesta,
- riaditeľom príspevkových a rozpočtových
organizácií predložiť na najbližšie rokovanie 
MsZ návrh vlastného rozpisu rozpočtu.

Úplné znenie prijatého uznesenia na 3.
riadnom zasadaní mestského zastupiteľst-
va je na internetovej stránke mesta
www.senica.sk   a na sekretariáte pred-
nostky mestského úradu. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ  

Uzávierka cesty 
Mesto SENICA upozorňuje na úplnú

uzávierku  cesty III/50010 do Čáčova  -
spojovacej z miestnou komunikáciou
Železničná ulica  z dôvodu stavby Odka-
nalizovanie mestských častí Čáčov
a Kunov.

Úplná uzávierka trvá od 19. marca do
13. apríla  do 16. hod. Úsek je  riadne
vyznačený dočasným dopravným znače-
ním, ktoré žiadame dodržiavať. 

Za pochopenie  a rešpektovanie dočas-
ného dopravného značenia ďakujeme.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ 

Trhovisko opäť na  
Hviezdoslavovej ulici

Od 1. apríla bude mať Senica    trho-
visko opäť na Hviezdoslavovej ulici pri
Mestskom  podniku služieb. K tomuto
kroku Mesto Senica pristúpilo po tom, čo
Agrostav ako vlastník trhoviska na Hurba-
novej ulici pri autobusovej stanici dal
Mestu výpoveď z nájomnej zmluvy. Pos-
lanci mestského zastupiteľstva na rokova-
ní 15. marca schválili všeobecne záväzné
nariadenie Trhový poriadok  pre nové
trhovisko. 

Prevádzka trhoviska je v správe  Mest-
ského podniku služieb, ktorého riaditeľ
Ján Bachura nás informoval, že už prebie-
hajú stavebné úpravy. V tejto fáze majú
charakter istého provizória,  aby sa stihla
jarná sezóna. Počas roka 2007 budú
dokončené všetky úpravy trhoviska na
základe spracovanej štúdie tak, aby spĺňa-
lo  všetky predpísané náležitosti. Jeho
súčasťou budú sociálne zariadenia, fon-
tánka, elektrina. Rekonštrukciu (staro)
nového trhoviska finančne  rieši vo vlast-
nej réžii Mestský podnik služieb.

Trhovisko bude slúžiť len na predaj
ovocia, zeleniny, kvetov  a priesad. Pre-
dajcom budú k dispozícii predajné stoly.
V rámci služieb zostane na trhovisku
zachovaná prevádzka grilovanie
a pizzeria. bar 
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Predstavujeme 
viceprimátora Senice   

Mgr. Peter Hutta,
44-ročný  učiteľ,
H v i e z d o s l a v o v a
483/8, koalícia SDKÚ
– DS a SZS, volebný
obvod č. 4.

Novým viceprimá-
torom Senice sa na
rokovaní mestského

zastupiteľstva (MsZ) v Senici 15. marca stal
Peter Hutta, ktorý sa automaticky stal aj čle-
nom mestskej rady.  V novej funkcii v samo-
správe  začal pracovať  21. marca. 

„S prácou v samospráve sa stretávam po
prvý raz, hoci za poslanca mestského
zastupiteľstva som kandidoval aj pred 4
rokmi. Mojou prvoradou úlohou bude čo
najrýchlejšie sa oboznámiť  so všetkými
základnými zákonmi a dokumentmi, týkajú-
cimi sa činnosti samosprávy.  Súbežne
s tým samozrejme začnem plniť úlohy, kto-
rých okruh mi vymedzilo mestské zastupi-
teľstvo,“  povedal    P. Hutta.  

Zástupca primátora Senice sa  bude
zaoberať aktualizáciou  analytickej a strate-
gickej časti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta, spracúvaním
koncepcie  rozvoja jednotlivých oblastí
života mesta,  projektmi a čerpaním financií
zo štrukturálnych  fondov EÚ.  Do jeho pra-
covnej náplne patrí aj  koordinácia  medzi
mestskou radou, jednotlivými komisiami
MsZ s mestským úradom a jeho jednotlivý-
mi oddeleniami. Do jeho náplne spadá aj
plnenie úloh  na úseku  civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia a mimori-
adnych úloh. 

V Senici bola v tomto volebnom období
obnovená činnosť  mestských výborov.
Kopírujú 8 volebných  obvodov mesta
a tvoria ich poslanci zvolení v danom voleb-
nom obvode, občania a príslušníci Mestskej
polície Senica, ktorí plnia funkciu tajomní-
kov. Prvé stretnutie primátora a zástupcu
primátora s predsedami mestských výborov
bude 3. apríla. V prvej vzájomnej diskusii si
nielen ozrejmia činnosť mestských výbo-
rov,  ale tiež nájdu aj systém vzájomnej
informovanosti a následného riešenia pod-
netov z mestských výborov.  Táto agenda
takisto spadá do pôsobnosti viceprimátora
Huttu, u ktorého sa budú sústreďovať poži-
adavky na riešenie z jednotlivých častí
mesta. 

Peter Hutta sa narodil   24. mája 1962
v Senici. Štúdium  na Fakulte telesnej
výchovy a športu a Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského  s aprobáciou telesná
výchova a nemecký jazyk ukončil v roku
1985. Po roku základnej vojenskej služby
nastúpil v októbri 1986 ako učiteľ na Stred-
né odborné učilište v Senici, kde pracoval
až do  nástupu do novej funkcie v samos-
práve. Je ženatý,  s manželkou Lenkou majú
9-ročnú dcéru Karolínu. K jeho záľubám
parí šport, hlavne futbal.  Ako hráč TJ SH
Senica prešiel všetkými vekovými kategó-
riami.  V rokoch 1987 – 1993 hral za dospe-
lých v 2. Slovenskej národnej lige. Futbalu
sa stále aktívne venuje. bar 

Dôchodcov
samospráva podporuje  

K najväčším a najaktívnejším organizá-
ciám Jednoty dôchodcov Slovenska  na
Záhorí patria  seniori v Senici. Aktivitu čle-
nov  i všetkých dôchodcov intenzívne pod-
poruje aj samospráva, ktorej  ročná   dotá-
cia na činnosť, stravovanie a ďalšie aktivity
je vyše pol milióna Sk.

Samospráva Senice sa usiluje svojim
starším spoluobčanom vytvárať čo najlep-
šie podmienky, aby  aj v starobe mohli
aktívne vypĺňať čas a angažovať sa pri rôz-
nych činnostiach. Napriek svojmu veku sa
mnohí zapájajú  do verejného života a pris-
pievajú cennými radami i prácou.  Mestská
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Senici, ktorej predsedníčkou je Božena
Hradská,   má približne 700 členov.  Spolu
s Radou  starších, ako poradným orgánom
primátora Senice, riešia pripomienky
dôchodcov na skvalitňovanie  života
v meste. Na výročnej schôdzi 14. marca sa
zišlo vyše 400 členov. Bilancovali svoju čin-
nosť za minulý rok  a stanovili si hlavné
ciele tohtoročnej činnosti. Na prítomných
predstaviteľov Mesta Senica   primátora
Ľubomíra Parízka a prednostku Katarínu
Vrlovú adresovali svoje pripomienky, naprí-
klad ohľadom zlepšenia autobusovej
dopravy do polikliniky. Primátor Senice
Ľubomír Parízek odpovedal aj na všetky
ďalšie otázky. Pomoc zo strany samosprá-
vy považuje za samozrejmú ako poďako-
vanie dôchodcom za celoživotnú prácu
v prospech rozvoja mesta. Senickí seniori
spolupracujú s rôznymi organizáciami
a pripravujú spoločné podujatia a pravi-
delne sa stretávajú aj s dôchodcami z part-
nerského mesta Velké Pavlovice.  

V kultúrnom  programe vystúpili  deti
z CVČ  Stonožka, žiaci ZUŠ, členovia
súboru Rovinka  a družinári zo IV. ZŠ v cel-
kovom počte 60. Obecenstvo ich odme-
ňovalo vďačným potleskom. Zábava pri
dychovke Seničanka trvala do večerných
hodín.        Viera Barošková, Foto autorka 

Deň učiteľov
(dokončenie zo str. 1)

Naša spoločnosť dnes naliehavo potre-
buje príklady dobrých učiteľov, ktorí sami
nestratia smer vedúci k métam ľudskosti
a nedovolia v labyrinte života zablúdiť
našim deťom.

Najväčší pevec nášho národa Pavol
Orságh Hviezdoslav sa o kráse a vzneše-

nosti učiteľského povolania vyslovil takto:
„Učiteľ je poslom ľudu, hry voľnej kúzlo
má ten pridané, kým spevci kol si ako vtáci
hudú, on v ľude musí plniť svoje poslanie.“

Medzi takýchto poslov, ktorí šíria medzi
svojimi žiakmi múdrosť, lásku, vysoké
morálne vlastnosti patríte i vy, ctení peda-
gógovia. Všetko najlepšie k vášmu sviatku.

Mgr. Branislav Grimm, riaditeľ IV. ZŠ 

Vieme, čo znamená
pre mesto 7. apríl?
(dokončenie zo str. 1)

Alebo povedané jednoduchšie, kedy sa
skončila druhá svetová vojna. Je to už 63
rokov, čo máme mier a slovo vojna v mla-
dej generácii evokuje skôr bojové počíta-
čové hry. V nich má hrdina 10 životov
a systematicky ničí svojich nepriateľov. Vir-
tuálny hrdina bez matky, otca, rodiny, man-
želky. Keď ho zabijú, začne nová hra.
O vojnách v rôznych častiach sveta sa
dozvedáme z obrazoviek televízorov a pri
krvavých záberoch sa už ani neodvracia-
me, ba nevadí nám ani to, že večeriame.
Zvykli sme si. Keď je u nás sviatok či civil-
ný alebo cirkevný, ľudia ho berú ako deň
voľna a strávia ho v záhradkách, garážach
alebo doma. Na rozdiel od iných krajín,
kde ľudia vyjdú do ulíc a oslavujú.  Každú
jar, 7.apríla a 8.mája, sa v meste konajú
oslavy oslobodenia Senice a konca vojny.
Zíde sa pár starších obyvateľov, pár zástup-
cov politických strán  a inštitúcií. Zahrá
hudba, zaznie prejav, položia sa kvety. Za
15 minút je po oslave, každý sa ponáhľa
domov, veď je po pracovnej dobe. Len
zopár tých, čo ešte vojnu pamätajú nostal-
gicky a so smútkom pomalým krokom
opúšťajú námestie. Kedysi na oslavy chodi-
li povinne i školy. Dnes s malými výnimka-
mi na oslave deti nevidíte. Prečo? Lebo
majú po vyučovaní a prikázať im nemož-
no? Deti a mládež by mali poznávať aj túto
históriu mesta. Keby nebolo 7.apríla,
možno by sme museli hovoriť po nemecky
a mesto by vyzeralo inak. Fašizmus sa
s ľuďmi nemaznal. Takisto 8. máj , deň
konca vojnového utrpenia, je dôvod na
oslavu aj dnes. A minimálne aspoň symbo-
licky sa pokloniť tým hrdinom, čo ostali na
bojovom poli a ležia na našom cintoríne.
Nie virtuálni terminátori, ale muži, synovia,
bratia, otcovia, ale i matky, dcéry, sestry.
Možno by mali mladí, ale i tí straší ľudia iný
vzťah k mestu .  A 7. apríl by pre nich
neznamenal len Deň narcisov.

A preto ako poslankyňa mestského
zastupiteľstva  a predsedníčka komisie pre
vzdelávanie a kultúru, ale predovšetkým
ako občianka tohto mesta chcem apelovať
na školy, pedagógov, inštitúcie, a všetkých
Seničanov: vážte si svoje mesto, svoju his-
tóriu a vyjdite si aspoň raz do roka na
námestie pripomenúť a vzdať vďaku tým,
čo za nás položili život. Rozprávajte o deji-
nách mesta deťom, zaslúžia si to a budú
naň hrdí. Aby sa spomienkové obrady
nestali len  formálnou povinnosťou upada-
júcou do nezáujmu. 

RNDr. Ľubica Krištofová
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Ocenené osobnosti
pedagogiky a kultúry

V kaviarni hotela Branč sa 28. marca
popoludní uskutočnilo slávnostné stretnu-
tie pedagogických a kultúrnych osobností
mesta Senica. Tradičné podujatie pripravili
Mesto Senica a komisia pre vzdelávanie,
kultúru a Zbor pre občianske záležitosti.
Spolu 34 osobností prevzalo od najvyšších
predstaviteľov mesta ocenenia za význam-
né počiny v roku 2006 v pedagogickej,
výchovnej a kultúrnej činnosti.  
Mgr. Elena  Cígerová – učiteľka sloven-
ského jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na
Komenského ulici v Senici. V školstve pra-
cuje 29 rokov, z toho 8 rokov pôsobila ako
riaditeľka školy. Je autorkou publikácie
Osobnosti mesta Senica. Pripravuje žiakov
na literárne súťaže , v ktorých dosahuje
popredné umiestnenia. Vydáva školský
časopis Občasník. Vedie školskú kroniku
a spracovala históriu školy.

Mgr. Alena Bocmanová - učiteľka sloven-
ského a francúzskeho jazyka v OA Senica.
Na škole pôsobí 27 rokov. Dlhé roky vedie
kroniku školy a spracúva ročenku školy.
Podieľa sa na organizovaní kultúrneho živo-
ta študentov. Vzhľadom na precíznosť
práce bola menovaná za školskú koordiná-
torku maturitných skúšok

Mgr. Milan Bošák – člen Zboru pre ob-
čianske záležitosti pri MsÚ Senica. V zbore
pracuje viac ako 20 rokov. Aj jeho zásluhou
dosahujú občianske obrady, hlavne rozlúč-
ky so zosnulými, vysokú úroveň. Do pove-
domia senickej verejnosti sa zapísal ako
dlhoročný učiteľ Gymnázia Ladislava
Novomeského v Senici.

Mgr. Mária Briestenská - učiteľka  francúz-
skeho jazyka v OA Senica. Na škole pôsobí
od roku 1987 a stala sa propagátorkou fran-
cúzskeho jazyka. Netradičné spôsoby
výučby spojené s využitím multimediál-
nych technológií uplatnila ako koordinátor-
ka vzdelávacích projektov. So svojimi žiak-
mi v rámci spolupráce s partnerskými ško-
lami reprezentovala nielen OA v Senici, ale
aj SR.
Mgr. Vlasta Czoborová – učiteľka Spojenej
školy v Senici. Dlhodobo dosahuje výborné
výchovno-vzdelávacie výsledky. Na škole pra-
cuje ako učiteľka špeciálnej základnej školy.
Úspešne vedie krúžky v mimovyučovacom
čase. Je vedúcou predmetovej komisie. Doží-
va sa významného životného jubilea.

Peter Čulen – kapelník Dychovej hudby
Seničanka. V rôznych hudobných telesách
pracuje už 25 rokov. Ako kapelník Seničan-
ky pôsobí od roku 2003. Pod jeho taktov-
kou sa súbor úspešne rozvíja a realizuje
svoj koncertný program. Svojou produk-
ciou vzorne reprezentuje mesto Senica.

Mgr. Dagmar Ferenčíková - učiteľka slo-
venského jazyka v ZŠ na Mudrochovej ulici
v Senici. V školstve pracuje 18 rokov. Je
vedúcou predmetovej komisie SJ a literatú-
ry. Svedomito si plní pracovné povinnosti,
vedie školský časopis Mudroško. Úspešne
pripravuje žiakov na literárno-recitačné
súťaže. Organizuje mimoškolské podujatia
a exkurzie pre žiakov. 

Milan Gál – riaditeľ ZUŠ v Senici. Je dlho-
ročným vynikajúcim pedagógom hry na
klarinet. Od r.1990 je riaditeľom školy,
ktorú v súčasnosti navštevuje 1050 žiakov.
Nadviazal na úsilie svojich predchodcov
a vybudoval z tejto školy jednu z najväčších
a najkvalitnejších na Slovensku. 

Mgr. Antónia Hartmannová - učiteľka slo-
venského a anglického jazyka v Súkromnej
strednej školy podnikania v Senici. Indivi-
duálne pracuje so študentmi a rozvíja ich
poznávacie i emocionálne schopnosti. Pri-
pravuje študentov na olympiádu v anglic-
kom jazyku a koordinuje vyučovanie zahra-
ničných lektorov na škole. Organizuje
zahraničné  zájazdy pre študentov.

Mária Hladká – odborná pracovníčka ZOS
v Senici. Pracuje na informačno- vzdeláva-
com oddelení, kde vedie vzdelávacie pro-
gramy zamerané na prevenciu drogových
závislostí, kriminality, a iných negatívnych
javov. Spolupracuje s národnostnými men-
šinami , znevýhodnenými skupinami obča-
nov a s občianskymi združeniami.  Zásluž-
ná je jej práca na pasportizácii kultúrnej
činnosti v regióne.

Mária Chrenková -  vychovávateľka Spoje-
nej školy v Senici. Dlhodobo a zodpovedne
vykonáva prácu vychovávateľky internátu
školy. Starostlivo a citlivo pristupuje k uby-
tovaným deťom, ktorým sa venuje i nad
rámec svojich pracovných povinností.
V tomto roku sa dožíva životného jubilea.

Mgr. Mária Jánošová - učiteľka 1.- 4.ročníka
ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Je náročná na
prácu žiakov , ochotná vždy pomôcť.
V práci so žiakmi je veľmi trpezlivá, pria-teľs-
ká a obľúbená. Využíva individuálny prístup
a rozvíja čitateľskú gramotnosť. Je ve-dúcou
učiteľskej a žiackej knižnice na škole. 

Mgr. Dana Janáčková - odborná pracov-
níčka Záhorskej galérie v Senici. V galérii
pracuje od jej vzniku a venuje sa výskumu
tvorby záhorských umelcov. Kurátorsky pri-
pravila množstvo výstav. Spracovala mono-
grafiu Jána Náhlika. V roku 2006 kurátorsky
pripravila 1.sympózium SOCHY
SMRDÁKY. Venuje sa aj detskému výtvar-
nému prejavu. V tomto roku sa dožíva
okrúhleho životného jubilea. 

Jaroslav Jankovič – učiteľ ZUŠ v Senici. Od
roku 1976 sa venuje pedagogickej práci
ako učiteľ  hry na dychové nástroje a key-
board. Počas svojho pôsobenia na škole
vychoval  viacerých úspešných hudobníkov
a orchestrálnych hráčov. Aktívne sa zapája
do spoločenského a kultúrneho života
mesta účinkovaním v rôznych hudobných
zoskupeniach. V tomto období sa dožil
významného životného jubilea.

Oľga Holičová – pracovníčka Záhorskej
knižnice v Senici. V tejto organizácii prežila
najaktívnejšie roky svojho profesijného živo-
ta. V roku 1987 nastúpila do oddelenia spra-
covania fondov, no celá čitateľská verejnosť
sa s ňou najčastejšie stretáva ako s odbor-
nou pracovníčkou oddelenia beletrie. Je
zodpovedná, trpezlivá, komunikatívna. 

Ladislav Košinár – dlhoročný dobrovoľný
pracovník ZOS Senica. Je zanieteným pro-
pagátorom astronómie, ktorú približuje
deťom  a mládeži prostredníctvom predná-

šok, súťaží i praktických pozorovaní. Vedie
deti k láske k prírode, životu a úcte k vede
a tradíciám. Medzi podujatia, ktoré patrili
a patria k jeho srdcovým záležitostiam
treba začleniť Letnú školu astronómie,
letné pochody na Bradlo na počesť výročí
M. R. Štefánika, súťaže Vesmír očami detí,
Čo vieš o hviezdach.

Mgr. Alena Kováčová – zástupkyňa riadi-
teľa pre 1.stupeň ZŠ na Komenského ulici
v Senici. V školstve pracuje 24 rokov. Počas
svojej praxe najčastejšie vyučovala v 1.roč-
níkoch, kde dosahovala veľmi dobré
výsledky. Pripravuje žiakov na vedomostné,
kultúrne a výtvarné súťaže. Je spoluautor-
kou prezentácie školy v elektronickej podo-
be. Prípravou Dňa otvorených dverí a iných
podujatí úspešne prezentuje školu na verej-
nosti.    

Mgr. Ivana Kovačičová – učiteľka 1.- 4.roč-
níka ZŠ a etickej výchovy na Mudrochovej
ulici v Senici. Svedomito pristupuje k plne-
niu pracovných povinností. Úspešne pripra-
vuje žiakov na matematické súťaže  Pyta-
goriáda, Matematická  olympiáda, Mate-
matický klokan. Je dlhoročnou vedúcou
metodického združenia na 1.stupni. 

Mgr. Jarmila Matelová - učiteľka sloven-
ského jazyka a hudobnej výchovy v ZŠ na
Sadovej ulici v Senici. Na škole pracuje od
roku 1988. Pod jej vedením žiaci dosaho-
vali výrazné úspechy v speváckych súťa-
žiach Slávik Slovenska a Putujeme za ľudo-
vou piesňou. Zodpovedne pripravuje žia-
kov na prijímacie pohovory  a Monitor 9. Je
vedúcou predmetovej komisie slovenský
jazyk a pracuje ako predseda odborovej
organizácie na škole.

Mgr. Vladimír Michalka – učiteľ telesnej
výchovy a biológie v SOU Senica. Na škole
pracuje od roku 1981.Je vedúci predmeto-
vej komisie Telesná výchova. Organizuje
a zúčastňuje sa  na športových aktivitách
a súťažiach školy. Je spoluautorom a reali-
zátorom projektu Otvorená škola v oblasti
športu. 

Mgr. Soňa Nedobová - učiteľka slovenské-
ho jazyka a výtvarnej výchovy v ZŠ na ulici
V. P. Tótha v Senici. Na škole pôsobí 20
rokov. Úspešne zapája svojich žiakov do
výtvarných súťaží nielen v rámci mesta, ale
i celého Slovenska. Estetické cítenie u žia-
kov rozvíja návštevami výstav organizova-
ných kultúrnymi inštitúciami mesta.  

Štefan Orth – učiteľ ZUŠ v Senici. V škole
pôsobí od roku 1991. Verejnosť ho pozná
ako výtvarníka, ktorého tvorba je známa
doma i v zahraničí. Počas svojej pedago-
gickej praxe vychoval a na ďalšie odborné
štúdium pripravil a neustále pripravuje svo-
jich zverencov. Je autorom viacerých cez-
hraničných projektov MOSTY a PLENÉR.
Výborné výsledky dosahujú aj jeho žiaci
štúdia pre dospelých, o čom sa verejnosť
mala možnosť presvedčiť na viacerých
výstavách. 

RNDr. Peter Polák - učiteľ matematiky, ché-
mie a informatiky v ZŠ na Komenského
ulici v Senici. V školstve pracuje 20 rokov.
Úspešne pripravuje riešiteľov matematic-
kých súťaží a olympiád. 

(pokračovanie na str. 5)
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Ocenené osobnosti
pedagogiky a kultúry
(dokončenie zo str. 4)

Pracuje ako správca školskej počítačovej
siete, je autorom internetovej stránky školy.
Je odborným garantom projektu Infovek,
spolupracoval na tvorbe projektov Európa
v škole a Digitálni štúrovci.

PhDr. Gabriela Poláčková – psychologička
Pedagogicko-psychologickej poradne
v Senici.  V poradni pracuje od roku 1980.
Počas svojho pôsobenia venovala starostli-
vosť v oblasti psychodiagnostiky, poraden-
stva, profesijnej orientácii deťom a žiakom,
ich rodičom a pedagogickým pracovníkom.
Aktívne a erudovane pracuje pri riešení
školských problémov a poskytovaní rád žia-
kom formou individuálnych konzultácií
a tematických besied.

Mgr. Mária Radičová -  riaditeľka ZŠ na
Sadovej ulici v Senici. Na škole pracovala
najskôr ako učiteľka 1.stupňa a ruského
jazyka. Od roku 1990 bola zástupkyňou
pre 1.stupeň. Vo funkcii riaditeľky je od
roku 1999. Pod jej vedením škola dosahuje
výborné výsledky. Má veľmi dobré organi-
začné schopnosti, čoho dôkazom je zapo-
jenie školy do mnohých medzinárodných
projektov.  Vo vyučovacom procese pod-
poruje odborné vzdelávanie pedagógov,
rozvoj nových  a progresívnych metód vyu-
čovania, z ktorých najvýraznejšie je dalton-
ské vyučovanie.
Ing. Jana Redechová – učiteľka ekonomic-
kých predmetov v Súkromnej strednej
školy podnikania v Senici. Aplikuje moder-
né výchovno-vyučovacie metódy, sleduje
ich účelné a efektívne využitie. Vedie štu-
dentskú firmu prostredníctvom aplikovanej
ekonómie s cieľom priblížiť študentom
podnikanie v akciovej spoločnosti. Organi-
zuje súťaže medzi triedami a kultúrno-spo-
ločenské aktivity študentov.
Mgr. Anna Reháková - učiteľka slovenské-
ho jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na
Sadovej ulici v Senici . Na škole pracuje od
jej otvorenia v roku 1978 až dodnes. Má
veľmi zodpovedný prístup k práci a vycho-
vala už viac generácií  žiakov, z ktorých sa
mnohí stali úspešnými vo svojej profesii. Je
vedúcou predmetovej komisie slovenského
jazyka. 

Mgr. Oľga Sedláková - učiteľka matemati-
ky a fyziky v Gymnáziu Ladislava Novo-
meského v Senici. Viac rokov viedla pred-
metovú komisiu matematiky. Vo svojom
voľnom čase sa venuje matematickým
talentom z radov študentov, ktorí pod jej
vedením dosahujú viaceré úspechy v mate-
matických súťažiach. Ako triedna učiteľka
vychovala desiatky žiakov, ktorí sa uplatnili
v živote ako dobrí odborníci .

Mgr. Anna Škvorcová - učiteľka 1.- 4.roční-
ka ZŠ na Ulici V. P. Tótha v Senici. Na škole
pôsobí od roku 1985. Učí striedavo v 1.a 2.
ročníku. Dosahuje výborné výchovno-
vzdelávacie výsledky. Je vedúcou kabinetu
1.stupňa. V roku 2006 absolvovala vzdelá-
vanie učiteľov v oblasti využívania infor-
mačno-komunikatívnych technológií
v práci učiteľa. 

Mária Štajgerová - učiteľka MŠ na Ulici J.
Kráľa v Senici. Takmer 30 rokov  vychová-
va najmladšiu generáciu. Dosahuje vynika-
júce edukačné výsledky v príprave detí na
vstup do ZŠ. Preferuje partnerský štýl
práce a vytvára pre deti vhodné socio-
emocionálne prostredie. Pripravuje deti na
výtvarné prehliadky a súťaže.  Individuálne
pracuje s deťmi s odloženou školskou
dochádzkou. 
Vladimír Vágner – učiteľ telesnej výchovy
a geografie na Gymnáziu Ladislava Novo-
meského v Senici. Celú svoju pedagogickú
kariéru pôsobil na tejto škole. Viac ako 20
rokov viedol predmetovú komisiu telesnej
výchovy. Pravidelne organizoval  lyžiarske
kurzy a kurzy ochrany človeka a prírody.
Stal sa symbolom práce s mladými ľuďmi
v oblasti športových aktivít. Počas svojho
dlhoročného pedagogického pôsobenia
vychoval množstvo športových talentov
a nadšencov.

Anna Tallová – učiteľka MŠ na Novomes-
kého ulici v Senici. Výchove najmladšej
generácie sa venuje 26 rokov. Dosahuje
vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelá-
vacích činnostiach pri príprave detí na
vstup do ZŠ. Využíva individuálna a tvorivý
prístup k deťom. Aktívne sa podieľala na
mimoškolských projektoch s environmen-
tálnym zameraním. Kreativitou a tvorivos-
ťou prispieva k vytváraniu pozitívnej atmo-
sféry na pracovisku a medzi deťmi.
Ing. Jana Tomlainová – učiteľka odbor-
ných predmetov a chémie v SOU Senica.
Na škole pracuje 27 rokov. Dlhodobo je
hodnotená ako zodpovedná a tvorivá uči-
teľka odborných chemických predmetov.
Pripravuje a usmerňuje žiakov v stredo-
školskej odbornej činnosti. Pracuje na
implementácii projektu Program poraden-
stva o učebných a študijných odboroch
v regióne Senica a Skalica.

RNDr. Oľga Ulehlová – členka Komisie pre
vzdelávanie, kultúru a Zbor pre ob-čianske
záležitosti pri MsZ Senica. Dlhé roky praco-
vala ako učiteľka i zástupkyňa v SOU Seni-
ca.  V súčasnosti vedie Poradňu pre verej-
nosť pri MsÚ Senica. V tomto roku sa doží-
va významného životného jubilea.

Mladý Európan v Senici
Informačné centrum Europe Direct Seni-

ca zoorganizovalo 2. ročník regionálneho
kola vedomostnej súťaže Mladý Európan,
ktorá sa v Senici uskutočnila po prvý raz.
Určená bola  pre žiakov 3. ročníkov stred-
ných škôl. Do súťaže sa prihlásilo 12 stred-
ných škôl, no podľa propozícií sa mohlo
zúčastniť len 10 družstiev. 

V Dome kultúry sa  27. marca schádzali
študenti  plní vedomostí. Súťažiacim sa pri-
hovorila Lucia Balogová zo zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku, ktorá im
popriala  veľa úspechov. Ingrid Šrámková
z Úradu vlády SR vyzdvihla možnosti, ktoré
sa im naskytli po vstúpení SR do Európskej
únie. Účastníkov pozdravil aj  zástupca pri-
mátora  Senice  Peter Hutta.

Súťaž sa skladala z troch kôl. V prvom
čakal na súťažiacich vedomostný test, ktorý
obsahoval  päťdesiat otázok, týkajúcich sa

EÚ. Druhé kolo pozostávalo zo skladania
puzzle so symbolikou EÚ  bez predlohy.
Do tretieho  finálového kola postúpili iba
prvé tri družstvá, ktoré dosiahli najviac
bodov.  Do finále postúpili družstvá z Gym-
názia Myjava, Gymnázia Pierra de Couber-
tina Piešťany a Obchodnej akadémie Seni-
ca, kde ich čakal vedomostný kvíz, zamera-
ný na identifikáciu obrázkov z troch oblas-
tí: osobnosti, dominanty a symboly člen-
ských krajín.

Na treťom mieste sa umiestnili žiaci
Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan
a na druhom žiaci Gymnázia Myjava. Zví-
ťazili študenti z Obchodnej akadémie Seni-
ca, ktorí boli odmenení novými Mp3 pre-
hrávačmi. Zároveň postúpili do celosloven-
ského kola súťaže Mladý Európan, ktoré sa
uskutoční 26. apríla  v Nitre, kde sa stretnú
so všetkými  víťaznými družstvami z ostat-
ných regionálnych kôl a budú hrať o ďalšie
vecné ceny a krátkodobý poznávací pobyt
v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli. 

Pracovníci Informačného centra Europe
Direct prajú víťaznému družstvu, aby ich
neopúšťal elán pri ďalšej príprave a želajú
im veľa úspechov v celoslovenskom kole.     

Mgr. Ľuboš Hazucha 
Foto Ľubica Melišová

Zázrak života
(dokončenie zo str. 1)

Za krásny a obdivuhodný ľudský postoj
dostala Justína Šmidová, rodáčka z Čárov,
v roku 1991 aj ocenenie Spravodlivý medzi
národmi, ktorý jej odovzdal izraelský veľvy-
slanec na Bratislavskom hrade. 

Na pani
Justíne nebol
v deň jej stých
n a r o d e n í n
badať úcty-
hodný vek,
všetko sledo-
vala, reagova-
la  na otázky
a vtipne
odpovedala,
s p o m í n a l a .
Na svoj krás-
ny vek si so

všetkými pripila  a tešila sa zo života.  
A čomu vďačí za svoj vysoký vek? Justína

Šmidová vraví: „Hlboká viera v Boha ma
sprevádza celý môj život.“ Aj naša redakcia
jej želá  všetko najlepšie.

Viera Barošková

Reprezentanti OA: Petra Tureková, Dana
Hlavičková a Štefan Gažo 
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Vence k pamätníku
Pri príležitosti 62. výročia oslobodenia

Senice bude 5. apríla o 14.30 pietna spo-
mienka pri soche Víťazstvo na Námestí
oslobodenia.  Túto udalosť si položením
vencov pripomenú predstavitelia samos-
právy Senice, Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, politických strán,
inštitúcií a občianskych združení.   Sme
presvedčení, že prídete vo väčšom počte
ako zvyčajne, uctiť si svojou účasťou jeden
z historických medzníkov nášho mesta.  

bar 

Štruktúra obyvateľstva
mesta Senica za rok
2006
Počet obyvateľov 

k 1. januáru 2006:         20 566
k 31. decembru 2006:   20 486

Prisťahovalo sa: 248
Odsťahovalo sa: 294

Počet narodených: 172, z toho dievčat 79
Najviac detí sa narodilo v decembri - 18,
najmenej v novembri - 9.
Najčastejšie mená: Laura, Lara, Tamara,
Kristína, Klaudia, ale aj Lejla, Adam, Jakub,
Šimon, Filip, Peter, ale aj Ilek.
Dvojičky sa v tomto roku nenarodili.
Prvým občanom, ktorý sa narodil 2. januá-
ra 2006 bol Roman Polák, Palárikova 289.

Počet sobášov: 123, z toho občiansky
obrad malo 78.
Počet uvítaní do života: 63.

Počet slávnostných občianskych akcií
v obradnej miestnosti: 11, napr. prijatie
najlepších študentov mesta pri príležitosti
Dňa študentstva, účastníkov 6. medziná-
rodného festivalu zborového spevu, SZPB
pri príležitosti 62. výročia SNP, delegácie
z družobných miest Švajčiarska, prijatie
delegácií z družobného mesta z Poľska. 

Počet zomrelých: 202, z toho žien 94.
Počet občianskych obradov: 43.
Ak porovnáme počet zomrelých a narode-
ných mesto zostarlo, lebo sa narodilo o 30
detí menej ako zomrelo občanov.
Najviac ľudí zomrelo vo februári - 26,
v novembri - 24, najmenej v septembri - 6.
Najstaršia občianka Helena Dzindzíková
v r. 2006 sa svojich stých narodenín nedo-
žila, zomrela týždeň pred narodeninami.

V meste v roku 2006 žilo:
80-ročných: 75
85-ročných: 32
90-ročných: 13
91-ročných: 8
92-ročných: 5
93-ročných: 5
94-ročných: 2
95-ročných: 2 - Margita Sadloňová, 

Helena Szabová
97-ročných: 1 - Pavlína Kašťáková
99-ročných: 2 - Justína Šmidová, 

Elena Witzová.

Spoznali sme prácu
MsÚ

Návštevu Mestského úradu  v Senici
pre našu 8.A triedu zorganizovala 6. feb-
ruára zástupkyňa riaditeľa školy  Dagmar
Procházková v rámci občianskej výchovy.

Cestou nás sprevádzal milý, ale pravde-
podobne túlavý psík, ktorého odchytil pra-
covník Mestskej polície a zaviezol ho do
útulku. V MsÚás privítala prednostka Kata-
rína Vrlová, ktorá nám zaujímavo poroz-
právala o organizačnej štruktúre mesta
Senica, dozvedeli sme sa o hlavných
bodoch mestského rozpočtu aj s konkrét-
nymi sumami. Videli sme aj pracovisko
Mestskej polície s miestnosťou na monito-
rovanie mesta s novým kamerovým systé-
mom.

V závere našej návštevy sme šli „skon-
trolovať" prácu primátora Ľubomíra Paríz-
ka, ktorého sme zastihli pri rokovaní.
Venoval nám pár minút, ukázal nám svoju
pracovňu, dary, ktoré dostal od družob-
ných miest i zástavu mesta Senica z 19.
storočia.

V mene celej triedy sa chceme poďa-
kovať za milé prijatie a dôkladné obozná-
menie sa s prácou MsÚ, čo nám pomôže
i naďalej rozvíjať vedomosti v rámci obči-
anskej výchovy a neskôr uplatniť v praxi.

M. Blanárová, L. Búzková a M. Planka
8. A trieda IV. ZŠ 

Ocenené práce 
1. kategória –predškolský vek
Sabinka Paracková (na foto): 
Môj kamarát z vesmíru 
- MŠ Senica, ET Čáčov 
Marián Bryndza: Sediaci Marťan 
- MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova ul.
Matúš Nečas: Pristátie ufónov  
- ZUŠ Senica
Miška Mindžáková: Vesmírne preteky 
- ZUŠ Senica
Vincent Vystavel: Slniečko  - ZUŠ Senica

2. kategória - ZŠ - 1. stupeň
Jakub Jurkovič: Krása vesmíru  
- I. ZŠ Senica

3. kategória - ZŠ  2. stupeň
Michaela Reháková: Mimozemšťan 
- II. ZŠ Senica
Dominika Bartáková: Vesmír - II. ZŠ Senica
Andrej Burda: Vesmírne lode a technika
- I. ZŠ Senica

4. kategória - ZUŠ  1. stupeň ZŠ
Christián Hološka: Vesmírne objekty
- ZUŠ Senica
Veronika Polakovičová: Návštevníci
- ZUŠ Senica
Frederika Ravasová: Prvý krok na Marse
- ZUŠ Senica
Lucia Maláriková: Galaxia - ZUŠ Senica
Peter Hladík: Vesmírne vlny - ZUŠ Senica

5. kategória – ZUŠ  2. stupeň ZŠ
Lucia Ďurovková: Výbuch supernovy
- ZUŠ Senica
Nikoleta Nemečkayová: Mimozemšťan
- ZUŠ Senica
Alexandra Kubinová: Súhvezdie Veľkej
medvedice - ZUŠ Senica
Dominik Sova: Nové súhvezdie 
- ZUŠ Senica
Lenka Koprlová: Štartujúca raketa 
- ZUŠ Senica

Je potešiteľné vidieť ako sa deti dokážu
pohrať s náročnými výtvarnými technika-
mi. Tohtoročná výstava je toho dôkazom.
Novinkou tento rok bola počítačová grafi-
ka, ktorá doteraz ešte nebola zastúpená.
Ocenené práce budú zaslané do Sloven-
skej ústrednej hvezdárne v Hurbanove,
kde bude nainštalovaná celoslovenská
výstava. Virtuálna celoslovenská výstava
bude prístupná na www.suh.sk. 

Dňa 21.marca  si mali možnosť preveriť
svoje vedomosti mladí astronómovia
v rámci 17. ročníka regionálnej vedomost-
nej súťaže Čo vieš o hviezdach. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách. Predsedom hod-
notiacej poroty bol Svetozár Štefeček.
V prvej kategóriu Senicu reprezentoval
Daniel Tököly z Gymnázia Senica. V 2.
kategórii 3. miesto obsadil Tomáš Serina
z II. ZŠ Senica, a tak si zabezpečil postup
do krajského kola, ktoré sa uskutoční
v Hvezdárni a planetáriu v Hlohovci. 

RNDr. Magdaléna Hesseková
ZOS Senica

Tajomný vesmír na
obrázkoch 

Už tradične sa mesiac marec nesie
v znamení astronómie a Záhorské osve-
tové stredisko Senica zorganizovalo už
XXII. ročník regionálneho kola výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí.  Do súťaže sa
zapojilo 36 základných, materských
a umeleckých škôl z okresov Senica a Ska-
lica so 410 prácami. Regionálna výstava je
nainštalovaná v Základnej umeleckej škole
v Senici do 4. apríla. 

Vernisáž spojená s odovzdávaním cien
najlepším mladým výtvarníkom sa usku-
točnila 13. marca. Z vystavených prác
v každej kategórii porota v zložení Štefan
Orth, Ladislav Košinár, Hana Nečasová,
Kristína Kovalčíková a Magdaléna Hesse-
ková vybrala a ocenila tie najvýraznejšie
práce. O tom, že výber tento rok nebol
vôbec jednoduchý svedčia všetky vystave-
né práce. 
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Čo robiť? 
Nie každý z nás vie

presne a správne zareago-
vať, ak sa dozvie, že jeho
dieťa je ohrozené drogou
alebo inou návykovou lát-
kou. V prvom rade zacho-
vajte pokoj a rozvahu.

Nepodceňujte nebezpečenstvo, ale ho ani
nedramatizujte.
- Pamätajte, že každé dieťa môže urobiť
chyby a zistené skutočnosti môžu byť pre
rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí chybné
rozhodnutie následne aj on a jeho násled-
kom často dochádza k zhoršeniu vzťahov
medzi dieťaťom a rodičom.
- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu,
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite to
a dajte mu najavo, že vám môže dôverovať.
- Pamätajte, že od dnešného dňa neexistu-
je pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa.
- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovládať
svoje konanie, a preto nemá význam ho
obviňovať.
- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to nepo-
môže – možno by ste museli hlboko nač-
rieť do svojho svedomia.
- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor voči
vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša ura-
zená pýcha a neschopnosť priznať si svoju
vinu.
- Svojím správaním poskytujte svojmu die-
ťaťu dostatok porozumenia a lásky, vytvá-
rajte mu prostredie poskytujúce istotu,
bezpečnosť a pocit domova.
- Urýchlene problém riešte, neodkladajte
ho na neskôr , že sa to vyrieši samo. Takt-
ne zistite fakty, odlíšte domnienky a klebe-
ty od skutočnosti.
- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie alebo
dokonca o liečebné zásahy.
- Nechajte si v takomto prípade poradiť od
odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku
dôvery (číslo telefónu 07/4446 0606),
vyhľadajte odbornú pomoc (Centrum pre
liečbu drogových závislostí, Hraničná 2,
Bratislava, číslo telefónu 07/5341 7464,
07/5341 7467) a postupujte podľa poky-
nov, ktoré Vám títo odborníci poskytli.
- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu dostup-
né a nepretržité poradenské služby, účinné
preventívne programy a nepodceňujte ani
pomoc rovesníka rovesníkovi. V každom
meste sú psychologické poradne na rieše-
nie týchto problémov.
- O zistených skutočnostiach informujte
zainteresovaných členov výchovného tímu
(psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár )
a vyžadujte od nich diskrétnosť. Nekarhaj-
te vaše dieťa pred týmito osobami.
- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodine.
Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť sebacit
dieťaťa tým, že mu síce preukazujú lásku,
ale zároveň dávajú najavo i svoju neúctu
k jeho osobe, napríklad demonštratívnym
bavením sa o jeho nedostatkoch v jeho prí-
tomnosti, odmietaním v dôsledku únavy
a nedostatku času, neplnením sľubov.
- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy až
urážajúcou, kompenzáciou  (zahŕňaním
zvyčajne materiálnymi statkami ) z dôvodu
pocitu rodičovskej viny, ale naopak darujte
mu vašu trpezlivosť a váš voľný čas – majte
čas sa s ním rozprávať.
- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým. 

Alkohol na cestách
Napriek tomu, že dopravná nehodo-

vosť sa prvé dva mesiace roku 2007 vyví-
jala pozitívna a počet dopravných nehôd
na cestách okresov Senica a Skalica klesol,
následky dopravných nehôd sú tragickej-
šie ako v minulom roku. Pri 149 doprav-
ných nehodách, ktoré šetrili policajti
v prvých dvoch mesiacoch, zahynuli tri
osoby (v rovnakom období minulého roku
ani jedna), 3 osoby boli ťažko a 29 ľahko
zranených.

K ďalším negatívnym ukazovateľom
patrí fakt, že vzrástol počet dopravných
nehôd, pri ktorých bol u vodiča zistený
alkohol. Z tohto dôvodu budú policajti
okresného riaditeľstva PZ

venovať zvýšenú pozornosť kontrolám
dodržiavania zákazu jazdy pod vplyvom
alkoholu.

Polícia ďalej upozorňuje vodičov moto-
rových vozidiel na zvýšenú opatrnosť
a bezpečnosť vzhľadom na zvýšený
výskyt nemotorových účastníkov cestnej
premávky, chodcov, rozšantené deti, na
pohyb neosvetlených bicyklistov a neo-
značených chodcov na cestách vo večer-
ných hodinách, keď je do značnej miery
znížená viditeľnosť. OR PZ Senica

PIN kód a platobné
karty

V poslednom čase sa opätovne vyskyt-
li prípady odcudzenia platobnej karty
spolu s PIN kódom, čo nesmieme uľahču-
je prácu páchateľom, ktorí sa takto bez
námahy dostanú k finančným prostried-
kom obetí. Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Senici preto upozorňuje obča-
nov, aby venovali zvýšenú pozornosť svo-
jim osobným veciam a dokladom a v prí-
pade platobných kariet neodkladali na
jedno miesto spoločne kartu a PIN kód.

Polícia odporúča pri používaní platob-
ných kariet dodržiavať základné bezpeč-
nostné opatrenia:
- základným predpokladom bezpečného
používania platobnej karty je , že si držiteľ
karty
uvedomí, že platobná karta je to isté ako
hotovosť a podľa toho s ňou zaobchádza,
- nenoste PIN kód spoločne s platobnou
kartou,
- zachovávajte PIN kód v tajnosti,
- pravidelne kontrolujte prítomnosť karty,
aby v prípade straty ste to čo najrýchlejšie
zistili,
- v prípade straty alebo odcudzenia karty
ihneď informujte príslušnú inštitúciu, ktorá
kartu vydala a dajte kartu zablokovať,
- pri platení kartou v obchode si skontroluj-
te, či vám vrátili vašu kartu a odložte si
účty,
- pri výbere peňazí z bankomatu sa pre-
svedčte, či niekto nestojí vo vašej tesnej
blízkosti,
- snažte sa používať tie bankomaty, ktoré
sú na bezpečných miestach, vyhýbajte sa
bočným uličkám a vyberaniu peňazí za
tmy, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Riaditeľstvo OR PZ Senica 

Volkswagen pre penzión 
7. marca  popoludní predseda Trnav-

ského samosprávneho kraja (TTSK)
a poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky  Ing. Tibor Mikuš odovzdal  ria-
diteľke  Domova sociálnych služieb na
Štefánikovej ulici v Senici JUDr. Zite Riško-
vej kľúče od  9-miestneho osobného auta
Volkswagen Transporter. Vozidlo z majet-
ku vyššieho územného celku dostalo do
užívania takéto najväčšie sociálne zariade-
nie v Trnavskom samosprávnom kraji
(TTSK), s kapacitou 320 klientov. Nové
auto nahradí už „prežitú,“ 14 rokov starú
a súčasným potrebám už neprimeranú,
Škodu 1203.

Na slávnostnom stretnutí  v Domove
sociálnych služieb pre dôchodcov, kde je
domov dôchodcov, domov penzión pre
dôchodcov, domov sociálnych služieb
a v zriaďovateľskej pôsobnosti aj útulok
pre osamelých rodičov, sa zúčastnili: pred-
nostka Mestského úradu v Senici
JUDr. Katarína Vrlová, podpredseda VÚC
Zdenko Čambal, vedúca odboru sociálnej
pomoci TTSK Ing. Blažena Flamíková
a ďalší hostia.

Auto za 1,2 milióna korún odovzdal
župan Mikuš (na foto), ktorý v príhovore
zdôraznil „aby obyvateľom domova-pen-
ziónu spríjemnilo život a premiestňovanie
v čase, keď to budú potrebovať, obohatilo
ich  kultúrny život, umožnilo im výlety za
pamätihodnosťami... V rozhovore s kom-
petentnými  sa zaujímal ako prevádzku
domova zefektívniť, kde  usporiť a nájsť
financie na jeho modernizáciu s cieľom
spríjemniť pobyt, život obyvateľov
penziónu.

Za auto pre Domov sociálnych služieb
pre dôchodcov v Senici  poďakovala jeho
riaditeľka JUDr. Zita Rišková a vyjadrila
nádej, že pomôže obohatiť i uľahčiť život
tamojším obyvateľom.

Milan Soukup
Foto autor

Ponuka pre študentov
Hľadáme študentov alebo aktív-

nych dôchodcov pre roznos inzert-
ných a reklamných materiálov
v Senici. 

Kontakt: 0905 947 927.
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Pohár riaditeľa do Unína 
Súťaž detských hasičských družstiev

O putovný pohár riaditeľa I. základnej
školy v Senici na Ulici  V. Paulínyho  Tótha
sa uskutočnila  bez problémov a úrazov
napriek tomu, že bola netradičná a deti
behali po chodbách školy. Do súťaže sa
zapojilo 28 detských kolektívov, z toho 15
chlapčenských a 13 dievčenských. 

Jeden kolektív tvorilo 5 členné družstvo
vrátane veliteľa. Na súťaž prišli deti zo
Senického okresu, ale aj kolektívy detí
z Unína, Skalice, Novák a Púchova. Merať
tak dlhú cestu sa im oplatilo, pretože víťaz-
né ceny si odniesli aj ich členovia. Na hlav-
nej súťažnej trase budovy školy bolo spolu
deväť stanovíšť s nasledovnými disciplína-
mi: bariéra, sacie vedenie, pretek hasič-
ských dvojíc, rebríková stena, určovanie
technických prostriedkov, uzly, kuželky
a loďky. Okrem hlavnej súťaže prebiehala
v telocvični samostatne hodnotená súťaž
jednotlivcov vo viazaní uzlov. Madaily zo
súťaže uzlovanie si odniesli chlapci
z Púchova -1. miesto Filip Pavlech s časom
17,32 s, 2. miesto Štefan Holbík s časom
19,90 s a 3. miesto Lukáš Zigo s časom
21,73 s. V kategórii dievčatá získala 1.
miesto Paulína Lacková z Púchova z časom
20,32 s., 2. miesto Natália Ravasová zo
Senice s časom 21,19 s a 3. miesto Simona
Galbavá z Púchova  časom 21,83 s.

V hlavnej súťažnej disciplíne bolo
umiestnenie nasledovné: kategória chlapci
-1. miesto Unín 2 s časom 3:21,59, 2. mies-
to Púchov 1 s časom 3:31,72 a 3. miesto
Senica 2 s časom 3:56,56 . Medzi  dievča-
tami  sa na 1. mieste umiestnila Senica
s výsledným časom 4:10,35, na 2. mieste
Púchov 2 s časom 4:10,91 a 3. mieste
Sobotište 2 s časom 4:17,44 s. Putovný
pohár riaditeľa I. základnej školy v Senici si
odniesli chlapci z Unína. Po ukončení
súťažných disciplín a vyhodnotení bola pre
súťažné kolektívy hasičská diskotéka. 

Súťaž bola zorganizovaná z finančných
prostriedkov PRO Senica, ktorej organizá-
torom bol Dobrovoľný hasičský zbor Seni-
ca, I. základná škola v Senici a Mesto Seni-
ca. Dobrovoľný hasičský zbor v Senici zís-
kal na prelome rokov 2006-2007 finančné
prostriedky v sume 50 000 Sk z nadácie
SPP  Nafta, ktoré slúžili na kúpu  počítača,
tlačiarne, monitora, televízneho prijímača,
DVD prehrávača a pracovného odevu
UBO. Touto cestou sa chcem v mene DHZ
Senica poďakovať za poskytnuté finančné
prostriedky.  Ing. Jarmila Drinková, 

predsedníčka  DHZ 

Pocta grafickému
priateľstvu    

V Galérii Základnej umeleckej školy
v Senici bola 14. marca  sprístupnená
výstava z grafickej a ilustračnej tvorby pro-
fesora Igora  Rumanského, ktorá pochádza
zo súkromenj zbierky Ivana Panenku.
Výstava sa uskutočnila pod záštitou primá-
tora Senice Ľubomíra Parízka.  Tvorba I.
Rumanského, žiaka Vincenta Hložníka,  je
sprístupnená do 4. apríla. 

Výstava nesie názov Pocta grafickému

Kopanice slávia úspech
i v Trenčíne

Po premiére výstavy fotografií v Senici
a úspešných reprízach v Myjave a v Ratíš-
koviciach (ČR) bola v piatok 16. marca
slávnostne otvorená v historickej budove
Trenčianskeho múzea v Župnom dome  za
prítomnosti trenčianskej verejnosti  (foto-
grafov, výtvarníkov i odborníkov umeleckej
fotografie)  repríza  autorskej výstavy foto-
grafií Jozefa  Kalku, MZSF Kopanice  -  80.
roky.

Autor sa v Trenčíne  predstavil výberom
59-tich  fotografií reprezentatívnej výstav-
nej kolekcie, ktorá prostredníctvom samo-
statných cyklov poskytla možnosť návštev-
níkom spoznať krásu kopaníc a ľudí v ich
samotách a sídlach. Výstavná kolekcia, kto-
rou prezentuje svoju fotografickú tvorbu
senický fotograf Jozef  Kalka, nástupca
a pokračovateľ  významného fotografa
Jána Náhlika vo fotoklube Retina, reprezen-

tuje vo vybraných mestách Slovenska náš
región, teda i senickú umeleckú fotografiu.

Výstava, ktorej usporiadateľmi sú Tren-
čiansky samosprávny kraj - Trenčianske
múzeum a Trnavský samosprávny kraj -
Záhorské osvetové stredisko v Senici  bude
sprístupnená verejnosti do 30. apríla  vo
výstavnýc h priestoroch Trenčianskeho
múzea. -vp-

List čitateľa

Mesto a mešťania
Senica už dávno získala výsady mesta

a zaradila sa medzi významné sídla na Slo-
vensku. Obyvatelia mesta majú teda právo
označovať sa prívlastkom mešťania. Zdalo
by sa, že dlhá cesta rozvoja Senice do dneš-
nej reality bola aj cestou, na ktorej obyva-
telia zvyšovali svoju kultúrnosť v každom
smere, a teda aj v starostlivosti o životné
prostredie. Pravda je však iná, pretože
v kultúre starostlivosti o čistotu mesta zao-
stávame. Verejné priestory sú preplnené
najrozmanitejšími odpadkami, ako sú papi-
ere, papieriky, kúsky skla, umelohmotné
fľaše, obaly z rôznych druhov tovaru, ohor-
kov z cigariet a podobne.

Všetci radi poukazujeme na to, že u našich
susedov v Rakúsku alebo v Nemecku, či Švaj-
čiarsku sú ulice a verejné priestranstvá čisté.
Nejeden náš občan sa domnieva, že tam je
viacej ľudí, ktorí čistia ulice a rôzne priestran-
stvá. To je však názor, ktorý sa nezakladá na
pravde. Niekedy možno počuť i vyjadrenie vo
forme otázky: „Čo robia členovia mestského
zastupiteľstva, čo robí primátor spolu s osa-
denstvom mestského úradu?". Zdá sa, akoby
sme čakali, že oni začnú vo forme brigády čis-
tiť mesto, ako to kedysi urobil Ján Čarnogur-
ský na Luniku v Košiciach. Takýto pohľad je
naozaj nesprávny. Za znečistenie všetkých
priestranstiev v našom meste sme zodpoved-
ní my, občania Senice. Možno k povestnému
„Desatoru" by bolo treba pridať jedenáste pri-
kázanie: „Trvale a svedomite sa budeš starať
o prostredie, v ktorom žiješ!" Takéto „prikáza-
nie" azda prijmú aj tí, ktorí patria medzi bez-
konfesijných občanov a budú sa ním riadiť.

Ulice, námestia, parky a voľné priestory
v mnohých krajinách na západ od nás sú
preto čisté, že občania týchto krajín nehá-
džu smeti a odpadky okolo seba. O svoje
mesto sa musí starať každý občan. Ak sa
nezmení náš vzťah k mestskému prostre-
diu, potom nemôžeme čakať, že naše
mesto bude vynikať čistotou.

„Tu bývam, tu žijem a o čisté životné
prostredie mám záujem".

Ladislav Košinár

priateľstvu  a v Senici sa ocitla vďaka senic-
kému rodákovi Ivanovi Panenkovi, ktorý je
veľký priaznivec i zberateľ výtvarného
umenia. Kolekcia vystavenej  grafiky a ilus-
tračnej tvorby profesora Igora Rumanské-
ho   pochádza zo zbierky Ivana Panenku,
ktorý ju ponúkol verejnosti ako poctu 35-
ročnému priateľstvu pri príležitosti nedoži-
tých 61. narodenín s umelca.   Maliar, gra-
fik a pedagóg VŠVU,  profesor Igor Ruman-
ský  bol majstrom rydla, drevorezu, drevo-
rytu, litografie, kresby uhľom, poeticky
povedané, básnikom čierno-bieleho
remesla.Bol aj tvorcom známkovej grafiky.
Tak sa o umelcovi na vernisáži vyjadril aka-
demický maliar profesor Dušan Kállay,
ktorý  Rumanského tvorbu označil ako
presnú  a dôkladnú a odrazil sa v nej zápas
dobra a zla, údel človeka i naplnenie
osudu bolesti a trápenia. V jeho tvorbe sa
odráža i zázrak prírody, predovšetkým
rodného Liptova. Igor Rumanský absolvo-
val  vyše 20 samostatných výstav a takmer
70 skupinových doma i v zahraničí  a za
svoju  tvorbu získal, napríklad  Zápis do
čestnej knihy Hansa Christiana Andersena
za ilustrácie ku knihe Ako sa chytá radosť. 

Na vernisáži o I. Rumanskom ako
o umelcovi i človeku s veľkou charizmou
a otvoreným srdcom hovorila farárka Anna
Polcková z Bratislavy. Pri spomínaní na I.
Rumanského vyzdvihol I. Panenka jeho
neúnavnú  trpezlivú prácu s rydlom. Jeho
osobné spomienky i video snímka o umel-
covi  boli  krásnou bodkou za vernisážou
podmanivej  Rumanského grafiky.

Viera Barošková, Foto autorka

Do uzlíka 
Literárna beseda so spisovateľkou Zden-

kou Lacikovou ozvláštnila 21. marca hodinu
slovenského jazyka v IV. základnej škole
v Senici.  Stretnutie zorganizovala Mgr. Dag-
mar Ferenčíková a uskutočnilo sa pod vede-
ním Mgr. Martiny Trškovej v 7. C. Beseda
bola pripravená v Mesiaci knihy a jej cieľom
bolo predstaviť mladým čitateľom tvorbu
Zdenky Lacikovej.  Poetka z Holíča v súčas-
nosti chystá knihu Do uzlíka, v ktorej prine-
sie milovníkom veršov prebásnené povesti
zo Záhoria Forza Slovakia
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Prichádza Festa 
Uvedomujeme si, že
vlastne každý jeden
deň nám ide o život?

Zdá sa nám to byť nezmyselné, ale čo keď
je to tak. Každý sa snaží mať svoj kompli-
kovaný život čo najusporiadanejší, najpo-
kojnejší, plný radosti a vlastného uspokoje-
nia. Ide nám o nezabudnuteľné životné
okamihy. A mladí to dobre vedia, že žijú len
raz. Prečo by sa aj mladí z Domky nemohli
prejaviť ako akční hrdinovia a hrdinky v boji
o život. Veď aj sa chystajú spojiť sily. Totiž
mladí domkári z celého Slovenska vedia
ako na vec. 
Už 5. ročník Festy sa nesie v duchu témy
ŽiWhat? Život! (Ži Čo? Život! ). Celá akcia
ponúka široké možnosti realizácie sa mla-
dých v prosociálnej oblasti vo svojom
meste a tiež v najbližšom okolí. Mladí pre-
žijú 6 mesačné obdobie prípravy na celo-
slovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční
29.9. 2007 v Poprade. Každý mesiac ich
bude čakať jedna téma týkajúca sa života
(napr. rodina, chorí, deti, životné prostre-
die,...). Zároveň budú mať možnosť si písať
s jedným mladým z akéhokoľvek konca
republiky. Ak sa dopisovatelia dohodnú,
stretnú sa v Poprade. Tam na všetkých
zúčastnených čaká „nadupaný“ program
s množstvom sprievodných akcii. Deň strá-
vený v Poprade bude pre nich odmenou
a zároveň oslavou aktivity, ktorú vykonali
pre svoj život. 

A čo to znamená pre naše mesto? Možno
si všimnete pár nadšencov, ktorí budú
behať po meste, tak to sú tí „fesťáci“. Ak by
sa vám tento projekt zapáčil, môžete sa
k nám pokojne pridať. Otázky nám môžete
písať na adresu domkasenica@gmail.com
alebo sa priamo pozrieť na stránku Festy:
www.festa2007.sk .     Dominika Vaculová

Na rokovaní Študentského parlamentu 22. marca sa okrem iného diskutovalo o projekte
Krok za krokom po Senici, ktorého súčasťou pre stredoškolákov tentoraz bude aj poznáva-
nie práce svojich spolužiakov aktívnych v Študentskom. parlamente.  Foto Viera Barošková 

Karneval v Kunove
Čo dokáže rozžiariť detské očká viac

ako karneval ? Masky, hudba, tanec, to sú
pojmy, ktoré neodmysliteĺne patria k fa-
šiangovému ošialu, opakujúcemu sa
každý rok na konci zimy. Sú predzvesťou
prichádzajúcej jari.

A tak to bolo i tohto roku v Kunove,

kde sa konal už XII. ročník detského kar-
nevalu, ktorého organizátorom boli, už
tradične, členovia  Miestneho zväzu Čer-
veného kríža. A tentokrát im výdatne
pomohli pracovníci Domova sociálnych
služieb SVETLUŠKA v Kunove, ktorý nav-
števujú postihnuté deti. A práve spoločná
akcia detí z DSS Svetluška Kunov a detí
z Kunova a okolia bola výbornou myšlien-
kou, pretože maškarný ples je príležitos-
ťou zapojiť postihnuté deti do bežného
života hravou formou, dať im príležitosť
spolupodieľať sa na prípravách  podujatia
a v konečnom dôsledku získať aj odmenu
vo forme výhry z bohatej tomboly či získať
dobrý pocit, že aj ony mohli svojím dielom
prispieť k vydarenej akcii. A čo sa týka tej
bohatej tomboly, tak tá bola tento rok nao-
zaj mimoriadna vďaka podpore sponzo-

rov z Kunova, rodičov detí z DSS Svetluš-
ka Kunov, ako aj našich spoluobčanov zo
Senice a okolia,  za čo im ďakovali rozžia-
rené a šťastné pohľady všetkých detí.

K dobrej nálade dobrovoľne prispeli
hudobnou produkciou aj  DJ-i Peter
a Maroš zo Senice.                            

Detský karneval bol veselý, zábavný,
plný farieb, smiechu, hudby a radosti.
Taký, aký má byť. Dnes sa všetci už  tešia
na ďalší XIII. ročník.       Mgr. Marta Štítna

riaditeľka DSS Svetluška

ALTERNATICK:
Mladým sa otvorili ďalšie dvere

Oficiálne 27. februára 2007 vznikla
v Senici nová nezisková organizácia, spo-
lok mladých ľudí, ktorí majú záujem pod-
porovať rozvoj alternatívnej hudby, málo
známych športov, výtvarného umenia
a street art s názvom ALTERNATICK.

Títo mladí ľudia si za svoje ciele  stano-
vili, že budú podporovať a pomáhať pri
začínaní, v prezentácii i v zdokonaľovaní
nadaných hudobníkov, športovcov a umel-
cov. Tiež budú zapájať ľudí do konštruk-
tívneho rozhodovania verejných vecí bez
účelového ovplyvňovania politických
strán a iných záujmových skupín. Zhodli
sa, že je na čase dať mladým alternatívu
užitočne a hodnotne využívať voľný čas.
Pre ľudí, ktorých spája myšlienka demo-
kracie, rovnosti, tolerancie, slobody, eko-
lógie a trvalo udržateľného rozvoja sú
dvere na tomto združení otvorené.

Sídlo občianskeho združenia Alterna-
tick je priamo v centre mesta v priestoroch
bývalej polikliniky na druhom poschodí. 

(pokračovanie na str. 2)
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Deň pubertiaka
Deň. Na svete je toľko dní, ktoré sa slá-

via ako sviatky. Veď posúďte: Deň detí,
Deň mlieka, Deň zaľúbených, Deň boja za
slobodu a demokraciu, Deň telenoviel
(Nie, to vlastne ešte nie.) Daj sa mi svete,
také sviatky. Ale Deň pubertiakov, to by
bolo niečo!!! Nebolo by to skvelé, keby
sme aj my mali svoj vlastný sviatok zazna-
čený v kalendári červenou farbou? Ostá-
vali by sme doma a ešte by sme aj dostá-
vali darčeky! Veď na svete je toľko detí –
pubertiakov – len na našej škole si ich
skúste spočítať. A ako vyzerá taký deň
pubertiačky? Asi takto... 

Piatok ráno. Zvoní budík. Trochu sa
preberiem a v duchu zanadávam, že zase
treba ísť do školy, aj keď nechápem prečo,
veď svačina (pardón, pani učiteľka, desia-
ta) sa dá zjesť aj doma. Ešte šťastie, že ma
o chvíľu čaká sladký víkend. S mrzutým
pohľadom vrazím do kuchyne. Chcela by
som si aj zohriať niečo na raňajky, ale mik-
rovlnka zase nefunguje, tak to radšej vzdá-
vam. Oblečiem sa a asi pol hodiny venu-
jem mejkapu. Schytím tašku, stopercentne
som polovicu vecí zabudla a trielim na
autobus, preplneným tak, že by sa tam už
ani noha nevošla, idem  zase do školy.
Vystupujem a prvé, čo hľadám na zastáv-
ke sú moji spolužiaci.....ááááá.....už na mňa
mávajú. Trochu sa mi zlepší nálada. Deň

ALTERNATICK:
Mladým sa otvorili ďalšie dvere
(dokončenie zo str. 1)

Práve tam je zriadená skúšobňa pre
tých, ktorí majú záujem tvoriť a zdokonaľo-
vať sa v hudbe. Skúšobňa je odhlučnená,
vybavená aparatúrou. Dáva možnosť
nahrania demonahrávky a kontaktu
s hudobným vydavateľstvom (možnosť
vydania albumu). Možno sa tu poradiť ako
realizovať projekty. O.z. Alternatick sa
v budúcnosti bude zaoberať otázkou
výstavby nového skateparku v Senici, ktorý
tu veľmi chýba a tak by chcelo odstrániť
nezhody, ktoré sú medzi jazdcami a obyva-
teľmi mesta. Bude organizovať aj rôzne kul-
túrne, športové a spoločenské akcie pre
verejnosť. Obyvatelia mesta budú priebež-
ne informovaní o krokoch o.z. Alternatick
pomocou letákov, médií a na neskôr na pri-
pravovanej webovej stránke. Bližšie infor-
mácie vám budú poskytnuté, ak o ne
zažiadate na emailovej adrese: alterna-
tick@pobox.sk, tmrekorc@centrum.sk. 

Jaro Závodský

ubieha a my, úbohí študenti, sa pekne
potíme, či už na písomkách, pri novom
učive alebo na telesnej. To, ako sa nám
učitelia silou-mocou snažia natlačiť niečo
do hlavy, ani nestojí za reč. Oni jednodu-
cho nemôžu pochopiť, že my máme v hla-
vách oveľa dôležitejšie veci ako balkánska
kríza v 19. st., alebo že 22b+12b-5+8-
4b=30b+3. Veď áno, vieme, že od učenia
ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať, no
nie? Iba cez prestávky je ohromná zábava,
najmä keď sa naši všemohúci chalani
začnú zabávať svojím vlastným spôso-
bom. Vtedy je najlepšie vypadnúť na
chodbu, kde často môžete obdivovať
mladšie dievčatá, ako sa úžasne zabávajú
so staršími chalanmi. No naozaj. Ani by
som sa nečudovala, keby sme všetci
obchodkári začali nosiť prilby, tak nami tá
puberta trepe, že by sme si mohli aj hlavu
rozbiť. 

A konečne je tu koniec poslednej hodi-
ny v týždni. Zvoní. Hurá! A fičíme domov.
Načo sa zdržovať obedom, radšej sa všet-
ci rýchlo ponáhľame preč...preč z budovy,
v ktorej sme celých päť dní trávili doobe-
dia i poobedia.... Keďže sme takí slušní
a vychovaní, nezabudneme ešte pozdraviť
tetu vrátničku a už len stihnúť autobus,
ktorý nás odvezie priamo k vlaku... To
nevadí, že zasa nefunguje pokladnica
a pravdepodobne si nestihnem kúpiť lís-
tok. Hlavne, že už o niekoľko minút
budem doma.. 

Cesta vlakom ubehne rýchlo.. Takmer
celá naša trieda okupuje vlak... aspoň
podľa intenzity našich hlasov to tak vyze-
rá.. Bavíme sa o všeličom možnom
i nemožnom – čo budeme robiť cez
víkend, kam pôjdeme, ako nám vlastne
dopadla tá posledná písomka z účtovníc-
tva(a prečo nám opäť dopadla zle), čo sa
musíme cez víkend nabifliť a na čo sa zasa
vykašleme... A konečne je tu moja výstup-
ná stanica... Rýchlo zaželám spolužiačkam
pekný víkend plný zážitkov a už sa mor-
dujem s dverami vlaku. 

O niekoľko minút som doma. Konečne.
To ani nemôže byť pravda, že mám pred
sebou dva dni voľna.... Konečne vyrazím
niekam von, na diskotéku, proste sa
môžem nekontrolovateľne zabávať(neboj
mami, samozrejme s mierou)... Čo si ale
začať takto piatok poobede? No vymením
si aspoň rozvrh do školy.. A keď sa koneč-
ne chystám upratať si izbu tak, ako som si
to včera sľúbila, zistím, že sa škaredo us-
mievam, a tak si ešte hodinku skúšam pred
zrkadlom úsmevy, tak aby to nevyzeralo,
že mám žalúdočné ťažkosti... Ale už by
som sa mala trošku poponáhľať – o chvíľu
sa dorúti kamarátka a ja ešte neviem, čo si
oblečiem večer von, a to nehovorím
o tom, že ešte treba navštíviť kúpeľňu. 

V sobotu ráno, teda naobed, keď vstá-
vam, sa cítim fantasticky(teda, ak piatkový
večer nebol príliš vyčerpávajúci). Keď si
predstavím to sladké ničnerobenie... hmm..
to je.. Aaa, už to počujem.. Mamička si
nevie predstaviť, ako by to celé sama zvlád-
la, no nič, musím pomôcť s poriadkom... 

Konečne sobota večer. Najbombastic-
kejší deň v týždni. Od diskotéky ma delí už

len niekoľko hodín. Práve na prípravu.
Zavolám kamarátke, aby mi niečo spravila
s tým, čo mám na hlave, a hovorí sa tomu
vlasy. Nahodím na seba to super tričko, čo
som si cez týždeň kúpila, trošku prikrášlim
tvár farbičkami z drogérie, ešte voňavka
a už len pripomenúť rodičom, ako som sa
cez týždeň krvopotne v škole snažila a že
ten dnešný poriadok mi dal tiež dosť
zabrať, odložiť si do vrecka finančné pro-
striedky od rodičov a juchú – vyrážame.. ...

V nedeľu večer uvažujem, aký krátky
bol zasa ten víkend a aký je nespravodlivý
pomer dní 5:2... 

Nuž, ale s tým nič nenarobím... musím
sa predsa len pozrieť na tie účtovné prípa-
dy, veď čo.. Samozrejme aj na tú krátku
reprodukciu z nemčiny... uf, ešte si zopa-
kovať celý realizmus... Ale veď to je poho-
dička... po 2 a pol hodine padám na stôl...
Asi navštívim kúpeľňu, dúfam, že tam
nezaspím.. 

Bože, čo to zvoní? Ale nie.. Budík.. Pon-
delok ráno.. Ešte chvíľočku si poležím..
Nie, nie, radšej nie, lebo to dopadne ako
minule – zmeškať autobus si nemôžem
dovoliť každý pondelok... 

Neodvratne sa blížiaca ôsma hodina
ráno ma trošku znervózňuje.. a nie som
sama.. V autobuse šuchocú papiere, zoši-
ty, každý sa každého pýta na riešenie rôz-
nych domácich úloh.. Už vidím zastávku..

Kráčam do školy, a veľmi sa mi teda
nechce.. Zasa celý týždeň pred sebou..
nevadí, hlavne, že pokecáme so spolu-
žiačkami o zážitkoch z víkendu... Vchád-
zam do triedy... dám si dolu stoličku... 

Postupne sa zdravím s prichádzajúcimi
spolužiakmi a spolužiačkami...

Ako je možné, že práve v tej najdôleži-
tejšej časti  v rozhovore so spolužiačkami
zvoní? Nevadí. Cez hodinu času dosť....
Aaaa, pani učiteľka. Pekne sa pozdravíme
postavením, niektorí pri tom vyzerajú ako
päť minút pred smrťou, ale pani vyučujúca
si už na tie naše pondelkové tváre a hlasné
ústa zvykla.... Keď tak nad tým zamýšľam,
chodiť do školy nie je až také strašné... ale
aj tak si už prajem piatok... a nielen ja.. pra-
jeme si to všetci – študenti i učitelia... =))

Nikoleta Pavlovová
OA Senica

OBLÁČIK
Ruku mi daj, 
a usmej sa, 
Ľúbim ťa, 
tak zohrej mi dlaň.

Miláčik, 
si pre mňa ako obláčik.
Keď ťa vidím viem, 
že jedine s tebou
vznášať sa smiem.
Keď dvihneš očká svoje
a na mňa pekne z výšky sa pozrieš, 
bude ma triasť, 
ale nedám sa zmiasť
a vydržím pohľad tvoj, 
pohľad tak rozpaľujúci, 
lebo v ňom vidím odraz tvojej lásky. 

Kačka, OA  
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Divadelný apríl 
Fanúšikovia  a divadelní nadšenci sa

môžu tešiť, lebo v apríli je  pripravená  pre
nich kvalitná veľkonočná nádielka. Prvým
divadelným podujatím je Malá krajská scé-
nická žatva, organizovaná Trnavským
osvetovým strediskom. Uskutoční sa
v dňoch 13. a 14. apríla v Dome kultúry
v Senici a predstavia sa tu divadelné súbo-
ry zo Skalice, Hlohovca, ale i domáce
Zádrapky. 

Svoje divadelné umenie predvedú aj
profesionáli z Divadla Astorka Korzo ę90,
ktorí zavítajú do Domu kultúry v Senici už
16. apríla s výbornou tragikomédiou
Milovníci. Divadelná hra v réžii Milana
Lasicu  je postavená na množstve nečaka-
ných zvratov v partnerskom spolužití pia-
tich priateľov a s groteskným nadhľadom
rozpráva o komplikovaných ľudských
vzťahoch.  V predstavení uvidíme Martu
Sládečkovú, Borisa Farkaša, Vladimíra
Hajdu, Annu Šiškovú, Luciu Gažiovú
a Petra Kerlika. Toto hviezdne herecké
obsadenie sľubuje inteligentnú zábavu
a umelecký zážitok na vysokej úrovni.

Ďalším divadelným podujatím bude
Senická divadelná jar pod vedením Záhor-
ského osvetového strediska Senica, kde
vystúpia súbory, ktoré postúpia z regionál-
nych prehliadok  okresov Trnavského
kraja. Predstavia sa v Dome kultúry  Seni-
ca 25. apríla a víťazi postúpia na celoslo-
venskú súťaž Zlatá Priadka 2007 v Šali.
Dúfajme že naše domáce súbory Zádrap-
ky sa prebojujú so svojím umením až tam.

Posledným divadelným podujatím
bude v organizácii občianskeho združenia
Čajovňa u sousedú hra Faidra, predstave-

Zádrapky postúpili 
V piatok 23. marca  v Dome kultúry

v Senici odovzdali ceny najlepším det-
ským divadelným súborom a jednotlivcom
z dvojdňovej  XXXVI. regionálnej súťažnej
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
okresov Senica a Skalica, nazvanej Senic-
ké zrkadielko Anky Gamanovej 2007. Spo-
luorganizátormi súťaže boli  Trnavský
samosprávny kraj, Záhorské osvetové stre-
disko v Senici, Mesto Senica, Spoločný
školský úrad a Mestské kultúrne stredisko
Senica. Súťažné výkony posudzovala
odborná porota, ktorej  predsedal Martin
Peterich, divadelný režisér a redaktor Slo-
venskej televízie. Ďalšími hodnotiacimi
úrovne detského divadla na Záhorí boli
docentka Vysokej školy múzických umení
v Bratislave, dramaturgička Divadla Jána
Palárika v Trnave Mirka Čibenková a tele-
vízny režisér a pedagóg na VŠMU Jozef
Chudík.  

Najlepším v súťaži detských divadelní-
kov zo Senického okresu bol Detský diva-
delný súbor (DDS) Zádrapky, pôsobiaci
pri Základnej umeleckej škole v Senici.
Súťažil s Rozprávkou o rybárovi a zlatej
rybke v réžii  Mgr. Ivety Fodorovej. Druhé
miesto obsadil DDS Ratolesť z Domu kul-
túry v Kútoch s Pyžamkáčmi v réžii Pae-
dDr. Jany Habancovej. Tretie miesto si
vybojoval DDS Zádrapky  pri ZUŠ Senica
s predstavením  O hladných prasiatkach
v réžii Štefánie Jánošovej.

Víťazom súťaže divadelníkov  Skalické-
ho okresu sa stal Detský divadelný súbor
Drak pri Základnej škole a Obecnom
úrade v Radošovciach. Naštudoval insce-
náciu Grizelda  v réžii Mgr. Jany Kutalovej.
Druhé miesto obsadil DDS Gbelanček pri
Základnej a Materskej škole v Gbeloch
s dramatizáciou Cesta za Hlboles v réžii
Mgr. Andrey Matulovej. Tretie miesto
obsadil DDS Bosorky zo ZŠ Kopčany
s hrou Stroskotanci v réžii Ivony Bolebru-
chovej. 

Víťazi, senické Zádrapky a radošovský
Drak, postúpili na krajskú súťaž Trnavské-
ho samosprávneho kraja  Senickú divadel-
nú jar, ktorá sa uskutoční 25. apríla v senic-
kom dome kultúry.

Ocenené boli aj individuálne tvorivé
počiny a výnimočné výkony. Ľuboslava
Pavesková zo Senice prevzala cenu za tvo-

rivú pedagogickú prácu s deťmi, Jana
Habancová a Mária Filová  z Kútov za
réžiu predstavenia U Bumbajky straší. Jane
Kutalovej z Radošoviec udelila porota
cenu za výtvarné riešenie inscenácie Malá
Bosorka, Daniele  Smolinskej za režijno-
výtvarný prínos v tieňohre O múdrej sedli-
akovej dcére. Spomedzi hereckých nádejí
získal cenu 14-ročný Seničan Peter Harnoš
za herecký výkon v predstaveniach Sto-
párka a Rozprávka o rybárovi a zlatej
rybke.  Víťazom blahoželáme a postupu-
júcim držíme palce pred aprílovou Senic-
kou divadelnou jarou. Źeláme im, aby
svoje kvality potvrdili aj na krajskej súťaži    

Regionálna súťaž  je od roku 2006
pomenovaná  Senické zrkadielko Anky
Gamanovej podľa významnej senickej
divadelníčky, doktorky Anny Gamanovej.
V ZUŠ Senica k divadelným úspechom pri-
viedla množstvo súčasných muzikálových
i činoherných hercov pôsobiacich dnes na
slovenskej i českej scéne (Ján Slezák,
Bibiana Ondrejková, Helena Krajčiová,
Natália Drabiščáková, Vladimír Adásek,
René Parák, Zuzana Ožvoldíková, Martina
Klimáčková a ďalší). PhDr. Anna Gamano-
vá  sa narodila 7. apríla 1958 a zomrela 1.
septembra 2001. Jej režijné  a pedagogic-
ké úspechy po nej zostali aj v podobe
živých hercov a divadelných inšpirácií.

Milan Soukup, Foto autor 

Zádrapky – ukážka z predstavenia O hlad-
ných prasiatkach – 3. miesto.

nie, ktoré pripravili študentky Janáčkovej
akadémie v Brne. Režisérka Daniela Cád-
rová a dramaturgička Melánia Krajancová
upravili hru súčasného švédskeho autora
Pera Olova Enquista pre jednu herečku
(Marie Vančurová). Jednoduchými a čistý-
mi režijnými prostriedkami sa v inscenácii
zobrazuje príbeh ženy, ktorá uskutoční
akýkoľvek čin, i obetuje seba  pre zahna-
nie fyzickej a duševnej prázdnoty, snažiac
sa dosiahnuť iba to, aby bola vnímaná,
akceptovaná a milovaná. Napriek vážnej
téme tu nechýba hravý nadhľad, prekvapi-
vé nápady a energia. A kto pozná starý
grécky mýtus o Faidre vie, že sa predsta-
veniu nemôže vyhnúť ani vášeň. Túto
zvláštnu hru si môžete pozrieť v Kultúr-
nom dome  Kunov  28. apríla. 

Veríme, že si z tejto divadelnej ponuky
každý niečo vyberie a nechá sa uniesť
hereckými výkonmi  detí, mládeže, štu-
dentov i profesionálov.   Milena Cádrová
Viac na www.mskssenica.sk, www.sousedi.sk

Z ČINNOSTI MsV 
Sotinu  trápi 
Syda a vandalizmus 

V stredu 28.3. sa na IV. ZŠ v Senici usku-
točnilo prvé stretnutie členov Mestského
výboru (MsV) č.6  Sotina. Členmi výboru sú
okrem poslancov mestského zastupiteľstva
(Gajdoščíková, Lidaj, Včelka a Krajči) aj
občania časti sídliska Sotina a 3 mestskí
policajti. 

Medzi hlavné problémy, o ktorých sa
hovorilo, patril i vandalizmus a sústavné
rušenie nočného pokoja. Poslanci informo-
vali, že v tejto lokalite mesta bude inštalo-
vaný kamerový bezpečnostný systém. Ten
by mal okrem preventívnej funkcie pomôcť
aj k odhaľovaniu a usvedčovaniu páchate-
ľov. S jeho inštaláciou sa počíta už v prie-
behu tohto roka. V prvej fáze by mali byť
inštalované 2 kamery. 

Sotinčanov však najviac trápi rozostava-
ná časť bývalého obchodného centra Syda.
Mesto má v tejto súvislosti stále zviazané
ruky. Objekt v súčasnosti totiž nemá právo-
platného majiteľa, keďže jeho vlastníctvo je
stále predmetom súdneho sporu. Ak sa jed-
noznačne určí vlastník mesto má priprave-
ných niekoľko variantov dobudovania
a využitia objektu v prospech občanov.

Členovia MsV odobrili myšlienku Petra
Siwieca s pracovným názvom Maj svoj
strom. V rámci projektu by žiaci ZŠ mali
v Sotine vysadiť stromčeky. Každý strom by
mal svojho majiteľa, ktorý by sa oň i pravi-
delne staral.  

Pre zlepšenie komunikácie bude
opätovne sprevádzkovaná schránka MsV
na zimnom štadióne. Svoje podnety budú
môcť obyvatelia volebného obvodu č.6
posielať aj e-mailom.

Mestský výbor č.6 si zvolil svojho pred-
sedu, ktorým sa stal poslanec MsZ a člen
mestskej rady Martin LIDAJ (SMER-SD). Ten
prezentoval zámery mesta i svoj volebný
program v prospech zlepšenia kvality živo-
ta v Sotine a v našom meste.

ml
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Výcvik pilotov  

Počas víkendov je na senickom letisku
rušno. V Záhoráckom aeroklube Senica
prebieha ďalší z výcvikov pilotov na vetro-
ne. Sľubuje sekundy strachu a hodiny roz-
koše pri pozorovaní zeme z vtáčej per-
spektívy. Tí, ktorí to už zažili, to len potvr-
dia. Tých pár sekúnd strachu, ktoré človek
cíti, keď sa prvýkrát posadí do malého lie-
tadla, rýchlo nahradí eufória z toho, čo vidí
pri pohľade z neho.  Lietať môže každý, kto
absolvuje teoretickú prípravu a praktický
letový výcvik. Podmienkou pre absolvova-
nie výcviku je vek  15 rokov, zdravotná
spôsobilosť, zaplatenie členského príspev-
ku a vyjadrenie súhlasu so stanovami Záho-
ráckeho aeroklubu. Napriek tomu, že k lie-
tadlám (podobne ako kedysi k autám) pri-
raďujeme najmä mužov - pilotov, vo výcvi-
ku je aj niekoľko žien. Od februára sa noví
nadšenci a zvedavci stretávajú na hodinách
teórie, v marci  uskutočňujú svoje prvé zoz-
namovacie lety na aeroklubáckom Blaníku
(typ vetroňa). Prvé skúšky sú naplánované
na koniec marca.  Ak vás lietanie zaujíma,
určite si pravidelne pozrite webové stránky
www.ak-senica.sk, na ktorých nájdete vždy
čerstvé informácie.               M.S. 

Hrad na obrazoch 
Neďaleká dominanta zrúcaniny hradu

Branč sú častým miestom výletov i pravi-
delných podujatí. Najstaršia  písomná
zmienka o hrade je z roku 1317 a rozpresti-
era sa na ploche 7 500 m2 vo výške 480
metrov nad morom. Pre svoju vynikajúcu
polohu, možnosti pešej turistiky i cyklotu-
ristiku a unikátny výhľad na všetky svetové
strany  je vyhľadávaným miestom ľudí zo
širokého okolia. Niet preto divu, že hrad
a jeho okolie sú častým námetom maliarov.
Od 7. do 8. apríla bude v kultúrnom dome

Premiér a šéf 
parlamentu k MDŽ  

5. marca večer v rámci stretnutí pred-
staviteľov politickej strany SMER - SD  so
ženami  sa jej poprední reprezentanti pri-
hovorili ženám v Dome kultúry v Senici.
V programe speváka Róberta Kazíka  sa
zo vzťahu k ženám a z úcty k nim vyznali
predseda NR SR Pavol Paška, predseda
vlády  SR a Smer- SD Róbert Fico, vicepre-
miér a minister vnútra Róbert Kaliňák
a poslanec Európskeho parlamentu Vladi-
mír Maňka, ktorí prišli zablahoželať ženám
k Medzinárodnému dňu žien.  Za Mestský
úrad v Senici sa na programe zúčastnila
prednostka Katarína Vrlová.

Išlo o jedno zo seriálu podobných
podujatí po regiónoch Slovenska. Básne,
piesne Róberta Kazíka, zábavné súťaže
i dialógy na večnú žensko-mužskú a muž-
sko-ženskú tému vzájomného spolužitia,
tolerovania i kurióznych situácií  vniesli na
javisko i do hľadiska  úsmevy. Najmä vtedy
sa ženy  v sále bavili najviac, keď museli
vrcholní politici preukázať svoje nadanie
pre domáce práce  pri netradičných úlo-
hách, ako bolo skladanie záclon a vešanie
bielizne v časovom limite priamo na
pódiu. 

Súťažiacim pri vešaní bielizne a sklada-
ní záclon asistovali  aj dobrovoľníčky z hľa-
diska  pani Rozália Slováková zo Šaštína
a Emília Čermáková zo Senice, ktorým sa
ušli nielen kvety  od vzácnych hostí, ale
i cédečko speváka Róberta Kazíka. 

Symbolický kvietok k sviatku si  zo Seni-
ce odniesli aj všetky ženy, ktoré na stret-
nutie  s predstaviteľmi parlamentu i exeku-
tívy prišli.                  (ms), Foto autor 

Trofeje a výtvarné umenie 
Od 15. do 18. marca bola v spoločen-

skej sále prístavby Obchodnej akadémie
v Senici nainštalovaná Regionálna výstava
trofejí raticovej zveri a lebiek dravej zveri
ulovenej v poľovných revíroch  okresov
Myjava a Senica v uplynulej sezóne
2006/2007.  Medzi úlovkami dominovalo
424 srnčích trofejí, ďalej bolo zastúpených
87  ulovených jeleňov, 61 danielov, 19
muflónov, 6 diviakov, 6 líšok a tri jazvece.
Najkvalitnejšie trofeje boli ocenené zlatý-
mi, striebornými a bronzovými medailami,
a naopak, trofeje, ktoré poľovníci získali
výstrelom, ktorý padnúť nemal, boli ozna-
čené ako nesprávny odstrel, aby aj iným
slúžili ako poučenie. Samozrejme, za taký
odstrel sa musel poľovník pred kompe-
tentnými zodpovedať...

Popri viac ako 600 trofejach  zo Senic-
kého a Myjavského okresu sa na výstave
nachádzali aj najkrajšie trofeje danielej
zveri   z prihraničných revírov v Bielych
Karpatoch, z okresov Skalica a Hodonín
z Českej republiky. 

Poľovníci  zo Záhoria a myslivci z part-
nerských organizácií  za riekou Moravou si
v piatok 16. marca na výstave  vymenili

Deti z I. ZŠ pri prehliadke trofejí.

v časti Podzámok  výstava obrazov, ktorá
bude dokumentovať históriu a premeny
hradu Branč v priebehu 50 rokov. Autormi
obrazov sú chalupári i maliari z regiónu.
Súčasťou 3. výstavy, ktorú organizuje
Obecný úrad v Podbranči, je aj expozícia
ľudovo-umeleckých predmetov a prehliad-
ka ručných prác domácich občanov a cha-
lupárov.  Domáce špeciality Podbranča
ponúknu po oba dni v Hostinci pod
hradom.  NS

skúsenosti a stretnutie využili na upevne-
nie  a rozvíjanie vzájomných kontaktov.
Veď aj mnohé problémy v ozdravovaní
chovov zveri  a vo zvyšovaní stavov zveri
v revírov majú spoločné aj v rámci Európ-
skej únie.

V katalógu k výstave poukazuje  tajom-
ník Regionálnej organizácie Slovenského
poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici na
znižujúce sa stavy zajacov a bažantov.
Vlani  napríklad vypustili  do 9 najohroze-
nejších revírov  v pôsobnosti RO SPZ
v Senici 52 živých zajacov. Skúsenosti so
zvyšovaním stavu drobnej poľovnej  zveri
načerpali   naši poľovníci aj u partnerov
v Rakúsku. Jeden z námetov, ako zabrániť
ďalšiemu  znižovaniu kmeňových  stavov
ohrozených druhov zveri, je zníženie
počtu dravej zveri pomocou rôznych lapa-
cích  zariadení.

Významnou súčasťou výstavy trofejí
bola aj súťaž výtvarných práce detí mater-
ských, základných  i základných  umelec-
kých škôl s tematikou poľovníctva a ochra-
ny prírody. Detská fantázia a tvorivosť sa
prejavila nielen maľbami a kresbami, ale aj
trojrozmernými zátišiami. Autorov najlep-
ších  prác v piatok 16. marca ocenili.

Na záver výstavy na tradičnom poľov-
níckom aktíve  zazneli aj námety, ako skva-
litniť prácu v revíroch tak, aby výstrel bol
skutočným výchovným zásahom do zdra-
vého vývoja zveri, aby  nesprávnych
odstrelov bolo čo najmenej.

(ms), Foto autor
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Stonožkina ponuka 
4. 4. o 10. hod. v Materskom centre pri
CVČ
Správny vývin bedrových kĺbikov a chrbti-
ce detí beseda s pediatričkou
MUDr. A. Špánikovou   (nielen pre členky
MC).

5. 4. o 8.30 hod. v telocvični  II. ZŠ 
Veľkonočný basketbalový maratón pre
mládež organizuje študentský parlament.

18. 4.  o 10. hod. v Materskom centre pri
CVČ
Tehotenstvo od A do Z beseda s gyneko-
lógom MUDr. Róbertom Čerňákom.

štvrtky 12. a 19. 4.  od 14. do  16. hod.
v CVČ
Počítačové popoludnia pre deti.

18. 4.  o 10. hod .  koncertná sála ZUŠ
Slávik Slovenska okresné kolo súťaže
v prednese ľudovej piesne.

23., 24., a 25. 4.  od 8.30 do 14. hod. fut-
balové ihrisko s umelou trávou  
JEDNOTA CUP: Majstrovstvá okresu vo
futbale kategórie ml. a st. žiaci, žiačky.

26. 4.  o 9.  v DK 
POP SENICA 2007
8. ročník regionálnej speváckej a hudob-
nej súťaže populárnej piesne pre deti
a mládež:  
* 9. – 15. hod.  semifinále súťaže hudob-
ných skupín (vstupné 30 Sk) a súťaž sóli-
stov (vstupné 20 Sk),
* 18. hod. Galavečer POP a finále kategó-
rie hudobných skupín (vstupné 50 Sk).

28. 4.  o 10. hod. pri CVČ
Cyklistický výlet pre náročnejších       

DK Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - MAREC 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Keleová-Vasilková, T. Modrý dom Ikar
3. Féret-Fleury, Ch. Žriebä z Garrigues Arkus
4. Mečíř, A. Od bodky k bodke Arkus
5. Sekora, O. Ferdo Mravec Buvik
6. Cabotová, M. Princezná oslavuje Ikar
7. Feynman, R. O povaze fyzikálnych zákonů Aurora
8. Pavlovič, J. Plece, na ňom hádaniek vrece Arkus
9. kol. Klasické rozprávky I. LB-Story

10. Jamnická, V. Tranzity Eugenika
11. Drábek, A. Nože a iné chladné zbrane Epos
12. Novák, T. Jak se zbavit stresu Grada

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. Pozor!
Internetové kníhkupectvo odteraz s novým dizajnom!
Novinka vydavateľstva Arkus:
Ibbotson, Eva: Nevesta pre čarodejníka
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Arriman Hrozný, obávaný Čarodejník Severu sa rozhodol, že sa ožení. Jeho ženou sa musí
stať čarodejnica, ktorá má tú najtemnejšiu moc... no ktorá to vlastne je? A tak usporiada
turnaj v kúzlení, vďaka ktorému zistí, ktorá z bosoriek je tá najdiabolskejšia...
Kniha má 168 strán, pevnú väzbu, plánovaná cena 219 Sk.

Sedgwick, Marcus: Kým zídete do temnoty
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
V strhujúcom pokračovaní Knihy mŕtvych dní sú Chlapec i Rakyta uväznení v paláci cisára
Fredericka. Je to svet neuveriteľnej nádhery, prísne strážených tajomstiev a hrozných odha-
lení, svet poznačený nepredvídateľnými záchvatmi zlosti cisára, mocenskými úskokmi jeho
dôverníka Maxima a stopami krvi, ktoré vedú rovno do dúpäťa temného Fantóma.
Kniha má 220 strán, pevnú väzbu, plánovaná cena 259 Sk.

Stretnutie s poéziou 
V rámci Týždňa slovenských knižníc

pripravila Záhorská knižnica v Záhorskej
galérii v Senici uprostred  artefaktov
moravského sochára Zdenka Tománka
stretnutie s poéziou regionálnej autorky
Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej (narodila sa
30. marca 1932 a zomrela v máji 1999).

Poetka, rodáčka z Dubovej pri Modre,
vyrastala, aj vzdelanie získala na Záhorí,
v Kopčanoch a v Skalici a na Pedagogic-
kom gymnáziu v Bratislave. Bola učiteľkou
v Modre a Bratislave, od roku 1978 redak-
torkou, neskôr i zástupkyňou šéfredaktora
časopisu Revue svetovej literatúry.

Popri vlastnej tvorbe sa  venovala pre-
kladom z nemčiny, ruštiny, francúzštiny
a češtiny. Záhorie milovala. Stretávali sme
sa  tu s ňou na mnohých autorských veče-
roch poézie. V Senici  spolu s básnikom
a prekladateľom Jánom Majerníkom
pomáhali mladým autorom v Krúžku začí-
najúcich autorov alebo v rámci súťaže
Literárna Senica L. Novomeského. Bola
vlastne krstnou mamou tejto, dnes už 20-
ročnej, súťaže.

Knižne debutovala roku 1966 zbierkou
básní Pohromnice. Vstupom do literatúry
narušila hranice medzi takzvanou ženskou
a mužskou lyrikou, typologicky sa priradila
k prúdu  mihalkovičovskej konkretistickej
poetiky so svojbytným pohľadom na príro-
du a údel ženy. Vydala zbierky básní
Totožnosť, Kameň a džbán, Piesočná pie-
seň, Trvanie, poému Víno a poslednou
bola zbierka Hra na pár-nepár. 

Na poetku si 28. marca  pri príležitosti

jej nedožitých 75. narodenín zaspomínala
jej sestra Mária Kalamančoková, poetkin
umelecký súputník, režisér Vladimír
Rusko. Jej umelecké texty interpretovala
Elena Ovečková  a hudobnú časť progra-
mu doplnili pedagógovia ZUŠ v Senici
manželia Zlatica a Ondrej Hluchí.               

Milan Soukup 
Foto autor

Kataster upozorňuje
Vzhľadom na množiace sa prípady pod-

vodných prevodov nehnuteľností (publiko-
vaných v médiách), ako i na skúsenosti
správ katastra s podobnými prípadmi
v Trnavskom kraji, vás informujeme, že na
správach katastra  v Trnavskom kraji, resp.
na Katastrálnom úrade  v Trnave neexistuje
žiadne oddelenie zaoberajúce sa právnou
pomocou pre pozostalých, ktorému by ste
mali povinnosť poskytovať akékoľvek infor-
mácie o svojej osobe alebo o svojich
nehnuteľnostiach. 

Tým upozorňujeme, že osoba, ktorá sa
pod zámienkou poskytovania právnej
pomoci pozostalým, predstaví ako zamest-
nanec katastra a žiada informácie o vašich
nehnuteľnostiach, nie je zamestnancom
žiadnej zo správ katastra v Trnavskom kraji
ani Katastrálneho úradu v Trnave, a preto
nezodpovedáme za prípadné zneužitie
údajov,  ktoré týmto osobám poskytnete. 

Poznámka: Zamestnanci správ katastra
v Trnavskom kraji a Katastrálneho úradu
v Trnave vás môžu telefonicky kontaktovať
len v súvislosti  s prebiehajúcim konaním
o návrhu na vklad, o oprave chyby v katast-
rálnom operáte alebo v súvislosti so zápi-
som verejnej a inej listiny do katastra
nehnuteľností.

Katastrálny úrad Trnava

Aerobic na úrovni
Úspešné boli študentky senických

stredných škôl  na  majstrovstvách republi-
ky v Aerobic maratóne  22. marca   v Prie-
vidzi.  Simona Oslejová (OA) obsadila  3.
miesto, Eva Rýzková 9. miesto a Natália
Jediná 10. miesto (obe Gymnázium L.N).
Do finále postúpili i Radka Sprušanská  zo
SSŠP, Beata Oravcová z OA a Zuzana
Šajánková z Gymnázia L.N. 

DK
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CVČ Stonožka ponúka 
Letné tábory

Chcete, aby vaše dieťa prežilo v lete
zaujímavé prázdninové chvíle? Prihláste
ho do letného tábora. 
Mestské   tábory (CVČ, denná dochádzka
7.30 - 16.30)
I.: 9. - 13. júla - Z každého rožka troška
(700 Sk)
*výtvarná činnosť, výlety, plávanie, súťaže,
šport, hry na počítači... 
II.: 16. – 20. júla –Tábor športu a hier
(700 Sk)
*šport všetkého druhu -na ihrisku, v CVČ,
v telocvični, bicykle, plávanie...
III.: 23. – 27. júla – Angličtina trocha inak
(1 000 Sk)
*pestrá záujmová činnosť v CVČ, meste
i v prírode, doplnená zaujímavou formou
výučby angličtiny. 
Mestské tábory sú vhodné pre 6 – 11
ročné  deti.
Indiánsky   tábor   Do zeme štyroch Sĺnk
Obsah nadväzuje na vlaňajší úspešný indi-
ánsky tábor Teča Akičita. Tentoraz zavítame
do Južnej Dakoty, kde nás čaká pestrý život
v indiánskej osade  i v mestečku kovbojov
a najmä spoločná úloha nájsť tajomnú Zem
štyroch Sĺnk. Vyrobíš si indiánske ozdoby,
prespíš v tee-pee, urobíš indiánske skúšky,
skúsiš jazdu na koni, zvládneš indiánske
písmo, hry i tance, kúpanie, šport...
Termín: 16. – 22. júla, poplatok: 2 900 Sk.

Cesta za  poznaním   seba   i Zeme 
Máš viac ako 13 a menej ako 18 rokov?
Chceš aj ty v lete zažiť zopár dobrodruž-
ných dní v slovenských horách a možno si
i siahnuť na dno svojich síl?
Poď s nami na Oravu a do Západných Tati-
er! Na turistiku, návštevu pamätihodností,
ale i za športom, kúpaním, zábavou, hrami,
gitarou. Budeme si sami i čiastočne  variť!
(doprava vlakom).
Termín: 31. 7. – 5. 8., poplatok: 2 300 Sk
Tanečné   sústredenie  skupiny Sonny 
Pobyt za účelom prípravy na tanečný kon-
cert a súťaže. Iba pre členov tanečnej sku-
piny Sonny a tanečných  krúžkov CVČ. 
Termín: 20. – 25. 8., poplatok: 2 300 Sk.
Prihlášky a šekové poukážky k dispozícii
v CVČ  (denne od 8. do 17.30 hod.). Pri-
hlásiť sa,tj. odovzdať vyplnenú záväznú
prihlášku treba v CVČ do 30.4. Poplatok
uhradiť do 15.5. 
Kontakty: 034/6513539, 6513540,
0907774406, informatik@cvcse.edu.sk,
viac na www.cvcsenica.edupage.org. 

Bolo nás sedem 
Bolo nás len sedem ako tých sedem

statočných, ale naším krikom a vymýšľa-
ním sme hravo predstihli aj dva tucty detí.

5. – 9. marca nám dvere svojho príbyt-
ku otvorilo CVČ v Senici a celý jarný
prázdninový týždeň sa o nás starali ako
o „vlastných“. Boli sme ako jedna väčšia
rodinka. Pripravili pre nás bohatý a vše-
stranne zameraný program. Navštívili sme
knižnicu, galériu, pobehali sme si po kop-
coch pod Korlátkom, obdivovali veterný
park, nazbierali kytičky snežienok pre
mamičky, urobili si vlastné palacinky,
vyšantili sme sa pri futbalovom zápase
v telocvični a v plavárni, kolobežkovali sa
a korčuľovali na cyklochodníku ...

Už teraz  sa tešíme na ďalšie prázdniny,
tábory plné prekvapení a nových zážitkov
v Stonožke.           Saška, Dominik, Jakub, 

Maťko, Ondrík, Aďko a Marek

Vychádzajúce hviezdy 
Podtitul ďalšieho zo série hudobných

koncertov CVČ, ktorý sa konal 16. marca.
Už polhodinku pred podujatím bolo

jasné, že tentoraz sa  nebudú musieť divá-
ci rátať po jednom a ani ich nedočkavo
vyzerať. Prišli spolužiaci, kamaráti, pria-
teľky a priatelia,  rodičia... A bolo prečo
Svoju premiéru na podujatí mala, napr.
novučičká pop-rocková hudobná skupina
Velbees - M. Fojtlín, K. Krištofovič, L. Rado-
čáková, S. Macák.  Viacerí boli zvedaví
tiež na  punk rockovú kapelu Zdanie
klame, pretože aj oni sa v CVČ prezento-
vali prvýkrát. Príjemným prekvapením
bolo určite inštrumentálne jazzové zosku-
penie OK-JAZZ Solution, ocenené Ľubo-
šom Mičom „v priamom prenose“ titulom
senický Objav roka 2006. Tento titul získal
i Stano Macák, gitarista skupiny Velbees
a skupina Zdanie klame. Za netradičný
aranžmán pesničky Darinka Mandarinka
dostala poklonu skupina Zdanie klame.
V závere večera všetci nedočkavo čakali
na hostiteľskú domácu skupinu Made in
me, ktorá podujatie tradične ozdobila,

najmä vďaka ich speváčke Zuzke. Nechý-
balo veľa a diváci by sa možno roztanco-
vali.  Nabudúce by si tieto, ale aj ďalšie
skupiny, ktoré v CVČ skúšajú, zaslúžili
určite väčšiu sálu. Sú naozaj dobrí, pracujú
na sebe, investujú do nástrojov, skladajú
vlastné skladby... a potrebujú podporu
a atmosféru. 

Najbližšie budete môcť niektoré zo
skupín vidieť v DK na regionálnej súťaži
POP Senica, 26. apríla a možno i v rocko-
vom klube alebo v čajovni v Kunove.

D. Kopecká

S ohňom opatrne 
Začiatok jari, kým zeleň nevyrastie,

býva poznačený suchým počasím spre-
vádzaným vetrom. V prírode  sa vyskytuje
veľa vyschnutej hmoty a to sú veľmi
dobré materiály pre vznik a šírenie požia-
rov v lesných porastoch, preto je potrebné
v tomto období správať sa veľmi opatrne
a ohľaduplne. Je nutné dodržiavať nasle-
dovné opatrenia:
1. Nezakladať oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň
a netáboriť mimo vyznačených miest.

2. Nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom.

3. Spaľovanie horľavých látok vykonávať
v typizovaných palivových spotrebičoch.
Ak to nie je možné a horľavé látky sa spa-
ľujú na voľnom priestranstve, nespaľovať
ich počas vetra a suchého počasia. Miesto
spaľovania je treba obkopať alebo obložiť
kameňmi, spaľovať len malé množstvá
a po spaľovaní poliať spálenisko vodou.
Počas spaľovania musia byť prítomné
aspoň dve osoby a mať k dispozícii zásobu
vody, prípadne iné hasiace náradie.

4. Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že vypa-
ľovanie porastov akéhokoľvek druhu je
zákonom zakázané.

5. V prípade, že fyzická osoba vypaľuje
porasty,  zakladá oheň v priestoroch, kde
by  mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, manipu-
luje s otvoreným ohňom na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom, poruší
zákaz fajčenia, svojím konaním spôsobí
vznik požiaru, bude jej podľa zákona
o ochrane pred požiarmi uložená pokuta,
ktorá môže byť až do výšky 10 000  Sk.

npor. Ing. Jarmila Drinková 
- samostatný inšpektor

OR Hasičského a záchranného
zboru v Senici
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Poznáme najlepších
športovcov 

V Dome kultúry bolo 27. februára
v podvečer slávnostné vyhlasovanie naj-
lepších športovcov Senice za rok 2006.
Športovým hviezdam Senice prišli zabla-
hoželať aj podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič a splnomocnenec vlády SR pre
šport Dušan Galis. Samospráva Senice
spolu s komisiou pre šport pri mestskom
zastupiteľstve organizovala  podujatie po
XIV.  raz.  

Do galérie najlepších športovcov s les-
kom medailí z domácich i zahraničných
podujatí navrhovali  športové kluby a telo-
výchovné jednoty.  Športové výkony
v kategóriách žiaci,  dorastenci, dospelí,
telesne postihnutí,   tréneri a kolektívy
boli ocenené športovou trofejou i zápisom
do pamätnej knihy Senice.  34 jednotliv-
cov a 3 kolektívy  s prívlastkom naj  zastu-
povali 14 odvetví, čo vypovedá o širokom
športovom zázemí v meste. Vytváranie
podmienok pre mnohostranné telový-
chovné aktivity pokladá samospráva Seni-
ce  za jednu zo svojich základných úloh.
To vo svojom úvodnom príhovore zdôraz-
nil aj primátor Senice Ľubomír Parízek.
Mesto Senica  ročne prispieva na správu
a prevádzku športových zariadení približ-
ne 15 miliónmi Sk. Okrem toho vlani
dostali športovci na vypracované projekty
1,3 milióna Sk z fondu Pro Senica na svoje
aktivity formou projektov. 

Výborný moderátor podujatia športový
komentátor Viktor Blažek postupne na
pódiu vyspovedal aj podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča a splnomocnenca vlády
pre šport Dušana Galisa.  Obaja po skon-
čení podujatia  konštatovali, že vyhlasova-
nie najlepších športovcov v Senici malo
vysokú športovú i spoločenskú úroveň. „U
vás som si všimol ešte jednu vec. Nechý-
bala tu noblesa, ale predovšetkým bolo
cítiť, že je to vaša srdcová záležitosť,“
povedal D. Galis.  Zaplnená sála reagova-
la na ocenených športovcov spontánne
a obecenstvo dokázalo oceniť kvalitné
výkony športovcov vo všetkých kategóri-
ách. Zaslúžený potlesk sa ušiel aj legende
futbalu v Senici Fridrichovi Huttovi, ktoré-
mu primátor mesta a predseda komisie

pre šport Jozef Krajčovič odovzdali oce-
nenie ako športovej osobnosti mesta. 

K vysokej úrovni podujatia prispela svo-
jím vynikajúcim programom  i skupina
Step Art z Myjavy a účastníkom podujatia
sa predstavili ukážkami i karatistky
z Hanko kai karate klubu Senica. 

Viera Barošková
Foto autorka 

Najobľúbenejšej športovkyni mesta, volej-
balistke  Simone Kleskeňovej,  blahoželá
D. Galis. 

Stolnotenisový reprezentant Senice Peter
Ladislav.

Brankárovi  dorastu FK 95 Čáčov Petrovi
Steinerovi blahoželá D. Čaplovič. 

Trénerke volejbalového dorastu  Erike
Grimmovej cenu odovzdáva D. Čaplovič.

Ľ. Parízek gratuluje Dáši Morávkovej.

Do galérie najlepších športovcov sa dosta-
la aj cvičiteľka a propagátorka jogy Vlasta
Vágnerová.

Za športovú osobnosť roka bol vyhlásený
Fridrich Hutta, futbalová legenda Senice
(vpravo), ktorého spovedal V. Blažek.  

Semifinále play off
volejbalistiek  

28. marca sa v športovej hale v Senici
začalo semifinále play off extraligy volej-
balistiek. VK OMS Senica je obhajcom vla-
ňajšieho titulu Majstrov Slovenska. V 1.
semifinálovom  zápase doma potvrdil
úlohu favorita proti VTC Pezinok víťaz-
stvom 3:0 (16,14,11) a stav série bol 1:0
pre Senicu.  V zápase nechýbali vynikajú-
ce výmeny a vzrušenie, aj naše volejbalist-
ky duel s Pezinkom označili za zaujímavej-
ší ako doterajšie zápasy proti domácim
súperkám. V druhej semifinálovej dvojici
Slávia UK SLSP Bratislava zvíťazila nad
Doprastavom Bratislava A 3:2 a v sérii
viedla 1:0. Obe semifinálové dvojice budú
hrať ďalšie zápasy v rovnakom termíne
ako Senica. VK OMS Senica hrá 31. marca
v Pezinku o 17. hodine a tretí  zápas bude
v utorok 3. apríla  v Senici o 18. hodine.
Finále play off sa zohrá 18. apríla o 18.
hodine, verme, že so Seničankami.

Milan Soukup
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Schôdza slabozrakých
Základná organizácia nevidiacich a sla-

bozrakých  Senica a Skalica pozýva svo-
jich členov na hodnotiacu schôdzu. Usku-
toční sa 20. apríla o 9. hod. v zasadačke
COOP Jednota. Členovia si prinesú aj
členské preukazy a 100 Sk na členský
poplatok. Účasť treba potvrdiť do 10. aprí-
la u predsedníčky Márie Kuklišovej, S. Jur-
koviča 1206/44, Senica alebo telefonicky
na  651 3487  a 0907 797 295. 

Rottrová so skupinou
Neřež 

Ak sa chcete započúvať do nezameni-
teľného hlasu charizmatickej speváčky
Marie Rottrovej, príďte 10.5. o 19.00 hod
do Domu kultúry v Senici.
Vstupné: 350 Sk (v predpredaji), pred kon-
certom  400 Sk
Kontakt: 034/6512301-2, 0905 809 766

Začala jarná časť 
futbalistov

V polovici marca sa po dlhej zimnej pre-
stávke, počas ktorej naplno využívali novo-
vybudované ihrisko s umelým trávnatým
povrchom, začali boje v majstrovských
dueloch senických futbalistov všetkých
vekových kategórií (okrem prípraviek).

V družstve dospelých pôsobí nový tré-
ner Peter Varsík, ktorý v minulosti hrával
v Senici. Tím sa dal postupne dohromady,
prišli aj noví hráči a po absolvovaní kvalit-
nej prípravy sú všetci v očakávaní, či sa im
bude dariť lepšie ako v jesennej časti, po
ktorej skončili v tabuľke 4. ligy až na 14.
mieste. Seničania odohrali prvý majstrov-
ský duel na domácej pôde a remizovali
v ňom s Kaniankou 1:1 (gól dal Sekáč).

Starší a mladší dorastenci, hrajúci III.
ligu, odohrali prvý zápas taktiež na umelej
tráve v Senici s družstvami z Bánoviec nad
Bebravou. Starší, ktorých trénuje Jozef
Uhlár, vyhrali vysoko 5:1. Mladších dora-
stencov trénuje od zimnej prestávky skú-
sený tréner Dušan Suchanský a v prvom
zápase remizovali 1:1.

Starší a mladší žiaci „A“, ktorí hrajú 2.
ligu a starší po jeseni skončili na postupo-
vom 2. mieste. Začali jarnú časť súťaže
rovnako ako dospelí a dorasty na domácej
pôde. Aj u starších nastala zmena na tré-
nerskom poste, keď chlapcov od zimy
vedie Štefan Potúček. Prvý duel odohrali
proti Nitre „B“ s výsledkom 1:1. Mladších
trénuje Tibor Janák a rovnako ako ich star-
ší kolegovia remizovali 1:1.

Starší a mladší žiaci „B“ hrajú 3. ligu. Tí
ako jediní odohrali prvé zápasy na ihrisku
u súpera vo Vrbovom. Starší (tréner Jaro-
slav Hutta) remizovali 0:0 a mladší (tréner
Zdeno Nádaský) prehrali 1:0.

Najmladší chlapci - prípravkári, začnú
svoje zápasy o body v sobotu 30. marca
na pôde Lokomotívy v Trnave.

Futbalisti majú teda pred sebou jarnú
časť súťaží. Všetci, ktorí sa venujú futbalu,
hráči, funkcionári a diváci, veria, že všet-
kým chlapcom sa podarí naplniť daný cieľ
a po skončení jednotlivých súťaží budú
všetci spokojní.                        Ivan Tobiáš

Majstrom Senickej ligy
Jednota 

17. marca vyvrcholil v športovej hale 19.
kolom XXII. ročník 1. Senickej ligy vo fut-
sale. Keďže až do záverečných zápasov
nebolo rozhodnuté o držiteľovi majstrov-
ského titulu, stretnutia boli dramatické až
do konca. Všetkým bolo jasné, že sa môže
rozhodnúť len medzi tromi družstvami -
Jednota, Panthers a Nad Ress.

Hráči Jednoty Tangaę86 urobili rázny
krok k celkovému prvenstvu v predposled-
nom kole, keď si v priamom súboji o titul
vo veľmi kvalitnom a dramatickom zápase
poradili s tímom Nad Ress 5:4. V posled-
nom dueli už len potvrdili úspech hladkým
víťazstvom nad Cerovou v pomere 5:0.
Hráči Jednoty tak zaslúžene získali opäť

(naposledy v roku 2004) titul majstra
Senickej ligy. Na druhom mieste sa
umiestnil tím Panthers a na treťom Nad
Ress, ktorý túto priečku zopakoval z pred-
chádzajúceho ročníka.

Na opačnom póle tabuľky bola tiež
situácia veľmi dramatická. Na poslednom
a teda vypadávajúcom mieste skončil
nováčik z Čáčova. Na predposlednej
priečke skončil vďaka horšiemu skóre
ďalší nováčik z Jablonice, pred nimi na 18.
mieste sa umiestnil Aluplast.

Najlepším strelcom ligy sa stal Jozef
Beňa z Nad Ress, ktorý nastrieľal 42 gólov
(z toho 14 v poslednom zápase) a bol aj
vyhodnotený medzi najlepšími športovca-
mi mesta Senica za rok 2006. O dva góly
tak predbehol Róberta Búzka z Cerovej,
ktorý až do posledného kola viedol ta-
buľku strelcov. Na bronzovej priečke sa
umiestnil Patrik Gabriel (37 gólov), ktorý
v sezóne pôsobil v dvoch tímoch - Alchem
a Pánske odevy Laco.

Najslušnejším tímom ročníka sa opäť
stal Stein, za ním skončilo družstvo Pánske
odevy Laco a na treťom Dandy Rovensko.

Konečné umiestnenie:
1. Jednota Tangoę86, 2. Panthers, 3.

Nad Ress, 4. Slovmetal, 5. Dandy Roven-
sko, 6. Bučo, 7. C.V.S.-Jako B. Mikuláš „B“,
8. Pánske odevy Laco, 9. Pneuservis Rojt,
10. ZIPP Skalica, 11. CNN, 12. Kúty, 13.
Korlat Cerová, 14. Alchem, 15. Senstav
Tangoę93, 16. Moby Dick, 17. Stein, 18. 1.
FC Aluplast, 19. Tsunami Jablonica, 20.
Krokodíl Čáčov.                  Ivan Tobiáš

Bronz z Rotterdamu 
Na Slovenskom pohári žiakov 25. febru-

ára v Bratislave zvíťazil v kata žiakov mladý
senický karatista Michal Toure (na foto),
keď v športovej hale VKP Bratislava neutr-
pel na tatami jedinú prehru. Poradie: 1.
Michal Toure (Hanko kai Senica), 2. Haluš
(KK Nováky), 3. Molčan (Kachi Nitra). V
kata žiačok prehrala 10-ročná Alžbeta
Ovečková v semifinále s Chochlíkovou
(Real Trenčín), ale v opravách si už dala
pozor a nakoniec v súboji o 3. miesto pora-
zila Mikušovú (Trend Bánovce) a získala 3.
miesto. Poradie: 1. Pipišková (Bratislava), 2.
Chochlíková (Trenčín). 3. Ovečková (Seni-
ca). Jeden z najťažších seniorských turnajov
v Európe, známy Dutch open, sa uskutočnil
11. marca v holandskom Rotterdame za
účasti svetovej špičky z vyše 20 krajín Euró-
py, Ameriky i Afriky. Na medzinárodných
majstrovstvách Holandska sa darilo zveren-

kyniam M. Čulena: Petra Nová v kata žien
zvíťazila a Mirka Vašeková si z krajiny tuli-
pánov doviezla bronz za 3. miesto, keď v
rozhodujúcom súboji o bronz porazila skú-
senú nemeckú reprezentantku Sreinerovú. 

V dňoch 15. - 19. marca navštívil Senicu
jeden z najlepších svetových rozhodcov
Primož Debenak zo Slovinska. Člen komi-
sie rozhodcov EKF (Európskej federácie
karate) a výborný karatista udržuje s klu-
bom Hanko kai Senica dlhoročné dobré
priateľské i pracovné vzťahy. V sobotu 17.
marca rozhodoval spolu so senickými roz-
hodcami Čulenom a Rehušom na 2. kole
Českého pohára godžu ryu v českom Brun-
tále. Vysoká kvalita mladých senických
karatistov neutrpela ani v medzinárodnom
meradle, keď vyhrali dve kategórie. Zlatú
medailu za víťazstvo v žiačkach a krásny
pohár si odniesla Alžbeta Ovečková a po
perfektnom bezchybnom výkone bol na
stupni víťazov najvyššie v žiakoch ďalší
Seničan Michal Toure. Tento mesiac je v
znamení tvrdej prípravy na M ČR 2007 v
senioroch pre najlepšiu senickú karatistku
Mirku Vašekovú. Čerstvá absolventka uni-
verzity vo Zvolene v odbore manažment
by si k titulu inžinierka rada pripojila 24.
marca v Brne i titul majster ČR 2007. Pora-
ziť však najlepšiu českú reprezentantku
Petru Novú, exmajsterku Európy na domá-
cej pôde a v konkurencii plejády ďalších
skvelých českých karatistiek, bude úloha
nadmieru ťažká.              E. J.



17

in
fo

 k
út

ik

Naša Senica 3/2007

17

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2007 oslávia:
80 rokov Margita Kiseláková, Helena Krutá, Rozália Jarásko-
vá, Emília Benžová, Štefánia Tománková, Matej Waldecker,
Júlia Brunovská, Anna Ďurišová a Anastázia Španková.
85 rokov Mária Mikulíková, Štefánia Polakovičová, Alžbeta
Samková a Anna Baugmartnerová.
95 rokov Emília Chorvátová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Michal Vitek a Elena Morávková
Ing. Dušan Tomek a Katarína Minaričová
Pavel Mařík a Oľga Kadlečíková
Pavol Klvač a Hana Kupková
Pavol Pánik a Klára Petrášová
Jozef Polák a Erika Kampošová

Narodili sa
Patrik Danihel 7. 2. 2007
Pavol Vojtech Spál 7. 2. 2007
Kristián Gál 13. 2. 2007
Liana Pavesková 14. 2. 2007
Monika Klimková 16. 2. 2007
Barbara Tomečková 16. 2. 2007
Michal Rybnikár 19. 2. 2007
Viktor Konečný 20. 2. 2007
Alexej Medovič 20. 2. 2007
Thea Prokopová 21. 2. 2007
Jakub Šulla 21. 2. 2007
Natália Ščepková 26. 2. 2007

Opustili nás
Mária Benžová, SNP 757 1. 2. 2007
vo veku 75 rokov
Milan Kollár, Robotnícka 57 1. 2. 2007
vo veku 60 rokov
Ján Kováč, Hollého 741 2. 2. 2007
vo veku 65 rokov
Ján Bolebruch, Štefánikova 1377 3. 2. 2007
vo veku 70 rokov
Kristína Poláková, Štefánikova 1377 4. 2. 2007
vo veku 78 rokov
Anna Plháková, Štefánikova 1377 8. 2. 2007
vo veku 78 rokov
Peter Duga, S. Jurkoviča 1202 9. 2. 2007
vo veku 52 rokov
Viktória Kučerová, Štefánikova 1377 9. 2. 2007
vo veku 84 rokov
Adela Balážiková, L. Novomeského 1213 10. 2. 2007
vo veku 92 rokov
Anna Búdová, Štefánikova 1377 11. 2. 2007
vo veku 70 rokov
Ján Lesák, Sládkovičova 174 13. 2. 2007
vo veku 86 rokov
Mgr. Dušan Frydrych, Hurbanova 486 17. 2. 2007
vo veku 71 rokov
Marta Hlávková, Hviezdoslavova 469 21. 2. 2007
vo veku 41 rokov
Anastázia Poláková, L. Novomeského 1349 21. 2. 2007
vo veku 80 rokov
Ján Slezák, Priemyselná 272 23. 2. 2007
vo veku 67 rokov
Jozef Meliš, S. Jurkoviča 1207 24. 2. 2007
vo veku 51 rokov
Miroslav Mareš, S. Jurkoviča 1203 25. 2. 2007
vo veku 49 rokov
Marie Tůmová, Hurbanova 486 28. 2. 2007
vo veku 83 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 4. apríl o 8.30 hod. Divadelné predstavenie pre ZŠ – Alegra Production.
� 13.-14. apríl Malá krajská scénická žatva, súťaž – prehliadka diva-
delných súborov  Trnavského kraja.
� 16. apríl o 19.00 hod. Divadlo ASTORKA  KORZO 90 - hra Milov-
níci,  vstupné 220 Sk.
� 17. apríl o 9. a  10.30 hod. Výchovný koncert hudobnej skupiny
ALIAS  pre ZŠ.
� 25. apríl od 9. hod. Senická divadelná jar – Krajská súťažná pre-
hliadka detskej divadelnej tvorivosti.
� 30. apríl 2007 Galakoncert žiakov všetkých odborov ZUŠ.

Podujatia v Dome kultúry Kunov
� - 20. 4.  o 20.  hod  Reggae baal
koncert troch reggae a ska hudobných skupín + sound system,
vstupné 150 Sk
� - 28. 4.  o 19. hod. Faidra
Vstupné 30 Sk 
info: www.mskssenica.sk

www.sousedi.sk

Viete, kedy  
a kam telefonovať?
112 - tel. číslo na Krajské operačné stredisko v Trnave zahŕňa celý
záchranný systém:       

Hasičská a záchranná služba
Rýchla zdravotná pomoc
Policajný zbor SR

Volať len v krízových situáciách ako sú závažné dopravné nehody,
závažné úrazy,  vážne zmeny zdravotného stavu – rizikoví pacienti
s kardiovaskulárnym ochorením, náhle bolestiv oblasti hrudníka, ťaž-
kosti spojené s dýchaním, poruchy vedomia, otravy.

150 - dovoláte sa na operačné stredisko Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Senici.  Toto číslo je z hľadiska  iba
požiarneho zásahu operatívnejšie. Ak treba k zásahu viacero
záchranných zložiek treba volať č. 112.

155 - tel. číslo na záchrannú zdravotnú službu  je zatiaľ v platnosti, ale
dovoláte sa tiež na Krajské operačné stredisko v Trnave.   Platí to isté
ako pri čísle 112.

158 -  dovoláte sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici
(platí pre okresy Senica a Skalica).   Toto číslo je  lepšie volať pri  pozo-
rovaní trestnej činnosti, v ohrození života, zdravia  a majetku osôb,
atď. Toto telefónne číslo je z pohľadu iba policajného zásahu  opera-
tívnejšie. 

159 - Mestská polícia v Senici.

651 3008 -  tel. číslo na Lekársku službu prvej pomoci v Senici lekár-
ska pohotovosť v Senici od 16.00 hod do 7.00 hod volať v prípadoch
zhoršenia zdravotného stavu mimo ordinačných hodín lekárov, v prí-
pade drobnejších úrazov, ktoré neohrozujú bezprostredne život člo-
veka. Nepoužívať ako náhradu návštevy lekára počas jeho ordinač-
ných hodín. Je vhodné, aby sa pa-cient dopravil na LSPP sám, prípad-
ne s pomocou príbuzných.                          NS

Ukážte svoje schopnosti 
11. 5. o 9. hod. v DK 
STONOŽKA CUP 2007 – 1. ročník súťažnej tanečnej prehliadky 
pre tanečné súbory a krúžky zo ZŠ a CVČ. Tanečné štýly: 
disco dance (malé a veľké choreografie) - kategórie do 11 a do 15
rokov
mažoretkový šport (súbory) - kategórie do 11 a do 15 rokov               
hip-hop a breakdance  - kategórie do 15 a do 19 rokov
voľná kategória – country, spoločenské tance.  Prihlášky do 20.4.
v CVČ. 
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na APRÍL 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

� Nedeľa 1. apríl
KRÁDEŽE  A VLÁMANIA
Každý zločin má svoje obete... Každá lož
má svoje následky... Každá láska má svoje
tajomstvá... Úspešnému a zadanému archi-
tektovi Willovi opakovane vykradnú ateliér. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 119 min. 
� Utorok 3. a streda 4. apríl
ZABIŤ  ESO
Niekto to tu neprežije...
Buddy Israel bol ešte nedávno potulný
komik, eskamotér a bavič, ktorý si privyrá-
bal na pódiu i mimo neho. Poznal sa totiž
s mafiánskym šéfom z Las Vegas a občas
pre neho niečo urobil. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 108 min.
� Sobota 7. a nedeľa 8. apríl
V TIENI  BEETHOVENA
Krásny a jemný príbeh o posledných
rokoch Beethovenovho života, jeho vášni,
žiadostivosti, utrpení, jeho láske a jeho
genialite... Beethoven dokončuje Deviatu
symfóniu, svoje najvýznamnejšie dielo. Je
pár dní pred jej uvedením a hudobný vyda-
vateľ nemá nikoho, kto by stihol prepísať
majstrove ťažko čitateľné rukopisy. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 104 min.
� Utorok 10. apríl
KRÁSKA  V NESNÁZÍCH
Milostný príbeh mladej ženy, ktorá rieši
dilemu lásky k dvom mužom, dilemu
medzi sexuálnou závislosťou a zaistenou
budúcnosťou pre seba a svoje deti, dile-
mou vzťahu k svojej matke a otčimovi a ku
svojej svokre. Film je plný napínavých zvra-
tov i komických a paradoxných rozuzlení
so strhujúcimi hereckými výkonmi a vyni-
kajúcou hudbou.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 110 min.
� Streda 11. apríl
MOJA  SUPER  EX
On jej zlomil srdce. Ona jemu všetko.
Rozpad vzťahu nebýva ľahký ani pre jednu
zo zainteresovaných strán, ale v niektorých
prípadoch môže byť priam nebezpečný. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 97 min.
� Sobota 14. a nedeľa 15. apríl
DREAMGIRLS
Jeden svet všetko zmení...
Jednoduchý a pritom neuveriteľne silný je
príbeh muzikálu Dreamgirls. Zachytáva
tŕnistú cestu za slávou v podaní dievčen-
ského tria Dreamettes, ich vzostupy
a pády, obete, ktoré museli svojmu snu pri-
niesť a hlavne je plný skvelej hudby.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 130 min.
� Utorok 17. a streda 18. apríl
ŠŤASTIE  NA  DOSAH
Chris Gardner je otec trojčlennej rodiny,
ktorý sa zúfalo snaží nájsť takú prácu, aby
dokázal uživiť seba a svojich najbližších.
Napriek tomu, že vyvíja obrovské úsilie,

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-
vzdané do tlače 28. marca 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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aby udržal rodinu nad vodou, matka jeho
päťročného syna už nedokáže vzdorovať
psychickému stresu z permanentnej
finančnej krízy a po ťažkom rozhodovaní
ich opustí. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 117 min.
� Piatok 20. apríl
ROCKY  BALBOA
Nič sa nekončí, kým sa to skutočne
neskončí... Rocky Balboa žije vo Philadelp-
hii, vlastní reštauráciu a opíja sa žiaľom,
pretože jeho Adrian zomrela. Aby Rocky
neprepadol depresiám, rozhodne sa vrátiť
ku svojej druhej životnej láske - boxu.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 102 min.
� Sobota 21. a nedeľa 22. apríl
SMRTIACA  NENÁVISŤ
Ak zomriete v záchvate zlosti, ostáva po
vás prízrak, ktorý sa postupne šíri na ďalšie
obete a „nedá im spávať“. Až kým ich
nedoženie k šialenstvu alebo k samovraž-
de! Dokáže niekto zastaviť túto kliatbu?
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 95 min.
� Utorok 24. a streda 25. apríl
PRÁZDNINY  PÁNA  BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas. Svoju
neobmedzenú fantáziu využíva na čo naj-
komplikovanejšie riešenia tých najjednodu-
chších problémov. Neortodoxný postup
síce prináša rad problémov, ale na konci
série udalostí, ktorú by bolo možné cha-
rakterizovať ako sled mimoriadne nešťast-
ných príhod, stojí vždy triumfálne ako
víťaz. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r.
� Piatok 27. apríl
MY DVAJA A MAGOR
Boli by ideálny pár. Keby neboli traja. Carl
a Molly by si v novom dome mohli užívať
svoje čerstvé manželstvo, keby pri ich dve-
ráchí nezazvonil Carlov najlepší kamarát
Dupree. Mali by ste to srdce nechať na
ulici dobráka s chlapčenským úsmevom,
ktorý práve prišiel o prácu i o strechu nad
hlavou a ktorý sľubuje, že si „ohreje len
dva prstíky a hneď zase pôjde?“ Z prstíkov
sa samozrejme stane celá ruka, z prespa-
nia na jednu noc nekonečný „dočasný“
pobyt.
Vstupné: 65 Sk, 109 min.
� Sobota 28. a nedeľa 29. apríl
ODSÚDENÍ  ZOMRIEŤ
Film inšpirovaný skutočnou udalosťou. Tak
blízko nikdy nebolo tak ďaleko. Víkendový
výlet na luxusnej jachte sa mení na desivú
plavbu. Vládne pohoda a chuť zaplávať si.
V zápale nadšenia sa všetci vrhnú do chla-
divej a priezračnej vody. Dokonca aj tí,
ktorí chceli zostať na palube. Čo však zača-
lo ako dobrá zábava, ukáže sa ako osudo-
vá chyba. Nikto totiž nespustil rebrík. Palu-
ba je priamo nad ich hlavami, takmer na
dosah, ale trup lode je príliš vysoký a klzký,
aby sa po ňom mohli vyšplhať. A v kajute
lode navyše zostalo dieťa... Začína sa
peklo, ktoré si neviete predstaviť!
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 95 min.

Kam na turistiku 
- 21. 4. Jarný priechod v Malých Karpa-
toch z Plaveckého Mikuláša na Rozbehy
- 27. 4. Veľkonočný pochod k Rehušom
- 28. - 29. 4. Otváranie (odomykanie)
vody Baťov kanál - rieka Morava (20 km)

Okienko JDS
Rekreácia v Liptovskom

Jáne sa uskutoční v čase 30. 4.
– 6. 5.  a 2. 9. – 9. 9. Cena
pobytu je   2 300 Sk. Na prvý turnus  sa
treba prihlásiť do konca marca, na
druhý turnus  do konca apríla. Pri pri-
hlásení treba zaplatiť zálohu 1 000 Sk
predsedníčke organizácie B. Hradskej. 

Budúce posedenie pri hudbe
v hoteli  Branč bude 19. apríla o 15.
hod.                                   M. Slivková

Stretnutie diabetikov
Základná organizácia Zväzu diabetikov

Slovenska v Senici pozýva všetkých svo-
jich členov, tiež nečlenov a sympatizantov
na členskú schôdzu. Uskutoční sa 23. aprí-
la o 16. hod.  vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu na prízemí.  Súčasťou bude
odborná prednáška. 

Štatistické zisťovanie 
Slovensko je zaradené do projektu Zis-

ťovania o príjmoch a životných podmien-
kach domácností, ktorého výsledky budú
zaradené do európskych štatistických zis-
ťovaní. Na Slovensku je zaradených do
projektu vyše 300 obcí a miest, medzi nimi
aj Senica. Od 2. do 30. apríla navštívi
vybrané domácnosti pracovník, ktorý je
povinný sa preukázať osobitným povere-
ním. Všetky informácie, ktoré domácnosti
poskytnú, budú anonymné a použité
výlučne   na štatistické účely. Za ochranu
dôverných údajov zodpovedá Štatistický
úrad  SR.                                          ŠÚ SR

Raketka pozýva
Dobrovoľný stolnotenisový oddiel

Raketka Senica pri IV. ZŠ na Mudrochovej
ulici srdečne pozýva neregistrovaných hrá-
čov stolného tenisu na tradičný turnaj
O veľkonočné vajíčko, ktorý sa uskutoční
6. apríla o 9.00 hod. vo vestibule školy.
O pitný režim súťažiacich sa postará leká-
reň Arnika. Štartovné 50 Sk

Jarmočné dni 
Senický jarmok
bude  17. – 18. augusta  na Sadovej ul.
V Dome kultúry  
19.- 20. november Katarínske trhy
17. – 18. december Vianočné trhy  
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