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Zima síce bola veľmi mierna, takmer bez snehu, ale  na  jar sa teší každý.
Foto O. Zlochová

Spomíname na obete
vojny  
„Tých, čo oslovila smrť...
Tých slza nedojme...
Tých by ľudská slina nikdy nemala pošpiniť,
ktorí dobrovoľne zobrali z nás ťažké
jarmo potupy a teraz tam niekde ležia...
alebo tu žijú tichí - sotva poznaní...“

Hlboko preciťujem tieto myšlienky, a to
zvlášť s blížiacim sa veľmi významným
dňom pre naše mesto - 7. aprílom. Sú to
spomienky na rok 1945, kedy naše mesto
bolo oslobodené z područia nemeckej
fašistickej nadvlády.

Na tento deň túžobne čakali naši rodi-
čia, my deti, každý občan. Tí, ktorí sme
hrôzy vojny prežili, s úľavou sme si
vydýchli a dodnes nám v srdci zostal neza-
budnuteľný zážitok jari z roku 1945. Zna-
menal utíchnutie zbraní, slobodu - začia-
tok pokojného mierového života.

Územie Senického okresu oslobodili
vojská II. ukrajinského frontu postupne
v dňoch 4. až 11. apríla 1945. V každom
meste, obci nášho okresu máme rodiny,
ktorým sa z bojísk nevrátil otec, brat či
blízki príbuzní. Takmer každá rodina bola
poznačená vojnou.

Nechceme, aby sa hrôzy vojny opako-
vali. Slobodu si treba vysoko vážiť i po 63
rokoch. Druhá svetová vojna si neľútostne
vybrala krvavú daň v podobe vyše 50 mili-
ónov ľudských životov. Pokloňme sa všet-
kým, ktorí pri oslobodzovaní našich miest
a obcí v roku 1945 a počas celej druhej
svetovej vojny položili svoje životy za náš
slobodný, mierový život.

Žijeme v čase veľkých zmien v našej
spoločnosti. Vývoj má nesporne úspechy.
Sprevádzajú ho tiež politické a ekonomic-
ké problémy. Prejavuje sa nebezpečen-
stvo obnovovania násilia, rasizmu, extrém-
ny nacionalizmus, neonacistické a neofa-
šistické prejavy. Tolerovanie ich rozmáha-
nia veští smrť.

Tak sa začínal rok 1939, keď z vôle
Hitlera vznikol samostatný Slovenský štát.

Stretla som sa so skupinkou mladých
ľudí, ktorí sa vypytovali ne starú Senicu.
Ocenila som ich záujem. Keď som ja polo-
žila otázku, čo pre Senicu znamená 7. apríl
1945, niektorí pokrčili ramenami, niektorí
vyslovili, že je Deň narcisov. I to bola
odpoveď, ktorá ma viedla k zamysleniu.
Asi sme my, staršia generácia Seničanov,
dostatočne neosvetlili dejinné súvislosti
druhej svetovej vojny, do ktorých zapadá
i život v našom meste.

(pokračovanie na str. 2)

Aby sme mali čisté
mesto 

Mesto Senica v spolupráci s OSBD
Senica, Službytom, s.r.o. Senica,  Sloven-
skou správou ciest Senica a Technickými
službami  Senica,  a.s.  uskutočnia   jarné
upratovanie mesta.  

Vážení občania,  prispejte  k spríjemne-
niu prostredia nášho mesta tým, že upraví-
te, vyčistíte okolie vašich obytných
domov, objektov, prevádzok, prípadne
vaše firemné areály. 

Zároveň organizujeme zber objemné-
ho (nadrozmerného) odpadu. Objemný
odpad je napríklad vyradený nábytok,
koberce, umývadlá, časti bytových jadier.
Tento odpad ukladajte  do pristavených
kontajnerov, ktoré budú umiestené na
doleuvedených miestach.

Do kontajnerov neukladajte  chladnič-
ky, práčky, autobatérie, pneumatiky,
obaly z chemikálií,  televízory, počítače,
elektroodpady,  iné nebezpečné odpady
a bioodpad (konáre, pne, korene). Tento
odpad je zberaný osobitne, viď Harmono-
gram zberu alebo    pre jeho uloženie vyu-
žite Zberný dvor na Železničnej ulici,
ktorý bude otvorený v čase čistenia.           

(pokračovanie na str. 4)

Konferencia 
o spolupráci miest 

Na medzinárodnej konferencii Sester-
ské mestá a mestské organizácie v Izraeli
sa v dňoch 9..-12. marca zúčastnila aj 5-
členná  delegácia Trnavského samospráv-
neho kraja (TTSK), ktorej  členom bol aj
primátor Senice a poslanec TTSK Ľubomír
Parízek. Slovensko zastupovali aj delegá-
cie miest Piešťany a Banská Bystrica, dele-
gácie Ministerstva vnútra a Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na
čele s ministrom Mariánom Janušekom.

Konferencia sa konala pri príležitosti
60. výročia štátu Izrael a 70. výročia Izra-
elskej únie miestnych samospráv.  

Medzinárodnú konferenciu  v Jeruzale-
me otvoril  predseda Izraelskej únie miest-
nych samospráv a k vyše 800 účastníkom
zo 43 krajín sveta sa v úvodný deň priho-
voril aj predseda vlády Izraela E. Olmert.
Konferencia  bola zameraná na výmenu
skúseností z činnosti miest a rozvíjania
medzinárodných partnerských vzťahov.
Zástupcovia TTSK sa aktívne zúčastnili na
dvoch zo  šiestich organizovaných works-
hopoch.  Jeden bol pod názvom  Mestská
diplomacia – mierové iniciatívy a druhým
Vedenie miestnej vlády – základ pre
národné vedenie. Svoje skúsenosti pre-
zentovali  predstavitelia 13 miest  sveta.
„Medzinárodná konferencia bola prínosná
z hľadiska výmeny skúseností, získania
motívov a impulzov do práce samospráv,

porovnania myšlienok pri rozvíjaní spolu-
práce partnerských miest, hľadania pod-
netov a inšpirácie  pri  partnerstve miest
a prínose pre občanov. (pokr. na str. 12)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
Mestská rada v Senici na svojom 2. riad-
nom zasadnutí konanom 27. marca pre-
rokovala: 
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 27.3.2008,
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2007. Mesto Senica ukončilo rozpočtový
rok 2007 s prebytkom hospodárenia vo
výške 11, 366 mil. Sk, pričom schválený
vyrovnaný rozpočet mesta bol vo výške
617, 562 mil. Sk, 
- rozpis kapitálových výdavkov RSMS
a MsKS na rok 2008.  Rekreačné služby
mesta Senica predložili mestskej rade roz-
pis rozpočtu kapitálových výdavkov vo
výške 3 mil. Sk, z ktorého chcú prioritne
zabezpečiť nákup rolby na zimný štadión,
zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu
sauny v krytej  plavárni, uskutočniť rekon-
štrukciu kotolne v ubytovacom zariadení
na Kunovskej priehrade  a zabezpečiť
vybudovanie terasy pri chate nad plážou,
a aj skvalitniť stravovacie služby na Kunov-
skej priehrade. Mestské kultúrne stredisko
z rozpočtu kapitálových výdavkov  vo
výške 1 mil. Sk uskutoční v roku 2008
rekonštrukciu a vybudovanie šatní a soci-
álnych zariadení v amfiteátri a modernizá-
ciu ozvučenia v kine Mladosť v Dome kul-
túry, 
- rozpis rozpočtu škôl a školských zariade-
ní v pôsobnosti mesta Senica na rok 2008.
Na základe stanovených normatívov sa na
rokovanie predkladá rozpis rozpočtu bež-
ných výdavkov podľa jednotlivých škôl
a školských zariadení na rok 2008. Rozpo-
čet na predškolskú výchovu v materských
školách a činnosť školských jedální pri
materských školách je vo výške 27, 600
mil. Sk. Rozpočet na základné vzdelanie
v štyroch základných školách  a činnosť
školských klubov a školských jedální  spolu
je vo výške 76, 495 mil. Sk. Rozpočet
Základnej umeleckej školy a Centra voľné-
ho času spolu je vo výške 16, 023 mil. Sk.
Mesto zároveň v záujme rekonštrukcie
a modernizácie škôl podáva žiadosť
o nenávratný finančný príspevok pre II.
a III. základnú školu  a Základnú umeleckú
školu v Senici z Regionálneho operačného
programu – infraštruktúra a vzdelávanie,  
- informáciu o inventarizácii majetku
mesta Senica k 31.12.2007,
- informatívnu správu o stave nehnuteľné-
ho majetku mesta,
- aktualizáciu analytickej a strategickej
časti Programu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja  mesta Senica. Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta Seni-
ca bol schválený v roku 2006 na roky
2007 až 2013 a mestské zastupiteľstvo
bude každoročne nielen uskutočňovať
kontrolu plnenia programového doku-
mentu, ale aj aktualizáciu faktov analytic-
kej a strategickej časti dokumentu,
- organizačný poriadok Mestského úradu
v Senici, ktorý nadväzuje na schválenú
organizačnú štruktúru z posledného mest-
ského zastupiteľstva a nový návrh organi-

začného poriadku nadväzujúci na zmeny,
ktoré sa dotkli samosprávy v súvislosti
s decentralizáciou verejnej správy a s pre-
chodom kompetencií z orgánov štátnej
správy na samosprávu, 
- žiadosti  o dotácie z rozpočtu mesta
podľa VZN č. 20  o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta na podporu všeobecne
prospešných služieb alebo verejno-pro-
spešných účelov nad 100 000 Sk. Mestská
rada prerokuje žiadosti o dotácie, ktoré
vzhľadom na výšku dotácie sú v kompe-
tencii mestského zastupiteľstva. Ostatné
žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorých
výška nepresiahne 100 000 Sk  sú v kom-
petencii primátora mesta na základe
odporučenia príslušnej komisie. Mesto
Senica vyčlenilo zo svojho rozpočtu sumu
3 mil. Sk na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb a verejno-prospešných úče-
lov. Výška poskytnutej podpory v roku
2007 dosiahla  5, 906 mil. Sk a bolo pod-
porených 99 projektov v oblastiach špor-
tu, kultúry a vzdelávania, sociálnych vecí,
ochrany práv detí a mládeže, ochrany ľud-
ských práv a základných slobôd a v oblas-
ti ochrany životného prostredia a ochrany
zdravia obyvateľstva,
- návrh VZN č. 11 o usmerňovaní obchod-
nej činnosti na území mesta Senica –
dopĺňa riešenie sezónnej prevádzkovej
doby na terasách pri reštauráciách
a baroch, ako aj zamedzenie hlučnosti pri
prevádzkovaní verejnej hudobnej produk-
cie v prevádzkach a spôsob, akým možno
jednorazovo predĺžiť prevádzkovú dobu, 
- dispozície s majetkom,
- prevody bytov v bytovom dome č. 526
na Hurbanovej ul. a č. 1360 na Ul. gen.
L. Svobodu,
- harmonogram opráv miestnych komuni-
kácií. Mestské zastupiteľstvo schválilo na
opravy miestnych komunikácií 8,5 mil. Sk.
Z tejto sumy 1,5 mil. Sk bude použitých na
vodorovné dopravné značenie parkovísk
a ostatné vodorovné značenie (priechody,
BUS zastávky a pod.) a na opravy miest-
nych komunikácií a chodníkov zostáva 7
mil. Sk. Predložený návrh obsahuje urče-
nie lokality potrebnej opravy, určenie
druhu komunikácie, stručný popis havarij-
ného stavu a rozsah nutnej opravy,
- návrh na určenie platu primátora a hlav-
ného kontrolóra na rok 2008. Návrh
vychádza zo zákonnej povinnosti ročne
aktualizovať plat primátora a hlavného
kontrolóra na základe oznámenia Štatistic-
kého úradu SR o priemernej mesačnej
mzde zamestnanca v hospodárstve SR za
predchádzajúci rok,
- návrh na vyplatenie odmeny primátorovi
mesta za obdobie IV.- XII.2007, 
- návrh na doplnenie člena  komisie pre
prevenciu kriminality a iných protispolo-
čenských činností.
Všetky prerokované materiály budú pred-
metom rokovania 10. riadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, ktoré primátor
zvolal na 10. apríla. Súčasťou programu
bude aj voľba hlavného kontrolóra na
funkčné obdobie 2008 až 2014.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

O prevádzkový čas
treba požiadať 

Oddelenie správy majetku mesta a regi-
onálneho rozvoja Mestského úradu Senica
upozorňuje všetkých majiteľov a prevádz-
kovateľov prevádzok obchodu a služieb,
reštauračných a pohostinských zariadení
na povinnosť podať žiadosť o vydanie roz-
hodnutia na povolenie prevádzky a otvára-
cieho času prevádzok a služieb. Tiež treba
požadovať o povolenie otváracej doby na
terasy pred prevádzkou. Táto povinnosť
vyplýva na základe zákona  č. 369/1190
Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších
zmien a doplnkov a podľa Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Senica č. 11
o usmerňovaní obchodnej činnosti na
území mesta Senica. 

Žiadosť na povolenie prevádzkového
času treba predložiť na príslušné oddele-
nie najneskôr 15 dní pred otvorením pre-
vádzkarne. K žiadosti treba doložiť:
- fotokópiu živnostenského listu, prípadne
výpisu z obchodného registra, 
- nájomnú zmluvu v prípade, že nehnu-
teľnosť vlastníte aj list vlastníctva, 
- zmluvu o odvoze komunálneho odpadu
- ak tento nie je riešený v nájomnej
zmluve.

Zmeny času predaja alebo zrušenie
prevádzky treba oznámiť na tom istom
oddelení MsÚ Senica.

Odd. správy majetku 
a reg. rozvoja MsÚ

Spomíname na obete ...
(dokončenie zo str. 1)

Siedmy apríl - dve slovné spojenia, hod-
notove veľmi významné. 7. apríl 1945 -
koniec bojov o Senicu a jej širokého oko-
lia a výzva na budovanie mierového živo-
ta. Novodobý dátum 7. apríl - Deň narci-
sov - výzva občanom na pomoc pri liečení
onkologických ochorení. Aj to je potreb-
né, ale história musí byť hlboko vrytá aj do
pamäte súčasnosti.

Postojme v piete v deň výročia oslobo-
denia nášho mesta pri soche Víťazstvo na
Námestí oslobodenia a vzdajme vďaku
padlým sovietskym a rumunským voja-
kom, ktorí ďaleko od svojej vlasti obetova-
li svoje mladé životy za našu slobodu. Pri
oslobodzovaní len časti Záhoria ich vyhas-
lo vyše 450.

V deň 7. apríla podporme i veľké úsilie
Ligy proti rakovine. Neodmietnime obeta-
vými študentmi podávaný žltý kvet nádeje,
čím prispejeme možno tiež k úspešnému
boju v mierovom živote - liečbe onkolo-
gických chorôb.

Mŕtvi pozdravili živých v roku 1945.
Dnes a každým ďalším dňom, pozdravme
živí mŕtvych hrdinov tým, že dokážeme
zvládnuť svedomitou prácou na každom
poste všetky problémy pre dôstojný život
človeka. Milina Rosová

tajomníčka Oblastného 
výboru SZPB Senica
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Aktivity radnice
21.1. - Rokovanie so spoločnosťou

Agrostav o zámeroch firmy,
plánovaných stavbách a inves-
tičných zámeroch.

- Rokovanie so  spoločnosťami
realizujúcimi bytovú výstavbu.

22.1. - Príprava celoslovenského turistic-
kého zrazu na Kunovskej priehra-
de v roku 2009.

- Rokovanie s nemeckým investo-
rom.

23.1. - Rokovanie s talianskymi investo-
rom o postupe prác v Priemy-
selnom parku.

24.1. - Pracovné stretnutie  s investormi
realizujúcimi výstavbu obchod-
nej zóny.

- Riešenie problematiky senickej
Regionálnej rozvojovej agentúry
TTSK,  príprava projektov.

25.1. - Otvorenie novej budovy úspeš-
nej firmy OMS.

28.1. - Rokovanie  o zosúladení  činnos-
ti VÚC Trnava a Mesta Senica pri
postupe predkladania a príprave
projektov.

29.1. - Rokovanie o zámeroch firiem
Comeron  a Službyt  o energe-
tickej koncepcii  mesta.

30.1. - Riešenie zámerov kultúrneho
domu Kunov a denného stacio-
nára Svetluška na  budúce obdobie.

- Pracovné rokovanie o úlohách
a zámeroch TS Senica pre rok
2008 a súčasné aktivity.

31.1. - Slovenský pozemkový fond –
pracovné rokovanie súvisiace  so
zámermi mesta.

- Pracovné rokovanie s firmou
Hílek a spol. o bytovej výstavbe.

2.2. - Veľké Pavlovice – priateľský
futbalový zápas v rámci družob-
nej spolupráce miest.

4.2, - Príprava projektu novej fabriky
v priemyselnej zóne.

5.2. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Záhorského osvetového stredis-
ka  o presťahovaní do budovy na

Hospodárenie mesta
v roku 2007

Mesto Senica malo po siedmich úpra-
vách v priebehu roka 2007 celkový rozpo-
čet vyrovnaný a to 617, 562 mil.  Sk príj-
mov aj výdavkov. Celkové príjmy mesta
boli naplnené vo výške 590,811 mil. Sk,
celkové výdavky vo výške 529,613 mil. Sk.
Kladné plnenie oproti rozpočtu vykazoval
bežný rozpočet, keď bežné príjmy boli
splnené na 104 % a bežné výdavky na 103
%,  pričom ich rozdiel bol prebytok 5,143
mil. Sk. Celkový prebytok mesta, teda roz-
diel medzi celkovými príjmami a celkový-
mi výdavkami mesta, predstavoval sumu
61,198 mil. Sk. Keďže v tejto sume boli
prostriedky účelovo určené, ale ku koncu
roka nevyčerpané, po ich očistení malo
mesto konečný výsledok – prebytok –
v sume 11 366 903,98 Sk. O jeho použití
rozhodne mestské zastupiteľstvo po pre-
rokovaní v komisiách na svojom zasadnutí
10. apríla 2008, pričom návrh je preniesť
ho v celosti do rezervného fondu mesta.

Bežné príjmy boli naplnené do výšky
308,561 mil. Sk a oproti rozpočtu prekro-
čené o 12,599 mil. Sk , pričom neboli napl-
nené v očakávanej dani z príjmov zo štát-
neho rozpočtu, v príjmoch za prenájmy
majetku mesta a v grantoch a transferoch
zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy. Situáciu tak zachraňovali
najmä príjmy z daní z nehnuteľností, príj-
my za užívanie verejných priestranstiev,
poplatok za odpady a správne poplatky.
Bežné výdavky boli čerpané vo výške
303,418 mil. Sk. Mesto tak pokrylo bežné
výdavky, napríklad príspevkovým organi-
záciám (Rekreačné služby 26,500 mil.,
Mestské kultúrne stredisko 9,615 mil.),
výdavky na správu (31,986 mil.), mestskú
políciu (11,342 mil.), základné školy
(78,499 mil.), materské školy (29,282 mil.),
základnú umeleckú školu (12,693 mil.),
opatrovateľskú službu (2,680 mil.), cent-
rum voľného času (3,928 mil.), na vývozy
odpadov (25,624 mil.), údržbu zelene
(8,634 mil.), verejné osvetlenie (7,118 mil.),
cestnú dopravu (10,813 mil.), starostlivosť
o majetok mesta (5,744 mil.) a pod. 

Kapitálové príjmy neboli čerpané opro-
ti rozpočtu o 656 tis. Sk (najväčšie príjmy
boli za predaj budov  - 55,335 mil. a pre-
daj pozemkov za 34,008 mil. Sk), kapitálo-
vé výdavky neboli čerpané o 53,038 mil.
Sk, pričom najväčšie výdavky boli na Prie-
myselný park (98,123 mil.), realizácie
nových parkovísk (10,057 mil.), rekonšt-
rukcie ciest a chodníkov (6,861 mil.),
výstavbu novej bytovky pri Poliklinike
(26,666 mil.). Príjmy finančných operácií
boli vo výške 140,269 mil. čo je oproti roz-
počtu neplnenie o 38,694 mil. (predsta-
vujú najmä prijaté úvery a prevody z fon-
dov mesta) a výdavky finančných operácií
boli skutočne čerpané vo výške 45,149
mil., čo je nečerpanie oproti rozpočtu
o 42,545 mil. Sk (predstavujú najmä splát-
ky úverov a lízingov a účasť na majetku
mesta v Mestskom podniku služieb
(42,800 mil. Sk).    

Rok 2007 možno hodnotiť z pozície
financií mesta ako úspešný. Priebeh hos-
podárenia podľa rozpočtov, overenie hos-
podárenia s ostatnými finančnými prostri-
edkami, overenia stavu a vývoja dlhu
mesta a overenie dodržiavania pravidiel
používania návratných zdrojov bolo pred-
metom správy nezávislého auditora s klad-
ným hodnotením. Svoje stanovisko pridá
na rokovanie mestského zastupiteľstva aj
hlavný kontrolór. Financie mesta mali
v minulom roku štandardný ráz z pohľadu
plnenia, čerpania aj vývoja. Prípadné
nedostatky sa odstránia schválením uzne-
sení mestského zastupiteľstva. Pred nami
je rok 2008 okorenený prípravami na pri-
jatie eura. Náročné úlohy aj tohto roku
budú splnené a mesto bude napredovať
podľa schválených dokumentov. 

Ing. Milan Jurík zástupca prednostky
pre veci ekonomické

a vedúci finančného oddelenia

Vajanského ulici a ďalších
zámeroch organizácie.

- Pracovné stretnutie s vedením
televízneho štúdia na tému
zatraktívnenie a skvalitnenia
vysielania TV SEN.

- Rokovanie so zástupcami Stoma-
sen,  n.o. o odkúpení budovy.

6.2. -  Stretnutie starostov okresu Seni-
ca a pracovníkov TS Senica.

7.2. - Spoločné rokovanie Sekcia
školstva a financií ZMOS  k ak-
tuálnym zákonom a rokovaniu
vlády a parlamentu v Senici.

- Pracovné rokovanie s českým
investičným fondom.

8.2. - Aquastav – koordinácia ukonče-
nia kanalizácie Kunov-Čáčov.

- Zosúladenie investorských záme-
rov projektu obchodná zóna.

11.2. - Riešenie problematiky reklám
a reklamných plôch v meste
a hľadanie koncepčného riešenia.

12.2. - Pracovné stretnutie s riaditeľmi
senických škôl o problematike
školstva v meste.

- Rokovanie o príprave ďalšej zóny
na výstavbu rodinných domov.

- Pracovné rokovanie k organizač-
nej zmene cintorínskych služieb
s cieľom skvalitniť cintorínske
služby.

13.2. - Stretnutie starostov okresu Seni-
ca a vyhodnotenie činnosti
Spoločného stavebného úradu.

- Bratislava – rokovanie s vlastník-
mi pozemkov, na ktorých mesto
pripravuje investičné zámery.

- Trnava – pracovné rokovanie
o odkúpení nehnuteľností VÚC
do majetku mesta.

15.2. - Holcim, Mesto Senica, TS Senica
- rokovanie s firmou zaoberajúcou

sa odpadmi za účelom zhodno-
covania, resp. spaľovania.

- Riešenie problematiky dopravy.
18.2. - Rokovanie na tému mládežnícky

hokej a jeho  ďalšie napredovanie.
19.2. - Rokovanie s majiteľom a vrchol-

ným manažmentom skupiny
Kord na tému výstavba novej
fabriky a perspektíva nevyužíva
ných častí fabriky.

20.2. - Bratislava – odovzdávanie projek-
tu rekonštrukcie II. ZŠ na MV SR.

21.2. - Mimoriadne zastupiteľstvo TTSK.
22.2. - Rokovanie s riaditeľom Úradu

práce, sociálnych  vecí a rodiny
v Senici Ing. J. Kovárom na tému
nezamestnanosť a sociálne
projekty.            

- Pracovné stretnutie s predsedom
PD Senica Ing. J. Marenčíkom
o pripravovaných zámeroch PD
a potrebe majetkového usporia-
dania.

- Rokovanie s majiteľom 101
Drogérie Emilom Krajčíkom
o začatí výstavby predajne.

25.2. - Pracovné rokovanie s uvoľneným
poslancom P. Sadloňom a M.
Lidajom – vyhodnotenie realizo-
vaných úloh a zadanie nových.

(pokračovanie na str. 6)
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Aby sme mali čisté
mesto
(dokončenie zo str. 1)

Termíny pristavenia veľkoobjemových kon-
tajnerov podľa jednotlivých lokalít: 

18. a 19. 4. 
Kunov
- Kultúrny dom,
- pri ihrisku,
- bytovka PD,
- rekreačná oblasť.

Čáčov
- materská škola,
- pri PD,
- oproti katolíckemu kostolu,
- cesta IBV.

Horné Suroviny
Dolné Suroviny
Košútovec

25. a 26. 4. 
- IBV pri reštaurácii Lipa,
- IBV križovatka Okružná - Komenského,
- križovatka Komenského - Hollého,
- SNP nad cintorínom,
- Kolónia pri odbočke k RÚVZ,
- Tehelná ulica pri OV SZZ,
- Ružová ulica - križovatka so Sládkovičovou,
- Robotnícka ul. č. 54,
- Robotnícka ulica, parkovisko pri predajni
Hydinár,
- Štefánikova č. 707,
- J. Kráľa, bytovka 734,
- Hurbanova, vedľa športovej haly,
- Hurbanova, za Perlou,
- Hviezdoslavova, garáže pri dome 469,
- Gen. L. Svobodu - pri kotolni,
- Sotinská ulica - oproti kotolni,
- L. Novomeského, parkovisko pri Jednote,
- Palárikova, za Korunou.

O školskom zákone 
Primátor Senice Ľubomír Parízek prijal

3. marca poslanca NR SR Juraja Horvátha
a štátnu tajomníčku Ministerstva školstva
Bibianu Obrimčákovú, ktorá sa stretla
s riaditeľmi materských, základných
a stredných  škôl z mesta, aby im prezen-
tovala návrh zákona o výchove a vzdelá-
vaní, tzv. školský zákon. 

„Navrhovaná právna úprava  má za cieľ
vytvoriť priestor na uskutočnenie reform-
ných zmien vo výchove a vzdelávaní defi-
novaním  pojmov a základných princípov,
ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania
prostredníctvom  dvojúrovňových výchov-
novzdelávaních programov  v školách
a školských zariadeniach,“ zhrnula
v úvode štátna tajomníčka. Zosúladia sa
dosiahnuté stupne vzdelania na našich
školách s medzinárodnou klasifikáciou
ISCED, zároveň sa umožňuje  dosiahnutie
stupňa vzdelania  na základných umelec-
kých školách a na jazykových školách.
Navrhovaným znížením maximálneho
počtu  detí a žiakov  v triedach mater-
ských, základných, stredných a špeciál-
nych   škôl sa sleduje skvalitňovanie vzde-

lávacieho procesu s umožnením indivi-
duálneho prístupu. Návrh zákona rieši,
napríklad aj  vytvorenie  strednej odbornej
školy, ktorá bude poskytovať  vzdelávanie
prostredníctvom  školských vzdelávacích
programov, ktoré v súčasnosti poskytujú
stredné odborné školy, stredné odborné
učilištia a učilištia. 

Návrh zákona  už vláda schválila
a dostal sa na prerokovanie do NR SR. 

Na záver svojho pobytu sa Juraj Hor-
váth a B. Obrimčáková stretli aj s členmi
Študentského parlamentu  v Senici, ktorý
vznikol v roku 2002 a je poradným orgá-
nom primátora mesta. 

Text a foto bar 

Venujte 2 % dane
Uvádzame zoznam občianskych zdru-

žení a neziskových organizácií zo Senice
s adresou a IČO, ktorým môžete venovať
2 % dane.
Občianske združenia
- Hanko kai karate klub Senica, 00589233
- Občianske združenie „101“, Dlhá
1424/47, 37995642
- Rodičovské združenie pri I. základnej
škole v Senici, V. P. Tótha 32, 17319617
- Záhorácky aeroklub Senica, Železničná
344/158, 31827942
- Rodičovské združenie pri Materskej
škole, Ul. L. Novomeského 1209/2,
17319617
- Tenisový klub Senica, Sadová ul. - teniso-
vý areál, 34075038
- ŠKOLA DEŤOM Senica, Sadová 620,
34029290
- Klub silového trojboja Senica, Továrenská
467/11, 34075020
- Detská organizácia Fénix, územná správ-
na rada Senica, Kaplinská 1099, 17310920

- Materské centrum STONOŽKINE
SLNIEČKA, Sadová 646/8, 37990713
- Vzdelávanie pre všetkých, Brezová 1,
37842528
- Slovenský červený kríž, územný spolok,
Kalinčiakova 1396/46, 00416002
- Ľavicové Záhorie, Hurbanova 517/28,
37984837
- Volleyball club Senica, Továrenská
467/11, 17641781
- CANTILENA, Nám. oslobodenia 11,
37839713
- Dobrovoľný hasičský zbor, Hurbanova
497, 37837419
- SRZZ - RZ pri II. základnej škole, Komen-
ského 959, 17319617
- Zväz postihnutých civilizačnými choroba-
mi v SR, Okresný výbor Senica, Továrenská
530/5, 36084654
- Tanečná skupina SCREAM Senica, S. Jur-
koviča 1206/4, 36083267
- Hokejový klub 91 Senica, L. Novomeské-
ho 88, 17641799
- Telovýchovná jednota Záhoran Senica,
Štefánikova 724, 17641730
- Klub slovenských turistov Senica, Štefáni-
kova 700, 31872379
- Rodičovské združenie pri Materskej
škole, Hollého 744/36, 37837206
- Slovenský zväz telesne postihnutých -
Okresné centrum Senica, Továrenská
530/5, 36094897
- Mestská organizácia Slovenského rybár-
skeho zväzu v Senici, 00178209
- Občianske združenie DELOSTRELEC,
Továrenská 530, 37992538
- Slovenský zväz záhradkárov - Základná
organizácia 13-99 Osuské-Opendáky,
Továrenská 530, 35605855
- Čajovňa u sousedú, DK Kunov 64,
45011061
- V?CHOVA UMENÍM, Vajanského 27/4,
34072179
- Záhorácky Fénix, Kaplinská 1099,
37995341
- Poštové odbory Senica, Námestie oslobo-
denia 13, 37842315
- SRRZ - RZ pri Súkromnej škole podnika-
nia, Hollého 1380, 17319617
- Regionálna organizácia Slovenského
poľovníckeho zväzu so sídlom Senica, Hol-
lého 750, 00418684
- Spoločnosť na pomoc osobám s autiz-
mom v Senici (v skratke SPOSA-Se), Kunov
164, 37984853
- DOMKA - Združenie saleziánskej mláde-
že, stredisko Senica, Komenského 958/16,
36087203
- Rodičovské združenie pri Gymnáziu Seni-
ca, Dlhá 1037/12, 37990039
- Zväz diabetikov Slovenska, L. Novomes-
kého 1212/68, 00641332
- Stolnotenisový klub Byt-Centrum Senica,
Hurbanova 485, 37851802        
Neziskové organizácie
- Poliklinika Senica n.o., Sotinská ul. 1588,
36084212
- PRO REGION n.o., Štefánikova 1408/56,
36084344
- Futbalový klub Senica n.o., Sadová
639/22, 37986741
- Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o., Štefánikova ul. 1598/11B, 36084603

NS

Kvety k pamätníku  
Výročie oslobodenia mesta si na spo-

mienkovej slávnosti, organizovanej
Mestom Senica,  pripomenieme presne  v
deň  63. výročia 7. apríla  o 14.30 hod. Pri
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia
položia vence predstavitelia mesta,
Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, politických
strán a rôznych organizácií a uctia si tak
pamiatku obetí oslobodzovacích bojov.
Na pietnu  spomienku pozývame všetkých
občanov. NS

Senica  31.3.2008  14:29  Str. 4



5

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 3/2008

Opýtali sme sa za vás

Petra Sadloňa, 
poslanca  MsZ

Mgr. Peter Sadloň sa
po komunálnych
voľbách  v roku 2006
stal po 4-ročnej pre-
stávke opäť poslan-

com mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Senici a zastáva aj funkciu predsedu
poslaneckého klubu  SMER-SD. Krátko
nato mu MsZ   určilo štatút dlhodobo uvo-
ľneného  poslanca pre výkon funkcie.
K voľbe na túto pozíciu prispeli aj jeho
predchádzajúce  skúsenosti, ktoré získal
v rokoch 2001-2005 ako poslanec  Trnav-
ského samosprávneho kraja (TTSK), keď
bol predsedom komisie školstva, kultúry
a telesnej kultúry. V tom období  jeho
zásluhou prišlo do škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK (gymnázium, obchodná
akadémia a SOU) približne 6 mil. Sk na
modernizáciu, pre Dom penzión pre
dôchodcov  pol mil. Sk na výmenu  nábyt-
ku a niekoľko stotisíc korún pre senické
športové a neziskové organizácie  na špor-
tové podujatia.  Prispel aj k odkúpeniu
bývalého internátu Obchodnej akadémie
Senica od TTSK. 
Po roku pôsobenia v tejto funkcii  sme sa
ho opýtali na výsledky činnosti a ciele sta-
novené na tento rok. 
- Mojím prvoradým poslaním je pre primá-
tora mesta Ľubomíra Parízka, i v priamej
súčinnosti s ním, vyvíjať také aktivity, ktoré
v konečnom dôsledku pomôžu nášmu
mestu a jeho obyvateľom skvalitniť život.
Priority mojej práce sú písomne spracova-
né a k dispozícii ich majú všetci poslanci
MsZ, ktorým tiež na rokovaniach  robím
odpočet. Všetky ciele, ktoré sa v roku
2007 podarilo splniť, som  vykonal za
výdatnej pomoci podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča a primátora mesta. Pán
podpredseda venuje stále maximálnu
pozornosť mestu, v ktorom sa narodil a žil
a Senica je preňho stále, takpovediac, srd-
cová záležitosť. 
Skúsme teda vymenovať, čo sa vám
podarilo vybaviť v minulom roku...
- Za najdôležitejšie pokladám, že  sa mi
podarilo nadviazať pre primátora mesta
priamu komunikáciu s čelnými  predstavi-
teľmi  vlády, poslancami NR SR a jednotli-
vými ministerstvami. Od toho sa odvíjali
všetky  ďalšie aktivity.  Napríklad primátor
mesta  rokoval s generálnym riaditeľom
sekcie  Ministerstva školstva o poskytnutí
finančného príspevku  na výstavbu športo-
vej haly. Z rokovania vzi-šiel  prísľub
pomoci vo výške 25 mil. Sk, čo potvrdil na
vyhlasovaní najlepších športovcov  aj pán
Čaplovič.  Ďalším veľmi významným úspe-
chom je  získanie 50-miliónovej dotácie
z Ministerstva hospodárstva  na infraštruk-
túru do priemyselnej zóny v závere roka
2007.  Takisto sme pre mesto získali 1 mil.
korún na výstavbu viacúčelového ihriska
v IV. základnej škole, ktoré slúži deťom od
novembra minulého roka.  

Spomenuli ste výsledky lobingu, ktorý sa
dá vyjadriť konkrétnymi číslami. Do
náplne vašej práce patria aj sféry, v kto-
rých sa hodnoty vyjadrujú inak...  
- Mojím poslaním je zaoberať sa  tiež  rie-
šením problémov občanov vo všeobec-
nosti, s ktorými si nevedia rady.  Obracajú
sa na mňa o pomoc pri vypracúvaní rôz-
nych projektov,  zaoberám sa  vybavova-
ním záležitostí pri poskytovaní  finančnej
náhrady  ľuďom, ktorí boli väznení v kon-
centračných táboroch, prípadne zajatí
počas 2. svetovej vojny. Pomáham pri
vybavovaní  dôchodkov  na ústredí
Sociálnej poisťovne, pri zabezpečovaní
ubytovania v Dome penzión pre dôchod-
cov či v Zariadení sociálnych služieb.
V súlade  s pôsobnosťou podpredsedu
vlády pre národnostné menšiny D. Čaplo-
viča  sa pravidelne  zaoberám aj rómskou
problematikou.  Rokoval som tiež  s riadi-
teľom  daňového úradu o odpustení daní
pre našich občanov, ktorých vymáhanie
bolo nejednoznačné. 
Vymenoval som len niekoľko zásadných
problémov, ktoré som doteraz realizoval.
Splnených úloh však bolo oveľa  viac a ich
vymenovanie by zabralo veľa miesta. 
Mesto Senica si na tento rok stanovilo
viaceré úlohy, ktorých realizácia si bude
vyžadovať pomoc  iných orgánov.  Kde sa
budete angažovať?
- Za najdôležitejšie v tomto roku považu-
jem získanie 100 mil. Sk zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu nájom-
ných bytov, ktoré sú plánované za budo-
vou Polikliniky v Sotine.  Rozbehli sme už
prípravné práce na budúcoročnom 56.
celoštátnom  zraze  turistov a 40. zraze
turistických oddielov mládeže, ktoré sa
uskutočnia v našom meste. Na túto vrchol-
nú turistickú akciu sa pokúsim získať finan-
cie v sume asi 600 000 Sk. Už prebiehajú
rokovania  so zástupcami ústrednej rady
Klubu slovenských turistov ohľadom obsa-
hového, programového a finančného
zabezpečenia. 
V tomto roku medzi priority patria snahy
o skrátenie  termínu  začatia výstavby
obchvatu Senice, ktorý je zatiaľ stanovený
na rok 2012. Ďalšou úlohou je prerokovať
na príslušných miestach možnosť získať
financie na výstavbu domova dôchodcov
z fondov Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny a z fondov  EÚ. Tiež sa bude-
me usilovať získať peniaze na rozšírenie
cyklotrás v meste a jeho okolí a na infor-
matizáciu a digitalizáciu celého Záhoria. 
Práca dlhodobo uvoľneného poslanca
MsZ je pod drobnohľadom verejnosti,
pretože vaša odmena ide z daní
občanov....  
- Za niečo vyše roka moja činnosť pre pri-
mátora i pre mesto už priniesla značnú
finančnú pomoc. Mestský rozpočet sa tak
mohol v konečnom dôsledku využívať na
riešenie iných problémov. Nezanedbate-
ľný je význam mojej práce aj zo spoločen-
ského hľadiska, keď sa mi podarilo  zabez-
pečiť na rôzne  podujatia známe osobnos-
ti, ktoré prispeli k ich dobrej úrovni. S ohľa-
dom na tieto skutočnosti mi  MsZ  odsú-
hlasilo mesačne odmenu 15 000 Sk v hru-

bom, z ktorej si platím  cestovné náklady,
stravovanie, parkovanie, telekomunikačné
poplatky... Na základe  preukázateľne
dosiahnutých výsledkov pre mesto
a občanov  mi MsZ schvaľuje odmenu
v rozpätí 20 000-40 000 štvrťročne. 

Stanovisko primátora
„Už z predchádzajúceho textu vyplýva, že
pán poslanec Peter Sadloň si  úlohy vyplý-
vajúce z pozície dlhodobo uvoľneného
poslanca plní, pretože Mesto z nich už
profituje. Verím, že  vzhľadom na jeho
doterajšie skúsenosti aj v tomto roku
prinesú jeho aktivity a kontakty  konkrétne
výsledky a Mesto Senica  bude mať
z toho zisk.“ 

Viera Barošková 

O príprave projektov   
V utorok 11. marca sa na Mestskom

úrade v Senici konalo stretnutie Regionál-
nych rozvojových agentúr, ktorých zakla-
dajúcim členom je Trnavský samosprávny
kraj (TTSK) a jednotlivé mestá. Zúčastnili sa
ho zástupcovia agentúr zo Senice, Skalice,
Šamorína, Galanty, Piešťan, Hlohovca,
Dunajskej Stredy a z Agentúry regionálne-
ho rozvoja TTSK. Hlavnou témou pracov-
ného stretnutia bola príprava projektov
v rámci výzvy Regionálneho operačného
programu – Infraštruktúra vzdelávania. Jed-
notlivé agentúry pripravujú projekty pre
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnav-
ského samosprávneho kraja. Senická regio-
nálna rozvojová agentúra TTSK  (Se RRA
TTSK)  pracuje na príprave projektu pre
Obchodnú akadémiu v Senici. V prípade
jeho úspešnosti by sa mali realizovať
najmä stavebné práce zamerané na zníže-
nie energetickej náročnosti budovy, teda
zateplenie fasády školy a výmena okien.
Ostatná časť projektu je zameraná na
nákup nového zariadenia a počítačovej
techniky do učební.

Takéto stretnutie sa konalo prvýkrát
mimo Úradu TTSK. Riaditeľ Se RRA TTSK
Ing. Martin Lidaj účastníkom stretnutia
predstavil i kancelárie agentúry, ktorá sídli
oproti Mestskému úradu, na 2. poschodí
v administratívnej budove bývalej
Polikliniky.

Senická regionálna rozvojová agentúra
TTSK bude v najbližšom období organizo-
vať informačné semináre a burzy partners-
tiev pre občianske združenia i obce, kde
bude predstavený program cezhraničnej
spolupráce Interreg IIIA.  Bližšie info na
www.serrattsk.eu). TS
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Ako zvládnuť
Prechod na euro

Od 1. januára 2009 bude našou národ-
nou menou  euro. Obdobie do tohto dátu-
mu by sme mali využiť na to, aby sme si na
euro zvykli a tiež vykonali potrebné kroky,
ktoré túto zmenu budú sprevádzať.  V spo-
lupráci so Slovenskou sporiteľňou postup-
ne prinesieme desať rád ako prechod na
euro zvládnuť čo najjednoduchšie.

1.  Využite obdobie duálneho oceňo-
vania na to, aby ste si zvykli na ceny
v eurách

Pol roka pred zavedením eura budeme
mať informácie v korunách aj v eurách na
cenovkách v obchodoch, výplatných pás-
kach, výpisoch z účtu, potvrdenkách
z bankomatov. Budeme mať dostatok
času si zvyknúť na novú menu. 

2. Na prepočet korún na euro budeme
používať jediný konverzný kurz, ktorý
bude známy v polovici roka

Euro prinesie zmeny v nominálnych
hodnotách tovarov a služieb. Rovnakým
konverzným kurzom sa prepočítajú
dôchodky, mzdy, tovary v obchodoch,
platby za elektrinu, dane a pod. Konverz-
ný kurz bude známy v polovici roka 2008.
Zaokrúhľovanie vo vzťahu občan – štát
bude v prospech občana, to znamená, že
poplatky a dane sa zaokrúhlia na 10 euro-
centov smerom nadol, sociálne dávky
občanom na 10 eurocentov smerom
nahor.

3. Do konca roku 2008 využívajte
bankové produkty v korunách, banky ich
automaticky prevedú na euro

V ponuke bánk už v súčasnosti nájdete
termínované vklady či úvery v eurách. Tie
sú určené najmä tým, ktorí zarábajú
v eurách. Ak zarábate v korunách a väčši-
nu tovarov a služieb platíte v korunách, sú
pre vás výhodnejšie produkty v korunách,
preto si môžete aj naďalej otvárať účty
v korunách a žiadať o úvery v korunách.
Keď prejdeme na euro, banky všetky tieto
produkty prevedú na novú menu tak, aby
ste s tým nemali žiadne problémy. Nebu-
dete musieť podpisovať žiadne nové zmlu-
vy. Týka sa to nielen účtov, ale aj vkladov,
úverov, lízingu, podielových fondov a ďal-
ších produktov. TS

Obhájili prvenstvo
Dňa 27. marca sa v Dome  kultúry Seni-

ca uskutočnilo regionálne kolo celosloven-
skej vedomostnej súťaže Mladý Európan,
ktoré organizovalo Informačné centrum
Europe Direct  (ED) Senica. Bol to už jej 3.
ročník a gestorstvo nad ňou tento rok
prebrali podpredseda vlády SR pre vedo-
mostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič
a vedúca Zastúpenia Európskej komisie
v SR Andrea Elscheková – Matisová. Cie-
ľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej
informovanosti o Európskej únii, najmä
podnietiť záujem stredoškolákov o dianie
v EÚ a posilniť ich pocit euroobčianstva. 

Na regionálnom kole v Senici sa zúčast-
nilo deväť trojčlenných družstiev študen-
tov tretích ročníkov stredných škôl z miest
Trnava, Myjava, Piešťany, Senica, Holíč
a Šaštín Stráže. Súťažiace tímy si najskôr
zmerali znalosti vo vedomostnom teste
z vybraných oblastí EÚ: geografie, histórie,
politiky a ekonomiky. Svoje zručnosti si
potom preverili pri skladaní puzzle-obráz-
ka so symbolikou EÚ – eurobankovky. Tri
najlepšie družstvá postúpili do finále, kde
mohli vo vedomostnom kvíze s témami
osobnosti, dominanty a symboly EÚ
zlepšiť svoje skóre, a tak zvýšiť šance na
víťazstvo. 

Súťaž hodnotila odborná porota v zlo-
žení Ing. Jozef Gerliczy  a Ing. Katarína
Janečková, obaja  ED  Trenčín a Ing. Ivona
Klimentová  ED Senica. Poradcom poroty
a špeciálnym hosťom bola Mgr. Ingrid
Šrámková z Úradu vlády Slovenskej repub-
liky. Po napínavom finále nakoniec prven-
stvo obhájila Obchodná akadémia Senica,
druhé miesto obsadilo Gymnázium Pierra
de Coubertina Piešťany a na bronzovej
priečke sa umiestnilo družstvo z Gymná-
zia Myjava.

Na záver treba určite študentov
z nášho regiónu pochváliť a ich vedo-
mostnú úroveň a pripravenosť hodnotiť
veľmi pozitívne. Nielenže ukázali, že
Európska únia nie je pre nich neznámym
pojmom, ale že sa v nej aj naozaj vyznajú.

Už  teraz sme zvedaví a držíme palce
víťaznému družstvu z Obchodnej akadé-
mie Senica na celoslovenskom národnom
kole, ktoré sa uskutoční 17. apríla v Brati-
slave. Ing. Ivona Klimentová

Konferencia 
o spolupráci miest 
(dokončenie zo str. 1)

Niektoré idey určite využijeme aj v našom
meste pri upevňovaní a rozširovaní vzá-
jomne výhodnej medzinárodnej kooperá-
cie,“ povedal na margo pracovného  stret-
nutia v Izraeli primátor Senice Ľubomír
Parízek. Senica udržiava partnerské vzťahy
s mestami v 4 štátoch: Velkými Pavlovica-
mi a Trutnovom v Česku, Pultuskom v Poľs-
ku, Bačom v Srbsku a Herzogenbuchsee
vo Švajčiarsku.  Partnerstvá s týmito mesta-
mi obohacujú nielen samosprávu, ale aj
rôzne  kultúrne, športové a záujmové zdru-

Primátor Senice (vpravo) s ministrom
výstavby a regionálneho rozvoja M.
Janušekom.

ženia, medzi ktorými prebieha výmena
skúseností. 

Popri pracovnom programe organizá-
tori konferencie prichystali pre účastníkov
i sprievodný program. Navštívili mnoho
historických pamiatok v Jeruzaleme, ale aj
iných miest a na vlastné oči spoznávali
miesta, kde sa stretávajú viaceré nábožen-
ské smery.  Najsilnejším  zážitkom bola
pre nášho primátora návšteva múzea holo-
kaustu  Yad Vashem.

Viera Barošková

Aktivity radnice
(dokončenie zo str. 3)

26.2. - Pracovné stretnutie - Slovkord,
Slovenská správa ciest, Dopravný
inšpektorát  na tému riešenie
dopravy do novej fabriky.

- Rokovanie so zástupcami MH SR
na tému Priemyselný park.

27.2. - Pracovné rokovanie s americký-
mi investormi.

- Kompostáreň – postup prípravy
projektu.

28.2. - Bratislava – Konferencia na tému
architektúra miest, riešenia
v doprave.

3.3. - Návrh dopravných riešení a mož-
ností zlepšenia dopravy –
Ing. Mach.

4.3. - Workshop – prezentácia mesta
a jeho rozvojových zámerov.

13.3. - Pracovné rokovanie s riaditeľkou
OTP banky Ing. Celleryovou
o možnostiach spolupráce.

14.3. - Príprava projektov Mestského
podniku služieb.

17.3. - Zariadenie sociálnych služieb –
riešenie problematiky kúrenia.

- Rokovanie s predsedom  COOP
Jednoty o spolupráci pri príprave
zámerov organizácie.

- Stretnutie s ministerkou práce,
sociálnych vecí a rodiny
V. Tomanovou.

18.3. - Rada a snem ZOZO v Skalici.  
- Valné zhromaždenie Futbalové

ho klubu PK 95 Čáčov a FK
Senica o zlúčení futbalových
klubov.

19.3. - Rokovanie so zahraničnými
investormi na tému zatepľovanie
panelových domov z prostried-
kov EÚ.

20.3. - Rokovanie s RSMS na tému
príprava novej koncepcie finan-
covania športu v meste.

25.3. - Rokovanie so spoločnosťou Služ-
byt a prezentácia ich zámerov na
území mesta, vybudovanie
nového vykurovacieho zdroja na
báze drevoštiepky.

26.3. - Pracovné stretnutie Službytu
a Bytového družstva na tému
zatepľovanie a výmeny okien
a možnosti získavania grantov.

- Výročná členská schôdza Jedno-
ty dôchodcov Slovenska.

28.3. - Slovenská televízia – výstavba
bytovky na Robotníckej ulici.

NS
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Zvíťazili Zádrapky
s Drakom

Náročný, na program bohatý deň preži-
li účastníci 37. regionálnej súťažnej prehli-
adky detskej dramatickej tvorivosti  6.
marca v Dome kultúry v Senici. Radosť
bolo dívať sa najmä na menšie deti, s akým
nasadením a chuťou pracovali, aby odovz-
dali maximum zo svojej tvorivej práce.
Keďže na tohtoročnom Senickom zrkadiel-
ku Anky Gamanovej sme videli 14 divadel-
ných inscenácií, výsledky súťaže sa účin-
kujúci dozvedeli až vo večerných hodi-
nách. Počas prehliadky sa konal aj hodno-
tiaci seminár pre tvorcov divadla, kým deti
tancovali na diskotéke.

Senickým súborom sa súťaž veľmi vyda-
rila. Všetky ceny udelené za okres Senica
zostali doma. Odborná porota hodnotiaca
úroveň detských divadelných predstavení
ocenila tri skupiny súboru Zádrapky zo
ZUŠ v Senici i nováčika  súťaže  súbor
z CVČ. Prvé miesta si podelili Zádrapky
vedené Štefániou Jánošovou za príbeh
o láske a krásnom vzťahu brata a sestry
s názvom Najkrajšie perly a Zádrapkári,
ktorí v réžii Mgr. Ivety Fodorovej naštudo-
vali  autorskú hru Ivana Fodora Mystério
refridžeráto. Prekvapivé, ale zaslúžené 2.
miesto porota udelila DDS pri CVČ detí
a mládeže Stonožka v Senici za inscenáci-
ou Keď lístie z duba opadá v réžii Domini-
ky Vaculovej. Pekné 3. miesto opäť patrí
súboru Zádrapky a ich pani režisérke Šte-
fánii Jánošovej za rozprávku Zuzany Kozi-
čovej Škovránok a had.

Hodnotitelia úrovne detského divadla –
Martin Peterich, divadelný režisér a redak-
tor Slovenskej televízie v Bratislave, Peter
Janku, scénograf, televízny redaktor a reži-
sér a Vladimír Sadílek, divadelný režisér
a herec Bratislavského bábkového divadla,
ocenili  za okres Skalica len jediné predsta-
venie a to Talizman času v podaní DDS
Drak  z Radošoviec, ktoré so súborom
režijne pripravila Mgr. Jana Kutalová (1.
miesto).

V kategórii scénických miniatúr opäť
zaujali Zádrapky zo senickej ZUŠ. Za mini-
atúru Sanitka (réžia Mgr. I. Fodorová) zís-
kali okrem silného potlesku divákov tiež 1.
miesto udelené odbornou porotou. Indivi-
duálne ocenenia si zo súťaže odniesli Jana
Švarcová za pedagogické vedenie súboru
Včelička zo Senice, Štefánia Jánošová za
dramaticko-výchovné vedenie súboru
Zádrapky zo Senice a Dominika Vaculová
za dramaturgický výber predlohy Keď lístie
z duba opadá (DDS pri CVČ Stonožka
Senica). Cenou za herecké stvárnenie
postavy Radcu v inscenácii Trinásta alebo
Príbeh o nevydarenej kliatbe bol odmene-
ný výkon Barbory Cvečkovej, členky DDS
Zádrapky.

Na krajskej súťažnej prehliadke detskej
dramatickej tvorivosti Trnavského kraja,
Senickej divadelnej jari, budú 23. apríla
v Dome kultúry v Senici Záhorie reprezen-
tovať Zádrapky s inscenáciami Najkrajšie
perly, Mystério refridžeráto, Sanitka
a súbor Drak z Radošoviec s divadelným
predstavením Talizman času. 

Všetkým zúčastneným súborom ďaku-

jeme za záujem o detskú dramatickú tvor-
bu a súťažnú prehliadku, ich zriaďovate-
ľom, Mestu Senica, Mestskému kultúrne-
mu stredisku v Senici a Coop Jednote Seni-
ca za pomoc pri organizovaní 37. Senické-
ho zrkadielka Anky Gamanovej.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Náhlikova Senica 2008 
Usporiadatelia Záhorské osvetové stre-

disko (ZOS) a mesto Senica otvorili 7.
marca  už 48. ročník regionálnej súťažnej
výstavy neprofesionálnej fotografickej tvor-
by okresov Senica a Skalica Náhlikova
Senica 2008.Výstavná kolekcia vyše sto
súťažných fotografií je sprístupnená verej-
nosti vo výstavných priestoroch ZOS
v Senici už len do 4. apríla.

Na tohtoročnú súťažnú výstavu poslalo
28 autorov oboch okresov 244 fotografic-
kých prác, ktoré posúdila a zhodnotila troj-
členná odborná porota Mgr. F. Tomík,
Mgr. R. Lendel a Mgr. J. Sedlák, umeleckí
fotografi a vysokoškolskí pedagógovia
z Bratislavy.

Otvoreniu výstavy predchádzal odbor-
ný rozborový seminár, ktorý bol súčasťou
celého podujatia a bol určený všetkým
súťažiacim a ostatným vybraným fotogra-
fom. Bol vytvorený aj priestor na živú dis-
kusiu lektorov Mgr. F. Tomíka
a Mgr. R. Lendela  s účastníkmi o tvorbe
autorov a ich fotografiách, ale i na zhodno-
tenie celej výstavy a fotografií každého
vystavujúceho autora. 

Na vyhodnotení súťaže  preberali oce-
nenia autori najlepších fotografických prác,
väčšinou Seničania, ktorých neprofesionál-
na fotografická tvorba má silné zázemie vo
fotoklube Retina. Úspešní boli  hlavne
mladí a noví autori zo Senice a Skalice.

Menej môže byť viac?  Na prvý pohľad
menej prác, ale vo väčších formátoch a lep-
šej kvalite  -  takto charakterizoval 48. roč-
ník súťažnej výstavy neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby predseda odb. poroty
Mgr. F. Tomík. V tohtoročnej súťažnej
kolekcii bola tradične  najsilnejšou kategó-
ria farebnej fotografie s vyrovnanou vyso-
kou úrovňou prác, v mnohých prípadoch
kvalitou rovnocenné, avšak obsahom roz-
dielne.  Prevládali výtvarné fotografie, foto-
grafie s krajinárskymi motívami, nechýbali
ani dokumentárna fotografia a portréty,
ktorých bolo pomenej. 

Kategória čiernobielej fotografie dospe-
lých autorov tentoraz sklamala. Málo čo

do počtu i kvality, preto v tejto kategórii
neboli ceny udelené.  Kategória multime-
diálnych prezentácií s jednotnou výtvar-
nou a dejovou líniou  bola zastúpená
dobre spracovanými  prezentáciami, i keď
v menšom počte. 

Najväčším prekvapením tohtoročnej
súťažnej výstavy boli práce mladých
a nových autorov, teda v kategórii juniorov
autorov do 16 a od 16 do 21 rokov.  Oča-
rili námetmi, kvalitou i formátmi a v nepo-
slednej miere i počtom fotografií. 

Fotografie ocenených a odporučených
autorov postúpila porota na krajskú súťaž-
nú výstavu AMFO 2008, ktorej realizáto-
rom bude Záhorské  osvetové stredisko
a uskutoční sa v júni v Záhorskom múzeu
v Skalici. Sme presvedčení, že fotografi
nášho regiónu uistia svojou kvalitou  foto-
grafií  a uspejú i na krajskej výstave  Trnav-
ského kraja  AMFO 2008. 

Súťažná výstava je už viac rokov reali-
zovaná s finančným príspevkom Mestské-
ho úradu  - fondu Pro Senica. Organizátori
oceňujú pochopenie a ďakujú taktiež Jed-
note COOP Senica za materiálnu pomoc
pri príprave podujatia. Oceneným i vysta-
vujúcim autorom  blahoželáme a už dnes
sa tešíme na ďalší ročník Náhlikovej Senice
2009.
Ocenení autori zo Senice
Kategória čiernobiela fotografia – dospelí
autori 
Čestné uznanie  Filip Kalka za fotografie
z cyklu  Dostihy 
Kategória farebnej fotografie  - dospelí
autori
1. miest:  Dr. Ľubomír  Jarábek zo Senice
za kolekciu dokumentárnych fotografií 
Tunisko  2007
2. miest: Filip  Kalka zo Senice za súbor
fotografií  s názvom Pod hladinou I.-III.
3. miest: Veronika Zíšková zo Senice za
kolekciu výtvarných, abstraktných
kompozícií
Čestné uznanie 
- Slavomír  Brečka zo Senice za súbor foto-
grafií Zrkadlenie I.-IV. 
Kategória juniorov  (autori do 16 rokov)
Cena:  Michal  Guľáš zo Senice za celú
kolekciu čiernobielych a farebných foto-
grafií.                                                     -vp-

Ihrisko už využívajú 
Na starom sídlisku samospráva mesta

pripravuje v tomto roku rôzne zmeny,
ktoré  by mali prispieť k zlepšeniu kvality
života pre tamojších obyvateľov.  Zmeny
sa  budú týkať parkovania,  kompletnej
rekonštrukcie centra sídliska a zelene.
K už zrealizovaným novinkám patrí ihrisko
s umelou trávou, ktoré sa nachádza na
pôvodnom  na Kalinčiakovej ulici. Začalo
sa budovať v roku 2007, ale vzhľadom na
nepriazeň počasia v závere roka, muselo
sa dokončiť až v tomto roku. Koberec
s umelou trávou bol položený začiatkom
marca a odvtedy deti a mládež už nový
priestor aj využívajú. Ostáva ešte osadiť
bránky 5 x 2 m. Na budúci rok by ihrisko
malo byť ohradené mantinelmi. 

bar
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Svetový deň vody 
I voda má svoj

deň, je ním 22.
marec. Keďže tento
deň pripadol tento
rok na prázdniny,
tak v III. ZŠ  na Sado-
vej 620 si tento deň
pripomenuli už 19.
marca.  Členovia
environmentálneho

krúžku Kvapky, ktorý pôsobí v tejto škole,
navštívili každú triedu školy a podali žia-
kom základné informácie o vode. Každej
triede darovali symbolickú kvapku vody,
desatoro zdravého pitného režimu, návo-
dy a tipy, ako šetriť pitnou vodou. 

Človek sa s vodou stretáva od svojho
narodenia až do posledného dňa svojho
života. Hoci si to ani neuvedomujeme,
považujeme ju za samozrejmosť a spravi-
dla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez
pochýb voda je najdôležitejšou zlúčeni-
nou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 %
povrchu Zeme. Je najbežnejšou kvapali-
nou a je doslovne všade aj v našom tele.
Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň
jej potrebujeme viac ako 2 litre. Táto voda
má byť súčasťou potravy a nahrádza vodu,
ktorú stratíme vylučovaním, potom
a dýchaním. Voda je dôležitejšia ako jedlo
- väčšina ľudí môže prežiť 50 - 60 dní bez
jedla, ale len 5 - 10 dní bez vody. Voda je
absolútne nenahraditeľná pre všetky
formy života, aké sa kedy vyvinuli na
Zemi.  Všetko živé potrebuje vodu - ľudia,
zvieratá i rastliny. 

Množstvo čerstvej vody je v skutočnos-
ti dosť malé. Veľká väčšina 97,4 % sveto-
vej vody nie je pitná, je slaná a tvorí oce-
ány. Zvyšných 2,6 % predstavuje všetku
pitnú vodu, čo máme. Navyše 86 %
z tohto množstva nie je priamo prístup-
ných, pretože sú zmrazené v ľadovcoch
a horských ľadových čiapočkách. Pod-
zemné zásoby sú ďalším najvýdatnejším
zdrojom. Menej ako 0,01 % tvorí voda
v jazerách, riekach a prameňoch.  

Voda je skrytá vo všetkom, s čím sa
denne stretávame - jedlo, ktoré jeme, šaty,
ktoré si obliekame, knihy, ktoré čítame,
videokazety, ktoré pozeráme, CD, ktoré
počúvame... a skoro vo všetkých priemy-
selných výrobkoch, aké si len vieme pred-
staviť. Vo vyspelých krajinách každý člo-
vek používa okolo 180 l vody denne.
V niektorých častiach Afriky však musia
ľudia prežiť aj s menej ako 10 l vody na
deň. Približne 57 % vody používame v pri-
emysle, asi 34 % v poľnohospodárstve
a len 9 % na domáce a komunálne účely.
Na Slovensku je v súčasnosti priemerná
spotreba približne 120 litrov na osobu
a deň. V priemere iba 4 litre vody denne
spotrebujeme na varenie a pitie. 55 litrov
sa použije v kúpeľni, 32 na splachovanie
záchodov, 25 na pranie a 8 litrov na umý-
vanie riadov.

Pitná voda sa získava z podzemnej
alebo povrchovej vody. Takáto voda je
zmesou viacerých látok, preto sa najprv
čistí a potom dezinfikuje, aby bola zdra-

Zdravotnícke okienko 

Chráňte sa  pred 
kliešťami

Radi chodíte do prírody? Už sa tešíte
na prvé jarné prechádzky v prebúdzajúcej
sa prírode, no máte  obavu z malého
nepríjemného tvora, ktorého si často pri-
nesiete z návštevy lesa a lúk? Netreba sa
prírode vyhýbať,  ale stačí jej prejsť cez
rozum -  dať sa zaočkovať.

S prvými lúčmi vyliezajú kliešte z úkry-
tov, kde prezimovali. Nie každý kliešť pre-
náša vírusy, ktoré spôsobujú ochorenie
zápal mozgu a mozgových blán. Niektoré
oblasti sú silno zamorené infikovanými
kliešťami, v iných je zamorenie menšie
a v niektorých sa infikované kliešte takmer
nevyskytujú. Často počúvame nesprávny
názor, že kliešte visia zo stromov a na
svoju obeť vlastne padajú. To nie je prav-
da, preto ani klobúk so širokou strieškou
nemôže uchrániť pred kliešťami. Kliešte
striehnu v tráve a v nízkych porastoch,
zachytávajú sa na spodnej strane listov
a steblách trávy, preto ich nevidíme. Ak sa
o takýto list človek otrie, chĺpkami pokryté
nožičky kliešťa sa zaseknú  a odtiaľ sa
nebadane  rozlezú do miest, kde je teplo
a kde sú tam chránené – zákolenné jamky,
podpazušné jamky, medzi stehná.

Okamžite, keď zbadáte na tele kliešťa,
je potrebné ho čo najrýchlejšie odstrániť.
Po dezinfekcii je potrebné kliešťa uchopiť
čo najbližšie k miestu prisatia a vytiahnuť
ho. Ak sa to nepodarí je vhodné vyhľadať
zdravotnícku pomoc. Nebezpečenstvo
ochorenia sa však neodstráni, lebo kliešť
ihneď po preniknutí do kože uvoľňuje
vírusy do tela pohryznutého človeka. 

Zákernosť ochorenia spočíva v tom, že
prebieha dvojfázovo. Prvé štádium začína
po uplynutí inkubačnej doby,  t.j. za 2 až
28 dní po prisatí kliešťa s celkovými prí-
znakmi podobnými chrípke - horúčka,
únava, bolesti hlavy, končatín. Potom
nastáva bezpríznakové obdobie 1 až 20
dní, po ktorom môže nastať druhé štádi-
um so silnými bolesťami hlavy, vracaním,
horúčkami, poruchami vedomia. Ochore-
nie je nepríjemné tým, že mnohým paci-
entom pretrvávajú zdravotné problémy
celé týždne až  mesiace a u niektorých sú
následky trvalé (obrny, bolesti hlavy, poru-
chy schopnosti sa sústrediť), 1 až 2 %
ochorení končia smrťou.

Pre výskyt ochorenia je typická sezón-
nosť, súvisiaca s aktivitou kliešťov, teda
obdobie od apríla do konca októbra. Aby
ste mohli bezpečne tráviť už prvé teplé
dni v prírode, najlepšia ochrana je očkova-
nie proti kliešťovej encefalitíde, a to naj-
lepšie v tzv. chladných mesiacoch (októ-
ber až apríl).

Kliešťovou encefalitídou sú ohrozené aj
deti. Tie sa v čase najväčšieho výskytu
kliešťov v lete zdržiavajú v prírode,  napr.
pobyt u starých rodičov alebo letné tábo-
ry. Aj deti možno chrániť očkovaním. Váš
ošetrujúci lekár vám určite rád poradí.  

Mgr. Marta Tencerová 
RÚVZ Senica 

votne nezávadná. Úprava povrchovej
vody na pitnú sa robí vo vodárňach. Ďal-
ším zdrojom pitnej vody je morská voda,
ktorá sa náročnou technikou odsoľuje.

I napriek tomu, že vieme, aká je voda
nenahraditeľná, dochádza často i z nedba-
losti k jej znečisťovaniu. Hlavnými zdrojmi
znečistenia sú splašky, umelé hnojivá,
priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa,
čistiace prostriedky a kyslé dažde. 

Pamätajme, že každý je zodpovedný
za znečisťovanie. My všetci sme členmi
spoločnosti, ktorá konzumuje tovar
a látky, ale požaduje aj naftu, hnojivá,
pesticídy a čistiace prostriedky! 

Ing. Andrea Trojková
III. ZŠ Senica

Hokejový šampionát 
Primátor mesta Ľubomír Parízek

a zástupca primátora Peter Hutta prijali 28.
marca  zástupcov hokejových klubov star-
ších žiakov, ktoré v dňoch 26. – 30 marca
bojovali na senickom zimnom štadióne
o titul majstra Slovenska.

V priateľskej atmosfére sa diskutovalo
na rôzne  témy napríklad financovanie
a vedenie klubov, o práci s hokejovou mlá-
dežou v jednotlivých kluboch a podobne.
Predseda Západoslovenského zväzu ľado-
vého hokeja Jozef  Gubala pochválil funk-
cionárov HK 91 Senica za úroveň tohto
i predchádzajúcich podujatí. Senica úspeš-
ne organizovala už niekoľko akcií  s med-
zinárodnou alebo domácou účasťou, preto
sa zväz rozhodol umiestniť šampionát
v Senici,  lebo pôvodný usporiadateľ Dukla
Trenčín od organizácie ustúpil, keďže jeho
extraligový i mládežnícky tím postúpili do
bojov play off. 

Počas šampionátu mohli diváci vidieť
na senickom ľade množstvo kvalitných
súbojov a celý rad talentovaných mladých
hokejistov. Medaily i jednotlivé trofeje pre-
vzali najlepšie hokejové talenty z rúk gene-
rálneho sekretára SZĽH Igora Nemečka,
športového riaditeľa SZĽH Romana Štam-
berského ako aj prítomných predsedov
regionálnych zväzov.

Konečné poradie:1. HC Košice 9 (27:7),
2. HC Slovan Bratislava 8 (29:18), 3. Dukla
Trenčín 6 (9:9), 4. MHC Martin 3 (13:18),
5. HKm Zvolen 2 (9:22,), 6. P. H. K. Prešov
2 (12:25).

Najlepší - brankár: Dominik Riečický
(HC Košice), obranca: Martin Marinčič
(HC Košice), útočník: Tomáš Jurčo (HC
Košice), najproduktívnejší hráč: Martin
Kalináč (HC Slovan Bratislava). L. Vajdová
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Členovia Študentského parlamentu so svojími hosťami.                   Foto Viera Barošková

Ku Dňu učiteľov
O vzťahu učiteľ - žiak

Študent často berie svojich vyučujúcich
ako nutné zlo. Vyslovený dešpekt má voči
človeku, ktorý ho učí novým veciam, ktorý
mu dáva počas vyučovania časť svojich
vedomostí, kúsok seba. Prečo tento anti-
postoj študentov? Čo ich k tomuto vedie? 

Ak študent vníma vyučujúceho negatív-
ne, samozrejme, že jeho mozog je bloko-
vaný prísunu nových vedomostí. Študent
pozerá na učiteľa s určitými predsudkami,
a tak ničí snahu vyučujúceho odovzdať štu-
dentovi nové poznatky. Ak však študent
má k vyučujúcemu pozitívny vzťah, náma-
ha jednej aj druhej strany je o veľkú časť
menšia, pretože učenie ide ako sa povie
ako po masle. Ako však vznikne pekný
vzťah vyučujúceho a študenta?

Ideálny učiteľ: Príde na hodinu, povie
študentom, že je voľná hodina, teda robiť si
môžu, čo chcú, skúšať sa, samozrejme,
nebude, aké si želajú známky, také im budú
zapísané, a nakoniec, samozrejme, počas
vyučovania netreba byť potichu. A chlapci?
pokojne fajčite z okna... Áno, takúto  pred-
stavu o ideálnom učiteľovi by naozaj malo
veľa študentov. Avšak je potrebné úplne
zdevalvovať všetky pravidlá, aby študenti
mali vyučujúceho radi?

Dobrý a hlavne fungujúci akýkoľvek
vzťah medzi ľuďmi je vždy založený na
vzájomnom rešpektovaní sa. Inak by tomu
nemalo byť ani medzi študentmi a vyuču-
júcimi. Dodržiavanie určitých pravidiel
musí byť samozrejmosťou. Študenti i vyu-
čujúci sú ľudia (nie, naozaj nie sme každý
z inej planéty), preto si treba uvedomiť, že
každý z nás má svoje problémy a starosti,
ktoré sa niekedy môžu preniesť aj do toho
školského života. 

Medzi študentmi a učiteľmi by nemalo
chýbať ani obyčajné ľudské pochopenie.
Mali by si navzájom pomáhať. Učitelia by
mali byť otvorení otázkam študentov
a vždy by mali ochotne pomôcť. Študenti
by zasa mali byť korektní a nezneužívať to.
Takisto by si mali svedomite plniť svoje
úlohy, byť pozorní na hodinách. Učitelia
by mali dať študentom priestor sa realizo-
vať,  mali by dať niekedy na hodine pries-
tor aj uvoľnenejším rozhovorom. Často sa
pri obyčajnom rozhovore dozvedia navzá-
jom o sebe veci, ktoré ich môžu zblížiť.

Študentsko – učiteľský vzťah by mal byť
najmä bez strachu a s plnou dôverou. Len
vtedy sa môžu študenti naozaj naučiť
nové veci a učitelia dobre vykonávať
prácu, ktorá ich potom uspokojuje. Vtedy
sa stáva škola nie utrpením, ale tým čím
má byť - najkrajším obdobím v živote

človeka.
Našim učiteľom, učiteľkám, profeso-

rom a profesorkám želám k ich sviatku
veľa vzorných žiakov a študentov, mladé-
ho ducha, ktorého isto potrebujú a najmä
pevné nervy!

P. S.: Ďakujeme vám, že sa neustále
snažíte do nás niečo vtĺcť, hoci sa tak
usilovne bránime. 

K. S., OA

Veľkonočný turnaj 
mladých 

Na zelený štvrtok 20.marca  sa v teloc-
vičniach III. ZŠ Senica  zišli mladí ľudia,
aby si medzi sebou zmerali sily v 4. roční-
ku basketbalového turnaja, ku ktorému
tento rok pribudol i volejbal, organizovaný
Študentským parlamentom mesta Senica.
Senický študentský parlament sa po dlhšej
dobe dočkal stretnutia i s družobnými par-
lamentmi z Myjavy, Pezinka a Partizán-
skeho, ktorých členovia sa turnaja aktívne
zúčastnili a dokonca získali i pekné
umiestnenia – 2. miesto ŠP Pezinok a 3.
miesto ŠP Myjava -  vo volejbale. Porazilo
ich len 5-členné chlapčenské družstvo K6
UNITED, v ktorom si zahrali študenti OA
a Gymnázia L. Novomeského (A. Mikula,
S. Nečas, K. Kovačič, T. Ďurica, F. Blaho). 

(pokračovanie na str. 2)

Modelka či 
štátna tajomníčka? 

Dňa 3. marca zavítala do Senice štátna
tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibia-
na Obrimčáková a poslanec NR SR Juraj
Horváth. Túto milú a na pohľad veľmi prí-
jemnú pani, ktorá sa skôr podobala na
modelku, sme privítali s úsmevom na tvári.
Najprv sme  štátnej tajomníčke  predstavili
svoje doterajšie  aktivity, potom sme ju
poinformovali ako sa  vydaril náš najväčší
projekt Mladí na scénu, ako sme sa prost-
redníctvom akcie Záhorského osvetového
strediska Krok za krokom oboznámili s his-
tóriou i s súčasnosťou Senice. Pochválili
sme sa i novinkou uvedením mladých do
spoločnosti na Mestskom plese.

Potom sme ju zasypali veľkou kopou
otázok. Dozvedeli sme sa mnoho nových
vecí a niektoré si na 100 % utvrdili. Šesťde-
siat minút ubehlo ako voda a pani  Obrim-
čáková musela odísť za ďalšími povinnos-
ťami, ktoré ju ešte v ten deň čakali.

Skôr, ako sme si zaželali všetko dobré,
pani štátna tajomníčka sa s úsmevom spý-
tala: „Ako je možné, že si tak dobre viete
sfalšovať ospravedlnenky od doktora“? Štu-
dentský parlament sa v mene všetkých ško-
lákov milo pousmial a odpovedal: „Tajom-
stvo 21. storočia...“

A úplne na záver  spoločná foto
Andrea Plaštiaková
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O holokauste s tými,
ktorí prežili 

Cesta do Izraela je pre mnohých len
snom, ktorý by radi uskutočnili. Možnosť
navštíviť túto krajinu mali 18 učitelia
z celého Slovenska, ktorí dni od 6. do 20.
februára trávili v Izraeli  na odbornom
vzdelávacom seminári zameranom na
holokaust. Medzi týmito vybranými peda-
gógmi bola aj Mgr. Slávka Masrnová, ktorá
je učiteľkou na Súkromnej strednej odbor-
nej škole (SSOŠ)  Via Humana v Senici
a v Skalici. Požiadali sme ju, aby sa s nami
podelila o zážitky z pobytu.   
Kto bol iniciátorom  cesty do Izraela a za
aký  projekt?
- Ministerstvo školstva spolu s Dokumen-
tačným strediskom holokaustu v Bratislave
a Izraelskou ambasádou na Slovensku zor-
ganizovali vzdelávací seminár zameraný
na holokaust v stredisku Yad Vashem
v Jeruzaleme. Podmienkou účasti bola
práca so študentmi v tejto oblasti.
Ako ste sa pripravovali na seminár?
- Príprava na seminár bola náročná. Bolo
potrebné zdokumentovať predchádzajúcu
činnosť SSOŠ Via Humana v Skalici, na kto-

rej pôsobím,  a tiež aj môj osobný prínos
k výchove študentov k tolerancii k ľudským
právam. Účasť na seminári si vyžadovala
aktívne ovládanie anglického jazyka.
Mali ste strach z cesty do Izraela?
- Áno, samozrejme. 
Ako teraz  vnímate Izrael?
- Izrael - Svätá zem, je nesmierne zaujíma-
vá krajina, kde sa stretnete s tromi kultúra-
mi- židovskou, islamskou a kresťanskou,
biblickou minulosťou či modernými mes-
tami.
Ako prebiehali semináre?
- Absolvovali sme kvalitné prednášky
v anglickom jazyku zamerané na obdobie
pred 2. svetovou vojnou, antisemitizmus,
holokaust, Slovenský štát, židovskú kultúru
a náboženstvo, ktoré prednášali vysoko-
školskí učitelia, rabíni a historici. 
Čo okrem prednášok ste absolvovali?
- Okrem seminárov sme absolvovali
odborné exkurzie v multimediálnych cent-
rách a múzeách. Zaujímavá bola beseda
so študentmi a učiteľmi počas návštevy
školy v Jeruzaleme. Najviac ma zaujali
workshopy,  do ktorých sme sa museli
aktívne zapájať. Nesmierne emotívne boli
stretnutia s preživšími holokaust, ktorí sa
s snami podelili o svoje životné príbehy.
Organizátori nám poskytli priestor pre pre-
zentácie o našich spôsoboch výučby holo-
kaustu na slovenských školách. Môj prís-
pevok som nazvala „Zážitkové vyučova-
nie dejín so zameraním na holokaust,
v ktorom som informovala o aktivitách
našej školy.
Akí sú tam ľudia a čo ich zvyky?
- Ľudia sú tam veľmi pohostinní a pozorní
hostitelia. Mala som možnosť bližšie spo-
znať ich náboženské a kultúrne zvyky,
vrátane jedál, ktoré sú vynikajúce a precíz-
ne pripravené. Najmä zákusky a iné slad-
kosti. Ich „košer“ jedla sú veľmi chutné,
pestré, s množstvom šalátov a nátierok. 
Aká bola spolupráca s ostatnými
učiteľmi?
- Výborná. Napriek tomu, že sme sa stretli
skupina 18 cudzích ľudí z celého Sloven-
ska, tak sa z nás stala dobrá a nekonfliktná
partia. Zrejme náročnosť problematiky
holokaustu plného utrpenia nevinných
ľudí nás zblížila. 
Čo vám priniesla cesta do Izraela?
- Bola to pre mňa výnimočná životná
a profesionálna skúsenosť. Prehĺbila som
si odborné historické znalosti a videla kra-
jinu, ktorú som vždy chcela navštíviť. Izra-
el je krajina plná kontrastov, nádhernej prí-

Veľkonočný turnaj 
mladých 
(dokončenie zo str. 1)

1. miesto v basketbalovom turnaja
obhájili  študenti senického gymnázia
MASLO TEAM (M. Mikuš, A. Olejár, L.
Kuba, A. Havel, P. Mihaliska), na 2. mieste
sa umiestnili POKEMONI (kapitán T. Čer-
ňák) a 3. priečka čakala na družstvo THE
AIR z Holíča. Celkovo sa podujatia zúčast-
nilo 6 volejbalových a 5 basketbalových
družstiev. 

Po vyhlásení výsledkov a po odovzdaní
cien sa uskutočnilo neoficiálne zasadnutie
študentských parlamentov všetkých šty-
roch miest (Senica, Myjava, Pezinok, Parti-
zánske), kde si ich členovia vymenili skú-
senosti, nápady i zážitky z tejto činnosti.
A keďže bola Veľká noc predo dvermi,
neobišlo sa to bez symbolickej šibačky
a dobrej nálady. Parlamenty si na pamiat-
ku odniesli domov i krásne korbáče
s venovaním na zelených stuhách.

Miestom najbližšieho stretnutia parla-
mentov bude Pezinok – pozvánku sme
dostali na apríl, na turnaj v stolnom
futbale. Michaela Vojtková

Nightwish v Prahe
Fanúšikovia tejto fínskej metalovej kape-

ly sa po dvoch rokov hľadania vokalistky
konečne dočkali nového albumu a s ním
prirodzene aj koncertného turné. Po
odchode spoluzakladateľky a opernej spe-
váčky Tarje Turunen našla skupina svoj
nový hlas u sympatickej Švédky Anette
Olson. Na jeseň minulého roku vydali
album pod názvom Dark Passion Play
s úspešným hitom Amaranth, hraným aj
v slovenských hitparádach. Tak vznikol aj
názov Amaranth tour, ktorého súčasťou bol
koncert v T-mobile aréne v Prahe. Niekoľko
dní pred vystúpením avízovali organizátori
mimoriadnu ohňovú show v hlavnom
meste Česka, a tak sme sa tešili ešte viac.

Po príchode na miesto činu sme využili
skúsenosti zo školskej jedálne, a preto sme
boli v hale medzi prvými ?. To nám zabez-
pečilo vynikajúce miesta na sedenie. Tro-
cha dlhé bolo čakanie na predkapelu Pain,
ale neskôr sa potvrdilo, že trpezlivosť ruže
prináša. Táto vynikajúca švédska skupina
správne nabudila fanúšikov svojím dyna-
mickým vystúpením. Po menšej úprave
pódia už svetlá zhasli a začalo temné
intro. Na stage pribehli očakávaní hudob-
níci a koncert začal. Na úvod zvolili pieseň
Bye Bye Beautiful, o ktorej som sa neskôr
dozvedela, že to bola vraj oficiálna rozlúč-
ka s bývalou speváčkou. Do playlistu zara-
dili Nightwish okrem piesní z najnovšieho
albumu aj staršie hity z obdobia Tarje Turu-
nen. Medzi nimi nechýbali Wishmaster,
Nemo, Ever Dream, Dark Chest of Won-
ders alebo  Wish I Had an Angel. Príjemne
ma prekvapili odohraním akustickej pies-
ne The Islander a taktiež 13-minutovej
úvodnej skladby nového albumu The Poet
and the Pendulum. Anette na mňa veľmi
dobre zapôsobila svojím prístupom k ich
fanúšikom. Kontakt umelca s divákom
pokladám za veľmi dôležitý a bolo vidieť,
že táto speváčka to myslí  vážne. V tomto
jej pomáhal pri mikrofóne aj sympatický
spevák a basgitarista Marco Hietala,
famózny gitarista Emppu Vuorinen, bube-
ník Jukka Nevalainen a klávesák Tuomas
Holopainen. Ich súhra na pódiu spolu
s výbornou prácou zvukárov a osvetlova-
čov vytvorili vynikajúci zážitok pre mňa
a určite aj pre ostatných návštevníkov kon-
certu. 

Mnohí ľudia po zmene speváčky hovo-
rili o konci tejto úspešnej kapely. Týmto
albumom a koncertmi však dokázali pravý
opak. Začala sa ich nová (podľa mňa ešte
lepšia) éra. Iwca

rody, Mŕtveho mora a úsilia Židov, ktorí
sem prišli z celého sveta. Majú nesmiernu
úctu k svojej minulosti a tradíciám, na
ktoré sú hrdí a vedia to prezentovať svetu.
Bolo niečo, čo sa vám nepáčilo?
- Nič, okrem snehu, ktorý napadal na roz-
kvitnuté ruže, cyklámeny a strelície, palmy
a vyvolal v meste paniku.
Vrátili by ste sa do Izraela znova?
- Určite.

Za rozhovor poďakovala 
Vlaďka Bartoňová 
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Najlepším zahrá 
Desmod

Základné a stredné školy, ktoré sa
zapoja do šiesteho ročníka celoslovenskej
súťaže o Lesoochranársku školu roka,
majú možnosť vyhrať živý koncert skupiny
Desmod na nádvorí svojej školy. Súťaž
organizuje Nadácia Zelená nádej v spolu-
práci s lesoochranárskym zoskupením
VLK. Partnerom v tomto ročníku je aj
občianske združenie Tatry.

Do súťaže sa môže zapojiť každá škola,
ktorej študenti a pedagógovia v období od
marca do 18. mája  prispejú zaujímavými
a inšpiratívnymi aktivitami k ochrane lesov
a ich lepšiemu poznaniu. 

Cieľom organizátorov súťaže je, aby čo
najviac mladých ľudí získavalo pozitívny
vzťah k nášmu zelenému bohatstvu, aby
chodili v lesoch s otvorenými očami a vší-
mali si ich krásu, ale aj upozorňovali na
problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých. To
budú schopní vtedy, ak budú poznať chrá-
nené a iné cenné lesné územia vo svojom
okolí, rozdiely medzi prirodzenými a ume-
lými lesmi, negatívne dôsledky ničenia sta-
rých prirodzených lesov a nadmerného
odlesňovania a budú vedieť, ako môžu
k ochrane lesov prispieť aj oni. 

Posledný deň na zaslanie popisu aktivít
na adresu nadácia Zelená nádej, 082 13
Tulčík 27 je 20. máj, www.gpf.sk. TS 

Súťažili mladí 
astronómovia 

Záhorské osvetové stredisko Senica
zorganizovalo 17. marca už 18. ročník
vedomostnej astronomickej súťaže pre
jednotlivcov Čo vieš o hviezdach. Novin-
kou v tomto ročníku bolo, že sa uskutočnil
vo Hvezdárni v Sobotišti. Súťažiaci  sa tak
mohli oboznámiť aj s prístrojmi a techni-
kou, ktorá sa používa v tejto hvezdárni pri
pozorovaní objektov na oblohe. Počas
prestávky si mohli ďalekohľadom popoze-
rať najbližšie okolie.  

Najmladší astronómovia z nášho regió-
nu sa úspešne popasovali s poznatkami
zo všeobecnej astronómie, astrofyziky,
slnečnej sústavy, histórie astronómie.
Museli preukázať vedomosti i z využitia
kozmonautických prostriedkov v astronó-
mii a astronomických prístrojoch. V prak-

tickej časti boli jednotlivé obrázky našej
hviezdnej oblohy nafotené vo Hvezdárni
Sobotište a priamo premietnuté súťažia-
cim. Aj to bola novinka tohto ročníka.
Súťažilo sa v 3 kategóriách. Odbornú
porotu tvorili RNDr. Svetozár Štefeček
a Igor Jankových.

Senicu na krajskom kole budú repre-
zentovať  študenti Gymnázia L. Novomes-
kého  Senica Juraj Knapec, Peter Hollý
a Matej Halinár. Víťazi okrem postupu do
krajského kola získali i diplomy a hodnot-
né ceny. Krajské kolo sa uskutoční vo
Hvezdárni a planetáriu v Hlohovci  od 14.
do 25.apríla.  Veríme, že po zvládnutí kraj-
ského kola naši astronómovia získajú
cenné body a skvelé umiestnenie aj
v celoslovenskom kole, podobne ako bolo
v predchádzajúcich ročníkoch. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník a dúfame, že osloví
viac mladých ľudí. K zatraktívneniu tejto
náročnej súťaže by sme chceli prispieť
i zorganizovaním Letnej školy astronómov
v spolupráci s Miestnou organizáciou Slo-
venského zväzu astronómov amatérov
v Sobotišti, ktorá sa uskutoční počas toh-
toročných letných prázdnin na Kunovskej
priehrade.  

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

Roky s osmičkami 
4. februára 2008 uplynulo štyridsať

rokov od úmrtia popredného predstaviteľa
slovenských výtvarných umelcov Jána
Mudrocha. Narodil sa v Sotine 28. marca
1909 v rodine drobného remeselníka,
vtedy v dome s popisným číslom 817.
Dom stál v rade na pravej strane Sotiny
smerom na Myjavu. Dnes na tom mieste
stojí rad moderných obytných činžových
domov.

Otec Jána Mudrocha bol kožušníkom,
ktorý najviac vplýval na nadanie syna. Sám
výtvarný umelec bol najstarší zo siedmich
detí. Hoci v Sotine prežil iba detstvo,
rodná, vtedy samostatná dedina, zanecha-
la natrvalo stopy v jeho tvorbe. Po roku
1973 postupne zakúpila Záhorská galéria
niektoré jeho obrazy, ktoré sa stali jej
majetkom a sú uložené v jej depozite,
napr. Sotina, akvarel; Prvé obete, olej; Sto-
jaci akt, uhoľ; Ležiaci akt, olej; Povstalecké
hlasy, pastel; Mor ho II. i III., olej; Kráčajú-
ca Slovenska, olej; Kytica, olej; Portrét
otca, uhoľ; Smútok, sépia a iné.

Výtvarník ako štrnásťročný odišiel štu-
dovať Reálne gymnázium v Bratislave,
ktoré však nedokončil. O tri roky neskôr sa
zapísal do súkromnej maliarskej školy
Gustava Mallého, kde získal základy kres-
lenia a maľovania. V roku 1930, napriek
otcovmu nesúhlasu, pokračoval v štúdiu
na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe,
kde zostal iba jeden semester. Potom odi-
šiel na Akadémiu výtvarných umení
k prof. J. Obrovskému a od r. 1932 sa učil
u vynikajúceho pedagóga i umelca,
prof. W. Nowakova, ktorý na diele J. Mud-
rocha zanechal výrazné stopy.

Od r. 1938 ďalšie roky strávil v Bratisla-
ve. Spolupracoval hlavne s predstaviteľmi
Avantgarda 38. Aktívne sa zapájal do kul-
túrneho života, stal sa i pedagógom
v r. 1939 - 1941 na oddelení kreslenia
a maľovania SVTŠ. Za svoje pokrokové
názory i umeleckú protifašistickú orientá-
ciu bol zo školy prepustený. Koncom
vojny, od leta 1944, necelý rok pobudol
v Senici. Pri bombardovaní Senice začiat-
kom apríla 1945 bolo zničených okolo
300 jeho obrazov. Po oslobodení sa Ján
Mudroch vrátil do Bratislavy, kde pracoval
a žil až do svojej smrti.

25. mája 1966 sa zúčastnil spolu s man-
želkou na besede so žiakmi starej III.
základnej školy, ktorá stála oproti Hlaváč-
kovho mlyna (dnes Faun). Bol srdečný,
s typickou šedivou bradou a fúzami umel-
ca. Jednoduchý, prostý, s jeho prísloveč-
ným humorom. Školský dvor v uzavretom
priestore školy mal slávnostný charakter
a desiatky pozorných žiakov 2. stupňa
tejto školy. Iste si mnohí Seničania, čo nav-
števovali túto ZŠ, na ten deň spomenú i na
odpoveď na otázku, ako začínal tou najty-
pickejšou kresbou na plotoch. Všetci Seni-
čania môžeme byť právom hrdí na veľké-
ho umelca - maliara, výtvarníka, ktorý sa
narodil v našom meste, ktorý vo svojich
maľbách uchoval časť histórie nášho
mesta. Mx

Národný umelec Ján Mudroch uprostred
pri rozdávaní autogramov; sprava Eva
Minxová, vtedajšia riaditeľka školy.

Opravy chodníkov 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na

opravy miestnych komunikácií a chodní-
kov  8,5 mil. Sk. V tejto sume je zahrnu-
tých aj 1,5 mil. Sk na vodorovné dopravné
značenie parkovísk  a ostatné vodorovné
dopravné značenie   (priechody pre chod-
cov, BUS zastávky a pod.). Opravy  sa
začali v marci a Technické služby  opra-
vujú výtlky po zime zmesou Canadermix.
Najvyššia  suma 1 mil. Sk pôjde na opravy
v mesiacoch august a september.  

Opravený je už odvod dažďových vôd
v Kunove pri bytovkách, chodník na Koló-
nii a cesta k firme Segum. Do harmono-
gramu sú zaradené aj opravy chodníkov
po výstavbe kanalizácie v Kunove
a v Čáčove.  
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Apríl u Stonožkiných
slniečok  
2.4. o 10. hod.: Beseda so stomatológom,
hosť MUDr. Gašpar, téma: 
Starostlivosť o mliečny chrup detí.

18.4. o 10. hod.:  Beseda s gynekológom,
hosť: MUDr. Čerňák, téma: 
Tehotenstvo od A po Z.

23.4. o 17. hod.: Posedenie mamičiek
s úsmevom aj vážne na tému: 
Dojčím, dojčíš, dojčíme.

Na všetky besedy, prednášky, posedenia
v Materskom centre  je vstup zdarma, víta-
né sú aj detičky. Srdečne pozývame aj
mamičky - i tie nastávajúce, ktoré naše MC
zatiaľ nenavštevujú.
Informácie: Mgr. Silvia Krišáková 0908 110
814.

Po ľade plaváreň 

Hoci bola zima skúpa na snehové rado-
vánky žiaci zo IV. základnej školy na Mud-
rochovej ulici  v Senici si ju užili naplno.
Pravidelne každú stredu v rámci hodín
telesnej výchovy na zimnom štadióne
absolvovali netradičné vyučovacie hodiny
– kurzy korčuľovania. U dievčat bola naj-
viac obľúbená jazda medzi kužeľmi
a chlapci si radi zahrali i hokej. Na hodi-
nách  sa zúčastňovali i rodičia, resp. starí
rodičia, ktorí nezištne pomáhali pri oblie-
kaní a obúvaní detí do korčúľ. Ockovia
a mamičky však neboli len vďačnými
divákmi, ale i sami si vyskúšali svoje korču-
liarske schopnosti. V rozvíjaní športovej
zdatnosti detí budeme pokračovať
i v nasledujúcich mesiacoch, keďže  sme
pre deti pripravili kurzy plávania. Veríme,
že tieto hodiny v plaveckom bazéne
pomôžu zvýšiť plavecké schopnosti detí
a utužia ich zdravie. Učiteľky  1. stupňa 

IV. ZŠ v Senici  

S deťmi v Stonožke  
Pre 11 detí pohromade počas jarných

prázdnin vo februári prinieslo CVČ neopa-
kovateľný týždeň. Bohatý program sa nám
podarilo bezproblémovo naplniť. 

Každý deň sa nám spoločne začínal
o 7.30 a končil o 16.30 hod.  Každú sekun-
du medzi tým sme vyplnili spoločnými
hrami, výletmi a nikdy nekončiacou

zábavou. 
Medzi najatraktívnejšie akcie by sme

mohli zaradiť celodenný výlet k veterné-
mu parku na Rozbehoch nad Cerovou,
potom na skok ku zrúcanine Korlátko a na
záver behanie od snežienky ku snežienke. 

Veľkému úspechu sa tešila aj návšteva
plavárne. Vo vode sa nám všetkým nad-
mieru páčilo a bolo problém dostať deti
z vody. Taktiež aj aktivity a súťaže v teloc-
vični v ZŠ Komenského mali podobný
výsledok. Príjemnú únavu sme vždy
zahnali obedom, ktorý nás posilnil do
druhej polovice dňa. 

Aj tvorivé ruky si prišli na svoje. Origi-
nálne obrazce vytvorené z vrchnáčikov
z plastových fliaš pôsobili umelecky
a nevšedne. Deti s nadšením vytvárali
najrozmanitejšie slnká, autá, kvetinky,
symboly,...

Deň za dňom ubehol ako voda a nám
nezostávalo nič iné ako sa s deťmi rozlúčiť
a tešiť sa na letné prázdniny.

Dominika a Martina, CVČ Stonožka

Včelička sa predstavila 
6. marec 2008 - pre niekoho jeden

z množstva všedných dní, pre deti a peda-
gógov z materskej školy v Sotine s veľkým
D. Deň, v ktorom sa deti predškolského
veku zúčastnili regionálnej súťažnej prehli-
adky detskej dramatickej tvorivosti okre-
sov Senica a Skalica pod názvom Senické
zrkadielko Anky Gamanovej. Deň, v kto-
rom vyvrcholilo niekoľkomesačné úsilie
dramatického krúžku Včelička pod vede-
ním pani učiteľky Jany Švarcovej. Deti boli
najmladšími účastníkmi tejto súťaže. 

Súbor Včelička má v našej materskej
škole už niekoľkoročnú tradíciu, ako krú-
žok pre deti predškolského veku spolu
s výtvarným krúžkom funguje v našom
zariadení dva roky. Zameriava sa na rozví-
janie tvorivého dramatického prejavu detí
predškolského veku, na rozvíjanie komuni-
kačných schopností detí verbálneho
i neverbálneho charakteru, podporuje
schopnosť detí viesť monológ i dialóg.
Pozornosť venujeme tiež osvojovaniu si
schopnosti prirodzene vystupovať pred
obecenstvom, rozvíjať sebadôveru, seba-
vedomie, ale i sebaovládanie detí ako aj
schopnosť tímovo spolupracovať. Pro-
striedkom pre realizáciu cieľov i úloh dra-
matického krúžku je pre deti pestrá paleta
starostlivo vyberaných a volených hier či
cvičení. Získané poznatky sa postupne
zúročujú v krátkych etudách, z ktorých sa

ako z mozaiky krok za krokom tvorí roz-
právkový príbeh.

Príbeh, ktorý mala možnosť v tomto
školskom roku vidieť nielen odborná poro-
ta, ale aj diváci v hľadisku, mal názov Roz-
právka o Veternom kráľovi. Autorkou sce-
nára, réžie, ba i kostýmov a bábok bola
pani učiteľka Jana Švarcová, ktorá zane-
cháva vo svojej práci nielen pečať odbor-
ných vedomostí, ale aj kus svojho srdca.

Umiestnenie na prvých troch stupien-
koch súťažnej prehliadky v náročnej kon-
kurencii súborov starších žiakov zo základ-
ných škôl síce naši malí nezískali, ale mož-
nosť ukázať, čo všetko dokážu zvládnuť
v oblasti dramatického vyjadrovania sa aj
deti predškolského veku, je dostatočným
zadosťučinením.

Pripravujeme: V spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom v Senici v júni uve-
dieme rozprávkový príbeh O Veternom
kráľovi na podujatí pod názvom Deti
deťom. PaedDr. Jana Hlavačková

zástupkyňa riad. MŠ Senica

Stonožkina ponuka
4. 4.,  10.30 hod., CVČ
Karaoke show  – spevácka súťaž pre deti
do 12 rokov
* možná účasť triednych kolektívov ako
divákov

11. 4.,  8. hod.,   športová hala Senica
Majstrovstvá kraja vo volejbale stredných
škôl

25. 4.,   9.– 21. hod.,  Dom kultúry 
POP SENICA – 9. ročník speváckej
a hudobnej súťaže

(ostatné aprílové podujatia ako sú predme-
tové olympiády, okresné kolá  športových
súťaží a cyklus besied pre žiakov ZŠ sú
určené pre vopred prihlásených)

Blahoželáme Stonožkárom
* detskému divadelnému súboru Centra
voľného času za získanie 2. miesta

na okresnej divadelnej  prehliadke Zrka-
dielko Aničky Gamanovej  s divadielkom
Keď lístie z duba opadá, v réžii Dominiky
Vaculovej. Účinkujúci: Ján Trimmel,
Dominika Dorotková, Veronika Kuzlbaue-
rová, Margitka  Havlíková,  Martin Kamil
Mudroch, Mirka Slobodová a Lenka
Mudrochová.

* tanečnej skupine Sonny junior, Kuriatka
a Bambuľky za úspešnú reprezentáciu  na
celoslovenskom Považskom tanečnom
pohári 15. marca:   5. miesto diskoskupina
Kuriatka, 7. miesto diskoskupina  Bambu-
ľky, finále - 7. miesto diskoduo Z. Kádeková
a M. Záškvarová, 
semifinále – 13.miesto N. Šišková a K.
Moleková.

*tanečnej skupine West breakers za získa-
nie 12. miesta na česko-slovenskej 
breakdancovej súťaži SESSION Bojnice
2008 (battle), v konkurencii 
24 českých a slovenských mládežníckych
a dospeláckych break teamov.
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Spomienka na J. M.
Hurbana  

21. februára si celá kultúrna verejnosť
Slovenska pripomenula 120. výročia úmr-
tia výraznej osobnosti našich národných
dejín  Jozefa Miloslava Hurbana. 22. feb-
ruára  sme v Hlbokom  dôstojne ukončili
Rok Jozefa Miloslava Hurbana, vyhlásený
predsedom Národnej rady Slovenskej
republiky Pavlom Paškom vo februári uply-
nulého roka. Je potešiteľné, že spomienka
sa uskutočnila za prítomnosti najvyšších
ústavných a vládnych činiteľov Slovenskej
republiky a Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania (ECAV) na Slovensku.

Spomienkové oslavy začali pietou pri
mohyle J. M. Hurbana na hlbockom sta-
rom cintoríne. Veniec k hrobu položili pre-
zident Slovenskej republiky Ivan Gašparo-
vič, podpredsedníčka parlamentu Anna
Belousovová, predseda vlády SR Róbert
Fico, predseda Trnavského samosprávne-
ho kraja  a poslanec NR SR Tibor Mikuš,
generálny dozorca ECAV na Slovensku
Pavel Delinga spolu s kňazmi a seniorom
Myjavského seniorátu Jurajom Šefčíkom,
zástupcovia miestnych samospráv, štátnej
správy, kultúrnych spolkov a inštitúcii a čle-
novia rodiny Jozefa Miloslava Hurbana. 

S príhovormi vystúpili prezident repub-
liky Ivan Gašparovič a premiér Róbert
Fico.

Prezident republiky spolu s ďalšími hos-
ťami v sprievode starostu obce Pavla
Holejšovského a farárky Anny Ďurcovej
navštívili  kostol, v ktorom Hurban viac
ako štyridsať rokov pôsobil. 

Spomienkové oslavy vyvrcholili v Kul-
túrnom dome v Hlbokom príhovorom sta-
rostu obce Pavla Holejšovského, podpred-
sedníčky NR SR Anna Belousovovej, člena
výboru Matice slovenskej  Stanislava Baja-
níka, seniora Myjavského seniorátu Juraja
Šefčíka a PhDr. Natálie Rolkovej za Parla-

mentný inštitút NR SR .
Program pokračoval scénickým pás-

mom  Juraja Sarvaša Pasovanie s víchrom,
ktorého súčasťou boli vstupy speváckeho
zboru Cantilena.

Na podujatí zaujala i prezentácia
známky Jozefa Miloslava Hurbana a obál-
ky prvého dňa, ako aj dvoch nových kniž-
ných titulov – Jozef Miloslav Hurban, prvý
predseda Slovenskej národnej rady, ktorej
zostavovateľkou bola PhDr. N. Rolková
a kniha  vrbovského kňaza Miroslava
Hvožďaru ml. - Jozef Miloslav Hurban
a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi
a národa.

V nedeľu 24. februára, v deň výročia
pohrebu Jozefa Miloslava Hurbana, sa
konali v miestnom chráme služby Božie.
Slávnostným kazateľom bol generálny bis-
kup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.
Účastníkom sa prihovoril i podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič. Jeho starý otec
bol lekárom v Senici a bol jedným z tých,
ktorí stáli pri smrteľnej posteli Hurbana.

I keď sa J. M. Hurban  na Záhorí  nena-
rodil, všetky jeho aktivity sú s naším kra-
jom a najbližším okolím veľmi úzko späté.
Dôležité je, aby sme jeho odkaz, jeho
vieru v slovenský národ, ktorý má podľa
neho predpoklady „presadiť sa v aréne
Európy bohatstvom ducha, klenotmi litera-
túry, umenia a vedy“ naplnili i po skončení
jeho pamätného roka.

Katarína Soukupová
Foto O. Zlochová, M. Soukup 

Poznávajka 
o Dobšinskom  

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila
i v tomto roku už IX. ročník Týždňa slo-
venských knižníc na 10. – 16. marec
s návrhom, aby 16. marec – deň 180. výro-
čia narodenia slovenského rozprávkara
Pavla Dobšinského, bol každoročne
Dňom slovenskej rozprávky.

Záhorská knižnica v Senici tiež využila
túto možnosť, aby mohla spropagovať
svoju činnosť a pripraviť pre svojich použí-
vateľov zaujímavé podujatia.

Hneď otváracia akcia nazvaná  Naro-
deninová oslava Pavla Dobšinského
vychádzala z myšlienky bližšie predstaviť
detskému čitateľovi  slovenského zberate-
ľa rozprávok .  Mali sme šťastie, že spolu-
pracujúca VII. materská škôlka na ulici
Janka Kráľa  pod vedení pani učiteľky
Anny Slobodovej  si náš zámer  osvojila
a s deťmi pripravila zdramatizované
pásmo  Zrodil sa rozprávkar. V jeho záve-
re  si už všetci spoločne rozprávku Soľ nad
zlato i zilustrovali. 

Pravidelne sa so žiakmi nižších roční-
kov ZŠ v Senici  stretávame v Centre
voľného času Stonožka. Chodí za nimi
maskot detského oddelenia našej knižnice
Poznávajka. Tohto roku deťom   druhých
ročníkov z II., III. a IV. ZŠ prezradila
okrem noviniek z knižnice i veľa o výročí
slovenského rozprávkara. Potom deti
spolu s Poznávajkou  roztočili rozprávkové
vretienko a napísali si  spoločne vlastnú

rozprávkovú knižku. 
V piatok 14. marca sme mali    veľkú

návštevu  detí z Domu sociálnych služieb
Svetluška, ktoré spolu s pani učiteľkou
Evou Krištofovou  v knižnici hľadali Janka
Hraška, aby sa s ním potom mohli pri jeho
rozprávaní zabaviť.

S veľkým záujmom pedagógov a štu-
dentov sa stretla i predajná výstava naj-
novšej produkcie českého vydavateľstva
odbornej literatúry Portál, sprievodné
výstavky  - Najkrajšie rozprávky Pavla Dob-
šinského a divadelný plagát k 120. výročiu
narodenia nórskeho dramatika Henrika
Ibsena. 

Pracovníci knižníc okresov Senica
a Skalica  si na vzdelávaco-informačnom
stretnutí  porozprávali, čo nové v sloven-
skom i záhoráckom knihovníctve. 

Týždeň slovenských knižníc splnil cieľ,
ktorý sme si stanovili  - zviditeľnil  knižni-
cu, potešil jej čitateľov a knihovníčky utvr-
dil v presvedčení, že naša práca má
zmysel. Katarína Soukupová

Foto M. Soukup

Chystám Ti miesto 
V rámci Týždňa slovenských knižníc

Záhorská knižnica čitateľskej verejnosti
i v tomto roku ponúkla  literárno-hudobný
večer v priestoroch Záhorskej galérie. Bol
venovaný literárnej historičke a vysoko-
školskej pedagogičke pani Eve Fordinálo-
vej,  ktorá predstavila prítomným svoju naj-
novšiu básnickú zbierku Chystám Ti mies-
to ...  Atmosféru večera príjemne dotvoril
profesionálny  prednes pani Hildy Michalí-
kovej. Tiež skladby v podaní Chrámového
zboru pri Rímskokatolíckom farskom
kostole   Panny Márie v Senici, ktorý vedie
dirigentka a sólistka  Katarína Kružíková,
rovnako i sólový spev  Martiny Trškovej
a hudobný sprievod Petra Fordinála umoc-
nil slávnostnú chvíľu.

Katarína Soukupová, foto M. Soukup

Eve Fordinálovej (vľavo) blahoželá pred-
nostka MsÚ Senica K. Vrlová.
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Podvodné e-maily 
Slovenská sporiteľňa upozorňuje klien-

tov na podvodné e-mailové správy, ktoré
majú vzbudiť dojem, že boli odoslané
z e-mailovej adresy Slovenskej sporiteľne.
Ich cieľom je získať od klientov citlivé ban-
kové údaje a následne sa pokúsiť o ich zne-
užitie. Slovenská sporiteľňa žiadnu podob-
nú správu neposielala a v žiadnom prípade
nepožaduje od klienta zaslanie citlivých
údajov, ako sú prístupové čísla a heslá
prostredníctvom e-mailu. Slovenská
sporiteľňa žiada klientov, aby v žiadnom
prípade na takéto e-mailové správy
neodpovedali.

Štatistické zisťovanie 
Po vstupe do Európskej únie sa Sloven-

ská republika prostredníctvom Štatistické-
ho úradu SR zapojila do realizácie Zisťova-
nia o príjmoch a životných podmienkach
domácností (EU SILC) ako projektu európ-
skych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto
zisťovania je vytvoriť spoločný rámec na
systematickú tvorbu štatistík krajín Európ-
skej únie o príjmoch a životných podmien-
kach domácností. Táto štatistika bude
novým zdrojom údajov o príjmoch, úrovni
a štruktúre chudoby a sociálneho vylúče-
nia v krajinách Európskej únie. Na Sloven-
sku bolo do zisťovania pre rok 2008 vybra-
ných viac ako 300 miest a obcí, medzi nimi
aj mesto Senica. Do zisťovania v Sloven-
skej republike je zaradených takmer 6000
domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1.
do 30 apríla.

V tomto období vybrané domácnosti
v meste Senica navštívi pracovník povere-
ný funkciou opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnosti osobitným
poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú budú anonymné a použité výluč-
ne na štatistické účely. Ochranu dôver-
ných údajov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôver-
ných údajov zodpovedá Štatistický úrad
Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR

pracovisko Trnava

Čo robiť? 
Nie každý z nás vie

presne a správne zareago-
vať, ak sa dozvie, že jeho
dieťa je ohrozené drogou
alebo inou návykovou
látkou. V prvom rade

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

Linka pomoci pre závislých od alkoholu

a drog 
Bratislava 02 / 43 33 80 41 (pondelok–štvr-
tok 8.00–18.00 hod, piatok 8.00-14.00) 
Bratislava 02 / 53 41 74 64 
Protidrogová linka mladých 
Bratislava 02 / 43 33 00 49 
Linka dôvery pre drogovo závislých 
Bratislava 02 / 62 24 68 36 

Odborná pomoc: 
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Inštitút drogových  závislostí  
Hraničná 2, P.O. BOX 51 
827 99 Bratislava 
Tel. 02/5341 7462, 02/5341 7464,
02/5341 7467, fax 02/5341 7475

Chráňme si lesy 
Požiare spôsobujú každoročne veľké

škody na majetku či už v súkromnom,
družstevnom, komunálnom alebo štát-

nom vlastníctve. Požiare v prírode okrem
škôd materiálnych spôsobujú aj veľké
ekologické škody, ktorých obnova trvá aj
niekoľko desaťročí. Máme v pamäti
rozsiahle lesné požiare na Záhorí ako aj
požiar v Národnom parku Slovenský raj,
Vysoké Tatry, ktoré spôsobili nielen veľké
finančné a ekologické škody, ale žiaľ
i straty na životoch.

Na území Slovenskej republiky vzniklo
v roku 2007 celkom 14 363 požiarov čo
v porovnaní s rokom 2006 predstavuje
nárast o 4103 požiarov. Z analýzy požia-
rovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupi-
nou sú požiare v prírodnom prostredí. Za
uplynulý rok je v SR evidovaných 10 910
týchto prípadov, čo oproti predchádzajú-
cemu roku znamená nárast o 3     898 prí-
padov. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvo-
ria požiare trávnatých porastov.

V prírodnom prostredí vzniklo v okrese
Senica v roku 2007 93 požiarov z celko-
vého počtu požiarov 138. Najčastejšou
príčinou vzniknutých požiarov bola
nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb,
a to v 108 prípadoch. 

V odvetví lesného hospodárstva vznik-
lo v roku 2007 v našom okrese 16 požia-
rov, čo predstavuje  v porovnaní s rokom
2006 nárast o 5 požiarov a priama škoda
bola vyčíslená sumou 2 158 900,- Sk, čo
predstavuje oproti r. 2006 nárast o 2 117
700,- Sk. Priamo v lesných porastoch
vzniklo 15 požiarov s celkovou škodou
158 900,- Sk. Najčastejšou príčinou vzniku
lesných požiarov bola, ako každoročne,
nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb,
a to v 14 prípadoch.

Začiatok jari, kým zeleň nevyrastie,
býva poznačená suchým počasím sprevád-
zaným vetrom. Toto obdobie, kedy sa v prí-
rode vyskytuje veľa vyschnutej hmoty –
suchá tráva, lístie, suché konáre, časti
vyschnutých stromov, suché popínavé rast-
liny – to všetko sú veľmi dobré materiály
pre vznik a šírenie požiarov v lesných
porastoch. Preto je potrebné v tomto
období správať sa veľmi opatrne a ohľadu-
plne, aby nedochádzalo k vzniku požiarov.
Je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
1. Nezakladať oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň
a netáboriť mimo vyznačených miest.
2. Nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru. Miestom so zvýšeným
nebezpečenstvom je v čase jarného
a suchého letného počasia celá príroda,
zvlášť lúky, lesy, záhrady, ale aj priestran-
stvá v blízkosti lesov.
3. Spaľovanie horľavých látok vykonávať
v typizovaných palivových spotrebičoch.
Ak to nie je možné a horľavé látky sa spa-
ľujú na voľnom priestranstve, nespaľovať
ich počas vetra a suchého počasia. Miesto
spaľovania je treba obkopať alebo obložiť
kameňmi, spaľovať len malé množstvá
a po spaľovaní poliať spálenisko vodou.
Počas spaľovania musia byť prítomné
aspoň dve osoby a mať k dispozícii zásobu
vody, prípadne iné hasiace náradie.

(pokračovanie na str. 13)
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Možná cesta ku zdraviu 
Pozývame vás na informačnú bezplatnú
prednášku,  ktorá sa bude konať dňa 
5. apríla  o 15. hod v hoteli Branč. Týka sa
učenia Bruna Gröninga a hovorí o jedno-
duchej a prirodzenej ceste ku zdraviu. 
Učenie Bruna Gröninga: vo vyspelých kul-
túrach ľudstva sa po tisícročia hovorí o exi-
stencii jednej vyššej sily, ktorá je schopná
pomáhať a liečiť. Človek je liečivými vlna-
mi obklopovaný všade, je potrebné len ich
prijímať.  Ide  o preukázateľné pôsobenie
duchovnej sily, ktorej pozitívne výsledky
obstoja i pred lekárskymi a psychologický-
mi vyšetrovacími metódami. Dochádza tu
často k prekvapivým vyliečeniam zo závis-
lostí a z dlhoročných organických a psy-
chických onemocnení. Podľa učenia Bruna
Gröninga (1906-1959) je Boh najväčším
lekárom ľudstva. Pre neho neexistuje žiad-
na nevyliečiteľná choroba, ale len ľudia,
ktorí ešte nie sú schopní otvoriť sa duchov-
nému pôsobeniu. Kruh priateľov Bruna
Gröninga je celosvetovo jedno z najväč-
ších zoskupení pre liečenie duchovnou
cestou. Nerobí  sa žiadne lekárske pozoro-
vanie ani ošetrovanie. Podstatnou súčas-
ťou učenia je zachovanie slobodnej vôle.
Všetky náklady Kruhu priateľov BG sa
pokrývajú len z dobrovoľných darov. Stále
znova a znova ľuďom radí: „Nebuďte ľah-
kovážni a presvedčte sa o všetkom sami!”
Kontakt: 0905 797 483 // 0911 640 606,
www.bruno-groening.org/tsch OG

Chráňme si lesy
(dokončenie zo str. 12)

4. Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že vypa-
ľovanie porastov akéhokoľvek druhu je
zákonom zakázané.
5. V prípade, že fyzická osoba vypaľuje
porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakla-
dá oheň v priestoroch  alebo na miestach,
kde by  mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
manipuluje s otvoreným ohňom na mies-
tach so zvýšeným nebezpečenstvom vzni-
ku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia,
alebo svojím konaním spôsobí vznik poži-
aru, bude jej podľa zákona o ochrane pred
požiarmi uložená pokuta, ktorá môže byť
až do výšky 10 000,- Sk.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Senici 18. marca
na  pracovnej porade pre zložky zaintere-
sované na zabezpečovaní ochrany lesov
pred požiarmi oboznámilo nielen so šta-
tistikou požiarovosti, ale i s opatreniami na
zabezpečenie ochrany lesov pred požiar-
mi v roku 2008, ktoré vyplývajú zo všeo-
becne záväzných právnych predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi.

npor. Ing. Jarmila Drinková 
samostatný inšpektor OR HaZZ

Spoločnosť A – OMEGA s.r.o., hľadá pre svojho  klienta vhodných 
kandidátov  na pracovnú pozíciu

Výrobná pracovníčka / pracovník

Definovanie pozície Ide o pracovnú pozíciu v novovybudovaných výrobných priestoroch, je to  práca na jednu zmenu,
v čistom prostredí.
Pracovník si sám kontroluje a konkrétne  zodpovedá za výstupy , ktoré urobí.
Práca vyžaduje trpezlivosť a presnosť, dôraz je na detail.
Pracovník bude v skúšobnej dobe zaúčaný individuálne.

Požiadavky • vzdelanie - stredné odborné ( maturita, výučný list )
na pracovníka • manuálna zručnosť, trpezlivosť

• zodpovedný prístup
• pozornosť, systematickosť, dodržiavanie dohodnutých pracovných postupov

Pracovisko MYJAVA  - dopravu firma zabezpečí

Výberové pohovory budú vždy v piatok v Senici na 3. Základnej škole, Sadová ul. (za Billou), bude ich zabezpečovať
spoločnosť

Bernolákova 1/A,  901 01 M A L A C K Y ,

omega@a-omega.sk ,  t.č.  : 034 / 772 23 36,  0905 303 291, 0911 221 795

Žiadosti zasielajte na uvedenú adresu, kde získate aj bližšie informácie.

Záujemcovia budú informovaní o termíne telefonicky.

Dopravná výchova  
Ročne na slovenských cestách vyhasne

vyše 600 ľudských životov, z toho približ-

ne 60 detských. Za posledných 10 -15
rokov sa značne obnovil vozový park, pri-
budli nové kilometre diaľnic, zvýšila
sa hustota premávky, ale dopravné ihriská
sú nefunkčné a dopravná výchova takmer
vypadla z učebných osnov.

Preto Ministerstvo školstva  SR vypra-
covalo Návrh koncepcie vyučovania
dopravnej výchovy na základných  ško-
lách v SR a následne Projekt priebežného
vzdelávania  učiteľov Dopravná výchova
na základných školách. Garantom vzdelá-
vania je Metodicko – pedagogické cent-
rum a v našom regióne sa uskutočnili 18.
marca a 1. apríla  na III. ZŠ Senica seminá-
re k danej problematike. Zúčastnilo sa ich
15 učiteľov I. a II. stupňa základných škôl
z blízkeho okolia a Senice. Cieľom štúdia
je získať kompetencie na realizáciu
dopravnej výchovy, oboznámiť sa s meto-
dikou výučby dopravnej výchovy (pravidlá
cestnej premávky, technika v doprave,
zdravotná príprava) simulácie doprav. situ-
ácie a praktické cvičenia. Podľa štatistík je
príčinou nehôd chodcov nedisciplinova-
nosť a nedodržiavanie pravidiel cestnej
premávky.

Dopravná výchova pomôže deťom
osvojiť si základné návyky správania na
cestách, a teda sa môže stať významným
prvkom v znižovaní tragédií na našich
cestách. S. Chábelová

riaditeľka III. ZŠ  
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Aj najmladší s medailami 
Na stredoeurópskom pohári v karate 1.

marca v poľskej Lodži sa v reprezentácii
Slovenska predstavili i dvaja pretekári
Hanko Senica.  Obaja si v reprezentač-
nom kimone so štátnym znakom viedli
vynikajúco, veď v konkurencii 39 výprav
zo 7 krajín (Poľsko, Česká republika, Lotyš-
sko, Ukrajina, Belgicko, Veľká Británia
a Slovensko) zvíťazili. 14-ročný Michal
Toure získal zlato v kata dorastencov pred
svojím reprezentačným kolegom Bušov-
ským a dvojicou Poliakov - Lempartom
a Walusom. Štvrtá najlepšia dorastenka
v Európe, 17-ročná Monika Čulenová, sa
po návrate z európskeho šampionátu
v Taliansku, kde podľa názoru mnohých
mala byť minimálne bronzová, dostáva do
zvyčajnej víťaznej fazóny. V staršej kate-
górii junioriek triumfovala vo finále nad
Liptákovou. Na 3. mieste skončili Przadka
z Poľska a Fereková zo Slovenska.

Rovnako dve zlaté medaily si vybojova-
li i najmladší bojovníci zo senického klubu
na Morave. V našom najbližšom zahranič-
nom meste v Hodoníne sa 1. marca usku-

t o č n i l o
záverečné
kolo České-
ho pohára
v godžu
k a r a t e .
V žiačkach
z v í ť a z i l a
jasne 11-
ročná Alž-
beta Oveč-
ková, ktorá
v Čechách
ešte nepre-
hrala a na
M-ČR 2008

12. apríla ide jednoznačne s cieľom
vyhrať. V Hodoníne vyhrala všetky svoje
súboje 3:0 a až za ňou skončili Brnianky
Sabová a Latíková. Druhé zlato si priniesol
a krásna medaila bude vždy pripomínať
jeho prvé víťazstvo na turnaji, talentované-
mu Tomášovi Babicovi v kategórii žiaci.

Víťaznú šnúru z Čiech si mladá hviez-
dička senického karate Ovečková udržala
i na Slovensku. Na 3. kole Slovenského
pohára žiakov v Komárne 8. marca sa
bojovalo i o postup na žiacke majstrovstvá
Slovenska. Neporaziteľnosť držiteľky
modrého pásu skúšali vo vyraďovacích
kolách postupne Cerovská (Topoľčany),
Níznerová (Bratislava), Chovancová
(Nitra), Sluková (Komárno) a vo finále
Mikušková (Bánovce). Všetky zápasy Alž-
betka vyhrala a je hlavnou kandidátkou na
titul žiackeho majstra na blížiacom sa žiac-
kom šampionáte 10. mája v Košiciach.

Seniori bojovali v ten istý víkend na
vysoko hodnotených medzinárodných
majstrovstvách Holandska. Slávny už 32.
ročník Dutch open v Rotterdame prilákal
špičkovú konkurenciu z celého sveta.
Obidve zverenkyne MUDr. M. Čulena -
Vašeková i Ištvánková postupovali vyraďo-
vacím sitom výborne. Dlhoročnú stálicu
na európskych tatami Mirku Vašekovú
zastavila až v 3. kole Sanchezová z Vene-
zuely, pojem vo svetovom karate, ktorá
zvíťazila i celkovo, ale zároveň tak potiahla
senickú karatistku do opravných kôl
a súbojov o bronz. Vašeková zvíťazila i vo
svojom štvrtom súboji, ale pri ňom sa jej
obnovilo zranenie chrbta a do posledné-
ho súboja o bronz nastupovala s veľkým
sebazaprením a bolesťami. Jej súperkou
bola kamarátka a veľmi nádejná juniorka
Ištvánková, s ktorou Mirka ešte nikdy
neprehrala, ale tento raz nemohla ísť napl-
no a bronz si z krajiny tulipánov odviezla
Ištvánková. Kvôli zraneniu Vašekovej
nemohlo na turnaji nastúpiť družstvo žien
(Vašeková, Ištvánková, Michálková), ktoré
si trúfalo tiež zasiahnuť do boja o medaily.
Posunuté platničky jej zrejme zabránia
zúčastniť sa i na najväčšom slovenskom
turnaji karate, známej Veľkej cene Sloven-
ska. Jej 28. ročník sa uskutoční 13. apríla
v športovej hale na Pasienkoch v Bratisla-
ve. Grand Prix Slovenska by mohla napo-
môcť juniorskej reprezentantke Čulenovej
ešte viac preraziť medzi slovenskú ženskú
špičku. Na Majstrovstvách Slovenska seni-
orov 15. marca v Žiline si mladá ambicióz-

Dorastenci do extraligy
Senickí hokejoví dorastenci si v baráži

o postup do extraligy vybojovali postup
do najvyššej dorasteneckej súťaže na
Slovensku.

O svoj vytúžený postup však museli
zverenci trénerov Pavla Klečka a Jaroslava
Šullu tuho bojovať. Po tom, čo v predpo-
slednom zápase vyhrali v Trebišove 4:3 až
po samostatných nájazdoch, v závereč-
nom súboji v Spišskej Novej Vsi museli zví-
ťaziť. Chlapci duel zvládli výborne, dotiah-
li ho do víťazného konca 5:3 a mohla sa
začať pravá nefalšovaná radosť z postupu.
Tá trvala nielen počas dlhej cesty z výcho-
du republiky, ale pokračovala i na senic-
kom zimnom štadióne, kde ich už čakali
senickí fanúšikovia, členovia rodín či
kamaráti. Chlapcom k postupu srdečne
blahoželáme a v extralige prajeme ďalšie
úspechy. NS

POP Senica sa blíži 
Ťahákom I. Štroffek 

Hudobný zážitok sľubujú organizátori
z CVČ v piatok 25. apríla, kedy v Dome
kultúry  pripravujú 9.ročník regionálnej
speváckej a hudobnej súťaže pre deti
a mládež POP SENICA 2008. 

Doobeda sa môžu prísť žiacke kolektí-
vy zo škôl, ale i verejnosť pozrieť na dva
súťažné koncerty speváckych skupín,
retro kategórie a sólistov do 11, 15 a 19
rokov, doplnené o tanečné vstupy, súťaže
pre divákov a vystúpenie hostí. Tými budú
Peter Pecha, finalista súťaže Elán je Elán,
a Katarína Smolinská, finalistka III. série
SuperStar.
Začiatky doobedňajších koncertov sú
o 9.30 a o 11.15 hod., vstupné 20  Sk

Očakávaná súťaž hudobných skupín
v kategórii detí do 16 rokov a mládeže do
21 rokov sa začne v dome kultúry o 15.
hod. a bude sa na čo pozerať a najmä čo
počúvať. Na meranie hudobných síl sa pri-
pravujú hudobné skupiny zo Senice (CVČ,
ZUŠ), Skalice, Gbelov, Myjavy, Jablonice,
Malaciek a Kremnice. Vyzývame preto
Seničanov - príďte podporiť svojich kama-
rátov, spolužiakov a známych, budú to
v silnej konkurencii potrebovať. Je to pia-
tok poobede, niet sa kam ponáhľať a sym-
bolické vstupné 30 Sk vás určite nepoloží.
A správni fanúšikovia môžu priniesť i trans-
parenty!

Galakoncert POP Senica sa začína
o 18. 30 hod. Jeho súčasťou bude finále
súťaže staršej kategórie hudobných sku-
pín,  vyhodnotenie celej súťaže, vystúpe-
nie víťazov jednotlivých kategórií a najmä
hostí.  Predsedom poroty POP a hlavným
ťahákom večera bude Ivan  Štroffek,
úspešný finalista II. série SuperStar. Pred-
predaj vstupeniek na Galakoncert v CVČ
je  od 8. apríla. D. Kopecká

na majsterka vybojovala bronzovú medai-
lu, keď pred seba pustila iba dve staršie
súperky. Víťazku Longovú (Rapid Bratisla-
va) a odchovankyňu senického karate
Eriku Hrušeckú (Tekdan Bratislava). Zlato
v kumite žien získala na seniorskom šam-
pionáte ďalšia Seničanka (bronzová z ME
2007) Lucia Povalačová, teraz zápasiaca
za CMK Banská Bystrica. E. J.

O veľkonočné vajíčko 
21. marca zorganizoval amatérsky stol-

notenisový oddiel Raketka Senica v spolu-
práci so IV. základnou školou v Senici na
Mudrochovej ulici  tradičný turnaj
O veľkonočné vajíčko. Turnaja sa zúčast-
nili 48 hráčov zo Senice a blízkeho okolia,
Skalice, Trnavy a Hodonína. Hralo sa
systémom šiestich skupín po osem hráčov,
každý s každým. Po určení poradia v sku-
pinách už len k.o. systémom. Všetci účast-
níci turnaja skonštatovali, že každoročne
stúpa úroveň hry a niet už jasných favori-
tov na víťazstvo. Najlepšie športové výko-
ny podali Vladimír Baldrián z Hodonína,
ktorý obsadil 1. miesto, hneď za ním skon-
čil domáci hráč Vladimír Šváček a tretie
miesto získal Jozef Petrovič zo Štefanova.
V rámci turnaja boli vyhodnotení i najús-
pešnejší hráči Raketky, Senica a to v pora-
dí: Slavomír Grimm, Marián Kufel a Jaro-
slav Fedor. B. Grimm
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Stolnotenisový kemp
Rodičovské združenie pri IV. ZŠ na

Mudrochovej ulici  organizuje od 27. júla
do 1. augusta  prázdninový stolnotenisový
kemp mládeže, ktorý bude prebiehať
v budove školy. Ubytovanie je zabezpeče-
né v chate Rekreačných služieb mesta
Senica  na Kunovskej priehrade.  V cene 3
900 Sk je zahrnutá plná penzia, pitný
režim, ubytovanie, 2-fázový tréning pod
odborným vedením, tréning s robotom
a regenerácia.  Záväzné prihlášky treba
poslať e-mailom do 31. marca na adresu
p.truban@centrum.sk alebo poštou na
Peter Truban, J. Mudrocha 1355/35, 905
01 Senica  

Hasičská súťaž
Dobrovoľný hasičský zbor Senica  a I.

základná škola v Senici zorganizovali 1.
marca  2. ročník súťaže mladých hasičov
O putovný pohár riaditeľa I. ZŠ v Senici.
Hoci súťaž nemá dlhú tradíciu, našla si
svojich priaznivcov. Svedčí o tom účasť 30
kolektívov (11 dievčenských a 19 chlap-
čenských) z okresov Senica, Skalica, Myja-
va i vzdialenejšieho Púchova. 

Súťaž neprebiehala  v telocvični, ako by
sa mnohí domnievali, ale priamo na chod-
bách školy. Je určená pre 5-členné kolektí-
vy chlapcov a dievčat od 6 do 16 rokov.
Fyzicky náročný beh po prízemí a troch
nadzemných podlažiach a zároveň plne-
nie disciplín a zdolávanie prekážok dal
zabrať aj tým najzdatnejším. Neišlo však
len o rýchlosť. Rovnako dôležitá bola
i presnosť. Do výsledného času sa započí-
taval nielen čas behu a výhodové body za
vek súťažiacich, ale i trestné body
(za nedôsledné plnenie disciplín na stano-
viskách). 

Senica mala v súťažnom poli bohaté
zastúpenie. Dva kolektívy súťažili v kate-
górii dievčat, tri v kategórii chlapcov. Pre
mnohých to bola vôbec prvá súťaž. Naši
chlapci boli jednoznačne najmladší, no
napriek tomu sa v súťažnom poli nestratili. 

Najlepšie sa so súťažnou dráhou popa-
sovali dievčatá zo Senice v zložení: Lujza
Skalová, Petra Koprnová, Laura Riganová,
Erika Sabayová a Kristína Vaculová. Nielen-
že zvíťazili v dievčenskej kategórii, ale dosi-
ahli absolútne najlepší čas, čím sa stali drži-
teľkami putovného pohára pre rok 2008.
Aj druhé miesto si vybojovali dievčatá zo

Senice, tretie boli dievčatá zo Sobotišťa.
V kategórii chlapcov zvíťazilo družstvo Jab-
lonica I., na druhom mieste sa umiestnili
chlapci z Moravského Sv. Jána, tretie mies-
to obsadilo družstvo Jablonica II.

Samostatnou súťažnou disciplínou
bolo uzlovanie. V tejto disciplíne jedno-
značne kraľovali deti z Púchova, keď obsa-
dili prvé tri miesta v dievčenskej i chlap-
čenskej kategórii.

Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých
troch miestach, prevzali diplomy a športo-
vé poháre z rúk riaditeľa I. základnej školy
Mgr. Viktora Blažeka a hlavného rozhod-
cu súťaže Ľubomíra Žáka.

Súťaž tohto druhu je v našom regióne
ojedinelá. Možno aj to je dôvod, prečo sa
teší čoraz väčšej obľube. Našou snahou
bude prilákať najlepšie kolektívy z regió-
nu, aby úroveň nielen tejto súťaže, ale aj
hasičského športu rástla, aby prilákala čo
najviac detí a mladých ľudí. MK

Titul obhájila Jednota 
V priebehu marca sa skončila ďalšia

etapa futsalu v Senici. Konkrétne XXIII.
ročník 1. ligy a XVII. ročník 2. ligy. Tento
halový šport má teda v našom meste dlho-
dobú tradíciu a má veľa fanúšikov. Ide
o rýchle, kombinačné, technické poňatie
futbalu na malom priestore.

Víťazstvo v 1. Senickej lige sa podarilo
obhájiť družstvu Jednota Tango 86 Senica,
ktoré má vo svojom kádri viacero skúse-
ných hráčov. Prvenstvo si zabezpečili už
kolo pred koncom ročníka po víťazstve
nad CNN. V poslednom dueli tak za nich
symbolicky mohla nastúpiť „stará garda“,
ktorá tvorila družstvo v minulých rokoch.
Aj preto zápas so Senstavom prehrali 2:3.
Majstrovské oslavy im však táto prehra
vôbec nepokazila. Práve družstvo Sensta-
vu Alfavaria skončilo v sezóne na striebor-
nom mieste, ktoré si zabezpečilo výhrou
nad majstrovským tímom. Bronzovú pozí-
ciu si v poslednom kole vybojoval tím
Panthers, ktorý v priamom súboji zvíťazil
nad Kútami. Na opačnom póle tabuľky sa
tuho bojovalo o záchranu v súťaži. Čierny
Peter nakoniec zostal družstvám 1. FC Alu-
plast a CSF Moby Dick. Tento tím podľa-
hol v záverečnom kole Steinu, ktorý sa na
úkor nich zachránil. Od 10. kola v súťaži
nepôsobilo ani odhlásené družstvo FC
Patrik „B“.

Najlepším strelcom XXIII. ročníka sa
stal Róbert Búzek z tímu FC Korlat Cerová,

ktorý brankárom nastrieľal úctyhodných
36 gólov. Iba o jeden gól menej zazname-
nal Miroslav Šefčík z družstva Bučo Seni-
ca. Tretiu priečku medzi strelcami obsadil
s 27 gólmi Branislav Tomek z Cerovej. Cel-
kovo padlo za celú sezónu 1265 gólov, čo
je priemer 7,35 góla na zápas. Aj tento
ukazovateľ potvrdzuje fakt, že v dueloch
padá veľa gólov a atraktivita im teda
nechýba.

Každoročne sa vyhodnocuje aj Fair
play, teda súťaž o najslušnejšie družstvá
v lige. Na prvom mieste sa umiestnilo
družstvo Panthers, na druhom Dandy
Rovensko a na treťom CSF Moby Dick.

Konečné poradie v 1. lige:
1. Jednota Tango 86, 2. Senstav Alfava-

ria, 3. Panthers, 4. Kúty, 5. Slovmetal, 6.
Dandy Rovensko, 7. Pánske odevy Laco, 8.
Mäs-com Victory team, 9. Bučo, 10. Nad
Ress, 11. Pneuservis Rojt, 12. Sokol Borský
Mikuláš, 13. FK ZIPP Skalica, 14. Alchem,
15. CNN, 16. FC Korlat Cerová, 17. FC
Stein, 18. CSF Moby Dick, 19. 1. FC Alu-
plast.

XVII. ročník 2. ligy vyhral úplne zaslú-
žene nováčik tejto súťaže, tím 1. SFC
Canaria team Malacky, keďže v súťaži vie-
dol celý čas. Zabezpečil si tak účasť v 1.
lige. Na striebornej pozícii skončil ambi-
ciózny celok Warriors Club 61, ktorý mal
takisto postupové ambície. Tretie miesto si
vybojovali hráči minuloročného prvoligis-
tu - Tsunami Jablonica. Zo súťaže minimál-
ne na jeden ročník vypadol Krokodíl
Čáčov a odhlásené družstvo VKS-Elto
Kunov. Najlepším strelcom súťaže sa stal
kanonier Šajdíkových Humeniec Tomáš
Velický, ktorý zaťažil konto brankárov 30
gólmi. O tri góly menej mal Martin Žužič
z Malaciek a na treťom mieste bol Viliam
Mach z družstva Schäfer & SIS. Aj tu sa
vyhodnocovala súťaž Fair play. Najslušnej-
ším tímom 2. ligy sa stalo postupujúce
družstvo z Malaciek.

Futsalová sezóna v Senici sa však ešte
nekončí, keďže naše mesto má zastúpenie
aj v najvyššej súťaži - Joma extralige, kde
sa už skončila základná časť. Družstvo FC
Patrik Senica v nej obsadilo 4. miesto, čo
je na nováčika súťaže slušné umiestnenie.
Teraz nasledujú súboje v play off a Seniča-
nia budú mať za svojho súpera družstvo
RCS Košice. Všetkých fanúšikov tohto
halového športu pozývame do športovej
haly na vyvrcholenie futsalovej sezóny.

Ivan Tobiáš
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Miroslav Bernát a Mariana Ščerbáková
Tomáš Martinkovič a Veronika Jánošíková
Ing. Jaroslav Krahulec a Miriam Vlčejová
Marian Mesíček a Anna Wágnerová
Matúš Škápik a Veronika Pisklová
Stanislav Prokeš a Lucia Macková

Vítame nových Seničanov
Dominik Boba narodený 24. septembra 2007 v Newham
Viktória Danielová narodená 16. decembra 2007 v Skalici
Kristína Hinerová narodená 17. decembra 2007 v Skalici
Viktória Hinerová narodená 17. decembra 2007 v Skalici
Jaroslav Vašek narodený 20. decembra 2007 v Skalici
Michal Slezák narodený 29. decembra 2007 v Skalici
Richard Kečkéš narodený 1. februára v Bratislave
Dominik Mareček narodený 2. februára v Skalici
Aneta Rusňáková narodená 7. februára v Myjave
Patrik Bajan narodený 14. februára v Skalici
Martin Kaňa narodený 14. februára v Skalici
Lukáš Bakič narodený 15. februára v Myjave
Sabina Bezdeková narodená 15. februára v Myjave
Matúš Jurka narodený 15. februára v Skalici
David Liška narodený 16. februára v Skalici
Matej Kramár narodený 19. februára v Skalici
Erik Hanus narodený 24. februára v Myjave
Valentína Burešová narodená 26. februára v Bratislave
Veronika Valentová narodená 29. februára v Skalici

Opustili nás
Ing. Milan Halás, Štefánikova 704 1. 2. 2008
vo veku 66 rokov
Jozef Čajkó, Sadová 629 4. 2. 2008
vo veku 76 rokov
Vladimír Hyránek, Robotnícka 55 4. 2. 2008
vo veku 56 rokov
Ivan Benda, J. Kráľa 728 6. 2. 2008
vo veku 47 rokov
Mária Haslová, Štefánikova 1377 6. 2. 2008
vo veku 79 rokov
Jozef Hrabovský, Štefánikova 1377 10. 2. 2008
vo veku 85 rokov
Mária Gažová, Štefánikova 1377 11. 2. 2008
vo veku 82 rokov
Ing. Vincenc Nedbálek, Štefánikova 723 11. 2. 2008
vo veku 80 rokov
Anna Pláňavská, Čáčov 176 11. 2. 2008
vo veku 68 rokov
Albína Fábiková, Kolónia 597 13. 2. 2008
vo veku 82 rokov
Jozef Liška, Vajanského 21 15. 2. 2008
vo veku 73 rokov
MUDr. Ivan Mach, Kvetná 1138 15. 2. 2008
vo veku 62 rokov
Alžbeta Písecká, Štefánikova 1377 19. 2. 2008
vo veku 75 rokov
Vendelín Vulgan, Palárikova 291 19. 2. 2008
vo veku 81 rokov
Jozefa Ralbovská, Štefánikova 1377 21. 2. 2008
vo veku 85 rokov
Alojz Škopec, Železničná 353 21. 2. 2008
vo veku 79 rokov
Anna Švárna, Štefánikova 1377 25. 2. 2008
vo veku 83 rokov
Alžbeta Šimková, Štefánikova 1377 27. 2. 2008
vo veku 79 rokov
Bernardina Varačková, Štefánikova 1377 27. 2. 2008
vo veku 85 rokov
Anna Janovíčková, Kalinčiakova 302 29. 2. 2008
vo veku 84 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 10.4. o 19. hod. Zuzana Smatanová a band - koncert vstupné

250 Sk
� 14.4. o 19. hod. Črepy lekna - predstavenie Divadla oProti,

vstupné 120 Sk
� 23.4. Senická divadelná jar - súťažná prehliadka
� 24.4. o 19. hod. Záhorácky kabaret , vstupné: 150 Sk
� 25.4. Pop Senica – hudobná súťaž amatérskych skupín –

organizátor CVČ

Pripravujeme na máj
� 8.5. Hana Zagorová – koncert 

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 12. 4. Výročná schôdza MS SČK
� 19. 4. o 19. hod. Reggae Baal – jarný – koncert troch skupín

a sound systemu v rytme reggae a ska, hrajú: Ska2tonics,
Reku synku, My-ghawa sound system, vstupné: 150 Sk

� 26.4. o 20. hod. -123 minut – koncert českej funky-jazzovej
kapely

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2008 oslávia:
80 rokov Květoslava Šeligová, Mária Jankovičová, Anna Križano-
vá, Mária Weltlerová, Milan Piskla, Helena Fritzová, Rozália Vudi-
ová, Ružena Fischerová, Anastázia Pupková a Anna Šullová.
85 rokov Hedviga Gbelcová, Anna Vázalová a Katarína
Šefčíková .
90 rokov Margita Mária Vudyová.
92 rokov Alžbeta Maroneková.

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

-123 minut - unplugged tour  
Trio fenomenálnych muzikantov na svojom prvom akustickom
turné. Minuty sú považované predovšetkým za koncertnú funky jaz-
zovú kapelu, ktorá je stálicou na českej hudobnej scéne už vyše 10
rokov. Brilantná inštrumentalita a dokonalá zohratosť skupiny vytvá-
ra na koncertoch ojedinelú atmosféru, kedy si poslucháči vychutná-
vajú každý jemný odtieň hudby. Pre skupinu je „unplugged“ koncert
náročnejší ako bežné vystúpenie, nakoľko sa muzikanti musia obe-
censtvu doslova vydať do poslednej nitky a často siahnuť na dno
svojich psychických síl. Na tomto netradičnom koncerte skupina
zahrá okrem najväčších hitov a povestných improvizácii aj svoje
staršie skladby alebo tie, ktoré  ešte neboli verejne uvedené. TS

Črepy lekna
Táto profesionálna divadelná inscenácia organizovaná pod zášti-

tou Mesta Senica v spolupráci s Divadlom o Proti uvidia diváci
v repríze. Hra Melánie Krajancovej inšpirovaná románom Borisa
Viana Pena dní spája tvorbu mladých umelcov Divadla oProti - štu-
dentov Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne (odbor
hudobná kompozícia, činoherná réžia, muzikál, dramaturgia)
s absolventmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave (odbor
bábkoherectvo). Mnohí z nich, ako Ján Hyža, Mirka Pavlíková,
Daniela Cádrová, sú rodákmi zo Senice. 

Režisérka Daniela Cádrová v hre zaujímavým výtvarným spraco-
vaním a podmanivou hudbou dosahuje poetických atmosfér, ktoré
sú oživené hravými a akčnými situáciami. Tu sa okrem hercov obja-
vujú i bábky ako groteskné postavičky, ktoré s nadhľadom pouka-
zujú na ľudskú hlúposť, bezcitnosť a rôzne podoby odľudštenia.
Vzťahy postáv Črepov lekna sa ničia pre pseudointelektuálstvo,
egoizmus, nezmyselné hodnoty, ale i pre  stret s neriešiteľnými pre-
kážkami... 

Inscenácia svojím básnicko - rozprávkovým charakterom a vyvá-
žením hravej formy s vážnym obsahom je vhodná pre široký divác-
ky okruh bez ohľadu na vek, vzdelanie či záujmy. TS
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na APRÍL 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Utorok 1. a streda 2. apríl
SWEENEY TODD: ČERTOVSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET
Johnny Depp sa predstaví ako Benjamin
Barker - muž, ktorý bol neprávom odsúde-
ný a uväznený. Po rokoch sa vracia do Lon-
dýna a prisahá pomstu nielen za roky strá-
vené za mrežami, ale aj za osud, ktorý stre-
tol jeho ženu a dcéru. 
Vstupné: 60 Sk, MP 18 r., 116 min.

� Piatok 4. apríl
ZLATÝ  KOMPAS
Český dabing. Príbeh, ktorý sa odohráva
v alternatívnom svete, v ktorom majú všet-
ci ľudia namiesto duše svojho démona -
zvieratko, ktoré ich sprevádza celý život.
V tomto svete žijú aj malá Lyra, ktorá nepo-
zná svojich rodičov a vychovávajú ju učen-
ci za múrmi Oxfordu. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 113 min.

� Sobota 5. a nedeľa 6. apríl
GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodi-
čoch a graffiti... 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 105 min.

� Utorok 8. a streda 9. apríl
RÍŠA HRAČIEK
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Kto uverí, môže vidieť zázra-
ky. Vitajte v najmagickejšom a najbáječnej-
šom mieste na svete - v Ríši hračiek Pána
Magória. 
Vstupné: 55 Sk, MP, 92 min.

� Piatok 11. apríl
EDITH PIAF
Za hlavnú úlohu v tomto filme získala
herečka Oscara! Privítajte nesmrteľnú
osobnosť... Narodila sa na chodníku,
dočasne prišla o zrak, vyrastala v nevestin-
ci, zarábala si pouličným spevom...Napriek
tomu sa stala svetoznámou hviezdou prvej
veľkosti. Život Edith Piaf bol bojom
o hudbu, prežitie a lásku. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 140 min.

� Sobota 12. a nedeľa 13. apríl
ONCE
Film rozpráva jednoduchý príbeh o láske
a porozumení medzi dvomi mladými
ľuďmi, na druhej strane však prináša i pres-
ný pohľad na české komunity v zahraničí
a vypovedá o dobe, kedy sa k úspechu
môže dopracovať každý. Možno len raz za
život a možno len na chvíľu, ale slobodne.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 86 min.

� Utorok 15. a streda 16. apríl
ZMEŠKANÝ HOVOR
Skupina náhodných ľudí dostane desivú
telefonickú správu, ktorá zachytáva posled-
né okamihy ich života. A hoci sa správa dá
vymazať, dotyčný nešťastník to už má zrá-

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
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tané... Beth bola pri tom, keď v priebehu
pár dní zomreli jej dvaja priatelia – obaja
z nich predtým dostali hrozivý telefonát,
ktorý bol skutočnou nahrávkou okamihu
ich smrti. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 87 min.

� Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. apríl
VÝPRAVA DO STRATENÉHO
KRÁĽOVSTVA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Po skončení školy pre víly sa
Bloom vracia k svojim adoptívnym rodi-
čom na planétu Zem, no veľmi túži spo-
znať svojich biologických rodičov. Rozhod-
ne sa ich ísť hľadať, rovnako ako svoje
rodné kráľovstvo Domino.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 85 min.

� Utorok 22. a streda 23. apríl
VÁCLAV
Václav Vingl je dedinský outsider, ktorý vo
svojich 40 rokoch žije s matkou pod jed-
nou strechou. Hoci je Václav označovaný
za miestneho šaša, hlupáka a problematic-
kého chlapca, my v ňom vidíme citlivého,
vnímavého dobráka s dušou chlapca a hla-
vou plnou milých šibalstiev. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 97 min.

� Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. apríl
10.000 PRED KRISTOM
Keď sa začala história... Veľkolepá odysea
do mýtickej éry plnej bohov a ich proro-
ctiev. Éry, v ktorej vládli duchovia a po Zemi
sa preháňali obrovské stáda mamutov...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 109 min.

� Utorok 29. a streda 30. apríl
O ŽIVOT
Komédia o počatí, s ktorým sa nepočítalo.
Michal sa zúčastní oslavy na lesnej chate.
Zásahom osudu zostane po skončení osla-
vy sám na chate so Zitou, ktorú vidí po
prvýkrát v živote...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 90 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU
NA  APRÍL  2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.

� Pondelok 7. apríl
JA A TY A VŠETCI OSTATNÍ
Christine je bláznivé dievča, živí sa taxikár-
čením a zúfalo hľadá samu seba prostred-
níctvom nakrúcania nekonvenčných krát-
kych videí. Márne sa s nimi pokúša presa-
diť v galérii moderného umenia. Bláznivo
sa zaľúbi do predavača topánok, ktorý sa
nedokázal vysporiadať so svojím životom,
rozvodom a s úlohou otca dvoch synov. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 90 min.

� Pondelok 21. apríl
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Animovaný film pre dospelých, ktorí si
v srdci uchovali aspoň kúsok dieťaťa. Čo
všetko sa môže stať v záhadnom meste,
keď hviezdy, mesiac a plynové lampy
nahradia slnečný svit? 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 74 min.

Okienko JDS
Informácie o rekreácie so
štátnou účelovou dotáciou
možno získať v oboch Kluboch dôchod-
cov (Továrenská a Hviezdoslavova ul.).
Budúce posedenie pri hudbe v hoteli
Branč bude 17. apríla o 15. hod.

Oznam
Firma Digi Slovakia oznamuje svojim

klientom v Senici, že nastala zmena
v nahlasovaní porúch káblovej televízie.
Odteraz je potrebné  nahlasovať zmeny
v zákazníckom  Call centre, kde prijímajú
hlásenia každý deň od 8. do 20. hod.
Zákaznícke centrum má číslo
02/32101042.  Hovory sú v režime zvý-
hodnenej tarify. TS 

O vplyve stravy   
V zasadačke polikliniky Senica sa

v stredu 9. apríla o 17. hod. uskutoční
prednáška MUDr. Kormáňošovej  na tému
Vplyv stravy na pohybový systém.  Bližšie
informácie pani Tománková   č. tel. 0903
693 263.

Oznámenie  
Z dôvodu častých otázok pacientov

oznamujeme, že presun súkromných leká-
rov z budovy polikliniky do iných priesto-
rov je záležitosť lekárov, ktorí tieto ambu-
lancie prevádzkujú. Presun diabetologic-
kej ambulancie do novej budovy mimo
polikliniky bol rozhodnutím MUDr. Čam-
balovej.

Poliklinika Senica, n.o. nenesie za ich
presídlenie zodpovednosť, ani nemá záu-
jem na premiestnení ambulancií do pries-
torov mimo budovy Polikliniky.

Poliklinika Senica, n.o. 

Oceňovanie osobností
Záhorská galéria sa 2. apríla stane mie-

stom slávnostného stretnutia pedagogic-
kých a kultúrnych pracovníkov Senice, na
ktorom samospráva mesta  ocení 20 osob-
ností pedagogiky a kultúry.  Podujatie
organizuje Mesto Senica a Komisia pre
vzdelávanie, kultúru a Zbor pre občianske
záležitosti pri  mestskom zastupiteľstve
v Senici. bar 

S prvomajovým
programom

Oznamujeme čitateľom Našej Senice,
že ďalšie číslo vyde v závere apríla. Bude
obsahovať program osláv 1. mája, pozván-
ky na veľa ďalších podujatí v najkrajšom
mesiaci roka a novinky zo samosprávy.
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