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výročie založenia novín

Blíži sa bežecký sviatok
Ten kto sa pýta ,prečo miluješ, sám nikdy
nemiloval. Iba bežci a milenci vedia prečo,
ale nie sú schopní svoje vnútorné pocity
popísať tým, ktorí stoja mimo. 

Joe Hendrson

Už len pár dní nás delí od XIX. ročníka
Záhoráckeho maratónu  a IV. ročníka pol-
maratónu. V tomto roku je polmaratón
zaradený medzi preteky  II. ročníka  Grand
prix Záhoria.

Štart maratónu a polmaratónu  bude
16. júna  o 15. hod. na futbalovom štadió-
ne v Senici. Maratón sa štartuje v kategóri-
ách muži do 40 rokov, od 40 do 50 rokov,
od 50 do 60 rokov a nad 60 rokov. Ženy
štartujú v jednej kategórii bez rozdielu
veku. V polmaratóne budú štartovať  muži
v kategóriách do 39 rokov, od 40 do 49
rokov, od 50 do 59 rokov, od 60 do 69
rokov a nad 70 rokov. Ženy štartujú
v dvoch kategóriách do 34 rokov a nad 35
rokov. Polmaratón bude mať  cieľ v Šaští-
ne-Strážoch, kde  pre ostatných bežcov
bude obrátka naspäť do Senice cez Dojč
a Čáčov. Trať v dĺžke 42 195 m povedie po
asfaltovej ceste počas plnej premávky.
Časový limit na zdolanie maratónskej trate
je 5 hod. 

Prezentácia pretekárov bude 16. júna
od 12. do 14. hod. na futbalovom štadióne
v Senici. Štartovné  je 200 Sk. Prihlásiť sa
a podrobnejšie informácie možno získať
na e-mailovej adrese masikova@msu.seni-
ca.sk,  prípadne 0918 616 438.

V tomto roku bude vyhlásené absolút-
ne poradie pretekárov.  (pokr. na str. 13)

Samospráva
Senice občanom:

Využite schránku 
odkazov a pripomienok

Samospráva  Senice v tomto volebnom
období opätovne zriadila 8 mestských
výborov, ktorých činnosť sa už rozbehla
na plné obrátky. Mestské výbory repre-
zentujú obyvateľov svojho obvodu a po-
dieľajú sa na samospráve mesta. Základ-
ným poslaním výborov je umožňovať
uplatňovanie ich vlastných potrieb
a záujmov  v činnosti orgánov mesta.
Prostredníctvom nich sa občania zapájajú
do riešenia verejných vecí svojho mesta. 

Predsedovia  mestských výborov na
stretnutí s primátorom Senice Ľubomírom
Parízkom 3. apríla  už  informovali o mno-
hých  pripomienkach, čo znamená, že čle-
novia mestských výborov už na prvých
zasadaniach preberali veľa námetov.   Pri
riešení pripomienok, nedostatkov či poži-
adaviek bude dôležitá spolupráca nielen
s Mestským úradom Senica, mestskou
políciou, ale aj mestskými podnikmi
a organizáciami.  Podľa viceprimátora
Petra Huttu, ktorému patrí táto agenda, už
z prvých   zápisníc vzišla široká škála pro-
blémov.  Najviac ich je smerovaných do
oblasti výstavby,  životného prostredia,
dopravy a verejného poriadku.  V Čáčove
napríklad požadujú vybudovanie detské-
ho ihriska, zhotovenie cesty od veterinár-
nej nemocnice k IBV, v iných mestských
častiach sú to požiadavky na osadenie
lavičiek, umiestnenie dopravných zna-
čiek, sťažnosti na hlučnosť, rušenie nočné-
ho pokoja, vandalizmus, atď. Občania žia-
dajú v dome smútku  vytvoriť  viac miest
na sedenie. V takmer všetkých podkla-
doch z rokovaní mestských výborov sa
opakovala požiadavka na zriadenie
schránky, do ktorej by mohli občania
vhadzovať svoje pripomienky. 

Podľa zložitosti sa mnohé veci už vyrie-
šili, iné sú v štádiu rozpracovania, ďalšie sa
musia riešiť v neskoršom období v súlade
s inými zámermi v danej oblasti.  Vytvore-
nie schránky  na otázky a pripomienky
spadalo do prvej kategórie a vo vestibule
Mestského úradu Senica je možné
v schránke zanechať odkaz, ktorý sa
dostane k zodpovedným pracovníkom  na
riešenie.  Je to jedna z možností ako aktív-
ne pritiahnuť občanov k spolurozhodova-
niu o veciach verejných.  

VViieerraa  BBaarroošškkoovváá

Na trhu personálna
agentúra 

Na Štefánikovej ulici 699 sídli od 17.
mája pobočka personálnej agentúry Run-
time BP Slovak, ktorú slávnostne otvorili
riaditeľ divízie Runtime International  Tho-
mas Steimann, konateľka Runtime BP Slo-
vak Beata Markovičová a primátor Senice
Ľubomír Parízek. 

Prestrihnutiu pásky predchádzala pre-
zentácia rozvojových zámerov mesta
Senica a nemeckej firmy Runtime Group,
ktorá svoje aktivity v 5 základných oblasti-
ach rozvíja v 6 európskych krajinách  pred-
staviteľom najvýznamnejších firiem zo
Senice. Primátor Senice Ľ. Parízek ocenil
otvorenie pobočky,   pretože samospráva
doteraz isté procesy suplovala.  V dohode
podpísanej medzi Mestom Senica a Runti-
me BP Slovak  obe strany deklarovali  záu-
jem na   kvalitnej, racionálnej a efektívnej
spolupráci  pri zabezpečovaní zamestna-
nosti vo firmách na území mesta ako aj
v oblasti ďalšieho rozvoja ľudských
zdrojov. 

Podľa B. Markovičovej jedna vec je
otváranie nových firiem, ale podmienkou
na ich usídlenie je aj dostatok  pracovní-
kov  či už manažment, alebo pracovníkov
vo výrobe. Už teraz nastáva situácia, že
firmy sa o nezamestnaných „bijú“. Senica
je miestom, kde už je pracovný trh pomer-
ne oklieštený. Mnoho ľudí dochádza za
lepšími pracovnými podmienkami a vyšší-
mi platmi do iných  lokalít. 

(pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva

4. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa uskutočnilo 26. apríla. Na
rokovaní bolo z 25 členného poslaneckého
zboru prítomných 23. Rokovanie bolo
schopné uznášania. Rokovaniu predsedal
primátor mesta Ľubomír Parízek. Na roko-
vaní boli ďalej prítomní prednosta Obvod-
ného úradu v Senici Jaroslav Riha, vedúci
oddelení a útvarov Mestského úradu, riadi-
telia predškolských a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica,
riaditelia príspevkových organizácií Mestské
kultúrne stredisko a Rekreačné  služby
mesta Senica, riaditeľky neziskových orga-
nizácií Poliklinika Senica, n.o. a Zariadenie
sociálnych služieb Senica, n.o., riaditelia
obchodných spoločností s majetkovou
účasťou mesta  Službyt, spol. s r.o. Senica,
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. a Tech-
nické služby, a.s. Senica.

V interpeláciách poslancov Emília Wág-
nerová upozornila na vznik čiernych sklá-
dok v Čáčove ako aj na život a zdravie
ohrozujúcu stavbu v Čáčove.  Anna Gaj-
doščíková navrhuje, aby sa doriešilo
umiestnenie odpadových košov na cyklot-
rase na Kunovskú priehradu.  Dušan Brich-
ta žiadal, aby boli riešené pripomienky
mestského výboru a aby pri organizovaní
podujatí na Kunovskej priehrade bola rozší-
rená ponuka služieb.  Ľubica Krištofová žia-
dala skvalitniť služby na Kunovskej priehra-
de a osadiť lavičky pri potoku na Kolónii.
Anton  Cibula upozornil na poškodenie
chodníkov a obrubníkov v súvislosti
s výstavbou v Sotine, Jaroslav Kaščák vyzval
mestskú políciu, aby riešila likvidáciu vra-
kov po meste.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok poslancov k 26.4.2007,
- harmonogram opráv miestnych komuniká-
cií a chodníkov v meste Senica na rok 2007,
- správu o stave nehnuteľného  majetku
mesta Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o dodržiavaní
zásad pri nakladaní s majetkom mesta,
- Milana Podhorániho, poslanca mestského
zastupiteľstva, za člena Dozornej rady Služ-
bytu,
- stanovisko hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu mesta,
- záverečný účet mesta za rok 2006 a celo-
ročné hospodárenie bez výhrad,
- prebytok hospodárenia za rok 2006 vo
výške 8,630 mil. Sk,
- použitie prebytku hospodárenia mesta,
- rozpis rozpočtu bežných výdavkov podľa
jednotlivých škôl a školských zariadení na
rok 2007,
- rozpis rozpočtu nákladov  a výnosov
Mestského kultúrneho strediska Senica na
rok 2007,
- rozpis  rozpočtu nákladov a výnosov Rekre-
ačných služieb mesta Senica na rok 2007, 
- správu o stave majetku mesta po vykona-
nej inventarizácii k 31.12.2006, 
- dispozície s majetkom, 
- správu o činnosti hlavného kontrolóra.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo: 
- Radoslava Gamana za člena komisie pre
mládež.

V diskusii primátor informoval o stretnu-
tí starostov Hlbokého, Prietrže a Sobotišťa
v súvislosti s realizáciou zámeru  Veterný
park, ktorý je navrhovaný v katastri týchto
obcí a tiež v k.ú. Senica a Kunov.  Informo-
val tiež o odklonení dopravy z dôvodov
budovania kanalizácie Čáčov a Kunov
a o situácii pri financovaní Priemyselného
parku, kde bolo zastavené financovanie zo
strany  agentúry SARIO.

3. riadne zasadnutie mestskej rady sa
konalo 24. mája. Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 24.5.2007,
- správu Polikliniky Senica, n.o. – výročná
správa o činnosti Polikliniky Senica, n.o.
k 31.12.2006,
- správu o Mestskom podniku služieb, spol.
s r.o. Senica –  správa o činnosti za rok 2006,
- správu o údržbe a prevádzkovaní pohre-
bísk na cintorínoch v Senici, Kunove
a Čáčove  v roku 2006,
- správu o vojnových hroboch na území
mesta Senica,
- návrh na  dispozície s majetkom mesta,
- návrhy na odpredaje bytov,
- návrh na uzavretie Zakladateľskej zmluvy
s Trnavským samosprávnym krajom na
zriadenie Senickej  regionálnej rozvojovej
agentúry Trnavského samosprávneho kraja,
- návrh na vymenovanie riaditeľa RSMS,
príspevkovej organizácie mesta,
- doplnenie členov komisií mestského
zastupiteľstva,
- žiadosť Hokejového klubu 91 Senica
o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica,
- spôsob ďalšej realizácie Priemyselného
parku, nakoľko došlo k odstúpeniu SARIA
od zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.

Ďalšie rokovanie mestskej rady sa usku-
toční 7. júna, na 21. júna  primátor zvolá
mestské zastupiteľstvo.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

O budúcnosti Európy  
„V súčasnej Európe akosi neexistuje

jasná zhoda názorov na to, čo je cieľom
Európskeho projektu a kam smeruje. Potre-
bujeme novú dohodu, spoločnú víziu nové-
ho a moderného príbehu o Európe. A preto
máme Plán D. Plán je súčasťou "obdobia
reflexie' a zameriava sa na diskusie s občan-
mi o budúcnosti Európy.“ (cit. Jose Manuel
Barroso, predseda Európskej komisie, Mar-
got Wallströmová, podpredsedníčka
Európskej komisie zodpovedná za medzi-
inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stra-
tégiu) 

V rámci výzvy na predkladanie návrhov,
ktorú vydala Európska komisia v roku 2006,
šesť projektov v rámci Únie začínajúcich na
jeseň minulého roka a tento rok má podni-
etiť diskusiu o budúcnosti Európy. 

V medzinárodnom komunikačnom pro-
jekte Náš odkaz Európe  je zaradených 70
podujatí, ktorých súčasťou sú panelové dis-
kusie v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Českej
republike a na Slovensku. Zástupcovia
verejnosti diskutovali  s moderátorom

o vybraných témach súvisiacich s EÚ, ako
napríklad hospodársky a sociálny rozvoj
Európy, vnímanie Európy a úloh Únie a hra-
nice Európy a jej úloha vo svete. Výsledky
diskusií budú predložené politikom a tvor-
com verejnej mienky. Štyri panelové disku-
sie v štyroch slovenských mestách sa usku-
točnili v dňoch 30. 4.  – 4. 5.  Tieto stretnu-
tia k aktuálnym otázkam EÚ boli v Banskej
Bystrici, Bratislave, Žiline a v Senici.  Vystú-
pili na nich členovia Európskeho parlamen-
tu, zástupcovia národných Reprezentácií
EK a EP, ďalší významní aktéri a zástupcovia
jednotlivých informačných centier.

V Senici 4. mája v Dome kultúry  deba-
ta o budúcnosti Európskej únie a jej novej
regionálnej politike a o problémoch budú-
ceho smerovania európskej integrácie
a rozširovaní prebiehala za účasti Ireny
Belohorskej, poslankyne Európskeho parla-
mentu za Slovenskú republiku  a s ďalšími
hosťami. Študenti senických stredných škôl
sa zaujímali predovšetkým o možnosti štú-
dia a zamestnania v krajinách EÚ, no hovo-
rili o Európe aj v širších súvislostiach. Štu-
dentke Gymnázia L. Novomeského v Seni-
ci Veronike Furicovej,  ktorá sa zapojila do
diskusie ako prvá v poradí,  ponúkla Irena
Belohorská dvojdňový zájazd do sídla
Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Dohodli sme sa, že po návrate nám sprost-
redkuje svoje zážitky. Anna Závodská

Za Štefanom Majchrákom
Hrozná správa,

ktorá nás ranila pria-
mo do srdca, nás
zastihla 30. apríla.
Zomrel náš riaditeľ,
a najmä dobrý člo-
vek, pán Štefan Maj-
chrák (narodený  25.
júna 1948). Sme
smutní, že od nás

odišiel nečakane, s nezrealizovanými plán-
mi do budúcnosti. Pre niektorých bol
dobrým kamarátom, priateľom, ale pre všet-
kých bol vynikajúcim človekom. 

Dokazoval to svojou dobrotou, láska-
vosťou a ochotou pomáhať. Nebol deň,
ktorý by premrhal. Pod jeho riadením dobre
pracovali strediská Rekreačných služieb
mesta Senica: správa RSMS, doprava, pla-
váreň, sauna, športová hala, Kunovská prie-
hrada, mestské  kúpalisko, zimný štadión,
futbalový štadión, informačná kancelária.

Premietame si roky jeho života, ktoré
venoval na rôznych postoch  rozvoju
cestovného ruchu v bývalom veľkom okre-
se Senica i neskôr v RSMS. Veľký kus srdca,
obetavosti a nesmierneho úsilia vložil do
zveľaďovania všetkých turistických zariade-
ní a ich rozvoja, aby slúžili čo najlepšie širo-
kej verejnosti.

Vieme, že človek skôr či neskôr musí
odísť.  Štefan Majchrák odišiel nečakane,
priskoro a bez slova rozlúčky. Výsledky
svojej celoživotnej práce však zanechal
v dobre fungujúcej  spoločnosti.

Spomíname na neho a zo srdca mu
ďakujeme za všetko, čo sme s ním prežili.

Česť jeho pamiatke!
Kolektív RSMS a MsÚ Senica
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Aktivity radnice
2.4. - Rokovanie so spoločnosťou

Službyt a Comeron na tému:
Správa tepelných zariadení,
plánované investície a prerokova-
nie žiadostí.

- Rokovanie s vedením  fabriky
Heironville o termíne skolaudo-
vania a spustenia výroby v prie-
myselnom parku.

3.4. - Mestské výbory – stretnutie
predsedov, prerokovanie problé-
mov a koordinácia činnosti
a spolupráce s vedením mesta.

4.4. - Rokovanie s manažmentom
Technických služieb Senica
o čiernych skládkach  a vývoze
komunálneho odpadu.

5.4. - Pracovné stretnutie s pred-
nostom Obvodného úradu
životného prostredia Ing. Vlčkom
na tému: Výstavba a rozvoj
mesta z pohľadu životného
prostredia.

- Pracovné stretnutie so Sloven-
skou tlačovou informačnou
službou..

- Pietny akt pri Pamätníku
oslobodenia.

10.4. - Rokovanie k regionálnemu
rozvoju mesta, príprava objektov.

11.4. - Bratislava – rokovanie o financo-
vaní priemyselného parku.

12.4. - Rokovanie s potenciálnymi
slovenskými investormi pripra-
vujúcimi si projekty v priemysel-
nom parku.

- Rokovanie s predstavenstvom
spoločnosti Nutran o ďalších
zámeroch investovať v meste.

13.4. - Bratislava – rokovanie so
SARIOm a Ministerstvom
hospodárstva SR o financovaní
priemyselného parku.

16.4. - Bratislava – riešenie financovania
priemyselného parku, rokovanie
s poslancami politickej strany
SMER.

17.4. - Rokovanie vo volejbalovom
zväze v spolupráci s Mgr. Petrom
Sadloňom na tému: Výstavba
športovej haly.

18.4. - Klub starostov  okresu Senica –
riešenie aktuálnych problémov
a problematika dopravy
v regióne.

- Rokovanie s poslancami za
politickú stranu SMER, politická
podpora projektov realizovaných
s meste

19.4. - Viedeň – výstavba priemyselné-
ho parku.

- Bratislava  - pracovné stretnutie
s so štátnym tajomníkom
Ministerstva hospodárstva Ing.
Rybárikom o priemyselnom
parku.

- Pracovné stretnutie o výstavbe
novej obchodnej zóny.

20.4. - Pracovné stretnutie s vedením
Rekreačných služieb mesta
Senica o turistickej sezóne.

- Pracovné stretnutie k výstavbe
mesta a riešení dopravy.

Deň detí na letisku
Tohtoročný Medzinárodný deň detí

bude v Senici veľmi bohatý. Firma Comp-
let, Záhorácky aeroklub a Mesto Senica
pozývajú všetky deti na Deň otvoreného
letiska, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. júna
na senickom letisku. Pre deti budú pripra-
vené  od 10. do 15. hod. rôzne atrakcie.

Účastníci sa môžu tešiť na Šaša Maro-
ša, Záhorácke divadlo, akrobaciu, tande-
mové zoskoky, prelety vojenských lietadi-
el, vystúpenia tanečných a hudobných
skupín, vyhliadkové lety na lietajúcom
balóne, rôzne detské hry a mnohé ďalšie.

Od 10. hodiny bude premávať kyvadlo-
vá doprava od plavárne smerom na letisko
a späť v polhodinových intervaloch.

Deň detí bude pokračovať pri Múzeu
Laca Novomeského od 15. hod. Týžden-
ník MY – Záhorie je organizátorom zábav-
no-súťažného  popoludnia pre deti so psík-
mi nazvaného Senický oriešok. Súťažiť sa
bude o najšikovnejšieho psíka, najkrajšie-
ho orieška a najkrajšie oblečeného psíka.
Prezentácia súťažiacich bude od 15. do
15.30 hod. Účinkovať bude hudobná sku-
pina Applause. NS

24.4. - Veterný park - prezentácia nové-
ho zámeru spoločnosti Green
Energy.

- Rokovanie so spoločnosťou
Reding o problematike financo-
vania priemyselného parku zo
strany štátu a Saria.

- Rokovanie so spoločnosťami
zaberajúcimi sa výstavbou
športovísk a detských ihrísk.

26.4. - Mestské zastupiteľstvo.
27.4. - Pracovné stretnutie s poslancami

z SDKÚ, otvorenie poslaneckej
kancelárie.

- Rokovanie s vedením fabriky
Arcelor o ďalších zámeroch
výstavby a rozvoja výroby.

30.4. - Rokovanie s vedením tenisového
klubu.

- Stretnutie s vlastníkmi a prevádz-
kovateľmi reštaurácií, kaviarní
a terás na území  mesta
o prevádzke v letných mesiacoch.

1.5. - Prijatie ministra kultúry  Mareka
Maďariča a poslancov NR SR
v Senici .

3.5. - Stretnutie neziskových organizácií.
7.5. - Delphi – rokovanie s personál-

nym riaditeľom o problematike
zamestnanosti.

10.5. - Príprava investičných zámerov
v meste.

11.5. -  Stretnutie s regionálnymi médiami.
- Pracovné stretnutie s personál-

nou riaditeľkou SH Senica  Ing.
Lalákovou – príprava projektu
skupiny Kord.

- Rokovanie s investormi novej
fabriky v priemyselnom parku.

14.5. - RSMS – organizačné stretnutie –
poverenie riadením RSMS Bc. Ľ.
Štvrteckého.

- Rokovanie s firmou Aquastav
o postupe prác na výstavbe
kanalizácie Kunov, Čáčov.

- Rokovanie s firmou Unistav
o doprave v Čáčove.

16.5. - Televízne vysielanie TV SEN –
okrúhly stôl.

17.5. - Heironville – záverečné rokova-
nia k ukončeniu výstavby fabriky.

- Personálna agentúra – prezentá-
cia novej spoločnosti v meste,
ktorá bude zabezpečovať spolu-
prácu medzi mestom, úradom
práce a firmami.

- Riešenie právnych aspektov
a ukončenie zmluvy so Sariom.

18.5. - Priemyselný park – prezentácia
postupu prác, postup financova-
nia zo strany štátu a mesta,
hľadanie spôsobu ukončenia
projektu.

22.5. - Pracovné stretnutie s majiteľmi
skupiny Kord a SH Senica a pora-
denskej skupiny Delloite – súčin-
nosť investora s mestom.

23.5. - Informačná návšteva primátora
Turzovky – výmena skúseností.

- Pracovné rokovanie s majiteľmi
firmy Segum – hľadanie riešení
o skvalitnení dopravy a logistiky.

24.5. - Riešenie problematiky tepláren-
ských zariadení v meste v zmysle
energetickej koncepcie.

- Mestská rada.
25.5. - Bratislava – Prezentácia priemy-

selného parku investičným skupi-
nám, hľadanie spolupráce
a spolufinancovania.

Primátor mesta v tomto mesiaci ešte
rokoval s SLSP, Tatra bankou, bankou
Dexia o možnostiach financovania projek-
tov v meste, rokoval s talianskými investor-
mi, s rakúskym investorom, prijal švajčiar-
sku návštevu a plnil si povinnosti vyplýva-
júce z funkcie poslanca TTSK.

Na trhu personálna
agentúra 
(dokončenie zo str. 1)

Agentúra sa bude v spolupráci so
zamestnávateľmi usilovať pritiahnuť ich
späť do regiónu. V prípade nedostatku
pracovníkov v okolí  mieni agentúra hľadať
ich prostredníctvom náborových centier aj
v iných regiónoch, kde je nezamestnanosť
vyššia. Vedúci pobočky  Ondrej Krajči
zdôraznil, že personálna agentúra bude
pôsobiť aj ako agentúra dočasného
zamestnávania a orientovať sa predovšet-
kým na sezónne práce. Viera Barošková
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Výročie skončenia
vojny 

Za účasti vojakov Čestnej stráže Ozb-
rojených síl SR si výročie skončenia najni-
čivejšieho a najrozsiahlejšieho konfliktu
v dejinách ľudstva pripomenuli aj Seniča-
nia. Pietna spomienka na počesť oslobo-
denia Československa a skončenia II. sve-
tovej vojny,  ktorú zabezpečovalo Mesto
Senica,  sa konala 7. mája pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia.  

Vence položili primátor Senice Ľ. Parí-
zek, prednosta Obvodného úradu Senica
Jaroslav Riha, predstavitelia politických
strán a občianskych združení.   Zástupco-
via občianskeho združenia Delostrelec
položili veniec aj pri pomníku vojakov
Rumunskej armády na cintoríne. 

Jaroslav Riha v príhovore k zhromažde-
ným občanom zhrnul priebeh celosveto-
vého  vojnového konfliktu  od jeho počiat-
kov až po kapituláciu fašistického Nemec-
ka 8. mája 1945. Do vojny bolo postupne
vtiahnutých 61 krajín a zahynulo v nej
vyše 50 miliónov ľudí. 

Na záver  J. Riha  konštatoval, že deň

skončenia II. svetovej vojny je štátnym svi-
atkom takmer vo všetkých štátoch sveta.
A je to tak správne. Aj naša a ďalšie gene-
rácie občanov si musia tieto udalosti neu-
stále pripomínať preto, aby sa už niečo
podobné nikdy vo svete nestalo.

Viera Barošková, Foto autorka

Výstava rúca bariéry 
Už po štvrtýkrát sa v senickom Dome

kultúry konala výstava prác klientov
Domovov sociálnych služieb z okresov
Senica a Skalica. Od 14. do 20. mája svoju
tvorbu prezentovali klienti 8 zariadení. Na
výstave, ktorú zorganizovali Trnavský
samosprávny kraj,  DSS Rohov, občianske
združenie Promethea, riaditeľka DSS
Rohov Monika Knezovičová privítala aj
riaditeľku odboru sociálnych  vecí TTSK
Blaženu Flámikovú.

Stále viac a viac ľudí si nachádza čas,
aby videlo práce klientov. Sú totiž veľmi
pekné, inšpiratívne a vzbudzujú úctu
k schopnostiam ľudí s mentálnym postih-
nutím. Pod vedením vychovávateľov doká-
žu vyrobiť, namaľovať rôzne úžitkové
i dekoratívne predmety. Okrem obdivu
k šikovnosti a schopnostiam klientov si
mnohí návštevníci aj kúpili vystavené vyší-
vané obrusy, rámčeky na fotografie, maľby
na skle, výrobky z hliny a pod.

Aj takýmito podujatiami sa postupne
rúcajú bariéry medzi zdravými a ľuďmi žij-
úcimi za múrmi domovov sociálnych služi-
eb. Tiež majú svoj svet, odlišný od nášho,
ale chcú sa realizovať, plniť si túžby. Tak sa
vyjadrila i v úvodnej básni Dominika
Melencová. Garant výstavy, primátor
mesta Senica Ľubomír Parízek, doplnil, že
svet je zložený z rôznych čriepok. Je roz-
manitý a táto výstava vypovedala o fareb-
nosti života. Poďakoval klientom Domo-
vov sociálnych služieb v Rohove, Borskom
sv. Jure, Moravskom  sv. Jáne,  Skalici, Holí-
či i domácemu Zariadeniu sociálnych slu-
žieb, Svetluške Kunov a domovu dôchod-
cov a DSS,  odborným pracovníkom za
trpezlivú a náročnú prácu s postihnutými
ľuďmi, s ktorými pripravili výstavu na zvy-
šujúcej sa profesionálnej úrovni.

Po prvýkrát boli počas výstavy works-
hopy pre verejnosť: maľovanie na sklo,
maľovanie na drevo, servítková technika
a tkanie na tkáčskom stave pod dohľadom
arteterapeutky z DSS Rohov  a vychováva-
teliek zo zúčastnených domovov sociál-
nych služieb. Viera Barošková

Foto autorka

Ako bolo, ako je 
V rámci projektu Krok za krokom po

Senici sme pokračovali v spoznávaní Seni-
ce súčasnej i minulej. Tentoraz Záhorské
osvetové stredisko v Senici, Klub Humani-
ta a zdravie pre všetkých v spolupráci
s Mestským úradom Senica zorganizovalo
podujatia pre všetkých tretiakov z I. .ZŠ
Senica. Najprv sa 2.mája  v škole stretli
s exprimátorom mesta Senica a zároveň
prvým riaditeľom ich školy Pavlom Grim-
mom, aby sa dozvedeli ako vyzerala Seni-
ca v minulosti. Deti tejto školy prostred-
níctvom  obrázkov postupne „cestovali“
po celej starej Senici. Zaujali ich nielen
obrázky,   ale i rozprávanie vlastných zážit-
kov z obdobia, keď ešte on bol malým
chlapcom v ich veku, ako navštevoval
rôzne senické školy i to, že sa mu podari-
lo utiecť zo školy na trh.  Žiaci tiež získali
nové informácie o histórii svojej školy:  ako
sa budovala, čo je škvarové ihrisko i to, že
na území ich školy bolo v minulosti futba-
lové ihrisko. 

Najprv počúvali, potom kládli zaujíma-
vé otázky, a tak  nakoniec začali lektora
skúšať i z historických faktov.  

Najzaujímavejšie fakty, ktoré zaujali
nielen deti 
• Seničania mali už v 15.storočí poschodo-
vú budovu, na čo boli patrične hrdí, lebo
vtedy nebola ani v Skalici ani v Malackách. 
• Statkári v minulosti nedovolili, aby sa
predali ich majetky, a preto je železničná
stanica tak ďaleko od mesta.
• Voľakedy, keď ešte v Senici nebol cinto-
rín, sa v Senici pochovávalo okolo kostola.

(pokračovanie na str. 5)

Z tvorby neprofesionálov
Záhorské osvetové stredisko v Senici

a Záhorské múzeum v Skalici sú usporia-
dateľmi XI. ročníka krajskej súťažnej výsta-
vy neprofesionálnej fotografickej tvorby
Trnavského kraja AMFO 2007, ktorá bude
sprístupnená verejnosti vo výstavných pri-
estoroch Záhorského múzea v Skalici
v dňoch od 8. júna do 8. júla.

Návštevníci výstavy a prehliadky digi-
tálnych  fotografií  môžu vidieť  tematicky
i žánrovo rôznorodú  kolekciu viac ako
250 čiernobielych a farebných umelec-
kých fotografií od 57 autorov, ktorá pre-
zentuje súčasnú neprofesionálnu fotogra-
fickú tvorbu Trnavského kraja. 

Slávnostná vernisáž, ktorej súčasťou
bude i vyhodnotenie súťaže, odovzdáva-
nie cien autorom najlepších fotografií
a prehliadka digitálnych fotografií na CD
sa uskutoční v piatok  8. júna   o 16. hod.
v Záhorskom múzeu v Skalici.

Organizátori podujatia pozývajú milov-
níkov umeleckej fotografie na slávnostnú
vernisáž s kultúrnym programom, ale i na
samotnú výstavu fotografií AMFO 2007
v kurátorskej koncepcii Mgr. F. Tomíka
z Bratislavy.

Výstava bude otvorená v pracovných
dňoch od 8. do 16. hod., v sobotu  od 10. do
14. hod. a v nedeľu od 14. do 18. hod. -vp-

Spomienka 
na J. M. Hurbana 

V dňoch 9. a 10. júna sa uskutočnia
v Hlbokom župné oslavy 190. výročia
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

Program:
9. jún
15.00 hod. - Slávnostné zasadanie obecné-
ho zastupiteľstva 
16.00 hod. - Koncert skupiny Senzi Senzus
- námestie 
17.00 hod. - Medailón speváka Ivana Ožvá-
ta - námestie 
19.30 hod. - Folklórne obyčaje za sprievo-
du Klubu priateľov heligónky

10. jún
10.00 hod. - Slávnostné služby Božie -
Evanjelický kostol 
11.30 hod. - Pietna spomienka pri Mohyle
Jozefa Miloslava Hurbana
14.30 hod. - Jozef Miloslav Hurban vo
výtvarnom umení - vernisáž výstavy -
Pamätná izba J. M. Hurbana
15.00 hod. – Literárno-dramatické pásmo
Hlboké srdce z Hlbokého
Župné oslavy organizuje Trnavský samos-
právny kraj, obec Hlboké, Záhorská knižnica
v Senici, cirkevný zbor ECAV na Slovensku.
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Ako bolo, ako je 
(dokončenie zo str. 4)

• Židia bývajúci v Senici mali pôvodne cin-
torín pri futbalovom štadióne. Pochovávalo
sa do kruhu v niekoľkých vrstvách. Tak
vznikol na tomto cintoríne kopček.
• Pokladanie betónu na zimnom štadióne
vďaka vojakom z kasární trvalo nepretržite
24 hodín. Začalo sa skoro ráno a končilo sa
až na druhý deň ráno. Nepretržite bez pre-
stávky sa vozil betón, vojaci ho na fúrikoch
rozvážali a murári murovali.

Milé prekvapenie na koniec. Ako poďa-
kovanie darovali tretiaci I. ZŠ v Senici
pánovi Grimmovi kyticu kvetov sviežej jar-
nej farby. Kyticu odovzdala v mene všet-
kých spolužiakov svojmu dedkovi Renátka
Grimmová z 3.A triedy.

Z minulosti do súčasnosti
Na minulosť sme nadviazali spoznáva-

ním problematiky súčasnej Senice.  Na
Mestský úrad sme zavítali 7. mája, aby aj
tam deti videli  fungovanie samosprávy. Vo
veľkej zasadačke nás privítal zástupca pri-
mátora Peter Hutta. Vo funkcii je len krát-
ko a tretiaci boli prví školáci, ktorí sa
s ním mohli stretnúť a podebatovať. 

Milé prekvapenie na začiatok.  Aby na
tento deň len tak nezabudol, darovali sme
mu živý stromček. Odovzdala mu ho jeho
dcéra Karolínka Huttová z 3.A  s tým, že aj
ona sa bude starať o to, aby sa mu darilo.
Potom sa deti rozdelili a putovali po budo-
ve. Zaujala ich sobášna sieň. Niektorí sú
rozhodnutí, že vydávať alebo ženiť sa
budú práve tu. So záujmom si pozreli
i výstavu v klubovni poslancov. Čerešnič-
kou pre 3.B bolo i stretnutie s primátorom
mesta Ľubomírom Parízkom. Deti to veľmi
ocenili, lebo i napriek rokovaniu sa s nimi
chvíľu pobudol. Na znak vďaky mu odo-
vzdali živý stromček, o ktorý sa bude
musieť i postarať. Potom ich primátor

Hurbanov pamätník
ThDr. Jozef Miloslav Hurban – kodifiká-

tor spisovnej slovenčiny, spisovateľ, redak-
tor, vydavateľ, historik, autor Žiadostí slo-
venského národa, vedúca osobnosť slo-
venského povstania v r. 1848 – 1849, poli-
tik, prvý predseda Slovenskej národnej
rady, spolutvorca Slovenského divadla nit-
rianskeho a prvého úverového družstva
v Európe, osvetový pracovník, organizátor
prvých slovenských divadelných predsta-
vení, čitateľských krúžkov, nedeľných škôl,
spolkov miernosti, evanjelický farár. Mimo-
riadna osobnosť slovenských dejín, úzko
spätá s naším regiónom. A to je dôvod,
prečo okresná súťaž v umeleckom pred-
nese poézie a prózy už 39 rokov nesie
meno tohto významného dejateľa. 

Tohtoročný Hurbanov pamätník mal
slávnostný charakter. Konal sa v roku,
ktorý Národná rada SR vyhlásila za Rok
Jozefa Miloslava Hurbana, keďže v marci
sme si pripomenuli Hurbanovo 190. výro-
čie narodenia a vo februári budúceho
roku si pripomenieme 120. výročie jeho
úmrtia. Život a tvorbu J. M. Hurbana účast-
níkom okresnej súťaže priblížila recitátor-
ka a učiteľka IV. ZŠ v Senici PaedDr. Beáta
Kádeková. S hrdosťou si na evanjelického
farára,  pôsobiaceho 45 rokov v neďale-
kom Hlbokom,  zaspomínal starosta obce
JUDr. Pavol Holejšovský. ThMgr. Miroslav
Hvožďara, PhD.,  evanjelický farár
z Vrbovciach, upútal deti spomienkami na
svoje detstvo prežité na hlbockej fare a na
svoju detskú izbu, v ktorej sa v roku 1843
Štúr, Hurban a Hodža rozhodli prijať stre-
doslovenský jazyk za základ celonárode-
ného spisovného jazyka. Program venova-
ný J. M. Hurbanovi doplnili hudbou a spe-
vom žiaci a pedagógovia ZUŠ v Senici.

V ďalšej časti 39. ročníka Hurbanovho
pamätníka, konaného 24. apríla v ZUŠ
v Senici, už dostali priestor samotní recitá-
tori a členovia detských recitačných kolek-
tívov. Svoje interpretačné umenie prezen-
tovalo 22 detí  základných škôl a ZUŠ, 11
študentov stredných škôl a 4 divadelné
kolektívy. Súťažné výkony posudzovala
odborná porota vedená metodičkou pre
umelecký prednes v Národnom osveto-
vom centre v Bratislave, šéfredaktorkou

časopisu Javisko a organizátorkou celoš-
tátneho Hviezdoslavovho Kubína
Mgr. Jaroslavou Čajkovou. Ďalšími hodno-
titeľmi boli Mgr. Eliška Sadíleková, vedúca
kultúrna pracovníčka a lektorka pre ume-
lecký prednes z Bratislavy a Mgr. Mikuláš
Fehér, dramaturg, divadelný režisér a člen
poradného zboru pre umelecký prednes
v Národnom osvetovom centre v Bratisla-
ve. Okresná súťaž opäť potvrdila vysokú
úroveň umeleckého prednesu v detských
kategóriách, kde boli prvými miestami
ocenení a do krajskej súťaže Hollého
pamätník do Trnavy postúpili Oliver Orth,
Vanesa Sládečková, Lucia Poláková (ZUŠ
Senica, pripravovala Š. Jánošová), Juraj
Gembeš, Dominika Hoferková (Gymnázi-
um Senica, ZUŠ Senica, pripravovala Š.
Jánošová), Eduard Dvorský (ZŠ s MŠ Šte-
fanov, pripravovala Mgr. Burdová) a Jozef
Antálek (ZŠ Kúty, pripravovala Mgr. M.
Filová). V krajskej súťaži budú náš okres
reprezentovať tiež študentky senických
stredných škôl – Michaela Kohlmanová
(SSŠP) a Magdaléna Trubanová (ZUŠ).

Víťazná cena v kategórii detských reci-
tačných kolektívov s postupom do krajskej
súťaže  zostala tiež v Senici. Získal ju
domáci súbor Zádrapky zo ZUŠ vedený
Štefániou Jánošovou za predstavenie Naj-
ťažšie kúzlo. O druhé miesta sa podelili
senické Zádrapky  za inscenáciu Svadob-
né košele v réžii Mgr. Ivety Fodorovej
a súbor Záhoráčik zo ZŠ s MŠ z Cerovej
za rozprávku Zvončekový svet (réžia
Mgr. Anna Michalicová). Najmladší
áádrapkári, vedení Ľuboslavou Pavesko-
vou,  si za predstavenie Hračky odniesli
pekné 3. miesto.      

Predjubilejný 39. Hurbanov pamätník
organizačne pripravilo Záhorské osvetové
stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho kraja
v spolupráci s Krajským školským úradom
v Trnave a Základnou umeleckou školou
v Senici. Podujatie sa mohlo uskutočniť
vďaka finančnej podpore Mesta Senica,
Nadácie SPP, Nafty, a. s. a Coop Jednoty
Senica. Poďakovanie patrí tiež všetkým
recitátorom zapojeným do súťaže Hurba-
nov pamätník vo svojich školách, obvod-
ných súťažiach a okresnej súťaži, všetkým
členom detských recitačných kolektívov,
pedagógom základných a stredných škôl,
ktorí sa s úprimnou snahou a chuťou
venujú umeleckému slovu.

Jaroslava Slezáková

zobral aj do svojej kancelárie a pracovne.
Tak sa deti stretli i s jeho hosťami, čo sa
tiež každému nepodarí. Svedčí to o tom,
že naozaj stretnutia s najmladšou senic-
kou generáciou sú jeho srdcovou záleži-
tosťou. Najviac sa však tretiakom  páčila
návšteva Mestskej polície. Zaujalo ich, ako
majú pod dozorom takmer celú Senicu.
Mohli si dokonca aj vyskúšať ovládanie
kamerového systému. O to, aby deti neo-
dišli s prázdnymi rukami, sa postarali pra-
covníci Europe Direct, ktorí deti obdarova-
li mapami Európy. Aj to patrilo k nezabud-
nuteľným zážitkom pri zoznamovaní sa
s minulosťou a prítomnosťou nášho mesta. 

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Foto M. Hessková a V. Barošková 
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Udržiavame  májové
tradície

Už niekoľko rokov žiaci II. základnej
školy na Komenského ulici stavajú máj.
V predvečer  1. mája sa žiaci zhromaždili
pred budovou, kde za spevu a tanca folk-
lórneho súboru Dvojkáčik vztýčili máj,
ktorý skrášlili vlastnoručne zdobenými stu-
hami. Vydarený deň pokračoval popoludní
opekaním špekáčikov na školskom dvore.
Hoci  v televízii bol  priamy prenos z hoke-
jových majstrovstiev sveta, lahodná vôňa
opečeného mäska vylákala k ohníku aj
mnohých fanúšikov tohto športu z blízkych
bytoviek.  

Beseda s pánom Jozefom
Určite každého potešil 8. máj, kedy bol

deň voľna,  sviatok na počesť víťazstva nad
fašizmom. Doteraz ubehlo  62 rokov od
konca II. svetovej vojny. 

Pán Jozef sa prišiel o svoje nezabudnute-
ľné smutné zážitky a skúsenosti z tejto
vojny podeliť s tohtoročnými deviatakmi IV.
ZŠ v Senici. Tento 85-ročný starček prežil
časť svojej mladosti v urputných bojoch,
hlade a strachu. Častokrát sa ocitol v situá-
ciách, keď musel nasadiť aj vlastný život. Na
takéto chvíle by určite najradšej zabudol. 

Doteraz sme nemali možnosť vypočuť
si spomienky na   vojnu od niekoho, kto ju
naozaj prežil. Svojím rozprávaním nás pán
Jozef zaujal do takej miery, že sme takmer
nedýchali. Často zdôrazňoval ako sloven-
skí vojaci hladovali,  a napriek tomu odda-
ne bojovali. Všetci to boli mladí ľudia, ktorí
bojovali  aj s vedomím, že život, ktorý majú
pred sebou,  sa každú chvíľu môže ukon-
čiť. Stávalo sa, že vojaci sa postupne ocita-
li v stave bezradnosti a v strachu o seba a
svoju rodinu. V takýchto chvíľach sa navzá-
jom podporovali a držali pri sebe. 

Pán Jozef ukončil svoje rozprávanie
želaním, aby sme vo svojej mladosti neza-
žili toľko utrpenia a strachu,  ako to bolo
počas II. svetovej vojny. Veríme, že sa toto
jeho želanie splní.  Ďakujeme za možnosť
nahliadnuť do minulosti prostredníctvom
jeho rozprávania.    Monika Holbová, 9. C  

IV. ZŠ Senica

Mudroškova prevencia
17. mája pripravili koordinátorky pre-

vencie protidrogových aktivít a výchovy
k manželstvu a rodičovstvu pani učiteľky
Beáta Kádeková a.Anna Parízková v IV.
základnej škole v Senici na Mudrochovej

ul. besedu pre žiakov 8. ročníka s riadite-
ľom Odboru všeobecnej kriminality Okres-
ného riaditeľstva Policajného zboru v Seni-
ci  Jozefom Obuchom. Cieľom podujatia
bolo oboznámiť ôsmakov s trestnoprá-
vnou zodpovednosťou mládeže za svoje
činy, poukázať na škodlivosť, šírenie a uží-
vanie  drog a boj proti tomuto neduhu. Na
záver podujatia prednášajúci ochotne
a odborne zodpovedal na množstvo otá-
zok nielen žiakov, ale i pedagógov školy,
ktorí sa zaujímali najmä o úspešnosť objas-
niteľnosti kriminálnych činov a zabezpeče-
nia bezpečnosti občanov Senice počas
neskorých nočných hodín.

Branislav Grimm

Škola v prírode 
V apríli  boli  žiaci 2. a 3. ročníka II. ZŠ

na Komenského ulici  v škole v prírode
v rekreačnom zariadení Stará Myjava. Kla-
sickú školu v prírode sme zamenili za
pobyt, ktorý pretvára Euromesto na kurz
mladého Euroobyvateľa. Starostovia mesta
(vysokoškolskí študenti) pripravili pre žia-
kov  vedomostné  súťaže, športové aktivity
a zábavné hry. Deti mali možnosť jazdiť
na kolieskových korčuliach,  na bicykloch
i na  koníkoch, vyšantili sa v krytej plavár-
ni.  Každý večer bol program, ktorý mal
estrádnu formu a žiaci mohli vidieť cirku-
sové vystúpenie,  speváka Rickyho
a zúčastniť sa rôznych súťaží. Do progra-
mu mohli prispieť aj svojím vystúpením. 

P. Polák 

Míľa pre mamy
Míľu (1609 m) pre mamu, ktorú vytýčila

Únia materských centier Slovenska ako
symbolickú poctu materstvu, prešlo
v sobotu 12. mája  v podvečer 5 187 účast-
níkov na 23 miestach Slovenska. Ľudia pri-
jali myšlienku Míle pre mamu pozitívne
a napriek tomu, že sa neprekonával žiadny
rekord, v našej krajine prešlo míľu dvaapol-
krát viac účastníkov ako minulý rok v sied-

mich európskych krajinách. Cieľom najväč-
šej oslavy Dňa matiek bolo upriamiť pozor-
nosť na hodnoty materstva a rodičovstva.

Vďaka pomoci Mesta Senica sa tejto
veľkolepej akcie zúčastnili aj naše rodiny
s malými deťmi z Materského centra Sto-
nožkine slniečka. Spolu 46 ľudí obsadilo
autobus, aby podporili materstvo, repre-
zentovali naše MC a prežili krásny deň
v spoločnosti svojich najmilších i stoviek
ďalších rodinne založených ľudí. Na brati-
slavskom Hlavnom námestí, kde 1 míľa
začínala aj končila, sme mali možnosť pre-
zentovať sa v jednom zo stánkov prostred-
níctvom fotografií a letáčikov, ale aj výrob-
kami z tvorivých dielní. Trasu, ktorá viedla
uličkami starej Bratislavy,  sme prešli s koči-
arikmi aj bez nich a bola zaujímavá nielen
pre veľkých, ale aj malých. Plnili po ceste
vedomostné úlohy a lepšie spoznali
pamätihodnosti hlavného mesta. Atmosfé-
ru na námestí spríjemňoval benefičný kon-
cert. Detičky sa zapájali do výtvarných diel-
ničiek priamo pri prezentačných stánkoch.
Májové slniečko nám prialo, všade vládla
dobrá nálada. Jednoducho nezabudnu-
teľná sobota...

Zvyčajná obava mamičiek, že malé
detičky cestu autobusom nezvládnu,  sa
nepotvrdila. Drobčekovia boli skvelí od
samého začiatku. Veď také cestovanie je
predsa dobrodružstvo. A tí, čo nezaspinka-
li cestou tam, zdriemli si cestou späť.
Pekne prežitý deň nám ešte dlho budú pri-
pomínať veselé fotografie...

A vám, naše drahé mamy ďakujeme! Tá
míľa, ktorú sme s hrdosťou prešli, patrila
práve vám...

Za rodiny z MC Stonožkine slniečka
Mgr. Silvia Krišáková

Navštívili sme McDonald 
Jeden deň sme si my, žiaci IV. ZŠ

v Senici, spestrili deň návštevou  reštaurá-
cie McDonald v Bratislave. Manažérka nás
previedla celou reštauráciou, oboznámila
s históriou  tohto obchodného reťazca.
Dostali sme príležitosť vidieť aj priestory,
do ktorých bežný zákazník nemá mož-
nosť nazrieť. Každý zo zamestnancov mal
oblečený iný pracovný odev, podľa toho,
čo pripravoval zákazníkom. Zaujal nás pre-
davač v McDrive, ktorý obsluhoval zákaz-
níkov v prichádzajúcich autách. Prekvapila
nás ochota a príjemný prístup celého per-
sonálu, ale asi najviac nás ohromila 55 %
zľava, ktorú získal každý z nás. 

Simona Ravaszová, 9. C
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Zdravotnícke okienko 

Príde leto, bude 
salmonelóza?    

Salmonelóza je akútne hnačkové ocho-
renie, pôvodcom ktorého sú patogénne
mikroorganizmy - baktérie rodu Salmonel-
la. Ochorenie patrí k tzv. antropozoonó-
zam, ochoreniam prenosným zo zvierat
na človeka. Ako faktor prenosu sa môžu
uplatniť všetky nedostatočne tepelne
upravené potraviny obsahujúce salmone-
ly, predovšetkým však potraviny živočíšne-
ho pôvodu ako mäso, mäsové výrobky,
vajcia a výrobky z nich: majonézy, majo-
nézové šaláty, plnené pekárenské a cukrá-
renské výrobky, zmrzliny obsahujúce mli-
ečne zložky; ďalej syry, maslo, smotana
vyrobené zo surového alebo nepasterizo-
vaného mlieka. Salmonelou môžu byť
kontaminované aj rôzne plody mora:
kôrovce a mäkkýše, živé lastúrniky a ulitní-
ky (napr. mušle, ustrice), ale aj potraviny
neživočíšneho pôvodu určené na priamu
spotrebu, najmä naklíčené semená, ovo-
cie, nepasterizované ovocné a zeleninové
šťavy.

Salmonelóza je najčastejším alimentár-
nym ochorením (ochorením z potravín)
s krátkym inkubačným časom (od konzu-
mácie salmonelami kontaminovanej stravy
po objavenie sa prvých príznakov ochore-
nia), t.j. 6 - 72 hodín. Ochorenie sa preja-
vuje vysokou horúčkou okolo 39°C, celko-
vou nevoľnosťou, kŕčmi brucha, zvraca-
ním a vodnatými hnačkovitými stolicami
zelenkastého zafarbenia. Na ochorenie sú
veľmi citlivé malé deti, starší ľudia a osoby
s oslabeným imunitným systémom, u kto-
rých má ochorenie častejšie ťažší priebeh.
V liečbe je dôležité dopĺňanie tekutín
(nesladený čaj, stolové minerálne vody
bez oxidu uhličitého), diéta s minimálnym
obsahom tuku a dráždivých látok. Antibio-
tiká sa pri akútnej črevnej forme nepodá-
vajú. Pri ľahkom priebehu ochorenie ustú-
pi do troch až siedmich dní Pri ochorení
člena domácnosti na salmonelózu treba
dodržiavať prísnejšie hygienické opatre-
nia. Zanedbanie osobnej hygieny (najmä
umývania rúk) predstavuje riziko nákazy
ostatných členov rodiny, nakoľko salmo-
nely prežívajú v tráviacom trakte ešte nie-
koľko týždňov po skončení ochorenia,
vylučujú sa stolicou (prípadne močom
a žlčou). Ochoreniu možno predchádzať
nekonzumovaním rizikových potravín
hlavne v letných mesiacoch, používaním
len priemyselne vyrábanej majonézy
a tepelne spracovaných vajec na prípravu
pokrmov, krémov a plniek; dostatočným
tepelným spracovaním vaječných pokr-
mov (minimálne 15 minút pri 70°C). Záro-
veň sa odporúča jedlo po uvarení ihneď
skonzumovať alebo schladiť a uložiť do
chladničky. Úplne alebo čiastočne roz-
mrazené potraviny by sa nemali opätovne
zmrazovať.

Dôležité je zabrániť kontaktu surových
a tepelne spracovaných potravín, s čím súvi-
sí používanie osobitných pracovných
pomôcok a náradia na tieto suroviny a ich

dôsledné čistenie. Nezanedbateľné je tiež
správne skladovanie potravín rovnako
v predajniach i v domácnostiach (oddelené
uloženie potravín živočíšneho a rastlinného
pôvodu, surových a tepelne spracovaných
surovín, skladovanie pri správnej teplote),
ako aj ochrana proti hmyzu a hlodavcom.
Netreba zabúdať ani na dodržiavanie osob-
nej hygieny, najmä na časté umývanie rúk
pri zmene pracovných operácií pri príprave
pokrmov, po použití toalety.

Podľa ariadenia Komisie (ES)
č. 2073/2005 o mikrobiologických kritéri-
ách pre potraviny a Potravinového kódexu
SR nesmie byť zistená prítomnosť salmo-
nely v potravinových produktoch uvede-
ných na trh počas ich uchovateľnosti
(obdobie zodpovedajúce lehote pred-
chádzajúcej dátumu spotreby alebo dátu-
mu minimálnej trvanlivosti). V záujme
ochrany zdravia verejnosti a zabezpeče-
nia zdravotnej neškodnosti potravín pra-
covníci Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici, v rámci
plánu úradnej kontroly potravín, systema-
ticky vykonávajú odbery vzoriek epidemi-
ologicky rizikových potravín (cukrárske
výrobky, lahôdkárske výrobky, zmrzliny)
a pokrmov v zariadeniach spoločného
stravovania. Na potravinové výrobky
nespĺňajúce požiadavky sú vydané opatre-
nia o zákaze ich uvádzania do obehu.
Výrobcom, distribútorom a predajcom sú
ukladané sankcie.

V minulom roku bolo Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva v Senici
odobratých spolu 365 vzoriek epidemio-
logicky rizikových potravín, z toho bolo 51
nevyhovujúcich, v žiadnej sa však nepreu-
kázala prítomnosť salmonely. V r. 2006
bola zaznamenaná 1 epidémia salmoneló-
zy v MS v Senici (9 prípadov), hlásených
bolo 78 prípadov salmonelózy v okrese
Skalica a 89 prípadov v okrese Senica.
V oboch okresoch prevažoval výskyt u 1 -
4 ročných a 5 - 9 ročných detí. Najčastej-
šie sa ako etiologický agens potvrdila Sal-
monella enteritidis. Kým v okrese Senica
bolo najviac prípadov hlásených v auguste
a septembri, v okrese Skalica sa najviac
prípadov vyskytlo v októbri a januári.

Ing. Ľubomír Šarabok, Mgr. Katarína
Paulíková RÚVZ Senica

Preventívna mamografia
Z vyše 1,3 milióna žien na Slovensku vo

veku nad 40 rokov, ktoré majú nárok na
prevenciu rakoviny prsníkov raz za dva
roky, ju nikdy neabsolvovalo takmer 80
percent. Príčinami môžu byť strach či dlhé
čakacie lehoty. Na vyšetrenie sa čaká aj
niekoľko mesiacov. To boli hlavné dôvody,
prečo sa zdravotná poisťovňa Dôvera  roz-
hodla práve pre službu preventívnej
mamografie. Poistenkyne Dôvery môžu
vyšetrenie absolvovať  v jednom z 27
mamografických zariadení  do 15 pracov-
ných dní od  dátumu objednania. V Trnav-
skom kraji bol zatiaľ malý záujem o vyšet-
renie.  Najbližším pracoviskom je NsP Ska-
lica. Podrobnejšie info na bezplatnej tele-
fonickej linke 0800 150 150. TS

Kniha ako inšpirácia 
Názov knihy

Letenka za hviezda-
mi evokuje výlet za
ďalekými svetmi. No
v skutočnosti nie sú
hviezdy z knihy
Kamily Strelkovej
vzdialené nášmu
svetu. Práve naopak,
sú jeho súčasťou.

Súčasťou nášho dnešného súčasného
sveta. Hviezdami sú totiž výnimočné ženy,
ktoré sa pustili do podnikania, vytrvali
a stali sa úspešnými a uznávanými.

Autorka knihy K. Strelková sa po pred-
chádzajúcich 4 knihách - Letenka do raja,
Letenka do sveta, Letenka do minulosti
a Letenka do Bratislavy, v ktorých hovorila
predovšetkým o sebe, pustila sa i do inej
témy.

„Keď som sa dostala do TOP centra
podnikateliek, spoznala som veľmi zaují-
mavé a schopné ženy. Ich príbehy ma oča-
rili natoľko, že som sa rozhodla o nich
napísať knihu,“ začala svoje rozprávanie
Kamila  Kay Strelka - Kanková, úspešná
americká podnikateľka a slovenská spiso-
vateľka. Niekdajšia redaktorka Českoslo-
venského rozhlasu v roku 1968 emigrovala
do Kanady  a už mnoho rokov žije na Flo-
ride. V knihe sú zaznamenané  životné prí-
behy žien, ktoré sa nebáli pustiť do podni-
kania. Píše o ich pocitoch, neľahkých zači-
atkoch i výhrach, veď okrem maximálneho
vyťaženia vo firme sa starali o rodinu, deti,
museli riešiť denne množstvo problémov.

Kamila Strelková predstavila knihu na
pôde občianskeho združenia Profesionál-
ne ženy v Senici 14. mája. A s ňou aj tri
úspešné ženy zo Senice Janu Poláčkovú,
Máriu Majerskú a Máriu Machovú, o kto-
rých sa v knihe píše. A podľa K. Strelkovej
ich príbehy môžu byť inšpiráciou aj pre
ostatné ženy. Viera Barošková

foto autorka

Diabetici rokovali  
Členská schôdza  základnej organizácie

Zväzu diabetikov Slovenska Diamant Seni-
ca bola 23. apríla. Členskú základňu tvoria
ľudia s týmto ochorením zo Senice i z oko-
lia, medzi ktorých zavítala diabetologička
MUDr. L. Čambalová i zástupca farmaceu-
tickej firmy. 

Najpálčivejším problémom  organizácie
sú priestory, ktoré by mohli využívať ako
kanceláriu, na stretávanie sa a poradenskú
činnosť. Organizácia, ktorá bola založená
v závere minulého roka, nemá financie na
prenájom priestorov. Podľa predsedu orga-
nizácie Aloisa Matelu chcú pre svojich čle-
nov i priaznivcov pripraviť v októbri  I.
senický DIA deň, na ktorom by verejnosť
dostala základné informácie o prevencii
cukrovky i o jej liečbe. Súčasťou by bola
prezentácia firiem, zaoberajúcich sa výro-
bou liekov a rôznych  pomôcok. 

Záujemcovia o členstvo v organizácii sa
môžu kontaktovať na u predsedu na č. t.
0905 529 064, u podpredsedu Jozefa
Kociana na č.t. 0903 536 659. bar 
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Stretnutie maturantov
po polstoročí

19. máj  bol výnimočným, neobyčaj-
ným dňom  pre 26 absolventov Jedenásť-
ročnej strednej školy v Senici, ktorí matu-
rovali v roku 1957. Prišli sme z rôznych
miest Slovenska i Česka, aby sme si pospo-
mínali na krásne nenávratné roky mlados-
ti. Mali sme  viac takýchto  stretnutí, no
obnovovali sme si ich častejšie najmä
v ostatných rokoch vďaka neúnavnej orga-
nizátorke  spolužiačke Vlaste Návratovej.
Radosť pri každom stretnutí nám robí naša
triedna učiteľka Mgr. Mária Luptáková –
Prágerová, rodáčka z Brna. Senica bola jej
prvým pôsobiskom a my jej prví žiaci. Svoj
elán a rozhľad, ktorý vkladala do nás, ju
neopustil dodnes a je našou „veľkou pria-
teľkou“. Potešili sme sa aj z prítomnosti
ďalších  našich bývalých učiteľov  Michala
Schmidta a Emila Novanského, ktorí na
chvíľu s nami „omladli“. S úctou sme spo-
mínali tiež na našich pedagógov Soňu
Čopjanovú, Jozefa Rehuša, Jozefa Križana
a ďalších. Títo vynikajúci učitelia nás
dobre pripravili pre svet, do ktorého sme
sa  vrhli,  a i v prelomových rokoch sme so
cťou obstáli. Desiati z nás absolvovali
vysokoškolské štúdium, pracovali na
významných postoch doma i v zahraničí.

Radosť z terajšieho stretnutia nám
umocnila projekcia  dokumentu z našej
maturity a udalostí okolo nej, ktoré na krát-
kom filme zvečnili naši dvaja spolužiaci
Jožko Rataj a Jarko Maliček (rodák z Hlbo-
kého). Svoj sen profesionálneho kamera-
mana filmových ateliérov na Kolibe v Bra-
tislave Jarko Malíček aj uskutočnil, no
krutá smrť si ho ako štyridsaťročného
zobrala. Tento svet už opustili ešte títo naši
spolužiaci: Milan Ragula (v roku 1988),
Mgr. Eva Grígelová, rodená Provazníková
(1998), Mgr. Anna Hnilicová, rodená Pal-
kovičová (2000) a napokon JUDr. Štefánia
Hamerská, rodená Lisická (2006).  

Tieto smutno-krásne spomienky som
z poverenia mojich spolužiakov ako „per-
manentná“ predsedníčka triedy uložila na
papier s túžbou prispieť do mozaiky spo-
mienok k už uplynulému významnému
jubileu mesta Senice. Ako jej bývalí, niek-
torí i terajší obyvatelia sme na svoje mesto
hrdí a s láskou naň spomíname. Nezabud-
neme nikdy na svoju „jedenásťročku“ a jej
učiteľov, ktorí nám dali základy všeobec-
ného vzdelania, to najcennejšie, čo môže
človek v živote vlastniť – vedomosti.

Doc MUDr. Emília Thurzová 
(rod. Gašová), PhD.

Začiatok spolupráce 
Mesto Senica v dňoch 2. a 3. mája nav-

štívili predstavitelia mesta Krapina v Chor-
vátsku - primátor Josip Horvat a člen rady
mesta Zdravko Cesarec. V sprievode
senického evanjelického farára Juraja Šef-
číka vo funkcii tlmočníka prijal na radnici
hostí primátor Senice Ľubomír Parízek
a ďalší predstavitelia samosprávy. Pria-

teľskú návštevu sprostredkoval veľvysla-
nec SR v Chorvátsku Ján Banas.

Primátori predstavili svoje mestá a v dis-
kusii si vymieňali informácie o fungovaní
samosprávy,  systéme sociálnych služieb,
školstva a ďalších oblastiach života.

Mesto Krapina sa nachádza v prihranič-
nom pásme, keďže je vzdialené asi 20 km
od hraníc so Slovinskom a 50 km od
Maďarska. Prvá písomná zmienka o meste
Krapina  je z roku 1193. Žije v ňom prib-
ližne 14 000 obyvateľov. Historická archi-
tektúra je sústredná v centre Krapiny
a objekty sú pamiatkovo chránené. V hos-
podárstve je významný kovospracujúci
a textilný priemysel, remeselníci a polygra-
fia. Krapina je aj sídlom župy.

Chorvátski hostia si v sprievode zástup-
cu primátora Petra Huttu a prednostky
MsÚ Kataríny Vrlovej prezreli športové
zariadenia v meste, osobitne Kunovskú
priehradu s jej relaxačnými možnosťami
a ubytovacími kapacitami. Navštívili aj
Dom kultúry, kde si prezreli výstavku
habánskej keramiky, krojovaných bábik
z regiónu a práce z drôtu.

Hostia z Krapiny sa zapísali do Pamät-
nej knihy mesta Senica, primátori si vyme-
nili darčeky v podobe publikácií o Krapine
a Senici. Podľa J. Horvata spolupráca
medzi Krapinou a Senicou by sa mohla
začať v kultúrnej oblasti a pozvali primáto-
ra Senice na návštevu. Viera Barošková

foto autorka

zľava J. Horvat, Ľ. Parízek a Z. Cesarec

Arcelor lídrom na trhu 
Primátor Senice Ľ. Parízek  navštívil 27.

apríla spolu s poslancami  NR SR Ivanom
Štefancom  a Katarínou  Cibulkovou
závod Arcelor SSC Slovakia. Arcelor je
prvou firmou pôsobiacou v priemyselnom
parku a podľa primátora je jednou  z naj-
významnejších firiem v regióne, ktorej
postavenie vzrastá v celej strednej Európe.
Generálny riaditeľ firmy  Jean Marc Butin
hosťom predstavil celý výrobný program
a zámer firmy do budúcnosti. V decembri
2005 boli  v Arcelore  spracované prvé
plechy, ktorými zásobujú  klientov v auto-
mobilovom  priemysle,  výrobcov bielej
techniky a multimédií i všeobecného prie-
myslu. Firma má momentálne 60 zamest-
nancov. Postupne chce dosiahnuť produk-
ciu 200 000 ton plechov ročne a v roku
2010 mať  110  pracovníkov.  bar 

Príde na premiéru
Medzi členov Záhoráckeho  divadla

prišla 27. apríla poslankyňa NR SR Magda
Vášáryová, ktorú predseda občianskeho
združenia Záhorácke divadlo Štefan Miku-
la a riaditeľ divadla Ivan Fodor oboznámili
s najbližšími plánmi. Týka sa to hlavne pro-
jektu Jak nám zobák narosteu, zamerané-
ho na prezentáciu divadiel a spisovateľov
píšucich v záhoráčtine. Prvou premiérou
bude už tohtoročnú jeseň Rómeo a Júlia,
na ktorej M. Vášáryová prisľúbila účasť. 

Text a foto bar 

Vzniká model lietadla 
V záujme dobrej spolupráce s najväčší-

mi  firmami  v meste navštívil primátor
Senice Ľubomír Parízek 14. mája spoloč-
nosť Comp-let, s.r.o. Firma pôsobí na letis-
ku v Senici už 16 rokov a vyrába  laminá-
tové diely  na ľahké lietadlá. Vypracovala
sa na poprednú európsku spoločnosť,
ktorá zamestnáva  takmer 185  ľudí a neta-
jí sa rozvojovými plánmi.  

Primátor diskutoval o zámeroch
spoločnosti s majiteľmi Vladimírom
Pekárom  a Mariánom Kováčom.

Napriek tomu, že sa firma od začiatku
špecializuje na  výrobu a dodávanie kom-
pozitových dielov, zámerom  majiteľov
vždy bola výroba vlastných lietadiel. Prvé
výsledky sa firma rozhodla prezentovať na
tohtoročnej výstave AERO 2007  vo Fried-
richshafene, čo je najdôležitejšia  a najväč-
šia výstava pre všeobecné letectvo v Euró-
pe. Model trupu a kabíny lietadla Shark
vzbudil medzi odbornou verejnosťou
a fanúšikmi lietania veľký záujem. 

Predstavitelia spoločnosti Comp-let
oboznámili primátora mesta so zámermi
rozšírenia výrobných hál. Text a foto bar

Model nového lietadla ukázal primátorovi
Senice V. Pekár. 
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Terézii Včelkovej (vľavo) odovzdala ocenenie  Ľ. Melišová. 

K výročiu únie
V informačnom centre Europe Direct

v Senici bolo 9. mája - presne v Deň Euró-
py - vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri prí-
ležitosti 50. výročia vzniku Európskej únie.
Zapojili sa do nej žiaci 2. stupňa základ-
ných škôl, gymnázií a základných umelec-
kých škôl v pôsobnosti Europe Direct. 

Z 9 škôl (ZUŠ: Trnava, Brezová pod
Bradlom, Myjava, Senica, ZŠ: III. Senica,
Šaštín -Stráže, Sobotište, Holíč a Gymnázi-
um A. Merici Trnava) prišlo 110 výtvarných
prác. Organizátori udelili 2 ceny Europe
Direct centra a po jednej cene Záhorské
osvetové stredisko Senica a zástupca pri-
mátora Senice.

Prvá lastovička v podobe takejto súťa-
že sa stretla so značným ohlasom. „Boli
sme zvedaví, ako sa popasujete s témou
súťaže, ktorá  neurčovala žiadne smery.
Ponechali sme voľný  priestor na vyjadre-
nie vášho  vnímania Európskej únie,“ pove-
dala projektová manažérka Ľubica Melišo-
vá z referátu regionálneho rozvoja MsÚ
Senica. Napriek tomu, že deti v tomto
veku ešte o EÚ veľa nevedia, aj vďaka svo-
jim pedagógom poslali do súťaže veľmi
hodnotné práce s nápaditými názvami.
Výtvarník Štefan Orth  ako člen poroty
vyzdvihol, že deti sa zaujímavo a kvalitne
zhostili náročnej témy, ktorú stvárnili hlav-
ne kresbou a maľbou rôznymi technikami.
Zo 110 prác bolo na  vyhodnotení vysta-
vených 20 najlepších a ich autori si pre-
vzali ocenenia. Zo senických zástupcov si
cenu prevzali Terézia Včelková a Nikoleta
Slováková z III. ZŠ za spoločnú prácu Pria-
teľstvo štátov EÚ.  Štyri výtvarné práce
zarámujú a budú tvoriť začiatok stálej
expozície. Každý rok k nim pribudnú  ďal-
šie víťazné práce. 

Ceny Europe Direct si prevzali Richard
Moravčík  zo ZUŠ Trnava za prácu Európ-
ska únia vzišla z dejín Európy  a Marcela
Gáliková zo ZUŠ Brezová pod Bradlom za
dielko Všetci myslíme rovnako (máme rov-
naké problémy, starosti a radosti). Riadite-
ľka Záhorského  osvetového  strediska
Ľubica Krištofová  odovzdala  cenu  Márii
Vagalovej  z Gymnázia Angely Merici Trna-
va  za tvorbu nazvanú  Spolunažívanie
európskych krajín ako krásna pieseň. Cenu
zástupcu primátora Senice Petra Huttu si
prevzala Liana Suchovská zo ZUŠ Senica
za prácu Som EUROobčianka  z rúk pred-
nostky MsÚ Senica Kataríny Vrlovej.

Viera Barošková
foto autorka

tu, vytvorenie scenárového zabezpečenia,
vyškolenie externých spolupracovníkov,
zabezpečenie vysielania rádia na 13 mesi-
acov - počas trvania projektu (2 hodiny týž-
denne). Projekt vytvorí organizačný štáb
pracovníkov, a to interných a externých.
Interní pracovníci budú piati členovia pra-
covného tímu projektu a externí pracovní-
ci deviati študenti z každej strednej školy
v okresoch Senica a Skalica po jednom štu-
dentovi zo škôl Súkromná stredná škola
podnikania v Senici, Obchodná Akadémia
Senica, Gymnázium Senica, Stredná zdra-
votnícka škola v Skalici, Gymnázium Skali-
ca, Združená stredná škola Skalica, Stred-
né odborné učilište elektrotechnické
Gbely, Stredné odborné učilište Holíč
a Stredná poľnohospodárska škola Holíč.

Projektový tím bude oboznámený
s podmienkami, ktoré budeme musieť
zabezpečiť v rámci projektu. Týka sa to
legislatívnych podmienok. Vytvoríme
a zabezpečíme všetky potrebné povolenia
na kompetentných úradoch. Pracovný tím
projektu vytvorí podrobný scenár vysiela-
nia rádia Naše R-ko. Vysielanie budú tvoriť
krátke aktuality zo škôl, hudobné vložky,
besedy s odborníkmi a iné.

Projektový tím zabezpečí vysielanie
rádia 2 hodiny raz do týždňa. Prostriedky
na zrealizovanie projektového zámeru
budú finančné prostriedky z fondov EÚ,
pracovná sila členov projektového tímu
a priestory SOU. Príspevok na vybavenie
školského rádia z fondov EÚ činí 3 495
000 Sk. Začiatok realizácie jún 2007
a ukončenie projektu jún 2008.

Pavol Rožič, SOU

Naše R-ko
Študenti SOU Senica začiatkom roka

začali tvrdo pracovať aj s pani učiteľkou
Libušou Orgoníkovou na súťažnom projek-
te nazvanom Naše R-ko. Účastníkmi pro-
jektu sú študenti: Eva Beňová, Gabriela
Žáková, Stanislav Nemčok - Furiš, Paľo
Rožič a Adam Janíček.

Študentov oslovila najmä myšlienka
cestovať do Bruselu. Naša generácia je
v spojení s okolitou realitou cez masmédia,
a to hlavne rádio a internet, preto sme sa
rozhodli zapojiť sa do súťažného projektu
a poskytovať široké spektrum informácií
z nášho okolia. Študenti absolvovali pra-
covné stretnutie spojené s odborným
výkladom a exkurziou v priestoroch Rádia
G3 spolu aj s jeho riaditeľom  Romanom
Nogom. Diskutovali sme s ním o našom
projektovom zámere a veľa nápadov nám
odporučil,  ale aj schválil. Chceli by sme
venovať viac času na informácie pre našich
študentov a poslucháčov o vhodnom trá-
vení voľného času. Keďže sa každý z nás
ocitne na trhu práce bez praxe a takmer
každý zamestnávateľ chce zamestnať
zamestnanca s praxou, vhodné by boli
informácie o možnostiach správneho
zamestnania. Zaujíma nás taktiež legislatí-
va okolitých krajín EÚ, v ktorých by sme
mali možnosť po skončení školy pracovať.
Cieľom súťažného projektu je vytvorenie
študentského rádia na škole s finančnou
podporou z prostriedkov Európskej Únie.
Nákup techniky, zariadenie vysielacieho
štúdia, zaškolenie pracovného tímu projek-
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Rád by som vám 
povedal/a.....

...práve takto znie názov novej rubriky,
ktorá bude  vychádzať v ŠL. O čo pôjde?

Významné osobnosti naprieč spolo-
čenským a politickým spektrom budú
odovzdávať svoje posolstvo, rady a nápa-
dy mladej generácii, za svoj konkrétny
odbor. Kto všetko je významná osobnosť
a skutočná celebrita, ešte sami ani netuší-
te, a budete určite prekvapení. 

Cieľom rubriky je povedať mladým,
,,čo by mali robiť ďalej, čomu by sa mali
venovať, čo ho by sa mali vyvarovať“.
Budeme sa venovať otázkam ako: Má
mladý človek zostať na Slovensku alebo
odísť do zahraničia? Mladý Slovák a EÚ.
Mladý človek a nástrahy modernej doby.
Mladý človek a kultúra. Legalizácia mäk-
kých drog ....

Na odľahčenie sa v rozhovore vyskytnú
otázky ako: Prezývka na strednej škole,
najviac a najmenej obľúbený predmet,
najhoršia známka, výkon na telesnej
výchove....

Prvou ,,obeťou“ sa nám stal poslanec
NR SR za stranu Smer - SD JUDr. Juraj Hor-
váth, ktorého sme vyspovedali počas
exkurzie v Národnej rade, na ktorú nás
pozval, ako to sľúbil na stretnutí so ŠP na

pôde MsÚ Senica.

JUDr. Juraj Horváth
Kandidoval za: SMER - SD
Narodený(á): 19. 11. 1965
Bydlisko: Bratislava
E-mail: juraj_horvath@nrsr.sk

o Klub SMER – SD (člen) 
o Zahraničný výbor NR SR (overovateľ) 
o Výbor NR SR pre európske záležitosti

(člen) 
o Stála delegácia NR SR v Parlamentnom

zhromaždení OBSE (náhradník) 
Rozhovor po krátkom predstavení mohol
začať. Ako inak - školou.
ŠP: Kde ste chodili na strednú školu?
JH: Na Myjavu, na tamojšie gymnázium.
ŠP: Váš obľúbený predmet?
JH: Íha, to ste ma zaskočili, musím poroz-
mýšľať... Najradšej som mal asi biológiu,
zemepis a angličtinu.
ŠP: A najmenej?
JH: Tak to viem. Matematika.
ŠP: Mladí ľudia často a dlho premýšľajú,
akým smerom by sa mali uberať po skon-
čení strednej školy. Či ísť na vysokú školu
a na akú. Vaše kroky po ukončení strednej
školy smerovali na právnickú fakultu. Čo
alebo kto vás k tomu ,,posunul“?

Hľadá sa Star
Komisia pre mládež pri MsZ Senica

hľadá pre pripravované podujatia mladých
ľudí na pozíciu moderátor/moderátorka.
Ak máš záujem stačí sa ozvať. Kastingu sa
báť netreba, lebo nebude.
info: studentsky@centrum.sk, 0902 260
924, členovia ŠP na SŠ a ZŠ

JH: Pochádzam z rodiny, kde prevažnú
väčšinu tvorili lekári a právnici. Takže rodi-
na bol asi ten rozhodujúci faktor. Mám aj
zmysel pre spravodlivosť a zaujímam sa
o filozofiu a mnoho ďalších humánnych
vied, predovšetkým o ľudské práva. Právo
má taký ten ,,široký záber“ čo mi umožnilo
sa venovať týmto veciam.
ŠP: Čo vás viedlo k vstupu do politiky?
JH: Už na vysokej škole som sa zaujímal
o veci verejné a ako fungujú. Na právnickej
fakulte som založil študentskú spoločnosť
ELSA (Európske združenie študentov
práva), ktorá sa musela o svoje postavenie
na fakulte postarať. Potom sa začala rodiť
strana Smer, s ktorou som sa stotožnil
a vstúpil do nej. Taktiež som pracoval
a stále pracujem na Ministerstve zahranič-
ných vecí SR v oblasti ľudských práv
a medzinárodného práva, čo mi otváralo
dvere do sveta zahraničnej politiky a verej-
ného života.
ŠP: Takže ste aj vy chceli participovať?
JH: Áno, bolo to lákavé.
ŠP: Ako vnímate členstvo Slovenska v EÚ?
JH: Myslím si, že sa Slovensku núka
mnoho možností, hlavne v oblasti financií,
práva a čo sa mladých ľudí týka i vzdelania.
ŠP: Mladý človek a EÚ?
JH: Cestovanie, vzdelanie, možnosti.
Cestovanie nielen za turistikou a zarába-
ním peňazí, ale aj za spoznávaním ostat-
ných Európanov, ako členov toho istého
spoločenstva. Rozšíria si tak svoj obzor,
pochopia hodnoty iných, hodnotu demo-
kracie. Naozaj mladí by mali cestovať
,,von“, ale pre spoločnosť je najlepšie, keď
sa aj vrátia. V každom prípade však:
CESTOVAŤ.
ŠP: Ako vnímate súčasných mladých ľudí,
keď to porovnáte so svojou generáciou? 
JH: Mladí sú teraz o mnoho ,,dravejší“
a nechýba im odvaha, a to je dobre. Trúfnu
si na mnohé veci a nemajú strach či uspejú.
To sa asi zmenilo najviac.
ŠP: V súčasnosti sa opäť v parlamente dis-
kutuje o spoplatnení vysokého školstva
ako externého, tak aj denného štúdia. Ste
za alebo proti?
JH: Ja osobne som za zachovanie súčasné-
ho stavu, čiže zadarmo. Nechcem, aby sa
škola stala obchodom, do ktorého vstúpite
s cieľom nakúpiť vzdelanie ako kilo poma-
rančov. Rovnako nechcem, aby pred
takouto predajňou so vzdelaním stáli mladí
ľudia a smutne pozerali do výkladu na
cenovky s vysokými cenami. Nechcem,
aby sa obrátili a odišli, pretože si nemôžu
zaplatiť vzdelanie.
ŠP: Naopak téma, o ktorej sa na Slovensku
v parlamente nediskutuje, je legalizácia
mäkkých drog.
JH: Som proti. Pri svojej práci som sa stre-
tol s množstvom informácii o užívaní drog,
o následkoch, ako to vplýva na rodinu, spo-
ločnosť...Venoval som sa počas mojej
praxe v advokácii a aj vo voľnom čase oso-
bitne expertnému štúdiu pôsobenia alkalo-
idov (rastlinných jedov) a nesyntetických
drog. Takže nie. No čo sa týka napr. medi-
cíny a ak to je na lekársky predpis a apliká-
ciu  pod prísnym lekárskym dohľadom, tak
potom proti nie som.
ŠP: Chápete mäkké drogy ako tzv. ,,vstup-

nú bránu“?
JH: Áno. Je to vstupná brána do sveta zla,
ľudských tragédií, nešťastných osudov
a plaču. Táto brána by mala zostať zavretá,
netreba ju ani pootvoriť, ani na ňu klopať.
ŠP: Považujete sa skôr za človeka konzer-
vatívneho alebo liberálneho?
JH: To je ťažko povedať. Možno, že viac
konzervatívneho, ale presné to nie je.
ŠP: Váš odkaz mladým?
JH: Nemať obavu presadzovať, prezento-
vať svoj názor i seba.

Ďakujem za rozhovor

Parlament v parlamente
Pod takýmto heslom sa niesla streda

16. mája. V tento deň členovia Študent-
ského parlamentu mesta Senica prijali
pozvanie Juraja Horvátha, poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky a nav-
štívili budovu parlamentu v Bratislave. 

Lenka Martišová pre nás pripravila zau-
jímavý program. Ráno po príchode sme si
mohli prezrieť symboly našej krajiny: slo-
venský znak, pečate Slovenskej národnej
rady a Národnej rady slovenskej republiky,
kópiu našej ústavy a slovenské vlajky
z minulosti i z prítomnosti. Neskôr nás pri-
vítal náš hostiteľ Juraj Horváth, s ktorým
sme diskutovali v miestnosti pre výbor NR
SR pre európske záležitosti. Keďže sa
práve schvaľoval zákonník práce, mohli
sme sa pozrieť, ako také rokovanie vyzerá
z balkóna pre novinárov nad rokovacou
sálou. Zaujali nás taktiež obrazy Albína
Brunovského, ktoré často vidíme pri roz-
hovoroch s politikmi v spravodajstve. Pán
poslanec nás previedol tunelom, ktorý
spája hrad s budovou parlamentu a ukázal
nám aj svoju kanceláriu a poslaneckú reš-
tauráciu. Urobili sme s ním rozhovor a na
nádvorí hradu sme sa spoločne odfotili. 

Rozlúčili sme sa a odchádzali sme
s novými poznatkami i s pozvaním na ďal-
šiu diskusiu s Jurajom Horváthom.

Ivana Bachurová

Enersol 2007  
V Skalici sa 30. marca uskutočnila

súťaž študentov stredných škôl SR Enersol
2007. V rámci projektu Interreg III a Mosty
na Moravu, financovaného z fondov EÚ,
ju zorganizovali SOU Senica, Humanus
Via Skalica a Mesto Skalica.

Hlavným cieľom súťaže bol pohľad štu-
dentov na využívanie obnoviteľných zdro-
jov energie. Medzi 13 súťažnými prácami
boli tri práce študentov SOU Senica: Tepel-
né čerpadlá (Uváčiková - Ožvoldíková 4. A),
Solárna energia (Kubincová - Vávrová 4. A),
Veterný park Senica (Nemčok - Furiš, 4. A).

Mimoriadnu pozornosť tejto téme
venuje minister pre životné prostredie ČR
Martin Bursík, ktorý osobne poďakoval
účastníkom projektu, študentom, riaditeľo-
vi SOU Senica Romanovi Šedivému
i zástupcovi riaditeľa SOU Senica Pavlovi
Paradeiserovi za mimoriadny podiel na
činnosti regionálneho vzdelávacieho cent-
ra pre SR Projektu Enersol 2007.

SOU Senica
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - MÁJ 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Ibbotson, E. Nevesta pre čarodejníka Arkus
2. Féret-Fleury: Žriebä z Garrigues Arkus
3. Pol, A. - M. Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
4. kol. Ahoj, hádanka! Buvik
5. Mečíř, A. Od bodky k bodke Arkus
6. Coelho, P. Piata hora Sofa
7. Wise, B. Matematické detektívky Portál
8. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
9. Lansky, B. O manželství s úsměvem Vyšehrad

10. Stoker, B. Dracula Európa
11. Nick, A. Šokujúca príroda Slovart
12. Brezina, T. Kto uniesol žriebä Faraóna Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 

Novinka vydavateľstva Arkus:

Ch. Féret-Fleury, G. Locourtier: Za každú cenu
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Druhá časť mimoriadne úspešnej série Do sedla! z prostredia jazdeckého klubu na juhu
Francúzska. Blíži sa turnaj o pohár nádeje v parkúrovom skákaní. Minulý rok bola hviez-
dou toho šampionátu Jessica. Tento rok je však podľa predbežných výsledkov na čele jej
staršia sestra Lea. Jessica si s hrôzou uvedomuje, že v rozhodujúcom preteku asi neob-
háji prvenstvo. Lenže toto víťazstvo bolo odjakživa jej snom! Nie je možné, aby bola Lea
lepšia! A tak musí s Leou bojovať. Lenže ..... akými zbraňami?
Tvrdá väzba, 104 strán, cena 169 Sk.

Ako zabezpe-
čiť byt

Stopercentný spôsob
ochrany proti zlodejom
neexistuje, ochranné

opatrenia však majú význam. Môžeme ich
rozdeliť  do  dvoch oblastí: režimovej
a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom,
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu
spontánne, ale po určitej príprave, počas
ktorej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnej-
ší čas na jeho vykradnutie. Počas letnej
dovolenkovej sezóny je mnoho domov
a bytov prázdnych, čo páchateľom umož-
ňuje do nich kedykoľvek vojsť. Ak však
požiadame susedov alebo známych, aby
nám v byte polievali kvety, popri týchto
službách by mohli navodiť zdanie, že
v byte sa niekto zdržiava. Každý deň pohn-
úť záclonou, večer nechať aspoň na hodi-
nu rozsvietené svetlo v niektorej z miest-
ností, aktivovať si presmerovanie telefón-
neho čísla na číslo rodiny alebo známych
a pod. Samozrejme, treba zabezpečiť
vyberanie poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení,
možno ich rozdeliť na mechanické a elek-
tronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlep-
šie viacbodovo zamykateľné, v kombinácii
so zámkami s vyššou úrovňou bezpečnos-
ti, ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí,
ak chce zlodej vojsť do vopred vytypova-
ného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom
cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa
aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeo-
becnosti však kvalitná zámka (alebo ešte
lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlode-
jov veľmi efektívnou prekážkou. Súčasťou
dverí by mal byť širokouhlý priezor, ako aj
pevne uchytená poistná retiazka. Pri rodin-
ných domoch je vhodné mať aspoň na prí-
zemných oknách mreže alebo fóliu na
sklo, ktorá zabezpečí, že sklo sa pri rozbi-
tí nerozsype. Elektronické zabezpečenie
je možné pripojením na niektoré stredisko
registrácie poplachov (známe ako pulty
centralizovanej ochrany - PCO). Funguje
na princípe elektronickej signalizácie neo-
právneného vstupu do priestoru. Elektro-
nika má aj nevýhody – vysoká cena
a časté plané poplachy. Montáž musí
uskutočniť autorizovaná firma.

Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba

prehnane vystavovať na obdiv svoj maje-
tok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem
primeraných režimových a technických
opatrení zabúdajte na poistenie majetku,
pretože ani najkvalitnejší zabezpečovací
systém nedokáže nahradiť škodu. Cennej-
šie veci by mali byť odfotografované a je
vhodné mať zapísané výrobné čísla, pres-
né značky a typy hodnotnejšej elektroniky.

Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylome-

né dvere, nemôžete vedieť či páchateľ nie
je ešte vnútri. Bežný zlodej,  ak je naprí-
klad pod vplyvom drog,  je schopný v tejto
situácii vraždiť. Preto treba najprv zavolať
na políciu a rešpektovať ich pokyny –
nevstupovať dnu, pretože tým sa likvidujú
stopy na mieste činu.  

Domy treba zamykať
Počas uplynulých týždňov zaznamena-

li policajti Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru (OR PZ) Senica viacero prípa-
dov, kedy neznámy páchateľ vošiel neuza-
mknutou bránou do dvora rodinného
domu a následne vošiel do domu, kde bol
prichytený majiteľom. Páchateľ sa po
domoch pohyboval bez súhlasu a vedo-
mia majiteľov rodinných domov. Okrem
toho bol zaznamenaný prípad, kedy
páchateľ využil neprítomnosť majiteľa
domu, ktorý pracoval na priľahlom
pozemku a odcudzil z neuzamknutého
domu peňaženku a doklady položené na
okennom parapete.

V súvislosti s týmito prípadmi OR PZ
upozorňuje občanov, aby zamykali vstup-
né brány a vstupné dvere, a to aj v prípa-
doch, že sa z domu vzdialia len na malú
chvíľu, resp. pri práci v záhradkách a pod.
Chvíľkovú neprítomnosť by mohli využiť
nevítaní návštevníci. Ak máte podozrenia,
že sa vo vašom okolí pohybujú podozrivé
osoby, v čo najkratšom čase to ohláste na
číslo 158, resp. najbližšie policajné odde-
lenie.

Základné pravidlá ochrany pred nevíta-
nými návštevníkmi:
- základným bezpečnostným pravidlom sú

dobre zamknuté dvere,
- páchatelia často vnikajú do objektov cez
okno a často využívajú nepozornosť maji-
teľov, vyhľadávajú otvorené okná, svetlíky,
vetracie okná, strešné okná a pod.,
- pivničné, garážové, vetracie okienka,
ktoré bývajú často otvorené je vhodné
zabezpečiť mrežami,
- dávajte si pozor na podomových
obchodníkov, môže  ísť o zámienku k oty-
povaniu vášho bytu, resp. sa môžete stať
priamo obeťou trestného činu,
- nedržte doma väčšiu finančnú hotovosť,
cenné veci a doklady patria do bezpeč-
nostnej schránky, resp. do banky,
- ak ste našli dvere bytu otvorené a zdá sa
vám, že vás niekto vykradol, nesnažte sa
poupratovať, ale ihneď zavolajte políciu.

OR PZ Senica

Tesco charita roka 
V piatok 11. mája sa pred hypermarke-

tom Tesco v Senici konala prezentačná
akcia Územného spolku SČK zameraná
na mobilizovanie ľudskosti a solidarity.
SČK tiež prezentoval svoje aktivity v pro-
spech ľudí v núdzi, čo  predchádzalo otvo-
reniu projektu Tesco charita roka – verej-
nej finančnej zbierke v prospech SČK.
Výťažok zo zbierky použije ÚS SČK Seni-
ca na kúpu invalidných vozíkov a ďalšie
kompenzačné pomôcky pre zdravotne
ťažko postihnutých v rámci poskytovania
asistenčnej a prepravnej služby. Verejná
finančná zbierka potrvá od 11. 5. do 15.
10. v hypermarkete Tesco v týchto termí-
noch: 14. – 17. 6., 12.-15.7., 16.-19.8., 13.-
16.9. a 11.-14.10. bar
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Rozhodli penalty 
V dňoch 3. - 4. mája  sa športová hala

v Senici stala  hostiteľom futbalových stre-
doškolských družstiev. Slovenská asociá-
cia športu na školách, Spoločný školský
úrad v Senici a CVČ Stonožka v Senici zor-
ganizovali pre   víťazov krajských kôl škol-
ské majstrovstvá Slovenskej republiky vo
futsale študentov stredných škôl.  Domá-
cim družstvom – víťazom Trnavského
kraja bola Obchodná akadémia v Senici,
ktorá svoju účasť zobrala zodpovedne
a v silnej konkurencii po penaltovom roz-
strele s Breznom obsadila bronzovú prieč-
ku. Víťazom stredoškolského turnaja sa
suverénne stala SŠ zo Svitu, pred stredo-
školákmi z Dubnice nad Váhom.

Martina Bohúnová

Prejdite cyklotrasou  na
Otvorenie turistickej
sezóny 

Krásne počasie, pohoda, plynulo prebi-
ehajúce nenáročné športovo-pohybové
aktivity a dobrá nálada spríjemnená hud-
bou a tancom, takto možno charakterizo-
vať minuloročné otvorenie letnej turistic-
kej sezóny na Kunovskej priehrade. Aj
tento rok organizátori Mesto Senica,
Rekreačné služby mesta Senica a Občian-
ske združenie BOJA pripravili na sobotu
30. júna v areáli Kunovskej priehrady zau-
jímavý program.

Počas celého dňa je zabezpečené čln-
kovanie a športový areál zdarma. Pre deti
súťaže a hry, nafukovací hrad, výtvarná
súťaž v kreslení na chodník a iné atrakcie.
Pre mládež a dospelých opäť súťaž v plá-
žovom volejbale a novinkou  tento rok
bude Senický festival TOPVAR piva, ktorý
zabezpečujú Stravovacie služby Lalák.
Spestrením celého popoludnia bude
vystúpenie členov krúžkov a skupín Cent-
ra voľného času Stonožka: mažoretiek,
mladých spevákov a hudobných skupín
Made in me a It s over   a večerná country
zábava so skupinou Country tip. 

Zabudnite na autá a mestskú hromad-
nú dopravu, máme predsa cyklotrasu.

Zraz cyklistov, in-line korčuliarov, detí
s kolobežkami, bežcov, chodcov a mami-
čiek s kočíkmi je v sobotu 30. júna  o 13.
hod. na futbalovom štadióne v Senici.
Každý  dostane  účastnícky list. Po úspeš-
nom  absolvovaní  jazdy zručnosti získa
prvých dvesto detí tričko s logom cyklotra-
sy zdarma. V bufete na priehrade je pre
všetkých, ktorí predložia účastnícky list,
pripravené občerstvenie. 

V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie uskutoční v nedeľu 1. júla. Bliž-
šie informácie o pripravovanom projekte
sa dozviete z plagátov a na internetovej
stránke mesta Senica – www.senica.sk.

Erika Mášiková

Memoriál Mirka Vepyho  
... príde aj Hossa a NO NAME

V dňoch 23. a 24. júna od 9. do 18. hod.
sa uskutoční  Memoriál Mirka Vépyho. 

V areáli I. základnej školy v Senici budú
hokejbalové turnaje, ktorých sa zúčastnia
družstvá dospelých z rôznych kútov Slo-
venska. Určite sa oplatí prísť. Svoju účasť
prisľúbili hokejové hviezdy Hossa, Lažo,
Uram, Križan, Radivojevič, Bartovič, Zále-
šák, Malec, Dome a iní.

Pre deti je pripravený  po oba dni boha-
tý sprievodný program – horolezecká
stena, nafukovací hrad a množstvo súťaží
so sladkými odmenami.

V nedeľu memoriál vyvrcholí zápasmi
o konečné umiestnenie. V nedeľu o 14.

Senica má 
skvelých tanečníkov 

Po minuloročných majstrovstvách sveta
v moderných tancoch Senica hostila od 18.
do 20. mája tanečníkov z celého Sloven-
ska, ktorí súťažili o tituly majstrov Sloven-
ska v 32 disciplínach Disco - dance, Hip –
Hop, Show a Street – dance v detskej, juni-
orskej a hlavnej vekovej kategórii. Vyše
900 tanečníkov v moderných tancoch STO
D IDO zo 46 súborov privítal v úvodný
deň tanečných vystúpení primátor Senice
Ľubomír Parízek. Organizátormi súťaže
boli  tanečná skupina Scream, Mesto Seni-
ca a Mestské kultúrne stredisko Senica. 

Vystúpenia boli nevšedným zážitkom aj
pre divákov, ktorí obdivovali nielen nápadi-
té kostýmy, ale i choreografie. Potlesk pri
vynikajúcich výkonoch znel na zimnom
štadióne, ale aj pred ním, pretože tam sa
konali sprievodné podujatia. Avizovaná
speváčka roka Tina nemohla do Senice pri-
cestovať kvôli problémom s hlasivkami
a nahradila ju hip-hopová skupina Drvivá
menšina, breakeri B-boys a DJ Fazo. 

Opeknel aj zimný štadión, ktorý bol
podľa účastníkov majstrovstiev  zmenený
na nepoznanie. Stal sa  priestrannou a krás-
ne upravenou tanečnou plochou, so širo-
kým zázemím pre tanečníkov, kvalitným
ozvučením a osvetlením, čo oceňovali
všetci účastníci. „V zákulisí pracoval štáb
organizátorov ako dobre nastavená mašin-
ka – všetko fungovalo ako malo, ak sa
objavil čo i len náznak problému, hneď bol
nablízku človek, ktorý ho riešil a vyriešil.
Napriek tomu, že podujatie každý deň pre-
biehalo od skorých hodín ranných do
neskorých večerných , atmosféra v zákulisí
bola pohodová, príjemná a bez stresu či
náznaku  únavy. Napokon  títo ľudia nero-
bili podobné podujatie po prvýkrát – majú
za sebou nejednu pohárovú súťaž, maj-
strovstvá Slovenska ale aj vrcholné medzi-
národné podujatia,“ povedala na margo
organizátorov prezidentka  STO D IDO
a viceprezidentka IDO Hana Švehlová.     

V celkovom hodnotení podľa počtu zís-
kaných titulov majstrov Slovenska Scream
patril medzi najúspešnejšie súbory, preto-
že ich získal  šesť  a 1 titul vicemajstra,
a tým aj postup na majstrovstvá sveta
a Európy..  
V juniorskej vekovej kategórii
– 1. miesto získali:   Disco – dance sólo
Monika Kušnírová, Disco – dance sólo
Adam Pavlovčin,  Disco – dance skupina,
Disco – dance formácia.
-  2. miesto získala:  Disco – dance duo
Romana Pekárová a Mirka Skoková.
V hlavnej vekovej kategórii
–  1. miesto  získali: Disco – dance skupi-

na a Disco - dance formácie. 

Druhým senickým účastníkom maj-
strovstiev Slovenska bola tanečná skupina
Sonny,  ktorá získala 1 titul vicemajstra Slo-
venska v juniorskej vekovej kategórii
v Disco –dance formácii a 3. miesto v hlav-
nej vekovej kategórii  v Disco – dance for-
mácii.

Tanečným skupinám  Sonny a Scream

blahoželáme a želáme veľa úspechov na
majstrovstvách Európy a sveta.

bar

hod. sa o zábavu postará Janko Slezák
a o 15. hod.  začne koncertovať   skupina
No Name. NS

Tipy na prázdniny 
Rodičia, ešte stále zvažujete, kam

s deťmi cez leto? Chcete, aby zmyslu-
plne trávili prázdninové dni, získali
nových kamarátov, nové zážitky? Ešte
stále máme voľné miesta. 

Centrum voľného času Stonožka
sa na vás a vaše deti teší a ponúka
vám tieto letné tábory:

Indiánsky tábor Do zeme štyroch
sĺnk od 16.  do  22. 7.  v Zlatníckej
doline pri Skalici, pre deti od 7 do 12
rokov. Čaká na nás letné dobrodruž-
stvo v indiánskej osade, budeme hľa-
dať tajomnú krajinu, naučíme sa indi-
ánske písmo, výrobu indiánskych
ozdôb a veľa nových vecí.

Cena 2 900 Sk).
Cesta za poznaním seba i Zeme

od 31. 7. do  5. 8. v Slanickej osade pri
Oravskej priehrade. Turisticko-dobro-
družná výprava je vhodná pre starších
13 - 18 ročných. Zaručujeme naplno
prežitý týždeň, tradičné i netradičné
športy, diskusné večery, táboráky,
gitara, kúpanie... (cena 2 300 Sk). 

Posledné voľné miesta sú ešte
i v mestských letných táboroch: 

II. turnus 16.-13.7. - Tábor športu
a hier (700  Sk),  III. turnus 23.-27.7. -
Angličtina trochu inak - pestrá
záujmová činnosť doplnená výučbou
angličtiny hravou formou  (1 000 Sk). 
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Blíži sa bežecký sviatok 
(dokončenie zo str. 1)

Pre víťaza hlavnej kategórie je priprave-
ná odmena 6 000 Sk. Absolútny víťaz
získa 4 000 Sk. Osobitná prémia 5 000 Sk
je určená pre víťaza, ktorý prekoná traťový
rekord 2:23,42. V ostatných kategóriách
získajú traja najlepší finančné odmeny
a pretekári na 4. až 6. mieste vecné ceny.
Najlepší Seničan získa cenu primátora
Senice a prvý na obrátke  získa cenu pri-
mátora mesta Šaštín-Stráže. V polmarató-
ne sú vo všetkých kategóriách pre bežcov
na prvých troch miestach určené vecné
ceny.

Prvenstvá majú šancu obhajovať Peter
Tichý z Čadce (2:43:23), Andrea Bérešová
z Bratislavy, do 50 rokov Vlastimil Bukov-
jan z Otrokovíc, do 60 rokov  Peter Polák
z Košíc a nad 60 rokov Anton Bombár zo
Zvolena.

Usporiadatelia Záhoráckeho maratónu
a polmaratónu  Mesto Senica, komisia pre
šport pri MsZ Senica  a Mesto Šaštín-Strá-
že, komisia pre školstvo, kultúru, mládež
a šport pri MsZ Šaštín-Stráže všetkých
srdečne pozývajú na otvorenie, štart a sle-
dovanie najkrajšieho preteku roka.

Vedeli ste, že …
... bežecký maratón je v poradí najtvrd-

ších športov na štvrtom mieste? Atlét
v jeho priebehu spotrebuje 24 kilokalórií
za minútu, čo zodpovedá 3 400 kilokalóri-
ám za maratón. Pre porovnanie na prvom
mieste „tvrdosti“ je cyklistika, kde pretekár
v 5-7 hodinovej etape spotrebuje 12 500
kilokalórií. Rôzne druhy povrchov majú
rozdielne účinky na pohybové ústrojen-
stvo, a to najmä na kolenný a bedrový kĺb.
Zanedbateľný nie je ani psychický efekt.

Erika Mášiková

Budúca víťazka Záhoráckeho maratónu?
Foto Viera Barošková

Pagerka majstrom SR
Všeobecne sa tvrdí, že obhájiť titul

šampióna je ťažšie než ho získať. Asi to
platí aj v šachu,  veď v desiatich kategó-
riách to na aprílových majstrovstvách Slo-
venska mládeže v Liptovskom Mikuláši
dokázal urobiť iba jeden  Seničan Martin
Pagerka. Hral v kategórii do 12 rokov a po
tretí raz za sebou ovenčil svoju hruď zla-

tou medailou. Martinovi sa páči reprezen-
tačné tričko a pôjde ho vyskúšať v sep-
tembri do chorvátskeho Šibeniku na mlá-
dežnícky európsky šampionát a v novem-
bri do tureckej Antalye na majstrovstvá
sveta v šachu mládeže.

Martinovu dobrú športovú formu
potvrdzovali jeho výkony v 2. lige, kde
dosiahol najlepší výsledok spomedzi hrá-
čov svojho materského klubu ŠK Osuské.
Svojej ZŠ na Komenského ulici sa za veľmi
dobré pracovné podmienky odmenil na
školských majstrovstvách SR bronzovou
medailou, ktorú získal v boji s podstatne
staršími súpermi. Najväčším varovným sig-
nálom pre súperov bol však Pagerkov
osobný koeficient, ktorý v skupine dva-
násťročných výrazne vyčnieval. Bol teda
favoritom, na ktorého sa každý pripravuje
a s ktorým môže každý iba získať. Martin
pracoval a víťazil. Záverečný účet národ-
ného šampionátu po týždňových bojoch
bol jednoznačný, osem výhier, jedna remí-
za a prvé miesto s náskokom 1,5 boda. 

Reparátom pre porazených bývajú kaž-
doročne majstrovstvá  Slovenska v zrých-
lenom RAPID šachu. Tento jednodňový
turnaj sa uskutočnil 19. mája  v Žiline
a stretla sa na ňom konkurencia vyše tristo
hráčov. Mnohí novopečení medailisti rad-
šej hrali v starších kategóriách a neriskova-
li stratu sebadôvery v opätovnom súboji
so svojimi rivalmi. Martin Pagerka svoju
kožu na tento trh priniesol, ale ju nepredal.
Zopakoval vynikajúci výkon a aj v tejto dis-
ciplíne jednu partiu zakončil remízou
a ostatné súboje vyhral. Radosť  z druhej
zlatej medaily  majstra SR znásobila sku-
točnosť, že to bol Martinov prvý titul
v zrýchlenom šachu.

Súbeh osobných vlastností a schopností
mladého hráča, podpora a podmienky
v rodine, ústretovosť v škole, pomoc športo-
vého klubu a liahne talentov v CVČ Stonož-
ka, to sú oporné body na ceste k úspechom.
Nádej do budúcnosti dáva pracovitosť Mar-
tina Pagerku, ale aj pomoc trénera svetovej
triedy IM Sergeja Berezjuka z Beskydskej
šachovej školy vo Frýdku Místku.   RD

Víťazmi Seničania 
V sobotu 19. mája sa na umelej tráve

v Senici odohral medzinárodný turnaj sta-
rých pánov vo futbale, na ktorom sa

okrem domácich Seničanov zúčastnili
i hráči zo Smrdák a švajčiarskeho mesta
Corcelles. Medzinárodný turnaj sa odo-
hral na základe výborných kontaktov so
Švajčiarskom, ktoré dlhodobo vytvára
Peter Horváth, poradca primátora Senice.

Turnaj sa odohral systémom každý
s každým 2 x 20 minút.
Výsledky:
Smrdáky - Corcelles 4:0, Senica - Smrdáky
2:0, Senica - Corcelles 3:0.
Poradie: 1. Senica 6 b., 2. Smrdáky 3 b., 3.
Corcelles 0 b.
Víťazmi podujatia sa teda zaslúžene stali
domáci Seničania. Ceny všetkým tímom
odovzdávala starostka obce Smrdáky
Emília Pavlíková. I. T.

Zlatý hetrik
Senické volejbalistky si po tretíkrát za

sebou vybojovali titul majstra slovenskej
extraligy. Rozhodujúci krok spravili víťaz-
ným tretím duelom na domácej palubov-
ke, v ktorom porazili Sláviu UK Bratislava
hladko 3:0 a rovnakým výsledkom sa skon-
čila celá finálová séria.

VK OMS Senica tak v tejto sezóne po
prvenstve v Slovenskom pohári a v stredo-
európskej lige MEVZA získali aj titul maj-
stra Slovenska. Nevydaril sa im akurát útok
na prvenstvo v Česko-Slovenskom pohári.

Tretí majstrovský titul pre Senicu vybo-
jovali tieto hráčky:

Petra Rosenbergerová, Simona Kleske-
ňová, Andrea Krupníková, Marcela Kriško-
vá, Martina Viestová, Edna Schlindwein,
Jelena Jošovič, Petronela Biksadská, Dita
Gáliková, Slávka Mihálová, Lea Murčinko-
vá a Viviane Cruz.

Trénerom v majstrovskej sezóne bol
Vladimír Sirvoň, jeho asistentmi Martin
Šnegoň a Roman Špaček.

Ivan Tobiáš
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Finále SP pre 
Slov-matic

V senickej športovej hale sa 1. mája
odohralo ďalšie vrcholné podujatie. Vo svi-
atočný deň bolo na programe finále Slo-
venského pohára vo futsale, ktoré sa
podujal zorganizovať výbor senickej ligy
vo futsale v spolupráci s najvyššou organi-
záciou  Slovenský futsal. Na stretnutí boli
prítomní aj významní hostia - primátor
mesta Senica Ľubomír Parízek, prezident
Slovenského futsalu Vladimír Okánik ako
aj novozvolený generálny sekretár Sloven-
ského futbalového zväzu Miloš Tomáš.

Do záverečného duelu sa prebojoval
bývalý zástupca zo senickej ligy, aktuálny
víťaz 2. ligy Západoregión, družstvo
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš. Jeho súperom
bol najlepší futsalový tím na Slovensku
Slov-matic FOFO Bratislava, v drese ktoré-
ho hralo viacero slovenských reprezentan-
tov vo futsale, vrátane Seničanov Gabriela
Bartošeka a Vladimíra Polucha.

Na finálový duel bolo zvedavých veľa
priaznivcov tohto populárneho halového
športu. Pred zaplneným hľadiskom sa odo-
hrával veľmi dramatický súboj dvoch muž-
stiev, ktoré v tejto sezóne ešte neokúsili
trpkosť prehry. Po úvodných piatich minú-
tach, počas ktorých sa obe mužstvá vzá-
jomne spoznávali,  zobral réžiu zápasu do
svojich rúk majstrovský Slov-matic. Vytvo-
ril si viacero vyložených gólových pozícií,
ale svoj deň mal brankár C.V.S. Andrej
Fišan, ktorý ich s prehľadom likvidoval. Po
prvýkrát ohrozili domáci reprezentačného
brankára Gašparoviča kanonierom Pavlo-
vičom v 13. minúte, no  jeho strela tesne
minula bránu. Až do konca prvého polča-
su sa obraz hry nezmenil. Slov-matic úto-
čil, vytváral si šance, ale pozorný Fišan jed-
noducho bol proti, a tak prvé dejstvo
zákonite skončilo výsledkom 0:0. Druhý
polčas začali oba kolektívy ofenzívnejšie
a výsledok sa dostavil. Búrania však na pre-
kvapenie až veľmi dlho držali nerozhodný
výsledok a ich šance na úspech teda rástli.
Mohli sa dokonca dostať i do vedenia, to
by však musel v 31. minúte využiť svoj
samostatný nájazd Pavlovič. Úvodný gól
finále tak padol až v 32. minúte, kedy vyu-
žil zaváhanie obrany Haľko - 0:1. O 45
sekúnd však už bol opäť remízový stav,
keď sa k odrazenej lopte dostal najstarší
muž na palubovke Marčan a vyrovnal na

Seničanka s bronzom
42. majstrovstvá Európy v karate sa

prvý raz uskutočnili na Slovensku. Výkvet
európskeho karate 492 pretekárov zo 42
krajín bojovalo 4. - 6. mája v Sibamac
aréne Národného tenisového centra. Na
šampionáte EKF (Európska federácia kara-
te) môže za každú krajinu štartovať v kate-
górii iba jeden pretekár, a preto je konku-
rencia veľmi vysoká. 

Slovensko získalo v domácom prostre-
dí rekordných päť medailí, všetky v zápase
kumite a potvrdilo príslušnosť k európskej
špičke. Zlato v kumite žien získala majster-
ka sveta Medveďová, striebro Harničár
(do 80 kg), Višňovská (do 53 kg) a jeden
raz stál na striebornom stupienku i najlep-
ší slovenský karatista Farmadín (bez rozdi-
elu hmotnosti).

Na poslednej bronzovej medaili pre
Slovensko v súťaži družstiev žien v kumite
má zásluhu i odchovankyňa senického
klubu Hanko kai 23-ročná Lucia Povalačo-
vá ako členka reprezentácie SR. Lucia
začínala s karate ako malé dievča v Hanko
kai Senica.  V senickom klube získala prvé
tituly majstra kraja, Slovenska, čierny pás
majstra karate a pozvánku do reprezentá-
cie. Reprezentácia Slovenska (L. Povalačo-
vá, M. Višňovská, E. Medveďová a M. Ilčí-
ková) vyradila v 1. kole Grécko 2:0, v 2.
kole porazili Srbsko, ale v semifinále ich
zastavili po tesnom výsledku karatistky
z Bosny, neskoršie strieborné medailistky.
V súboji o 3. miesto v záverečný tretí deň
šampionátu ich burácajúca hala hnala do
útoku, k zisku ďalšej medaily pre Slovákov.
Celok zo svetovej špičky Taliansko porazi-
li po veľkej dráme so šťastným koncom
2:1 a získali bronzové medaily.

A čo na úspech na seniorskom šampio-
náte hovorí bývalá juniorská majsterka
Európy 2003, Lucia Povalačová? „Tento
rok sme mali  veľmi dobrý tím a cítili sme
sa i na finále. S Taliankou v súboji o bronz
sa mi zápasilo dobre, ale bola vynikajúca,
je to majsterka sveta. Táto medaila z druž-
stiev je pre mňa ďalšou motiváciou do tré-
ningu i satisfakciou. Pracovne som bola
dlhšie v zahraničí a po návrate na Sloven-
sko sa mi podarilo znova dostať do špičky.
Študujem teraz v Banskej Bystrici na UMB
(telesná výchovy + angličtina) a zápasím
za miestny klubu CMK B. Bystrica, za

ktorý som získala i titul majstra SR 2007
v kumite nad 60 kg. Mojím trénerom je
Jožo Poliak, ktorý nám veľa dáva zo svo-
jich skúseností. Mojím ďalším cieľom je
získať medailu z individuálnych súťaží.
S reprezentáciou pôjdem 9. júna na Maj-
strovstvá Európy regiónov do Srbska a na
Akademické majstrovstvá Európy.“

Pred zaplnenými tribúnami a čestnými
hosťami prezidentom SR I. Gašparovičom,
predsedom TTSK T. Mikušom (prvým čes-
koslovenským karatistom s medailou
z ME) sa predstavili i ďalšie dve Seničanky
v reprezentačných kimonách. Najlepšia
karatistka Hanko kai Senica 23-ročná
Miroslava Vašeková mala v súťaži družsti-
ev v kata na dosah medailu. Trojica M.
Vašeková, V. Ištvánková a A. Masaryková
prehrala v 1. kole s Talianskom, ale po
víťazstve 3:2 nad silným Poľskom bojovali
s reprezentáciou Čiernej Hory o 3. miesto
v kata družstiev. Čiernohorky boli rýchlej-
šie a zaslúžene získali bronz. 

Dlhoročná reprezentantka Slovenska
zo Senice 22-ročná Erika Hrušecká si
vybojovala nomináciu do reprezentačné-
ho družstva žien v kata. Slovenský tím
Hrušecká, Grmanová a Bosnyáková pre-
hral  v úvodnom kole s favorizovaným
Chorvátskom 0:5 a z ďalších bojov vypa-
dol.

Na majstrovstvách SR 2007 žiakov 12.
mája v Košiciach získali senickí najmladší
karatisti dve bronzové medaily. Vynikajú-
ce karate predvádzala v kata žiačok 11-
ročná Alžbeta Ovečková. Čistou presnou
technikou, náročnými katami vyraďovala
jednu súperku za druhou a čakalo sa, že
Seničanka sa prebije až do finále o titul
majstra. V semifinále prišlo zaváhanie,
vynechanie jedného úderu a Kiai (jap.
bojový výkrik), čo znamenalo automaticky
diskvalifikáciu a prehru. V súboji o bronz
Alžbetka už opäť suverénne vyhrala
a z východoslovenskej metropoly si odvi-
ezla bronz za 3. miesto. Jej cesta: 1. kolo
Cerovská (Topoľčany) 5:0, 2. kolo Chochlí-
ková (Trenčín) 3:2, 3. kolo Bohušová (Tren-
čín) 5:0, semifinále Mikušová (Bánovce)
diskvalifikácia, o 3. miesto Chovancová
(Nitra) 5:0.

Druhý bronz získal 13-ročný študent
senického gymnázia Michal Toure v kata
žiakov do 14 rokov.

E. Jareč

Lucia Povalačová 

1:1. Prišla však 35. minúta, počas ktorej sa
podarilo hosťom streliť tri pekné góly
a rozhodnúť o držiteľovi Slovenského
pohára. Rozhodujúci druhý gól dal Seni-
čan Gabo Bartošek a ten istý hráč pripravil
aj tretí gól v bráne Fišana, keď nezištne pri-
hral Nagyovi.

Skúsení hráči Slov-maticu tak obhájili
prvenstvo z minulého roka a stali sa drži-
teľmi trofeje pre víťaza Slovenského pohá-
ra. Náš zástupca si však rozhodne vo finá-
le nespravil hanbu, dlho držal najlepší fut-
salový celok v napätí a prítomní diváci boli
tiež určite spokojní s výkonmi hráčov.

Ivan Tobiáš



15

in
fo

 k
út

ik

Naša Senica 5/2007

15

Blahoželáme jubilantom
V júni 2007 oslávia:
80 rokov Juliana Nekvapilová, Viera Kopecká, Katarína Šestí-
nová, Antonín Macháček, Jozefína Belohlávková, Kristína Šul-
lová a Pavel Škoda.

85 rokov Emília Hajduchová, Anna Krokovičová a Sidonia
Skalová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Miroslav Lucian a Jana Michálková
Vladimír Provazník a Veronika Špačková
Jaromír Junas a Zuzana Lanžová
Branislav Toman a Lucia Mrláková
Miroslav Vašek a Veronika Zemanová
Antonín Novák a Zuzana Vajgelová
Marek Konečný a Adela Jurková
Ing. Juraj Hlúpik a Ing. Michaela Gajarová
Rastislav Matejov a Marianna Jureňová
Ing. Tomáš Janata a Zuzana Žáková
Róbert Vincúr a Hana Štefková
Jozef Valent a Katarína Dvorská
Ján Šebesta a Mgr. Alena Kassayová

Narodili sa
Liana Jurovatá 1. 4. 2007
Bibiána Žáková 2. 4. 2007
Veronika Rafajová 4. 4. 2007
Sabina Harnošová 11. 4. 2007
Sabrina Kačabová 14. 4. 2007
Nina Náterová 19. 4. 2007
Lívia Škodáčková 24. 4. 2007
Adam Kalman 27. 4. 2007

Opustili nás
Anna Pagáčová, Štefánikova 1377 2. 4. 2007
vo veku 79 rokov
Oľga Kalková, Štúrova 132 3. 4. 2007
vo veku 44 rokov
Agneša Ďurčová, Štefánikova 1377 10. 4. 2007
vo veku 83 rokov
Jozef Bilka, Sládkovičova 193 11. 4. 2007
vo veku 80 rokov
Jozef Jankovič, Robotnícka 59 13. 4. 2007
vo veku 74 rokov
Anna Cintulová, Štefánikova 1377 14. 4. 2007
vo veku 90 rokov
Ľudmila Morávková, Sotinská 1474 14. 4. 2007
vo veku 55 rokov
Mária Kohajdová, Štefánikova 1377 17. 4. 2007
vo veku 82 rokov
Anna Zemková, Štefánikova 1377 18. 4. 2007
vo veku 83 rokov
Ľudovít Metes, Kunov 14 22. 4. 2007
vo veku 61 rokov
Hedviga Janáková, Štefánikova 1377 27. 4. 2007
vo veku 81 rokov
Zdenka Ondrčková, Komenského 981 28. 4. 2007
vo veku 62 rokov
Marie Reháková, J. Kráľa 734 28. 4. 2007
vo veku 45 rokov
Štefan Majchrák, Štefánikova 702 29. 4. 2007
vo veku 58 rokov
Alžbeta Sládková, Štefánikova 1377 29. 4. 2007
vo veku 85 rokov
Mária Španková, S. Jurkoviča 1208 29. 4. 2007

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 4.6. o 15.30,17.15, a 19. hod. Absolventský a záverečný koncert
tanečného odboru ZUŠ Senica 

� 6.6.  o 19. hod Radošinské naivné divadlo 
Sedem hlavných hriechov vstupné 240 Sk 

� 21.6.  o 19. hod. Črepy lekna – Divadlo oProti,  vstupné 120 Sk

� 26.6. o 8.15, 9.30, 10.45 hod. Výchovné koncerty ZUŠ Senica pre ZŠ 

� 27.6.  o   8.15, 9.30, 10.45 hod. Výchovné koncerty ZUŠ Senica pre ZŠ 

Sedem hlavných hriechov
Hra Sedem hlavných hriechov  (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev,

smilstvo, obžerstvo a lenivosť ) je vlastne voľným pokračovaním
predchádzajúceho titulu DESATORO. Sedem pôsobivých, možno
miestami bizarných či neuveriteľných vidieckych príbehov, tentoraz
spája jednota miesta – vidiek, slovenská dedina so svojimi jedineč-
ne odpozorovanými hrdinami i svojráznymi typmi, čo nám tak far-
bisto a doslova voňavo približujú našich hriešnikov so svojimi milý-
mi, hoci čudnými, chvíľami vôbec nie cudzími, ak nie aj našimi
hriechmi... Sedem hlavných hriechov  teda nie je iba príležitostným
javiskovým rozprávaním o hriechoch, ale je aj – tak ako sme v Rado-
šinskom naivnom divadle zvyknutí: pôsobivým a netradičným roz-
právaním o ľudských osudoch s nezameniteľnou vôňou človečiny
a za prítomnosti typických znakov poetiky Radošinského naivného
divadla – humoru, zemitého radošinského dialektu a netradičných
piesní hudobného skladateľa Daniela Mateja. 

Podujatia v Čajovni u sousedú 
22. -23. 6.    FEST FIESTA
6. narodeniny Čajovne u sousedú - mini festival alternatívnej

hudby a divadla 
Hrajú: Kukuspit, Tucan, -123 min  (CZ), Puding p. Elvisovej,

Dharma inc., DJ or sound system. divadlo oProti s hrou Črepy lekna,
Šarik a syn, OK & Jazz Solution, Dalla Mattina Al. Sera, Diego,
Wotienke (NL), Para, Posmrtné zkušenosti (CZ), Pijem&Matel-
ko&Malevil, Mol con troll, DJ or sound system. 

Predpredaj a ďalšie informácie na www.sousedi.sk

Prichádzajú do svojho rodiska 
Mesto Senica nadviazalo spoluprácu s Divadlom oProti (vzniklo

ako občianske združenie s cieľom rozvinúť na Slovensku moderné
výtvarné bábkové divadlo pre všetky vekové kategórie a prezento-
vať súčasnú slovenskú kultúru v zahraničí. 21. júna  uvedie v Dome
kultúry Senica slávnostnú premiéru pôvodnej inscenácie Črepy
lekna.

Hra Melánie Krajancovej, inšpirovaná románom Borisa Viana
Pena dní v inscenácii spája tvorbu mladých umelcov Divadla o Proti-
študentov Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne (odbor
hudobná kompozícia, činoherná muzikál, dramaturgia a réžia)
s absolventami Vysokej školy múzických umení v Bratislave (odbor
bábkoherectvo), pričom mnohí z nich ako Ján Hyža, Mirka Pavlíko-
vá a Daniela Cádrová sú rodákmi zo Senice. 

Režisérka Daniela Cádrová v hre výrazným výtvarným spracova-
ním a sugestívnou autorskou hudbou dosahuje poetických atmo-
sfér, ktoré sú prepletané hravými a dynamickými situáciami. V tých-
to sa okrem hercov objavujú i bábky ako groteskné postavičky,
ktoré s nadhľadom poukazujú na ľudskú hlúposť, bezcitnosť
a rôzne podoby odľudštenia. Vzťahy postáv hry Črepy lekna sa roz-
bíjajú pre pseudointelektuálstvo, egoizmus, uprednostnenie iných
často nezmyselných hodnôt, ale i pre  stret s neriešiteľnými prekáž-
kami... 

Inscenácia svojím metaforicko - rozprávkovým charakterom
a skĺbením hravej formy s vážnym obsahom predpokladá široký
divácky okruh bez ohľadu na vek, vzdelanie či záujmy.

M.C. 
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na JÚN 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

� Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. jún
HANNIBAL: ZRODENIE ZLA
Teraz sa vrátime na úplný začiatok - pred
Mlčanie jahniat. Dlhoočakávané pokračo-
vanie kultovej série o neslávne slávnom
Hannibalovi Lecterovi, ktoré sa tentokrát
vracia na úplný začiatok. Film odkrýva
šokujúce pozadie zrodu zla, zrodu monšt-
ra zvaného Hannibal Lecter.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 117 min.

� Piatok 8. a sobota 9. jún
SPIDER - MAN 3
Český dabing. V treťom pokračovaní nájde
Peter Parker konečne rovnováhu medzi
oddanosťou k Mary Jane a jeho povinnos-
ťami, ktoré má ako superhrdina. No za
rohom už číha nebezpečenstvo. Keď sa
jeho kostým z ničoho nič zmení na farbu
čiernu ako uhoľ, zväčší sa zároveň jeho sila
a premení aj Petra, prebudí v ňom zlo,
pomstychtivú stránku jeho osobnosti,
ktorú sa snaží ovládať. Účinkom kostýmu
sa Peter stáva povýšenecký a začne zane-
dbávať ľudí, ktrorí ho majú najradšej.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 156 min.

� Nedeľa 10. jún
ROZHOVOR  S NEPRIATEĽOM
Jeden musí zomrieť aspoň chvíľu pred tým
druhým, to je jediná známa cesta ako
vyhrať vojnu! Dramatický príbeh o hľadaní
princípu ľudskosti. Dej sa odohráva počas
jedného dňa na konci druhej svetovej
vojny v drsnej zasneženej krajine, cez
ktorú nemecký vojak vedie svojho zajatca
na smrť.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 120 min.

� Utorok 12. jún
GRANDHOTEL
„Ľudia sú ako mraky“. Film nás zavedie do
hotela Ještěd, týčiaceho sa nad Libercom.
V ňom pracuje údržbár Fleischman, ama-
térsky meteorológ, ktorý vie, že bude
pršať, ešte kým začne a nie je schopný
opustiť svoje rodné mesto. Liberec je preň-
ho totiž klietka, miesto, ktoré ho zväzuje
dávnym sľubom a nechce ho pustiť za
svoje hranice. Každý deň myslí na jediné,
vzniesť sa k nebu a uletieť z hotela, z Liber-
ca, zo života, ktorý sa mu vôbec nedarí.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 96 min.

AMFITEÁTER  SENICA
Program kina Mladosť 
Začiatky filmových predstavení o 21.30
hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.

� Piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. jún
DIABLOVA  ŽATVA
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Pred tisíckami rokov sa stala séria záhad-
ných udalostí, o ktorých sa mnohí domnie-
vajú, že šlo o Desať biblických rán...Nikto
si nemyslel, že by sa mohli zopakovať...až
doteraz...
Katherine Winter neverí v zázraky - verí
faktom. Bývalá pastorka Katherine sa obrá-
tila k viere chrbtom potom, čo jej dcéra aj
manžel prišli o život počas misionárskej
práce v Sudáne. Teraz hľadá odpovede vo
vedeckom výskume a nie v modlitbe.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 99 min.

� Utorok 19. a streda 20. jún
SUNSHINE
O päťdesiat rokov v budúcnosti začína
naše Slnko vyhasínať,  a tým ohrozuje
samotnú existenciu života na Zemi. Preto
sa k našej hviezde vydáva kozmická loď
Icarus 2 s osemčlennou posádkou a obrov-
skou jadrovou nádržou, ktorá by sa mala
pokúsiť Slnko znovu rozžiariť. Ale v tesnej
blízkosti Slnka posádka zachytí núdzový
signál lode Icarus 1, ktorá pred šiestimi
rokmi bez stopy zmizla pri pokuse
o dokončenie rovnakej misie...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 107 min.

� Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. jún
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
Vyvrcholenie pirátskej trilógie! Éra pirátov
sa končí a nastávajú pre nich temné časy.
Lord Cutler Beckett z Východoindickej
spoločnosti získal kontrolu nad hrôzostraš-
nou loďou duchov – Blúdiacim Holanďa-
nom a jeho diabolským kapitánom, napoly
človekom, napoly chobotnicou Davym
Jonesom. Blúdiaci Holanďan teraz pod
velením admirála Norringtona nezastavite-
ľne brázdi sedem morí, bez zmilovania
zabíja pirátov a ničí ich lode.
Vstupné: 80 Sk, MP 12 r., 170 min.

� Utorok 26. a streda 27. jún
ŠARLOTINA  PAVUČINKA
Český dabing. Hlavným hrdinom ja malé
prasiatko Wilbur, ktoré zistí, že príslovie „v
núdzi poznáš priateľa“ naozaj platí. Ako
prvá mu pomôže malá Fern, ktorá mu krát-
ko po tom, ako príde na svet, zachráni
život. Ľudia majú síce prasiatka radi, lenže
v drvivej väčšine v podobe pečeného bôči-
ka. A ten Wilburov by sa mal stať kulinár-
skou ozdobou vianočného stola Ferniných
rodičov. Našťastie má Wilbur v rodnej staj-
ni partiu skvelých a verných priateľov, ktorí
ho v nešťastí nenechajú. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 97 min.

� Piatok 29. a sobota 30. jún
TAXI 4
Taxi 4 je ďalším voľným pokračovaním
úspešnej akčnej série z dielne Luca Besso-
na. Opäť sa stretneme s taxikárom Danie-
lom Moralesom, roztržitým policajtom
Emilienom Coutant-Kerbalecom i komisá-
rom Gilbertom, ktorý dostal v Taxi 4 viac
priestoru ako doteraz. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 91 min.

Kam na turistiku 
V dňoch 22. - 24. júna sa uskutoční 47.
Regionálny letný zraz turistov v Malých
Karpatoch, ktorý bude na Rozbehoch.
Organizátormi sú KST Senica.
Informácie získate u p. Mičovej,
tel. č. 651 7547 a u p. Šnittovej,
tel. č. 651 7856.

Okienko JDS
Všetci účastníci májo-

vej rekreácie  v Liptovskom
Jáne sa  pochvalne vyjadrili
o pobyte v tamojšom rekreačnom zari-
adení.  Záujemcom o rekreácie
SOREA  sú termíny k nahliadnutiu
k dispozícii  v obidvoch kluboch
dôchodcov.  Poplatok na septembrovú
rekreáciu  v Liptovskom Jáne treba
zaplatiť do konca júna. 

Posedenie pri  živej hudbe bude 21.
6.  o 15. hod. v hoteli Branč. Termín
posedenia v auguste je zmenený
a uskutoční sa 9.8. 

In-line korčuľovanie 
Rekreačné služby Mesta Senica ponúkajú
záujemcom  na zimnom štadióne možnosť
in-line korčuľovania  v júni v týchto termí-
noch:  nedeľa 3. júna, 10. júna, 17. júna, 24.
júna vždy od 13. do 16. hod. Vstupné
dospelí 15 Sk, deti 6-15 rokov a dôchodco-
via 10 Sk, šatňa 5 Sk.

Filmový klub 
v letnom kine  

Filmový klub pri kine Mladosť v Senici
pripravuje na letné prázdninové mesiace
podujatie LETO s juhokórejským  filmom.
Znalci ázijskej kinematografie tušia, že
podujatie zaručuje kvalitné filmové zážit-
ky. Juhokoréjská kinematografia sa
v posledných rokoch dostáva do popredia
svetovej kinematografie. Divákom zaruču-
je hodnotný príbeh, jeho originálne spra-
covanie s dôrazom na výtvarné hodnoty
filmových obrazov. Počas leta uvidíte filmy
Luk, Samaritánka a Jar, leto, jeseň, zima
...jar od režiséra Kim Ki-duka a film Pani
pomsta od režiséra Park Chan- wooka.
Okrem juhokorejského filmového cyklu
bude v amfiteátri uvedená v rámci filmo-
vého klubu posledná snímka českej reži-
sérky Věry Chytilovej Hezké chvilky bez
záruky. Bližší program nájdete v budúcom
čísle Našej Senice a v pokladni kina Mla-
dosť. Priaznivcom filmového klubu a klu-
bového filmu sa ospravedlňujeme za dlhú
jarnú odmlku a dúfame, že naša letná
ponuka bude plnohodnotnou kompenzá-
ciou vášho jarného filmového nedostatku.  

-FK-
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