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Primátor Senice Ľubomír Parízek a najvyšší predstavitelia firmy Noble Tom Saeli a Dirk
Vandenberghe deklarovali radosť z  otvorenia závodu v Senici.        Foto Viera Barošková

Oskar bez bariér
Uznanie mestu

V minulom čísle Našej Senice sme
našich čitateľov informovali, že mesto
Senica sa zapojilo do projektu Oskar bez
bariér, ktorého vyhlasovateľom bolo Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Projekt sa týkal pomoci zdra-
votne postihnutým občanom a sociálne
znevýhodneným skupinám. 

Mesto Senica sa prihlásilo do tohto pro-
jektu, pretože vybudovalo nájazdovú
rampu pre imobilných občanov do Domu
kultúry, zriadilo Zariadenie sociálnych služi-
eb Senica, ktoré poskytuje 3 druhy sociál-
nych služieb práve znevýhodneným skupi-
nám obyvateľov, zriadilo chránenú dielňu
na Mestskej polícií v Senici, kde pracujú
občania so zdravotným postihnutím, posky-
tovalo finančné prostriedky organizáciám
v rámci dotačného systému Pro Senica
a v neposlednom rade aj za vybudovanie
prevádzky útulku - nocľahárne, poskytujú-
ceho sociálne služby ľuďom bez prístrešia.

V rámci programu snemu ZMOS sa 13.
mája sa v Bratislave uskutočnil slávnostný
galaprogram spojený s udeľovaním ocene-
ní projektu Oskar bez bariér. Do finále
postúpilo 5 miest z celého Slovenska - Pie-
šťany, Senica, Partizánske, Dolný Kubín
a Nitra. Každé z týchto miest sa  v galapro-
grame prezentovalo krátkym šotom, ktorý
predstavil aktivity daného mesta
v projekte. (pokr. na str. 2)

Leto na priehrade
V sobotu 28. júna sa uskutoční IV. roč-

ník  kultúrno-športového podujatia Otvo-
renie letnej turistickej sezóny na Kunov-
skej priehrade. Rekreačné služby mesta
Senica pozývajú všetkých - deti, dospelých
i seniorov na strávenie príjemných chvíľ
pri pestrom programe s množstvom
zábavy.

Tak ako po minulé roky, i tento rok
začne podujatie o 10. hod. otvorením
lodenice a športového areálu pre verej-
nosť zdarma. O 14. hod. sa začnú detské
hry a súťaže, bude odštartovaný kultúrny
program, v ktorom vystúpia deti, mládež
a hudobné skupiny z Centra voľného času
Stonožka, tanečné skupiny Scream
a Sonny. Deti sa tiež zabavia pri detskom
divadle a pre starších budú hrať heligónka-
ri. Večer sa bude niesť v štýle country
hudby a country zábavy.

Pre spestrenie popoludnia bude
možné si zajazdiť na koňoch a zabaviť sa
na atrakciách ako skákací hrad, obria šmý-
kačka a rodeo býk. Počas podujatia bude
prebiehať aj IV. ročník súťaže v plážovom
volejbale pre mládež a dospelých.

Pešo na priehradu. V tento deň zabud-
nite na autá a mestskú hromadnú dopra-
vu, máme predsa cyklotrasu. Zraz cykli-
stov, in-line korčuliarov, detí s kolobežka-
mi, bežcov, chodcov a mamičiek s kočík-
mi je v sobotu 28. júna o 13. hod. pred
mestským kúpaliskom v Senici. Každý
dostane účastnícky list. (pokr. na str. 3)

Noble už produkuje 
V Senici sa 25. apríla uskutočnila oficiál-

na inaugurácia najmladšej výrobnej jedno-
tky spoločnosti Noble  International, LTD.
Noble  International patrí medzi elitu sve-
tových výrobcov produkujúcich zvárané
výlisky používané pri výrobe automobilov.

V súčasnosti zamestnáva bezmála triti-
síc pracovníkov v dvadsiatich štyroch
výrobných závodoch v dvanástich kraji-
nách sveta. Spoločnosť dodáva produkty
približne tretine svetového trhu. NOBLE
International je súčasťou skupiny Arcelo-
rMittal group. Od roku 2003 expanduje
na trhy s vysokým nárastom HDP. Nové
výrobné jednotky pre výlisky TWB boli
v ostatnom Čase založené na Slovensku,
v Indii a v Číne.

Odkedy oceliarsky priemysel začal
s výrobou koncepcie Ultra Light Steel
Auto Body, zvárané výlisky sa stali esenci-
álnou súčasťou automobilového priemys-
lu. Výlisky Tailor welded blanks (TWB) pris-
pievajú k zníženiu váhy automobilu a zvý-
šeniu jeho bezpečnosti vďaka väčšej rezi-
stencii voči nárazu. Zároveň znižujú cel-
kové náklady spojené so zabezpečením
optimalizácie výkonnosti vozidiel. Noble
International vyrába množstvo rôznych
typov výliskov a tiež poskytuje klientom
servis, zahŕňajúci co-engineering, ohodno-
tenie nákladov na reálne projekty, štúdie
pre možnosť stampingu výliskov TWB
a podobne. Vysoké investície sú vynakla-
dané na rozvoj výliskov. Nové aplikácie
patria k dôležitým nástrojom na dosiahnu-
tie piatich hviezdičiek NCAP, teda testu
nárazovej rezistencie. Najmodernejšie
systémy kontroly kvality sú používané
v každej výrobnej jednotke.

Výrobný závod v Senici predstavuje prvú
investíciu NOBLE International vo východnej
Európe. Stane sa aktívnym prispievateľom
priemyselného rozvoja v tejto oblasti.

V súčasnosti zamestnáva dvadsaťtri
ľudí. Spoločnosť disponuje strategickou
polohou v centre automobilového poľa:
PSA, VW Group, KIA, Suzuki, General
Motors a ich dodávateľov: Tawesco,
Gedia, Tower Automotive a Kirchhoff.
Umiestnenie výrobného závodu v bez-
prostrednej blízkosti ArcelorMittal Gon-
varri mu poskytuje možnosť využívať zari-
adenie ArcelorMittal Gonvarri equipment,
ktoré je schopné zvládnuť rôzne typy
výliskov. Vytvoril sa tu tím profesionálov
schopných pracovať s najnovšími dostup-
nými technológiami s podporou korporát-
nej organizácie. Noble International Seni-
ca sa tak stane centrom par excelance pre
prototypy s prístrojmi na laserové zváranie
a dedikované laserové rezanie. TS, bar
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie Mestskej rady v Seni-
ci sa uskutočnilo 22. mája a mestská rada
prerokovala tento program:
- správu o činnosti Polikliniky Senica, n.o.,
výsledok hospodárenia za rok 2007
a zámery 
Polikliniky Senica, n.o. na rok 2008. Polikli-
niku Senica, n.o. založilo mesto Senica ako
jediný zakladateľ v roku 2002 a zdravotná
starostlivosť sa v tomto neštátnom zdravot-
níckom zariadení začala poskytovať od
1.3.2003 a lekárenské služby od 1. júna
2005. Ku koncu roku 2007 bolo v Poliklini-
ke umiestnených 13 zdravotných pracovísk
Polikliniky Senica, n.o., 38 neštátnych zdra-
votníckych pracovísk, Protetika, dopravná
zdravotná služba. Poliklinika Senica, n.o.
v minulom roku investovala do novej dia-
gnostickej a liečebnej zdravotnej techniky,
ale aj do skvalitnenia stavu budovy, kde boli
nainštalované nové posuvné dvere do vstu-
pu do budovy a lekárne a uskutočnila sa
z dôvodov zníženia energetickej náročnosti
výmena okien na 2. a 3. nadzemnom podla-
ží. Správu predkladala Ing. Alena Kovačičo-
vá, riaditeľka Polikliniky Senica, n.o.,
- správu Mestského podniku služieb spol.
s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2007
a zámery na rok 2008 predložil Ing. Ján
Bachura, riaditeľ MPS. MPS bo založený
jediným spoločníkom mestom Senica
v roku 1992. V roku  2007 pokračoval
v trende z obdobia posledných rokov, kedy
došlo k zmene z prevádzkovania reštaurač-
ných a pohostinských zariadení na prená-
jom nebytových priestorov, správu majetku
mesta, realizovanie vybraných investičných
akcií v záujme mesta Senica,
- informatívnu správu o poskytovaní
pohrebných a cintorínskych služieb za rok
2007. V súčasnosti sa pripravuje zmena
v správcovstve cintorínov v Senici, Čáčove
a Kunove, ktoré prevezmú Technické služ-
by, a.s. Senica od júna 2008. Pohrebné
služby bude naďalej zabezpečovať Pohreb-
níctvo Gréta,
- správu o činnosti Technických služieb, a.s.
Senica - výsledok hospodárenia za rok
2007 a zámery na rok 2008. Technické
služby sa v roku 2005 transformovali na
akciovú spoločnosť a mesto Senica má
v spoločnosti 49 % majetkový podiel. Tech-
nické služby vykonávajú pre mesto  celý
balík činností, ktoré súvisia s verejnou zele-
ňou, čistením mesta, dopravným značením
a údržbou miestnych komunikácií, odvo-
zom komunálneho odpadu, skládkou
komunálneho odpadu a separovaným zbe-
rom, kde sa značne rozšírila a skvalitnila
práca Technických služieb. Spoločnosť
vybudovala v areáli Technických služieb
Zberný dvor, zakúpila lisovacie zariadenie
k triediacej linke, cestnú váhu do zberného
dvora a vozidlo na zber odpadu. Technické
služby v spolupráci s mestom pripravujú
projekt vybudovania kompostárne biood-
padu v Čáčove a tiež pripravujú priestory
na skládkovanie drevnej a inej hmoty pre
alternatívne palivá,
- dispozície s majetkom,
- protest prokurátora proti VZN č. 11

o usmerňovaní obchodnej činnosti na
území mesta Senica, v ktorom prokurátor
vytýka mestu ustanovenia VZN č. 11, ktoré
sú nad rámec zákonnej úpravy,
- návrh VZN č. 24 - požiarny poriadok
mesta Senica, ktoré mesto vydáva na
základe zákona č. 314/2001 Z.z. O ochra-
ne pred požiarmi v znení neskorších
predpisov,
- návrh na prijatie úveru mesta a návrh na
zmenu rozpočtu mesta na rok 2008. Mest-
ská rada odporučila predložiť mestskému
zastupiteľstvu návrh na prijatie úveru vo
výške 12,5 mil. Sk, ktorý bude použitý na
nákup pozemkov pod pripravované výstav-
by nájomných bytov, na rozšírenie zóny
priemyselného parku a usporiadanie
pozemkov II. základnej školy,
- návrh na predĺženie platnosti zmluvy
o kontokorentnom úvere mesta,
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za I.
štvrťrok 2008,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na II. polrok 2008,
- určenie termínov sobášov na rok 2009,
- plán činnosti MsR a MsZ na II. polrok 2008,
- žiadosť o odpustenie dlhu na nájomnom.
Mestská rada bola informovaná o príprave
výstavby garáží v Sotine, o vyhlásenom
výberovom konaní na miesto vedúceho
oddelenia výstavby Mestského úradu
v Senici, o podpore senického futbalu
RNDr. Vladimírom Levárskym a o umiest-
není mesta Senica vo finálovej päťke celo-
slovenskej súťaže Oskar bez bariér, ktoré
sme získali za aktivity na pomoc zdravotne
postihnutým a o sociálne znevýhodnený
skupinám obyvateľov.
Materiály, ktoré boli predmetom rokovania
mestskej rady, prerokuje mestské zastupite-
ľstvo 5. júna.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Oskar bez bariér
Uznanie mestu
(dokončenie zo str. 1)

Zo Senice sme mohli vidieť bezbariéro-
vý vstup, chránenú dielňu a všetky tri súčas-
ti Zariadenia sociálnych služieb. Víťazom
a laureátom ceny Oskar bez bariér 2007 sa
stalo mesto Dolný Kubín. Z aktivít, ktoré
prezentovalo toto mesto ma zaujalo najmä
zriadenie prepravnej služby, akéhosi sociál-
neho taxíka, ktorý je možné si objednať
v rámci služieb poskytovaných opatrovate-
ľskou službou.

Záverom by som rada konštatovala, že
hľadať správne formy pomoci zdravotne
postihnutým a sociálne znevýhodneným
skupinám obyvateľov a tiež ich realizovať
nie je jednoduché. Veľmi nás teší, že už pri
prvom prihlásení sa do projektu Oskar bez
bariér sme sa dostali do finále, čo iste sved-
čí o tom, že naša práca v tejto oblasti pri-
náša výsledky a dali sme o sebe vedieť po
celom Slovensku. Je to pre nás zároveň aj
záväzok, aby aktivity mesta v tejto oblasti
nepoľavili a verím, že našou snahou, ale aj
spoluprácou s inými organizáciami sa nám
podarí možnosti pomoci znevýhodneným
skupinám obyvateľov nachádzať a reali-
zovať. Katarína Poláková

vedúca oddelenia MsÚ

Kvety k pamätníku
Pri príležitosti 63. výročia skončenia 2.

svetovej vojny v Európe a súčasne pri prí-
ležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa 7.
mája  pri soche Víťazstvo na Námestí oslo-
bodenia konal pietny akt kladenia vencov.
Na pietnom akte, ktorý pravidelne organi-
zuje Mesto Senica, sa zúčastnili  primátor
mesta Ľubomír Parízek, prednosta Obvod-
ného úradu Jaroslav Riha, predstavitelia
politických strán, občianskych združení
a inštitúcií, ako aj občania Senice, aby
vzdali hold, úctu a venovali spomienku na
všetkých hrdinov a obete 2. svetovej
vojny. 

Aj keď to, čo sa počas 2. svetovej vojny
stalo, ako to všetko začalo, aký mala vojna
priebeh a čo prispelo k jej skončeniu,
pozná hádam každý,  treba tieto udalosti
opakovať a pripomínať neustále, pretože
vojnové konflikty pokračujú aj v dnešnej
dobe (napríklad v Afganistane, Iraku
a podobne). Preto situáciu spred a počas
tohto najväčšieho a najničivejšieho vojno-
vého konfliktu, ktorý si vyžiadal viac ako
50 miliónov ľudských obetí  pripomenul
vo svojom príhovore prednosta Obvodné-
ho úradu Jaroslav Riha, ktorý na záver
povedal: „Nikdy nezabúdajme a uctievaj-
me si pamiatku miliónov obetí vojny!“ LV

R. Weber v Senici 
V pondelok  28. apríla  zavítal na Slo-

vensko pán Roger Weber, starosta Schen-
genu,   a navštívil aj Záhorie, kde sa oboz-
námil s podmienkami ekonomického, soci-
álneho i kultúrneho života v prihraničnej
oblasti na rieke Morava, kde sa stretávajú
Slovensko, Česká republika a Rakúsko.

Práve symbolika prihraničného regiónu
troch  krajín spája Záhorie so Schenge-
nom, kde sa na rieke Mosel stretávajú hra-
nice Luxemburgu, Francúzska a Nemecka.
Hosťa z malej luxemburskej obce s 535
obyvateľmi  a poslanca NR SR Juraja Hor-
vátha (SMER – SD)  prijal najprv prednos-
ta Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha.
Pán  Weber potom zavítal aj na Mestský
úrad v Senici, kde ho prijal primátor Seni-
ce Ľubomír Parízek. 

Pán Weber počas návštevy tlmočil
svoje presvedčenie, že    raz  bude Európa
bez hraníc. Kým sa tak stane, treba  najmä
v nových členských štátoch pomáhať pri-
hraničným regiónom, ktoré boli „deti od
macochy“ a potrebujú veľa investícií. Len
tie ich pomôžu zmeniť. Trend silných
regiónov v novej Európe stále rastie.  

V Schengene 14. júna 1985 predstavi-

telia 5 štátov Luxemburska, Francúzska,
Nemecka, Belgicka a Holandska  podpísa-
li známu Schengenskú dohodu, na zákla-
de ktorej bol vytvorený tzv. Schengenský
priestor zaisťujúci  voľný pohyb osôb,
tovaru a služieb.  Slovensko vstúpilo do
tohto priestoru 21. decembra 2007. 
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Aktivity radnice
7.4. - Rokovanie s Predstavenstvom

Poľnohospodárskeho družstva
Senica  o jeho zámeroch
a potrebách pre budúcnosť.

- Rokovanie s českou investičnou
spoločnosťou.

8.4. - Bratislava – rokovanie s potencio-
nálnymi investormi do Priemysel-
nej zóny.

- Rokovanie s firmou Hílek a spol.
o postupe výstavby bytových
domov.

9.4. - Rokovanie  Mesta Senica
a Technických služieb  Senica
o koordinácii činností pre rok
2008 a príprave projektov pre
kompostáreň.

- Rokovanie s riaditeľom SAD
Senica na tému autobusová
doprava a MHD.

10.4. - Rokovanie s OSBD Senica,
Službytom Senica a nemeckým
partnerom na tému zatepľovanie
obytných domov.

11.4. - Rokovanie s firmou Aquastav
o postupe odovzdávania kanalizácie.

14.4. - Rokovanie s predsedami
mestských výborov. 

15.4. - TTSK – riešenie problematiky
zdravotníctva.

- Správna rada Zariadenia sociál-
nych služieb Senica – stratégia
financovania a rozvoja sociálnej
starostlivosti v meste.

16.4. - Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť – rokovanie s investormi
a príprava projektov pre budova-
nie infraštruktúry v meste.

17.4. - Riešenie problematiky výstavby
parkovísk.

- Príprava prevzatia stavby kanalizácie.
- Valné zhromaždenie telovýchov-

ných jednôt. Stratégia športu
v regióne.

18.4. - Prijatie výtvarníkov u primátora
mesta.

21.4. - Informačná  rada – založenie
poradného orgánu pre primátora
mesta s cieľom zefektívniť
poskytovanie informácií medzi
inštitúciami i vo vzťahu k obča-
nom mesta.

24.4. - Rokovanie s vedením Volejbalové-
ho klubu, hľadanie možností
financovania klubu.

29.4. - Návšteva členov organizácií,
štátnej správy a samosprávy
z Chorvátska – výmena skúsenos-
tí s čerpaním fondov z EÚ.

30.4. - Klub starostov okresu Senica -
riešenie aktuálnych problémov.

- Návšteva materských škôl
v Senici – príprava stratégie
podpory materských škôl,
vytváranie podmienok pre deti
a zamestnancov MŠ.

- Rokovanie o dostavbe Priemysel-
nej  zóny v Bratislave.

5.5. - Rokovanie s predsedom Pozem-
kového úradu v Trnave o úprave
Územného plánu.

Leto na priehrade
(dokončenie zo str. 1)

Po úspešnom absolvovaní jazdy zruč-
nosti je pre všetkých, ktorí predložia účast-
nícky list pripravené občerstvenie v bufete
na priehrade. L. Majchráková

Infosen

Prvomájové oslavy
Prvomájové oslavy a s tým spojené sta-

vanie májov v Senici bolo tento rok rozde-
lené do viacerých dní. Ešte v sobotu 26.
apríla postavili máje v Čáčove a Kunove,
no a v predvečer Sviatku práce vyrástol
tento symbol aj na Námestí oslobodenia
v Senici a meral rekordných 26 metrov. 

Obyvateľov v blízkosti Malého námes-
tia pri Central pasáži prebudila vo štvrtko-
vé prvomájové ráno dychová hudba Seni-
čanka. Hudba, vôňa cigánskej a hlavne tra-
dícia osláv 1. mája prilákali na námestíčko
desiatky ľudí. Tým sa predpoludním priho-
vorili primátor mesta Ľubomír Parízek,
podpredseda vlády Dušan Čaplovič
a poslanec NR SR Juraj Horváth, aby pri-
pomenuli význam prvomájových osláv.
V Dome kultúry bola  V. medzinárodná
prezentačná výstava vín.  Program pokra-
čoval v popoludňajších hodinách, v kto-
rom vystúpila šermiarska skupina Ctibor,
mažoretky z MsKS, program spestril
tanečný a hudobný program detí z CVČ
Stonožka a po ňom už nasledovali kon-
certy hudobných skupín Applause a Oáza. 

Aj prostredie parku pri Múzeu L. Novo-
meského bolo využité na oslavy 1. mája.
Posedenie v parku prítomným spríjemnilo
vystúpenie detskej folklórnej skupiny
Nádej z Kuklova a s prejavom tu vystúpila
Dagmar Bollová. Táto bývalá poslankyňa
NR SR za Komunistickú stranu Slovenska,
rodáčka z Kopčian, ktorá v súčasnosti
býva v Senici, vo svojom príhovore prezra-
dila svoje zámery kandidovať ako občian-
ska kandidátka v nadchádzajúcich prezi-
dentských voľbách. To bolo aj dôvodom
ukončenia jej členstva v KSS, keďže
nechce byť závislá od politickej strany, ale
od občanov, občianskych združení a spo-
ločenských organizácii. 

V tohtoročnom prvomájovom progra-
me si mohol takmer každý nájsť  to svoje,
či už oslavoval ktorýkoľvek z troch sviat-
kov, ktoré pripadajú na deň 1. máj: 1. máj
ako uctenie pamiatky obetí štrajku v ame-
rickom Chicagu v roku 1886, ktorý sa osla-
vuje ako Sviatok práce, 1. máj kresťanmi
pripomínajúci sviatok sv. Jozefa robotníka
- patróna pracujúcich alebo 1. máj ako deň
vstupu Slovenska do Európskej únie.

Lucia Vajdová
foto V. Barošková

6.5. - Návšteva zariadení sociálnych
služieb - poslanecký prieskum.

7.5. - Pracovné rokovanie s riaditeľmi
ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ  k čerpaniu
rozpočtu,  príprava investičných
akcií, aktuálne problémy
v školstve, príprava na dopady po
schválení školského zákona.

13.5. - Účasť na slávnostnom vyhodnote-
ní projektu Oskar bez bariér.

16.5. - Stretnutie s chatárskym výborom
v Kunove k aktuálnym otázkam.

19.5. - Rokovanie s vedením Polikliniky
Senica o zámeroch v zdravotníctve.

- Stomasen, n.o. – stretnutie s nezis-
kovou organizáciou zabezpečujú-
cou stomatologickú starostlivosť
na tému majetkové vzťahy a ich
riešenie.

- Stretnutie k Priemyselnej zóne –
príprava územia v zmysle
Územného plánu.

20.5. - Rokovanie s predstaviteľmi
Židovskej náboženskej obce
v Bratislave o príprave projektu
rekonštrukcie a opravy židov-
ských cintorínov v Senici.

- Rokovanie s vedúcim spoločnosti
Hílek a spol. o výstavbe bytových
jednotiek a ďalších stavbách.

- Rokovanie s majiteľmi pozemkov
pre ďalšiu bytovú výstavbu v Senici.

21.5. - Rokovanie s majiteľom firmy DDK
Slovakia o investičných zámeroch
v meste.

22.5. - Rokovanie so spoločnosťou
Službyt Senica.

Primátor mesta sa v tomto mesiaci
zučastňoval na zasadnutiach a akciách,
ktoré mu vyplývajú z funkcie poslanca
TTSK, člena ZMOS, Rady ZOZO, ďalej
dozorných rád, v ktorých je členom.

Jablko - citrón 
Dopravno - preventívna akcia Generali

Poisťovne a Policajného zboru SR 27. mája
ukázala ako  vodiči rešpektujú dopravné
predpisy. Hlavným cieľom akcie Jablko –
citrón  bolo upozorniť nielen vodičov
a deti, ale i verejnosť na problém nereš-
pektovania dopravných predpisov, pre-
dovšetkým  na porušovanie maximálnej
povolenej  rýchlosti jazdy.  Počas akcie
bolo v meste Senica  skontrolovaných  24
vodičov, pričom 11 vodičov dosalo od
detí citrón za nedodržanie prepisov. Tri-
násť vodičov predpisy neporušilo a dostali
od žiakov IV. ZŠ jablko. Prítomnosť žiakov
na akcii u viacerých vodičov spôsobila,  že
sa cítili previnilo a pred deťmi obhajovali
svoje konanie. TS
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Čo bolo a čo bude
v Záhoráckom divadle

Záhorácke divadlo oficiálne vzniklo
v januári 2007 a snaží sa nadväzovať na
bohaté tradície neprofesionálneho divadla
v Senici, ktoré sa v tých najlepších časoch
približovali profesionálnym Slovenským
scénam. 

Naším zámerom je byť čo najprístup-
nejší najširšiemu diváckemu okruhu. Tvorí-
me pre deti i dospelých, ale pritom sa sna-
žíme nepoľavovať zo svojich umeleckých
ambícií a aj pri inscenovaní klasických titu-
lov pristupovať k nim vždy moderne
a aktuálne.   

Naše občianske združenie dáva pries-
tor a príležitosť ochotníkom - amatérom,
študentom  umeleckých škôl, ale aj vyštu-

dovaným profesionálom. Snažíme sa
v rámci regiónu zaangažovať všetkých,
ktorí majú lásku k umeniu, nie sú im ľaho-
stajné veci verejné a chcú sa prezentovať
so svojimi názormi a tvorbou.

V Záhoráckom divadle takto vznikli
v podstate dva súbory: Jeden profesionál-
ny, ktorý sa venuje predovšetkým tvorbe
pre deti, a ktorý tvoria absolventi umelec-
kých škôl a študenti umeleckých smerov.
Druhý súbor je amatérsky, kde účinkujú
ochotníci z celého regiónu  Záhorie pod
vedením profesionálov. Tieto súbory
medzi sebou kooperujú tak, aby dochád-
zalo k čo najefektívnejším výsledkom pri
realizácii projektov. Nie sme teda nejakým
elitárskym spolkom, ale občianskym zdru-
žením, v ktorom sa presadzuje  talent, vytr-
valosť a ochota pracovať dobrovoľne pre
dobrú vec - ochotníčiť.

Napriek tomu, že sme oficiálne vznikli
iba nedávno, máme na konte už štyri pre-
miéry inscenácií: 21.7. 2006  Ujek Ožgera
Kráľom, 9.9. 2007  Ťažký osud korytnačky
Žofky, 28.10. 2007  Princezná zaľúbená do
strašidla, 3.1.2008 Rómeo a Júlija a zábavný
program: 24.4. 2008 Záhorácký kabaret.

Pripravujeme: 
1. 6. - premiéru detského predstavenia 100
bozkov od princeznej v DK Kunov,  

28.7. - 3.8.2008 ETUD – divadelný work-
šop  na Vrbovských kopaniciach,
16. - 19. 10. divadelný festival Senická diva-
delná horúčka v DK Senica,    
30.11. - premiéru hry z dedinského prostre-
dia Ňedzela na Záhorí v DK Senica.

Doterajšie detské bábkové inscenácie
sa tešili veľkému záujmu zo strany det-
ských divákov aj rodičov. Činohra pre
dospelých Rómeo a Júlija je momentálne
našou „vlajkovou loďou”, pretože má
mimoriadny divácky ohlas. V Senici bola
už šesťkrát vypredaná a cestujeme s ňou
po iných obciach a mestách. Významnú
pomoc pri propagácii nášho divadla nám
poskytla herečka a poslankyňa NR SR
Magda Vášáryová, ktorá v našej inscenácii
Rómeo a Júlija účinkuje.   

Tieto úspechy by sme neboli dosiahli
bez  bohatej personálnej základne divadel-
níkov v regióne, bez pomoci MsKS v Seni-
ci na čele s riaditeľom Milanom Jakubá-
čom, ktorý nám poskytol priestor na našu
existenciu. Takisto patrí naše poďakovanie
za podporu prednostke MsÚ Kataríne
Vrlovej,  primátorovi mesta Senica Ľubo-
mírovi Parízkovi a poslancom mesta Seni-
ca. Poslancovi VÚC - TTSK Štefanovi Miku-
lovi ďakujeme hlavne za pomoc pri získa-
vaní grantov pre našu pre našu činnosť.
Takisto filmárovi, publicistovi a kulinárovi
Miroslavovi Polakovičovi chceme poďako-
vať za propagáciu v médiách. Nesmiem
zabudnúť ani na Záhorácky šermiarsko-
divadelný spolok Ctibor, ktorý s nami úzko
spolupracuje na profesionálnej úrovni. 

V Záhoráckom kabarete účinkovali
senické mažoretky Ladies, orientálne taneč-
nice Tarana z Holíča, Záhorácky tanečný
orchester a žiaci ZUŠ Gbely, spevácke
zbory Gloria zo Zohoru, Laeticia z Gbelov,
Cantilena zo Senice, spevák Peter Pecha,
propagátor faksimilií Ján Kočíšek z Viedne
a členovia nášho divadla a DT klub – Unín-
ske samohyby. Tým všetkým by som chcel
ešte raz „velice pjekne poďekovat“.   

Náš projekt ZSSR - Záhorácka samo-
statní sebjestační republika na čele s prezi-
dentom Palom Nemcom Lelínom pomáha
zviditeľniť naše divadlo, mesto Senica
a snaží sa navrátiť Záhorákom sebaúctu,
hrdosť na svoj pôvod a rozvinúť zdravý
lokálpatriotizmus v dnešnom čoraz viac
globalizovanom svete.

Ivan Fodor
riaditeľ Záhoráckeho divadla

Jarka Juraňova ako mama Kapuletova
s Julijou - Ľubkou Paveskovou.

Janko Jozéfek - Rómeo. 

Zlato pre Sonny 
a Bambuľky 

Tento cenný kov dostalo šestnásť
8. – 9. -ročných dievčat, členiek najmlad-
šej zložky skupiny Sonny z Centra voľné-
ho času v Senici, so svojou trénerkou
Martinou Jamrichovou na celoslovenskej
tanečnej súťaži Dancerose o Cenu primá-
tora mesta Ružomberok 24. mája.

Prvé miesto je o to cennejšie pre nich,
lebo išlo o ich súťažnú premiéru, na ktorej
strávili 12 hodín a na semifinále nastúpili
bez priestorovej skúšky. A hoci vo finálo-
vom vystúpení im „preskočilo“ CD,
zachovali sa ako profesionálky!

Radosť po vyhlásení výsledkov bola
o to väčšia a nespútaná. Ošiaľ,  ktorý
pokračoval na pondelkovej oslave, nemal
konca kraja a chytil i rodičov. Trom z nich
patrí srdečná vďaka za nezištnú pomoc pri
doprave do Ružomberka – ďakujeme
pánom  Vilčekovi, Polákovi Kramárovi.

Breakeri CVČ Senica a Skalica – skupi-
na West Breakers – získala na tejto súťaži
tiež výborné 2. miesto. Stonožka sa teší
a gratuluje obom. D.  Kopecká

Zachovávame tradície
V stredu 30. apríla bolo v Základnej

škole na Komenského ulici veselo. Podľa
starých tradícií v predvečer prvého mája
vztýčili na školskom dvore stužkami vyzdo-
bený máj. V príhovore riaditeľ školy
PaedDr. Krzysztof Siwiec najprv privítal
zástupcu primátora Mgr. Petra Huttu
a potom vysvetlil žiakom tradíciu stavania
májov. Členovia folklórneho súboru Dvoj-
káčik svojím spevom a tancom urobili
bodku za milou slávnosťou. Obnovená tra-
dícia prilákala vďačných divákov aj z radov
občanov nášho mesta.

Mgr. E. Cígerová  
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Loďou k jednej míli 
Bola sobota 10. mája, predpoveď poča-

sia sľubovala krásny deň. Našťastie. Veď
Stonožkine slniečka  už niekoľko týždňov

premýšľali o tom, ako už po štvrtýkrát
odkráčajú jednu míľu pre svoje mamy.
Akciu každoročne organizuje Únia mater-
ských centier Slovenska a okrem Bratislavy
sa tento rok uskutočnila aj v uliciach ďal-
ších 28 slovenských miest.

Naša výprava nebola vôbec malá -
spolu 74 mamičiek, oteckov a detí. A aby
sme si tých 1609 metrov venovaných všet-
kým mamám spestrili, vyrazili sme najskôr
na plavbu loďou po Dunaji. Pre tých
najmenších to bolo určite nevídané dobro-
družstvo - veď mnohí loď doposiaľ pozna-
li len z brehu alebo obrázkov. Za všetko
hovorili nadšené výkriky detí počas plavby,
o ktorých sme si spočiatku mysleli, že sú
z hrôzy. Výhľad bol prekrásny, obloha
jasná, očká rozžiarené. 

45 minút plavby ubehlo akosi prirýchlo,
morskú chorobu sme na palube nezazna-
menali. Po tomto zážitku však museli slni-
ečka na nábreží doplniť energiu, a tak sa
papalo všade, v kočiarikoch, na lavičkách
i počas šantenia v tráve pri Dunaji. Drobci
boli jednoducho neúnavní...

Potom sme sa mohli konečne vybrať do
centra mesta, na Hlavné námestie, kde sa
to rodinami s malými deťmi len tak hemži-
lo. Všade bolo veselo, farebne, balónikovo.
Na pódiu sa striedal tanec, spev a hovore-
né slovo. Prihovárali sa nám I. Malachov-
ská, J. Slezák, Gombík s Gombičkou
a ďalší. O 16. hodine sme slávnostne vyš-
tartovali na trať, tradične s našimi rodinami
na čele. Pozornosť sme pútali aj spoločný-
mi tričkami s logom MC. Pri registrácii
s úsmevom padalo zase zo Senice? Naše
mesto sme určite nezahanbili. 

Keďže uličky starej Bratislavy sú v rekon-
štrukcii, kráčali sme menej atraktívnou tra-
sou. V dave kočiarikov nám to však bolo
jedno. Všade vládla dobrá nálada. Väčšie
deti mali cestu obohatenú plnením zaujíma-
vých úloh, za čo ich v cieli čakalo sladké
prekvapenie. Míľu sme teda znova hravo
zvládli. S kočíkmi i bez nich. Každý si v srdci
niesol svoju mamu, veď práve jej bola veno-
vaná - ako symbol vďaky. 

Cieľom podujatia, ktoré sa tradične
konalo v predvečer Dňa matiek, bolo priti-
ahnuť pozornosť verejnosti k hodnotám
materstva a rodičovstva, posilniť spoločen-
ské postavenie mamičiek a ukázať aj barié-
ry, ktoré musia rodičia s malými deťmi
v živote prekonávať. 

Za možnosť zúčastniť sa krásneho výle-
tu ďakujeme aj Mestu Senica. A možno
o rok budeme kráčať míľu aj v našom
meste. Za MC Stonožkine slniečka

Mgr. Silvia Krišáková

Scream a Sonny na
stupňoch víťazov

Počas víkendu 16. – 18. mája sa na
senickom zimnom štadióne zmenila ľado-
vá plocha na tanečný parket. O tituly maj-
strov Slovenska v moderných tancoch na
rok 2008 bojovali tanečníci z celého Slo-
venska  na podujatí s názvom SE Dance
Cup 2008. 

Toto podujatie, ktorého usporiadateľmi
sa už po niekoľkýkrát stali Mesto Senica,
tanečná skupina Scream a Mestské kultúrne
stredisko Senica, bolo druhým podujatím
trojkolového seriálu republikového šampio-
nátu IDO tanečných disciplín. Na základe
výsledkov z týchto súťaží Slovenská tanečná
organizácia zostavuje celorepublikový rebrí-
ček najlepších tanečníkov a skupín, ktorých
potom nominuje  na najvýznamnejšie
európske a svetové podujatia.

Tanečné súťaže sa začali v piatok pred-
poludním a pred večerným prvým finále
súťaž slávnostne otvoril  primátor Senice
Ľubomír Parízek.  Predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš vyjadril
radosť z konania podujatia takého veľkého
rozsahu, ktoré podporuje pohybové aktivi-
ty a tvorivosť  detí a mládeže i dospelých.
Prezidentka Slovenskej  tanečnej  organi-
zácie  IDO Hana Švehlová podčiarkla
význam podujatia, z ktorého víťazi postú-
pia na majstrovstvá Európy a sveta. Medzi
hosťami podujatia bola i Zuzana Martiná-
ková, predsedníčka Slobodného fóra, ktorá
bola  tanečnými  výkonmi mimoriadne
nadšená. 

O postup
na majstrov-
stvá Európy,
ktoré sa budú
k o n a ť
v dňoch 30.
mája až 1.
júna  v Prostě-
jove a na
a u g u s t o v é
majstrovstvá
sveta do
nemeckých
Brém súťažilo
vyše 700
t a n e č n í kov
v 31 disciplí-
nach troch
v e k o v ý c h
kategórií, od
6-ročných žia-
kov až po

dospelých. Svoje želiezka v ohni mali aj
tento rok dva domáce tanečné súbory
Scream  a Sonny. O tom, že nestrácajú na
kvalite ani po úspechoch z minulých rokov
svedčia aj tohtoročné výsledky. Oba súbo-
ry si na svoje konto pripísali významné
úspechy, no najmä Scream  bodoval tak-
mer naplno v každej kategórii, v ktorej mal
zastúpenie.

Dá sa povedať , že v každej z kategórií,
v ktorej sa tanečníci zo skupiny Scream
zúčastnili, obsadili popredné miesta. Pre
zaujímavosť - z 10 disciplín v hlavnej veko-
vej kategórii sa tanečníci tejto skupiny

zúčastnili v piatich, z ktorých v štyroch zví-
ťazili a v disciplíne disco dance duo obsa-
dili dve výborné tanečníčky Natália Ková-
čová a Radka Lachová 3. miesto. Dvomi
titulmi majsterky Slovenska sa v tejto veko-
vej kategórii može pýšiť Dominika Kocour-
ková, a to za choreografiu Moja Prvá Láska
v disciplíne street dance show sólo dievčat
a v disciplíne disco dance sólo dievčat. Na
najvyššie priečky vystúpili screamaci aj
v disciplínach disco dance formácia
a disco dance skupina.

Podobne bodovali aj v juniorskej kate-
górii, keď z 11 disciplín obsadili popredné
miesta v každej zo 6-tich disciplín, v ktorej
súťažili. Zlato si vytancoval Scream v dis-
ciplíne disco dance skupina s choreografi-
ou Scream, mladý nádejný tanečník Leo-
nard Šimek v disco dance sólo chlapcov
a dvojnásobnou majsterkou sa stala Moni-
ka Kušnírová, keď zvíťazila sama v disco
dance sólo dievčat a rovnako aj vo dvojici
so Simonou Morávkovou v disco dance
duo. Titulom vicemajster sa Scream môže
pýšiť v disciplínach street dance show sku-
pina a disco dance formácia.

Ani najmladší tanečníci Screamu sa
však nedali zahanbiť. Svoje zastúpenie
v najmladšej kategórii mali v 5 disciplínach
z desiatich a medailu si odniesli zo štyroch.
Tá piata im unikla povedané o fúz, keď sa
tanečníčka Nina Ravasová umiestnila
v kategórii disco dance sólo dievčat na 4.
mieste. 

Tanečník Matúš Behan sa  sa medzi naj-
mladšími v disco dance sólo chlapcov
umiestnil na prvom mieste,  na druhý naj-
vyšší stupienok vystúpila formácia disco
dance a brozn si odniesli z disciplíny disco
dance skupina a disco dance duo, konkrét-
ne Petra Malá a Erika Nečasová.

No ani tanečníci zo Sonny Senica neo-
dišli s prázdnymi rukami. V disciplíne disco
dance formácia si vytancovali bronz za
choreografiu Double Dance Mix v hlavnej
vekovej kategórii a rovnakú bronzovú prí-
chuť mala aj medaila za choreografiu Chi-
cago v juniorskej kategórii.

Všetkým tanečníkom Screamu a Sonny
gratulujeme a budeme im držať palce na
blížiacich sa majstrovstvách Európy
a sveta. Lucia Vajdová 
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Kam s deťmi počas leta
CVČ ponúka niekoľko možností, ako
môžu deti stráviť letné prázdniny.
MESTSKÉ DETSKÉ TÁBORY (5-dňové):
Ide o tábory s dennou dochádzkou od
7.30 do 16.30 h, tábory plné športu, hier,
zábavy, hudby spevu, kúpania i potuliek
okolím.
I. turnus: 30. 6. -  4. 7. Tábor prekvapení -
každý deň bude spojený s plnením rôz-
nych úloh, ktoré budú súčasťou celotábo-
rovej hry.
II. turnus: 7. - 11. 7. Táboroví šikovníčkovia
- tábor bude zameraný na rozvoj tvorivosti
(výtvarnej i dramatickej).
III. turnus: 14. - 18. 7. Prázdninové všeličo
- súčasťou tábora bude i výučba angličtiny
formou zábavy a hier na počítači.
Poplatok: 850 Sk (obedy, pitný režim,
drobné odmeny, vstupné, celodenný výlet,
pomôcky k odborným činnostiam, peda-
gogický dozor...)

LETNÝ TÁBOR V HORÁCH - Po stopách
škriatka Fačka
Termín: 19. - 25. 7. v turistickej základni
Reváň pri Prievidzi 
Tábor je vhodný pre deti od 8 do 12 rokov.
Deti budú riešiť záhady večného svetla,
čarovného elixíru, sklerotickej bosorky
i vystrašeného  ducha  a nájdu tak cestu
k záchrane zakliateho škriatka Fačka a jeho
zeme. Navštívia Rajeckú Lesnú, Čičmany,
vrch Kľak, zažijú spolu veľa zábavy a pre-
kvapení pri hrách, piesňach, súťažiach,
športe, nočnom pochode..., 
Súčasťou tábora bude pre mládež od 13
do 17 rokov Celebrity camp II. so samo-
statným programom plným netradičných
hier a športov, výletov, recesie, diskusných
večerov a tiež ich čaká dvojdňový výlet
s varením a prenocovaním v stanoch a tro-
cha pedagogickej práce s malými dobro-
druhmi a škriatkom  (nástup účastníkov
Campu je už v piatok 18.7. - o 6.30 hod.
odchod vlakom smer Prievidza). Poplatok
3 200 Sk.

Tábor NA BICYKLI K NEZVYČAJNÝM
ZÁŽITKOM
Termín: 4. - 8. 8. v športovom areáli  VTSÚ
Záhorie 
Účastníci tábora spoznajú na bicykli krásy
nášho okolia a nadviažu nové priateľské
vzťahy v duchu fair play. Cieľom je nenásil-
nou formou pritiahnuť deti k pravidelnému
športovaniu. Deti sa tiež naučia ako zvlád-
nuť základné technické postupy pri údržbe
bicykla. Poplatok 1 900 Sk.

TANEČNÉ  SÚSTREDENIE  SONNY
I. termín: 18. - 21. 8.,  II. termín: 21. - 24. 8.
Miesto: Škola v prírode na  Dobrej Vode
Pobyt je určený členom tanečnej skupiny
Sonny Kuriatka, Junior a HVK. Hlavným
programom je príprava jesenného koncer-
tu Sonny a na Majstrovstvá Európy a sveta,
tanečná a kondičná príprava detí, nové
tanečná štýly a tiež aktívny oddych pri
športe, gitare, táboráku, turistike, zaujíma-
vých hrách. Poplatok 1 500 Sk.
V prípade záujmu sa treba Prihlásiť a zapla-
tiť do 10. júna. Prihlášku a poukážku si
môžete vyzdvihnúť osobne v CVČ.

Stonožkino vysvedčenie
Už piaty rok sa členovia záujmových

krúžkov CVČ a ich rodičia stretávajú na
záverečnom koncerte, aby predviedli
výsledky svojej činnosti, prevzali si od Sto-
nožky svoje vysvedčenie a poďakovali
svojim vedúcim a trénerom.

Nebude tomu inak ani tento rok a kon-
certy budú dokonca dva. V piatok 13. júna
o 16.30 hod. sa vo dvore CVČ bude konať
koncert mladých spevákov, gitaristov
a hudobných skupín (Čertovo rebro, Itęs
over, Alternatívna realita a White Sha-
dow). Pozvaní sú nielen rodičia, ale i fanú-
šikovia skupín, kamaráti a verejnosť.
Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Druhá časť „vysvedčenia“ je pripravená
na pondelok 16. júna o 17. hod. v kinosále
senického Domu kultúry. Bude to koncert
všetkých tanečných krúžkov, skupín
a súborov (konkrétne Sonny junior, Kuriat-
ka, Bambuľky, všetky tanečné prípravky,
oba mažoretkové súbory, folklórny súbor
Rovinka, tanečníci hip-hop a breakeri
z West Breakers). Celkovo sa predstaví
170 detí a mládeže v 18-tich tanečných
vstupoch. Moderátorom bude Ján Hyža.
Aj pri druhom podujatí platí pozvánka
najmä pre rodičov a starých rodičov, ale
tiež pre priateľov Stonožky, verejnosť
a Stonožkiných hudobníkov. Symbolické
vstupné je 20 Sk D. K.

Módna prehliadka
v III. ZŠ

Vyučovanie výtvarnej výchovy (kresle-
nie, maľovanie, strihanie, modelovanie)
dokáže oživiť práca s textilom - hra na
módnych návrhárov, zhotovovanie mode-
lov šiat. V minulom školskom roku preuká-
zali žiaci siedmeho a deviateho ročníka
originalitu a tvorivosť, ktorá pri príležitosti
Dňa učiteľov vyvrcholila módnou pre-
hliadkou. Bola to zaujímavá myšlienka
a myslím si, že mala úspech u vyučujúcich
i žiakov a v škole sa udomácnila.

V tomto škol-
skom roku  sa
žiaci šiesteho
až deviateho
ročníka pustili
nielen do kres-
lenia šiat, ale
i do návrhu
a zhotovenia
svojského oble-
čenia. Niektoré
dievčatá si šaty
ušili samy alebo
aspoň pri ich
z h o t o v o v a n í
pomáhali. Iné si

hotové oblečenie upravili - skrátili, zúžili,
poprišívali rozmanité ozdoby. Chlapci vyu-
žili inú techniku - nasprejovali si na tričká
rôzne nápisy či postavy. Modelov bolo
ako aj vlani, dosť. Predviedlo sa 37 dievčat
a 5 chlapcov.

Aby to bola naozaj módna prehliadka
ako sa patrí, potrebovali sme hudobný
podklad. Ten nám poskytla skupina The

Netradičná škola v prírode
S pojmom škola v prírode sa zväčša

spája rekreačný pobyt mladších žiakov
v prírode spojený s výučbou. 

Tento školský rok si ale zaumienili žiaci
IX. A triedy zo IV. ZŠ v Senici, že zúročia
svoje vedomosti a schopnosti za celé tie
školské roky pobytom v tzv. škole v príro-
de. A tak sa 14 chlapcov a 7 dievčat vybra-
lo v apríli spolu s triednou učiteľkou a uči-
teľkou prírodopisu na tento pobyt do
Vysokých Tatier. Bola to takpovediac
„skúška odvahy“, nakoľko boli ubytovaní
v lone hôr - na Bílikovej chate na Hrebien-
ku. A tak si žiaci tejto školy mohli praktic-
ky otestovať nielen nadobudnuté vedo-
mosti, ale aj svoju kondičku. Svoje vedo-
mosti využívali pri turistike, pri doprave
lanovkou a električkou tatranských želez-
níc, pri stretnutiach s inými turistami, ale
i tamojšími obyvateľmi. Nechýbal ani relax
a malá dávka adrenalínu. Nemohli obísť
Tatrabob v Tatranskej Lomnici, ani Aquare-
laxcentrum v hoteli Odborár. Trocha ich
vyľakali hromy a blesky odrážajúce sa od
pyšných štítov hôr a dážď skomplikoval
cestu na chatu. Pomohla horská služba,
a tak sa „školáci v prírode“ pohodlne vy-
viezli gazíkmi až hore k chate. Nielenže
deviataci využili svoje vedomosti, ale
museli ukázať aj svoje schopnosti, či už pri
turistike, ale aj pomoci dievčatám.

Domov sa všetci vrátili unavení, ale plní
zážitkov a dojmov. Táto škola v prírode
bola aj školou do života. Splnila svoj cieľ
a pri prezeraní fotografií vidno už len
úsmev na tvári  a v očiach želanie, že raz
sa tam každý ešte rád vráti.

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica

Heligónkari na Morave
Senickí heligónkari sa pesničkami zo

Senice a blízkeho okolia predstavili 1. mája
návštevníkom Dňa ľudových remesiel
v Moravskej Novej Vsi, kde v kultúrnej dele-
gácii spolu s folklórnymi súbormi zo Sobo-
tišťa a Borského Mikuláša úspešne zastu-
povali región Senica. Juhomoravskému
publiku sa hra na starodávnom nástroji
v podaní Mgr. Pavla Grimma, Elégiusa Šte-
panovského a Miroslava Zálešáka, ktorých
na bicích nástrojoch doplnil Mgr. Branislav
Grimm, mimoriadne páčila. Na ich vystú-
penie, na základe rozhlasovej upútavky, sa
prišli pozrieť i priatelia heligónky aj z neďa-
lekého Brna, ktorí s vďačným publikom
nešetrili potleskom po odohraní každej pes-
ničky zo Senice a blízkeho okolia. B. G.  

Hat, ktorá prehliadku začala i ukončila
(štyria zo šiestich jej členov navštevovali
vlani našu školu). Každý model sprevádza-
la určitá pieseň. 

Divákmi boli žiaci prvého až šiesteho
ročníka. O tom, že sme im pripravili zaují-
mavý program, svedčila dobrá atmosféra,
pochvala od pani riaditeľky a potlesk,
ktorý bol pre účinkujúcich skutočným oce-
nením. PaedDr. Silvia Vidová

III. ZŠ Senica
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Citová výchova 
Vo výchove dieťaťa má nezastupiteľné

miesto stála citová a sociálna skúsenosť
sprevádzaná postupným nadobúdaním
patričného poznania. Ak dieťa obklopuje
citovo bohaté, láskavé a sympatizujúce
prostredie, kde sa ľudia majú radi, preja-
vujú si úctu, ohľaduplnosť, sympatiu,
nežnosť  a porozumenie, vtedy sú najlep-
šie uspokojené citové potreby dieťaťa. 

V škole sa dieťa ocitá dlhodobo mimo
rodinného zázemia. Učiteľka na I. stupni
koná mnoho, čo úzko súvisí s citovou
výchovou. Mentalite žiaka I. stupňa zod-
povedá detská hra. Vhodné sú skupinové
hry, najmä  napodobňujúce či námetové -
rolové, ktoré umožňujú deťom učiť sa
komunikačným zručnostiam, zdravému
presadzovaniu svojich záujmov a toleran-
cii k želaniam a potrebám druhých.

V Spojenej škole Senica pre žiakov  I.
stupňa a B variantu už po niekoľkýkrát pri-
pravili podujatie pod názvom  Keď budem
veľká. Dievčatá a chlapci  predviedli svoju
šikovnosť v starostlivosti  o bábätko. Kúpa-
li a obliekali bábiku a napokon zaspievali
uspávanku. Ukázali tiež, akí sú zruční pri
natieraní chlebíka. 

Sociálne učenie pôsobí silnejšie než
zámerná výchova. Keď dokáže dieťa byť
v detstve  citlivé a empatické, je dosť prav-
depodobné, že bude v dospelosti dobrým
priateľom, spoľahlivým a nesebeckým
životným partnerom, manželom
a rodičom.       Mgr. Jozefína Glogovská

Akcia Zelené mesto -
čisté mesto

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 25. apríla
žiaci 5. a 6. ročníkov a 7. A triedy zo IV.
základnej školy zúčastnili verejnoprospeš-
ných prác. Išlo o čistenie sídliska Sotina, na
ktorom sa nachádza nielen škola, ale v kto-
rom aj väčšina žiakov žije. Žiaci v tento
deň prišli do školy športovo oblečení, ráno
dostali v škole rukavice, vrecia na odpadky
a čo bolo najdôležitejšie a pre žiakov moti-
vujúce, každý dostal pekné zelené tričko,
na ktorom bolo napísané Zelené mesto -
čisté mesto. 

Úlohou žiakov bolo vyzbierať drobný
odpad, ktorý pohodili na zem ich nedis-
ciplinovaní spoluobčania. Pri tejto práci si
mnohí z nich uvedomili, aké je toto počí-
nanie nesprávne, pretože to mnohí
komentovali slovami, akí len tí ľudia sú,

keď namiesto toho, aby odhodili odpadky
do  nádob na to určených, ich jednoducho
pohodia na zem. Táto akcia bola určite
výchovná, pretože mnohí sa vyjadrili, že
oni už veru nebudú odhadzovať odpadky
po zemi. Uvedomili si, že to nielen nepek-
ne vyzerá, ale zároveň ničí prírodu.

Na záver, hoci trocha unavení, boli spo-
kojní so svojou prácou, ako aj s tým, že
pre svoje mesto a zároveň aj pre seba, uro-
bili niečo užitočné.

PaedDr. Jana Siwiecová

Hviezdička v Česku 
Detský zmiešaný spevácky zbor Hviez-

dička pri IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej
ul. sa 23. apríla zúčastnil  na medzinárod-
nom  festivale detskej zborovej piesne
Jarní koncert vo Vrbne pod Pradědom.
V kultúrnom dome spievali okrem Hviez-
dičky spevácke zbory Modrásci a Sedmi-
hlásek z Vrbna pod Pradědom, Notička
z Hája zo Slezska a Crescendo z Hodoní-
na. Všetky zbory na úvod zaspievali za kla-
vírneho sprievodu Beethovenovu  Ódu na
radosť,  ktorá je hymnou Európskej únie.
Na záver si zanôtili českú ľudovú pieseň
Komáři se ženili. V rámci samostatného
vystúpenia Hviezdička zaspievala zmes
výletníckych piesní; Chodím po Brodvay;
Glory, glory alelujah; Cukor jedla, kávu
pila a Dievčenský futbal. Na záver boli diri-
genti hlavnou organizátorkou Mgr. Ľudmi-
lou Šajerovou ocení krásnymi ikebanami
a zaplnenou sálou znel vrúcny potlesk
vďačného publika. Spevácky zbor Hviez-
dička na festival spoločne vycestoval so
speváckym zborom z Hodonína, s ktorým
spolu pred koncertom navštívili i neďaleké
kúpele Karlova Studánka.

Hviezdička 25. apríla úspešne koncer-
tovala v Mestskom dome kultúry v Hodo-
níne pri príležitosti osláv 15. výročia vzniku
družobnej Základnej školy na Očovskej ul.

Popri týchto aktivitách mladí speváci
stihli ešte 21. apríla naspievať na CD zvu-
kový nosič hymnu Európskej únie od auto-
rov L. von Beethovena a textára F. Schillera
Óda na radosť v slovenskej i českej verzii.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ školy a dirigent zboru

Stromy poznania 
Ku Dňu Zeme štvrtáci IV. základnej

školy v Senici na Mudrochovej ul. v spolu-
práci s Lesnou správou Šaštín-Stráže
v zastúpení Ing. Alexandra Deščíka vysadi-
li v okolo novučičkej tartanovej bežeckej
dráhy stromy známe z tatranských oblastí:
kosodrevinu, smrekovec opadavý, borovi-
cu, smrek, jedľu a v školskom parku buk,
dub i limbu. Akcia bola súčasťou Lesníc-
kych dní a vysadené stromčeky majú žia-
kom slúžiť ako názorná učebná pomôcka.
Živé stromčeky tak vhodne doplnia teore-
tický výklad na vyučovacích hodinách prí-
rodopisu, prírodovedy a iste zlepšia život-
né prostredie areálu školy.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ

kde každý dostal modrý balónik so zna-
kom EÚ. Balónikový sprievod potom preši-
el mestom a zastavil sa v športovom areá-
li, kde boli pre mladých pripravené infor-
mačné brožúry o EÚ a občerstvenie. Po
príhovoroch hostí podpredsedníčka Dol-
norakúskej vlády Mag. Johanna Mikl-Leit-
ner odštartovala spoločné vypustenie
balónikov so želaniami žiakov. V rámci
programu sa predstavil i spevácky zbor
Hviezdička zo IV. ZŠ pod vedením
Mgr. Branislava Grimma. Riaditeľ Se RRA
TTSK Ing. Martin Lidaj poďakoval žiakom
senických základných škôl i primátorovi
mesta Senica Ľ. Parízkovi za podporu
podujatia. TS, FOTO: imp media

Deň Európy 
V piatok 9.mája sa v dolnorakúskom

meste Hohenau konalo podujatie ku Dňu
Európy – Europa Tag 2008. Organizátormi
bol Referát EuropeDirect Dolného Rakús-
ka, Školská rada Dolného Rakúska a za
slovenskú stranu Senická regionálna roz-
vojová agentúra TTSK a jej riaditeľ
Ing. Martin Lidaj. Podujatia sa zúčastnili
mladí ľudia z 3 susediacich krajín –
z Rakúska, Českej republiky a Slovenska.
Našu krajinu reprezentovalo 90 mladých
Seničanov, žiakov II. ZŠ na Komenského
ulici a IV. ZŠ na Mudrochovej ulici. Na
nádvorí Jazykovej základnej školy v Hohe-
nau všetkých asi 450 účastníkov pozdravi-
la školská kapela. Nasledovala prechádzka
k pamätníku rozšírenia Európskej únie,
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Deň mediácie
V stredu 18. júna od 8. do 18. hodiny sa

v Senici uskutoční prvý ročník Dňa mediá-
cie - mimosúdneho riešenia sporov.
Počas tohto dňa budú môcť občania nav-
štíviť mediačné kancelárie miestnych
mediátorov: 

1. Mediačnú kanceláriu JUDr. Tibora
Čajku, 905 01  Senica, ul. Štefánikova
č. 699, 1. poschodie, číslo dverí 9
(budova bývalej polikliniky Senica).
Kontakt  0903  202 668.   

2. Mediačnú kanceláriu  RSDr. Milana
Jablonického, 905 01  Senica, Štefá-
nikova č. 1435  (budova Geospolu).
Kontakt  0907 706 193  

3. Mediačnú kanceláriu Mgr. Viery
Fajnorovej, 905 01  Senica, Hala
Kolónia č. 542. Kontakt 0902 232 944 

4. Mediačnú kanceláriu  Ing. Anny
Ozábalovej, 909 01  Skalica,
Gorkého č. 1a. (za rohom banky
Dexia). Kontakt 0918 678 040

Občania sa priamo v mediačnej kance-
lárii  môžu  informovať  na spôsob riešenia
svojich sporov, prípade si dohodnúť  ter-
mín konzultácie. Konzultácie počas tohto
dňa budú mediátormi poskytované bez-
platne. 

Deň mediácie tematicky nadväzuje na
Týždeň mediácie, ktorý bol organizovaný
Asociáciou mediátorov Slovenska minulý
rok  na vybraných súdoch, včítane Okres-
ného súdu Senica. Miestni mediátori v spo-
lupráci s Komisiou na prevenciu kriminality
a inej protispoločenskej činnosti pri Mest-
skom zastupiteľstve  Senica sa rozhodli, že
založia tradíciu Dňa mediácie, počas kto-
rého chcú občanom priblížiť mediáciu ako
alternatívny spôsob riešenia sporov. Dni
mediácie sa budú v meste Senica konať
pravidelne.  

Ich cieľom bude informovať občanov
o tom, ako majú postupovať, keď chcú
svoj spor riešiť mimosúdnou cestou. Na
koho sa majú obrátiť, čo im mediácia pri-
nesie a koľko ich to bude stáť. V tento deň
si môžu  fyzické osoby, ale aj právnické
osoby s mediátormi  odkonzultovať svoje
spory a zistiť, či sú vhodné na mediáciu
alebo nie. 

Novinkou v porovnaní s Týždňom
mediácie bude, že v tento deň bude kon-
zultácie poskytovať aj členka Komisie na
prevenciu kriminality a inej protispoločen-
skej činnosti  PhDr. Jarmila Čajková, CSc. -
probačná a mediačná úradníčka Okresné-
ho súdu Senica.       

Deň mediácie môžu využiť aj občania,
ktorí sa momentálne v žiadnom spore
nenachádzajú, na získanie informácií
o mimosúdnom riešení sporov. Je dobré
mať znalosti o mediácii, nakoľko problémy
v oblasti občianskoprávnych vzťahov, pra-
covnoprávnych vzťahov, obchodných
záväzkových vzťahov a rodinnoprávnych
vzťahov môžu hocikedy prerásť do sporov,
ktoré už jednotliví účastníci nebudú schop-
ní riešiť sami. Vtedy - skôr než sa obrátia na
súd - bude potrebný zásah nestrannej stra-
ny - mediátora.
Program Dňa mediácie:
1.  8. - 12. hod. Všetci mediátori budú

poskytovať konzultácie občanom na Mest-
skom úrade Senica vo veľkej zasadačke.
2.  8. - 12. hod. PhDr. Jarmila Čajková,
CSc. poskytne konzultácie v trestných veci-
ach v Klubovni poslancov na Mestskom
úrade Senica.
3.  13. - 18. hod. Mediátori budú posky-
tovať individuálne konzultácie vo svojich
mediačných kanceláriách. J. Č.

AMFO 2008 
Vystavujú najlepší z kraja

Záhorské osvetové stredisko v Senici
a Záhorské múzeum (ZM) v Skalici sú
usporiadateľmi XII. ročníka krajskej súťaž-
nej výstavy neprofesionálnej fotografickej
tvorby Trnavského kraja AMFO 2008,
ktorá bude sprístupnená verejnosti vo
výstavných priestoroch ZM v Skalici
v dňoch od 6. júna do 6. júla.

Návštevníci výstavy  a prehliadky multi-
mediálnych prezentácií fotografií môžu
vidieť tematicky i žánrovo rôznorodú
kolekciu viac ako 150 čiernobielych
a farebných fotografií od 41 autorov,  ktorá
prezentuje súčasnú neprofesionálnu foto-
grafickú tvorbu Trnavského kraja. Slávnost-
né otvorenie výstavy s kultúrnym progra-
mom, na ktorej budú ocenení autori naj-
lepších fotografií a multimediálnych pre-
zentácií fotografií na CD, sa uskutoční
v piatok 6. júna  o 16. hod. v ZM v Skalici.
V popoludňajších hodinách je pre účastní-
kov súťaže a vybraných fotografov pripra-
vený odborný rozborový seminár, ktorého
lektormi sú fotografisti a vysokoškolskí
pedagógovia z Bratislavy Mgr. František
Tomík a Mgr. Rudolf Lendel.

Organizátori podujatia pozývajú milov-
níkov umeleckej fotografie na slávnostnú
vernisáž, ale i na samotnú výstavu fotogra-
fií AMFO 2008, ktorá bude otvorená v pra-
covných dňoch od 8. do 16. hod., v sobo-
tu od 10. do 18. hod. a v nedeľu od 14. do
18. hod. v ZM v Skalici. -vp-

Odhaľovanie 
„skrytých“ cukrovkárov 

Základná organizácia Zväzu diabetikov
Slvovenska  Diamant  v Senica sa v máji
zamerala na odhaľovanie „skrytých" cuk-
rovkárov ako aj na možné rizikové skupiny
občanov v okolí Senice. V spolupráci s fir-
mou LifeScan Johnson & Johnson, s.r.o.
Bratislava zabezpečila  základná organizá-
cia  meranie glykémie v Jablonici a v Skali-
ci. Spomínaná firma zabezpečila glukome-
ry, pásky, lancety a ostatný zdravotnícky
materiál. 

V Jablonici sa 3. mája zúčastnilo odberu
63 občanov. Pomoc pri tejto akcii poskytli
aj predstavitelia obce. V Skalici sa konal
odber v priestoroch obchodného domu
13. mája aj za pomoci žiakov skalickej
Strednej zdravotníckej školy. Výbor základ-
nej organizácie sa snaží rozvíjať spoluprá-
cu s touto školou a riaditeľka  Mgr. Emília
Potúčková je  veľmi naklonená tejto inicia-
tíve. Na odbere sa zúčastnilo cca dvesto
občanov.

V oboch prípadoch boli viacerí občania
upozornení, aby vo vlastnom záujme nav-
štívili čo najskôr diabetológa.

Alois Matela

Ako zvládnuť 
Prechod na euro

V spolupráci so Slovenskou sporite-
ľňou  dokončíme  uverejňovanie desiatich
rád ako prechod na novú menu euro
zvládnuť čo najjednoduchšie. 

8. Využívajte karty, aby euromince zby-
točne nezaťažili vašu peňaženku.

Euro so sebou prinesie viac mincí
v peňaženkách. Ak sa tomu chcete vyhn-
úť, používajte platobné karty. Vďaka pla-
tobným kartám nebudete musieť nosiť so
sebou hotovosť. Aj po 1. januári 2009
budete môcť platiť tou istou kartou, akú
používate teraz, s tým rozdielom, že
z vášho účtu neodíde bezhotovostná plat-
ba v korunách, ale v eurách.

9. Všímajte si, či podnikateľ nezneužil
zavedenie eura na zvýšenie cien.

Prechod na euro nesmie byť príčinou
zdražovania. Hodnota tovaru a služieb sa
vplyvom eura nezmení, budeme len za ne
platiť v inej mene. Mnohé firmy si už teraz
uvedomujú, že hazardovať s dôverou
zákazníkov by nestálo za to a svoj postoj
vyjadrujú podpísaním Etického kódexu
podnikateľa. Pripojila sa k nemu aj Sloven-
ská sporiteľňa. Najväčšiu moc však majú
v rukách spotrebitelia. Ak zistia, že
obchodník, u ktorého nakupujú, bez-
dôvodne zdražoval, mali by ísť k druhému,
ktorý sa správa férovo. Zavedenie eura
preverí serióznosť obchodníkov a posky-
tovateľov služieb. Po zavedení spoločnej
európskej meny si spotrebitelia budú
môcť veľmi jednoducho porovnať ceny na
Slovensku s cenami v ostatných krajinách
eurozóny.

10. Nebojte sa používať mince ktorejko-
ľvek  krajiny eurozóny. Eurobankovky
budeme mať rovnaké ako iné krajiny
eurozóny.

Každá krajina, v ktorej sa platí eurom,
vydáva vlastné euromince so svojimi
národnými symbolmi, druhá strana mincí
je pre všetky krajiny rovnaká. Je nimi
možné platiť v ktorejkoľvek krajine euro-
zóny. Eurobankovky sú, na rozdiel od
euromincí, rovnaké vo všetkých krajinách
eurozóny a tiež platia všade v eurozóne.

Senica  2.6.2008  13:52  Str. 8



• číslo 4. • máj 2008 • ročník IV. • 
• e-mail: studentsky@centrum.sk • 

IV. C Gymnázia L. Novomeského v Senici  a ich  maturitné  tablo.

Maturita - formalita 
Obleky, kravaty, sukne, blúzky. Stužko-

vá len v spomienkach. Zelený obrus, prís-
na komisia, sucho v ústach. Májové teplo-
ty zhusťujú atmosféru, kvapky potu si razia
cestu na čelo. Trasúcou sa rukou si mláde-
nec ťahá otázku. Okamih pravdy, číslo 11.
Táto cifra mu bude ešte dlho rezonovať
v pamäti. Hviezdoslav a jeho tvorba. Je to
v suchu! Každý by si chcel vytiahnuť Paľka
Višňanovie, veď väčšiu osobnosť naša lite-
ratúra snáď ani nepozná. Len či ju pozná
dnešná mládež?! To je otázka nasledujú-
cich minút, ktoré môžu výrazne ovplyvniť
chalaniskove najbližšie dni či týždne. Rad-
šej ani nepomyslieť na dôsledky nešťastnej
ruky pri výbere otázky… 

Príprava dopísaná, ide sa. Ostrá, štart.
Mladý vchádza na bojisko! Popraví si kra-
vatu, nesmelo sa usmeje, zhlboka sa
nadýchne a spustí. Lejak slov, búrka
názvov, krupobitie diel. Otázka - odpoveď,
otázka- odpoveď. Loví v pamäti, celkom sa
chytá. Komisia je prísna, zadarmo mu to
nedajú, hoci jeho modré oči osvetľujú celú
miestnosť. Pýtajú sa na všeličo, skúmajú
jeho celkové vedomosti. Konverzácia
naberá na rýchlosti, no veľa času už nezo-
stáva. Nebudú ho zbytočne žmýkať, vidno
jeho prehľad. Otázky sú čoraz zriedkavej-
šie. Skúšaný spomína posledné vety z prí-
pravy, skúšajúci súhlasne prikyvujú. Tak
ako Hviezdoslavove diela, tak aj dnešná
skúška dospelosti sa blíži ku koncu. 

Happy end je typický pre lacné americ-
ké filmy, ale mám pocit že aj slovenský
šuhaj so zelenou stužkou na saku ho má
na dosah. Nervozita opadla, dokonca pre-
stal používať slovíčko „vlastne“. Nesmelý
úsmev vystriedal sebavedomý, dlane
uschli. Tých pár minút trémy má úspešne
za sebou. Zvládol to. A je dospelý! 

Janka Miklovičová

Boli  mládežníckymi
oporami  

Áno, reč je o dlhoročných členoch Štu-
dentského parlamentu mesta Senica,
maturantoch, ktorí spojili celý svoj štu-
dentský život  s aktivitami a prácou pre
senickú mládež - Petrovi Siwiecovi, Moni-
ke Mikušovej, Milošovi Fojtlínovi (všetci z
Gymnázia Laca Novomeského) a Katke
Smíkalovej (OA). Ich  kroky už skoro
naberú smer na vysokoškolské štúdium
a Študentský parlament tak príde o veľkú
časť svojej členskej základne. Patrí k nim
samozrejme i Veronika Furicová (Gymná-
zium), hoci v parlamente pôsobila iba rok.

LIST Peťovi – zn. participácia mladých

Už dávno je mi
jasné, že príde
tento deň a ja
budem musieť
niečo napísať....
Nie, neobhrýzam si
ceruzku zo zúfal-
stva. Naopak, teším
sa na kladenie pís-

meniek na papier, pretože je o čom písať,
a preto Ty si túto malú poctu už dávno zasl-
úžiš! Mal si 14 aj čosi, keď si sa začal zaují-
mať o dianie v Študentskom parlamente
a už vtedy si dokázal formulovať myšlienky
a názory a premieňať ich na činy. Zo zači-
atku síce Tvoje myšlienky predbiehali slová
a naopak, a ja som mala problém porozu-
mieť. Po čase tréningu som dokázala
naskočiť, čítať medzi riadkami či vetami
a najmä sledovať Tvoj rýchly tok myslenia.
Málokto dokáže tak bleskurýchlo prepínať
a pohotovo reagovať na všetko ako Ty. Ori-
entuješ sa v spoločenskom živote, kultúre,
politike, vyznáš sa vo financiách, práve...
Máš skrátka rozhľad 30-ročného človeka.
Dokážeš na rovinu a na úrovni rokovať
s dospelými i s celebritami, vieš klásť  na
mieru šité, aj nepríjemné, otázky a neza-
brzdí Ťa ani minister obrany.
Strhávaš k aktivite ostatných, si pohotový,
veríš si a vieš sa hneď rozhodnúť,  vieš roz-
deľovať prácu a zároveň si obľúbený, ľudia
Ťa počúvajú a majú Ťa radi. Napríklad aj

preto, že vieš ich prácu oceniť. I preto si sa
stal a viac ako štyri roky si bol uznávaným
predsedom Študentského parlamentu. Dal
si do pohybu senickú mládež a parlamentu
súčasnú podobu. Bol si studnicou nápadov
a autorom mnohých výziev a podujatí,
napr. Cena senickej mládeže, Pošli to ďalej,
Múr mladých, Vrchnáčik, uvedenie mla-
dých do spoločnosti...  a nechýbal si na
žiadnom podujatí a množstvo z nich si
organizoval.  Mal si tiež veľký podiel na
inovácii Študentských listov. Pozývali Ťa na
rokovania Rady mládeže SR, v Bratislave si
hodnotil  celoslovenskú súťaž Mosty 2007,
vyžiadali si Ťa dokonca ako poradcu  pri
zakladaní parlamentu v Partizánskom. Si
členom komisie mládeže pri mestskom
zastupiteľstve (a iba tak medzi rečou,
vznikla vďaka Tvojmu projektu). Skrátka, aj
keď slovko participácia vymysleli dospelí,
v Senici sme ho začali napĺňať práve my
dvaja, resp. najmä Ty.
Vieš i dobre písať a práce sa rozhodne
nebojíš – jeden príklad za všetky: kým my
ostatní sme pred dvoma rokmi mali obavy,
a najmä plno rečí okolo grantov a projek-
tov, práve k participácii mladých,  Ty si si
cez letné prázdniny(!) sadol a sám vymys-
lel a napísal 30 stránkový projekt Mladí na
scénu, ktorý ministerstvo školstvo obratom
ruky schválilo. Stál si ako sedemnásťročný
za jeho realizáciou i vyúčtovaním! A to by
dokázal iba málokto. Dobre si nás vtedy
všetkých ponaháňal po akciách, worksho-
poch, školeniach. (pokr. na str. 2)
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Boli  mládežníckymi
oporami  
(dokončenie zo str. 1)

Skrátka, nezaprie sa v Tebe budúci mana-
žér, riaditeľ, možno politik...
I ja som sa od Teba priučila, napríklad, že
netreba brať všetko príliš vážne.  
Funkciu predsedu si na Deň študentstva
2007 slávnostne odovzdal novej mladej
predsedníčke a senický parlament tak priši-
el o osobnosť, ktorá sa zapíše do jeho his-
tórie. Ja mám však stále pocit, že nie je
koniec, že nás onedlho niečím prekvapíš,
možno to bude Tvoje vysnívané Informač-
né centrum mladých, ktoré v Senici
založíš. 
Držím Ti palce a želám úspešný a šťastný
život.                          Dana Kopecká

LIST Monike  – zn. tanec, pohyb, energia
Ty si bola v štu-
dentskom parla-
mente o niečo
menej ako Siwi, ale
v Senici si neprehli-
adnuteľná.  Poz-
nám Ťa a nenápad-
ne sledujem už od
detstva. Príležitos-
ťou boli nielen

tábory v CVČ, ale i skupina Scream
a posledné roky pochopiteľne parlament.
A propós, Scream.  Asi netušíš, ale kdeko-
ľvek som vás mala možnosť vidieť, vždy na
pódiu hľadám ako prvú Teba a pozerám
a pozerám... a často o Tebe hovorím i u nás
doma. Som normálna?
Si skrátka neprehliadnuteľná.  To slovo
k Tebe sedí ako uliate. A pridám ďalšie –
výnimočná, inteligentná, všestranná, kulti-
vovaná, spoľahlivá, zodpovedná, milá,
pokojná a zároveň nádherne spontánna.
Už vidím, ako sa čertíš a nesúhlasíš, ale
nemôžem si pomôcť, nenájdem nič nega-
tívne. Na Tebe je všetko také čisté a pravé,
že Ťa iste ani nikto nedokáže  ohovárať.
Vyžaruje z Teba pozitívna energia a poho-
da, nikdy nezvyšuješ hlas, si rozvážna a pri-
tom všetko robíš srdcom...  A puberta? Tá
Ťa tuším ani nepostihla. 
Keď k tomu pridám všetky Tvoje záujmy,
ktoré robíš na 100 percent,  samé jednotky
na gymnáziu a náročnú prácu trénerky
malých zverencov na ZUŠ,  nechápem,
kedy  spíš. A viem, že keby mal deň 48
hodín pribudne k tancu, súťažiam, klavíru,
jazykom, literárnym pokusom, parlamen-
tu.... určite i divadlo, spev alebo
moderovanie. 
Budeš vždy vyhľadávaná autorita a bola by
si vynikajúca učiteľka. Škoda, že som Ťa
nikdy nemohla osloviť - z úcty k tým, ktorí
Ťa objavili skôr ako ja - ako praktikantku do
Stonožkiných táborov a krúžkov.
A, niekde sa mi tu vytratil Študentský par-
lament, o ktorom to celé malo byť. Tvojou
doménou v ňom celé tri roky  bolo mode-
rovanie podujatí, organizácia športových,
ale i iných podujatí, kompletná každoroč-
ná príprava Dňa študentstva, podiel na
tvorbe Študentských listov, nápady na
zasadnutiach a schopnosť posúvať veci

ďalej.  
Ďakujem, Monči!
Si krásny mladý človek, si dievča do koča
i do voza, a ja budem s radosťou naďalej,
nenápadne sledovať kam Ťa osud ponesie.
Život máš pred sebou a viem, že ho na
maximum využiješ.                                  D.K. 

LIST Katke – zn. píšuca ekonómka
I Ty, Kati, patríš
k dlhoročným čle-
nom Študentského
parlamentu mesta,
(mimochodom ako
jediná dochádza-
júca z Borského
Mikuláša) so
záujmom o mláde-
žnícke aktivity všet-

kého druhu. Keď si prišla, bolo Ťa všade
počuť. Tvoj typický akcent a rýchly silný
hlas hravo ostatných prehlušil. Je to dobrá
taktika, všetci si Ťa zapamätali.
Prvé dva roky v parlamente si bola takmer
pri všetkom dianí, tretí rok si sa realizovala
najmä vo vašej Študentskej rade
v Obchodnej akadémii, na ktorej existencii
máš veľkú zásluhu. Myslím, že žiadna iná
škola v Senici sa momentálne  takýmto
demokratickým orgánom nemôže pochvá-
liť. Všetka česť.  Vaša Študentská rada bola
pre Teba odrazovým mostíkom do Štu-
dentskej únie Slovenska, ktorej si členom
a zastupuješ v nej školu i mesto. Čo o Tebe
vie asi málokto. V roku 2007 si dokonca
bola zvolená do predsedníctva tohto
vrcholného orgánu študentov a podieľaš
sa na tvorbe celoslovenských projektov
ŠÚS-ky.
V študentskom parlamente mesta Ťa
poznáme ako píšucu ekonómku – dokážeš
nielen dobre písať (klobúk dole napríklad
pred Tvojím článkom v Študentských lis-
toch ku Dňu učiteľov z apríla 2008), ale
vieš príspevky i hravo zorganizovať medzi
spolužiakmi. Rok si bola šéfredaktorkou
Študentských listov.
Si komunikatívna, vieš sa ozvať, spropago-
vať svoju prácu, obhájiť si názor i zastať sa
druhých, dobre formuluješ myšlienky....
A to je dobrá devíza do budúcnosti.
Dúfam, že zúročíš i tých zopár skúseností
z práce v Študentskom parlamente (... a že
neprestaneš písať).
Choď a maj oči otvorené, Tvoja príležitosť
čaká za dverami. Želám Ti šťastie a úspech.

D. K.

LIST Milošovi   - zn. stopercentný priateľ
Patríš medzi sta-
rých parlamenťá-
kov, si človek, od
ktorého sa máme
ešte stále veľa učiť.
Si vynikajúci pria-
teľ,  aký neskla-
me..., ale aj pilot
bezmotorových
lietadiel, bubeník

mnohých kapiel, vyštudovaný klarinetista,
veľký turista, profi tanečník DnB...
Si  dôkazom toho, že práca v Študentskom
parlamente môže baviť naozaj každého,
bez ohľadu na to, aké má koníčky a záľuby.

Svojou spoľahlivosťou, úprimnosťou, nefal-
šovanou a nenútenou ochotou si pri kaž-
dej akcii parlamentu pilierom, ktorý však
nechce byť videný. Pomáhaš totiž vždy
nezištne preto, že chceš pomôcť a nie byť
videný, ako pomáhaš. Dva roky si bol
úspešným podpredsedom ŠP, našiel si sa
najmä pri športových a kultúrnych poduja-
tiach, v Študentských listoch.... Na zasad-
nutiach si mal  vždy pohotové a dobré
rady, si všestranný a pritom skromný, si
zodpovedný, vieš si veci systematicky
naplánovať a potom i do bodky splniť.
Toto všetko z Teba robí človeka, akých je
na svete dnes málo a môžu byť šťastní tí,
ktorým si sa objavil v živote aspoň na oka-
mih. A keby ste niekedy chceli vysvetliť ako
fungujú turbomotory, žehličky, posilňova-
če riadenia a pod., tak Miloš je ten pravý,
ktorý to zvládne aj o polnoci... 
Tvoja kapacita mozgu je skrátka obdivu-
hodná a tuším i nevyčerpateľná. Dokázal si
to nielen pri štúdiu gymnázia, súťažiach
a projektoch, ale sme presvedčení, že ešte
dokážeš pri ďalšom štúdiu, a najmä v živo-
te. Bude z Teba vynikajúci odborník, nech
už budeš študovať čokoľvek. Držíme Ti
palce, Miloš! Si dobrý človek, tak nech sa
Ti to vráti i s úrokmi.

Peter Siwiec, Dana Kopecká  

LIST Veronike – zn. tancujúca rebelka
Veronika, prepáč
mi, prosím, že
tento list bude
menej obsažný
ako tie predchád-
zajúce. Má to pro-
stý dôvod – málo
času na moje spo-
znanie Ťa i menej
času na Tvoje pre-

javenie v parlamente, pretože jeho člen-
kou si pomerne krátko. I za ten rok som
však postrehla, že iniciatíva, nápady
a ochota robiť niečo navyše Ti nie sú cud-
zie: v Šudentskom parlamente pomoc pri
realizácii Dňa študentstva alebo športové-
ho turnaja, družobné stretnutie, články do
Študentských listov... V škole nadšená akti-
vita v „belgickom“ projekte, v tanečnej
skupine Sonny,  úspechy na Majstrov-
stvách SR, Európy i sveta (si napríklad dru-
hou vicemajsterkou Svetového tanečného
pohára 2007 v Nórsku), nechýba Ti ani tvo-
rivé myslenie pri zostavovaní tanečných
choreografií alebo pri písaní školských pro-
jektov či diskusných príspevkov.
A prečo rebelka? Pochopiteľne myslené
v dobrom slova zmysle – si takou protivá-
hou.   Mávaš trocha iné alebo i zásadne iné
názory na vec, čo často vyvoláva vášnivé
diskusie. Skrátka je Ťa počuť. To však nie je
na škodu a k mladosti to patrí. 
Tak nech sa Ti darí i v ďalšom štúdiu
a v živote vôbec.                       D.K.

Pozn.:
Všetci menovaní úspešní maturanti sú
zároveň držiteľmi Plakety mesta Seni-
ca za  vynikajúce študentské výsledky
a úspechy v mimoškolských aktivitách.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - MÁJ 2008

autor: názov: vydavateľ:
1. Kol.: 250 otázok a odpovedí Arkus
2. D'Anterny, F.: Biely lev Arkus
3. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk. podprsenky Arkus
4. Streatfeild, N.: Baletné črievičky Arkus
5. Kol.: Klasické rozprávky LB-Story
6. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
7. Dahl. R.: Můj strýček Oswald Volvox Globator
8. Mečíř, A.: Zvieratká/Kreslíme podľa čísiel Arkus
9. Doleželová, L.: Průvodce jezdectvím Rubico

10. Phillipsová, S.: Prvá dáma Ikar
11. Pol, A.-M.: Prvé vystúpenie Arkus
12. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnot Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:

Ch. Féret-Fleury, G. Lecourtier: Nočný jazdec 
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
3.časť úspešnej série Do sedla o príhodách tínedžerov z jazdeckého klubu na juhu Franc-
úzska. Lea to v živote vôbec nemá ľahké. Mladšia sestra ju pokladá za mrzutú frflošku, spo-
lužiaci v nej vidia chodiacu encyklopédiu. Všetko, do čoho sa pustí, vypáli akosi nespráv-
ne. Prichádzajú však voľné dni a s nimi i kurz jazdy na koni. Lea dúfa, že pri príprave jaz-
deckého vystúpenia príde na iné myšlienky. Ale beda! Hneď od začiatku prázdnin sa veci
vyvíjajú celkom inak... Kto dokáže pochopiť Leu? Tvrdá väzba, 112 strán, cena: 179 Sk.

Kol.: Detské doplňovačky 3/08 na farme
S ďalším číslom obľúbených Detských doplňovačiek navštívime farmu, pretože i tam čaká
veľa rôznych hádaniek na to, až ich niekto rozlúšti. V predaji v stánkoch Mediaprint Kapa
a v sieti predajní Panta Rhei. Cena: 22 Sk

Praktické rady pre dievčatá
(ktoré sa chystajú do zahraničia za prácou)

Pred odchodom:
- Starostlivo si over ponuku
práce v zahraničí. Medzi
inzerátmi, ktoré ponúkajú
prácu, sú ponuky dôvery-
hodné, ale aj zámerne

nejasné. Nauč sa ich rozlišovať. 
- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú zmluvu.
Informuj sa o svojom pracovnom povolení
a o svojom pobyte v zahraničí si over všetky
dostupné údaje. Málo informácií v tomto prí-
pade sa ti môže neskôr vypomstiť.
- Nechaj rodičom alebo dobrým priateľom
presnú adresu plánovaného pobytu a čo
najviac informácií o svojom budúcom
zamestnávateľovi. 
- Napíš si telefónne číslo a adresu sloven-
ského veľvyslanectva v krajine, do ktorej
odchádzaš. 
- Nechaj doma rodičom alebo priateľom
fotokópiu cestovného pasu a svoju posled-
nú fotografiu. 
- Založ si kompletné cestovné poistenie,
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti
úrazu a onemocneniu. Pred cestou absol-
vuj lekársku prehliadku a navštív zubného
lekára. 
- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi, ako
často sa s nimi budeš kontaktovať. 
- Zober si aspoň toľko finančných pro-
striedkov, aby si mohla uhradiť prípadnú
cestu domov. 
Výhodná je aj predplatená telefónna karta. 
V priebehu pobytu: 
- Nikdy, nikomu a za žiadnych okolností neo-
dovzdávaj svoj pas. Ani pri práci „na čierno“
zamestnávateľ nepotrebuje tvoj pas! 
- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa obráť
na políciu alebo slovenské veľvyslanectvo. 
- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na agen-
túru alebo na osobu, ktorá ti prácu sprost-
redkovala. 
- Počas celého pobytu neprijímaj od
zamestnávateľa žiadne dary ani pôžičky.
Nikomu sa nezaväzuj. 
- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi
podľa vášho dohovoru. 
- V prípade potreby neváhaj kontaktovať
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu. 

Bezpečnosť pre deti 
Komunálna  poisťovňa, Združenie miest

a obcí Slovenska a Policajný zbor SR vyhlá-
sili v januári 2008 1. ročník projektu pre
deti materských škôl pod názvom Bezpeč-
nosť pre predškoláka s cieľom zamerať
pozornosť detí aj učiteľov na stále aktuálnu
problematiku bezpečnosti detí.

Naša materská škola L. Novomeského
1209/2 Senica ako jediná v Trnavskom kraji
získala za zhotovenie leporela  na tému
bezpečnosť ocenenie a finančnú výhru vo
výške 20 000 Sk a bola zaradená do celoš-
tátnej súťaže o detské športové ihrisko
v hodnote 300 000 Sk.

Pani učiteľky Anna Tallová a Anna Šte-
panovská, spolu s deťmi Slniečkovej triedy
a výtvarným krúžkom Šikovné ručičky
materskej školy v Sotine, sa rozhodli rozšíriť

poznatky detí o tému bezpečnosť, priblížiť
im problematiku zaujímavým spôsobom,
ktorý by ich viedol k zamysleniu sa nad rôz-
nymi životnými situáciami, ktoré denne
zažívajú.

Deti so záujmom pracovali  s detským
pracovným zošitom Bezpečko je kamarát,
dávali pani učiteľkám nespočetné množ-
stvo zvedavých otázok, rozoberali rôzne
situácie - čo všetko by sa mohlo prihodiť
a ako možno nebezpečenstvu, a to nielen
na ceste predchádzať.

Všetko, čo bolo témou rozhovoru ,čo
deti zaujalo,  namaľovali na výkres svojimi
šikovnými rúčkami  Jakubko Buchel, Filipko
Buchel, Karin Pajpachová, Lucka Poláková,

Martinka Ladovičová, Laura Rapáková,
Leon Vrána, Jakubko Halaš, Branislav Kot-
van, Juraj Kadlečík a Borisko Cigáň.

Výsledkom ich tvorivej práce  bolo vese-
lé a pestrofarebné leporelo, plné krásnych
obrázkov, namaľovaných technikou kresby
tušom a domaľovaných vodovými farbami.
Pani učiteľky spolu s deťmi vymysleli
a doplnili leporelo  zaujímavými kratučkými
básničkami.

K oceneniu srdečne blahoželám
a želám  oceneným deťom aj pani učite-
ľkám veľa tvorivosti, radosti a šťastných
chvíľ prežitých v materskej škole.

PaedDr. Ivana Nosková
riaditeľka MŠ

Fotografie J. Náhlika 
V dňoch od 14. mája do 29. júna  je

sprístupnená v Galérii Profil v Stredoeu-
rópskom dome fotografie na Prepoštskej 4
v Bratislave  výstava fotografií významné-
ho slovenského fotografa  Jána  Náhlika
(1922-1989).

Výstavná kolekcia fotografií prezentuje
fotografickú  tvorbu  Jána Náhlika, nestora
senickej a slovenskej fotografie z obdobia
rokov 1942 –1989. Fotografie  Jána  Náhli-
ka, jedného z prvých spoluzakladateľov
a dlhoročného predsedu terajšieho fotok-
lubu RETINA v Senici právom patria do
zlatého fondu slovenskej fotografie.

Výstava v kurátorskom usporiadaní
Mgr. Františka Tomíka, ktorej organizáto-
rom je FOTOFO Stredoeurópsky dom
fotografie v Bratislave, je otvorená denne
okrem pondelka od 13. do 18. hod. -vp-
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Ďalšie slovo
o zdravotníctve 

V aprílovom
čísle Našej Senice
vyšiel článok váže-
ného kolegu
MUDr. E. Kubalu
Keď boli v Senici
štyria lekári oboz-
namujúci o situácii
v senickom zdravot-
níctve krátko po

skončení druhej svetovej vojny. To boli
momenty, ktoré ma podnietili napísať
o ďalšom vývoji zdravotníctva v meste
v období rokov 1960 až 1990. 

K výraznejšiemu rozvoju zdravotníctva
prišlo až v období polovice 60-tych rokov,
keď sa dobudovala prístavba starej Polikli-
niky, ktorá umožnila viacerým, najmä
odborným lekárom poskytovať služby
obyvateľom Senice a okolia. Dovtedy za
týmito službami museli dochádzať do ska-
lickej a čiastočne myjavskej nemocnice.

Do Senice ako odborný ušno-nosovo-
krčný lekár som prišiel v roku 1965 po
sedemročnej práci v skalickej nemocnici.
Ale moje prvé spomienky na Senicu
pochádzajú ešte z roku 1952, keď som
ako čerstvý maturant prišiel pracovať
v rámci tzv. žatevnej brigády na Štátne
majetky Senica. Z tohto obdobia si spomí-
nam na starú Senicu, z ktorej v súčasnosti
zostalo iba torzo. Ubytovali nás v budove
katolíckej školy, stravovali v Mackovom
majeri, prácu nám zadeľoval pán Jediný,
športovali sme na basketbalovom ihrisku,
ktoré bolo na mieste terajšieho stomatolo-
gického pavilónu, na futbalovom ihrisku
na ulici V.P. Tótha a kúpať sme sa chodili
na mestské kúpalisko na Hurbanovej ulici
(u Tiklov). V Senici ma upútali viaceré
secesné stavby: kaštiele, majer, námestie
so zájazdovým hostincom, starodávna
budova obecného domu, meštianska
škola, ktorých už dnes niet.

V novších priestoroch Polikliniky sa
otvorili okrem spomínanej  ušno-nosovo-
krčnej ambulancie i ďalšie odborné ambu-
lancie: očná, kožná, gynekologická, chirur-
gická, psychiatrická, neurologická, dora-
stová, ďalšie detské a obvodné ambulan-
cie, RTG pracovisko laboratórne a rehabi-
litačné pracovisko. Rozšírili sa tiež zubné
pracoviská v novom stomatologickom
pavilóne, v rámci ktorého sa postavili
pekné zasadacie priestory, slúžiace na
školenia a semináre pre zdravotníckych
pracovníkov i na spoločenské príležitosti.

V Senici ale stále chýbalo a doteraz
chýba lôžkové zdravotnícke zariadenie.
Bolo snahou vedenia vtedajšieho OÚNZ,
aby sa v Senici, v meste ležiacom v centre
bývalého okresu, vybudovala moderná
nemocnica, ktorá by poskytovala zdravot-
nícku starostlivosť na vyššej úrovni
a zabezpečovala by ju pre obyvateľov
celej severnej časti Záhoria. V záujme
tohto prebehlo nespočetné množstvo jed-
naní, vypracovávali sa investičné zámery,
projektové úlohy, konali sa výbery stave-

nísk, ale, žiaľ, vždy sa našiel niekto, komu
výstavba nemocnice nevyhovovala. Je mi
ľúto veľkého úsilia pracovníkov OÚNZ
a funkcionárov mesta a najmä množstva
papiera, ktoré vyšlo nazmar!

Na druhej strane ma teší, že predsa len
sa vybudovala nová moderná Poliklinika,
ktorá je schopná svojím rozsahom služieb
zabezpečiť obyvateľom Senice a okolia
doteraz nedostupnú zdravotnícku starost-
livosť. 

Dúfam, že súčasnej mladej generácii sa
podarí snahu o postavenie nemocnice
v Senici priviesť do úspešného konca.

MUDr. Ivan Vavřík  
P.S.
MUDr. Ivan Vavřík, lekár otorynolaryn-

gológ, bol pri príležitosti Svetového dňa
zdravia za mimoriadne výsledky v posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti a za celoži-
votnú prácu v oblasti zdravotníctva ocene-
ný Pamätnou medailou predsedu TTSK
Tiborom Mikušom.

V našom meste pracuje a žije už 42
rokov. Za toto obdobie vykonával okrem
lekárskej praxe funkciu námestníka riadite-
ľa OÚNZ v Senici, potom bol riaditeľom
OÚNZ a angažoval sa 14 rokov aj ako
predseda Územného spolku SČK.

Pán MUDr. Ivan Vavřík okrem každo-
denného napĺňania Hipokratovej prísahy
naplnil aj známu myšlienku Goetheho -
Len ten môže dávať lásku, priateľstvo,
vrúcnosť i nehu, kto to všetko má v sebe.

Mx

Ako si „nepredĺžiť"
dovolenku

Z dôvodu zmeny životného štýlu spo-
jeného s častou migráciou ľudí, začíname
sa čoraz častejšie stretávať s ochorením
s názvom žltačka.

Žltačka už dnes nepostihuje len oblasti
s nízkym hygienickým štandardom a exo-
tické destinácie, ohroziť nás môže kdeko-
ľvek v Európe, vrátane Slovenska.

Poznáme niekoľko typov žltačiek, ale
očkovaním je možné sa chrániť len proti
typu A a B. Žltačku typu A spôsobuje
vírus, ktorý sa prenáša pri kontakte s infi-
kovanou osobou prostredníctvom potra-
vín, ktoré niekto „obchytal" špinavými
rukami, nedostatočne tepelne spracovaný-
mi alebo zmrazenými potravinami, zneči-
stenou vodou a pod. Prvé príznaky sa pre-
javujú ako chrípka - únava, teplota, bolesti
svalov. Po niekoľkých dňoch sa objavia
zažívacie obtiaže - zvracanie, hnačka,
bolesti brucha, nechutenstvo. Stolica
môže byť svetlá, moč tmavý, pokožka
a očné bielka sfarbené do žlta. Od naka-
zenia sa vírusom po prvé príznaky môže
uplynúť 15 - 50 dní. Počas tohto obdobia
nakazený človek ľahko prenáša vírus na
ľudí v svojom okolí. Liečba pozostáva
s niekoľkomesačnej diéty a užívania prí-
pravkov na regeneráciu pečene. Tento typ
žltačky neprechádza do chronického štá-
dia, avšak po prekonaní ochorenia môže
pretrvávať dlhodobo pocit únavy až vyčer-
panosti.

Žltačku typu B spôsobuje vírus, ktorý
sa prenáša nakazenou krvou a telesnými
tekutinami nakazeného človeka. Na pre-
nos stačí mikroskopické množstvo krvi
zaschnutej aj niekoľko týždňov. Vírus
hepatitídy typu B je až 100x nákazlivejší
ako vírus HIV. Príznaky pretrvávajúce
týždne sú podobne ako u žltačky typu A,
len čas, ktorý uplynie od nákazy po prvé
príznaky, je dlhší 50 - 150 dní. Niekedy sú
príznaky málo výrazné, takže ľudia o svo-
jej chorobe často ani nevedia, a preto ju
môžu šíriť na osoby vo svojom okolí. Lieč-
ba trvá 1 - 2 mesiace a je obdobná ako
u typu A. Približne jeden človek z desia-
tich sa úplne nevylieči, a tak sa stane tzv.
chronickým nosičom vírusu. V najťažších
prípadoch môže prísť k trvalému poško-
deniu pečene - cirhóza alebo rakovina
pečene.

Proti obom typom žltačky existuje
očkovanie. Očkuje sa buď samostatne
proti jednotlivým typom žltačky, alebo
naraz proti obom typom v jednej očkova-
cej látke. Vakcínu neuhrádzajú zdravotné
poisťovne, okrem indikovaných prípadov.
Informácie získate u ošetrujúcich lekárov.

MUDr. L. Dederová
epidemiológ RÚVZ Senica

KVAPKY vs. Ľahostajnosť
Som pracovníčka štátnej správy - refe-

rátu environmentálnych rizík a veľmi ma
zaujal článok „Anketa o umelom ihrisku
Kvapky v pohotovosti". Problém, ktorý
tento článok rieši, si viem úplne živo pred-
staviť. Ľudia sú bezohľadní - lebo zastávajú
názor „čo nie je moje - ma nezaujíma".
Veľmi ťažko sa dnes buduje a najťažšie
pre naše deti. Dôvodom nie je chcieť či
nechcieť, ale jedna veľká brzda, a to sú
financie. Preto, ak už niečo v tomto smere
dosiahneme, mali by sme sa snažiť to čo
najdlhšie uchovať. Iný názor ale majú
ľudia, ktorí svoju trasu či už na autobus,
alebo po nákup si môžu o pár metrov skrá-
tiť. Máte pravdu -ľahostajnosť je najhoršia
choroba a niet na ňu lieku. Veľmi držím
krúžku KVAPKA palce, aby čo najviac ľudí
pochopilo „zákaz priechodu" a ihrisko tak
slúžilo tým, pre ktorých bolo vybudované.

Ak mi ešte dovolíte - vyjadrím sa aj
k problému domáci miláčikovia - psy. Pri
prechádzke Senicou si myslím, že som na
dedine (nechcem tým uraziť žiadnu
z dedín), ale toľko psov sa po žiadnej dedi-
ne neprechádza. Z čoho mám tento
pocit? Nuž, venčenie psov, a nie malého
množstva je v našom meste bežné. Najvi-
ac ma na tom rozčuľuje, či vybudovaná
zeleň v Senici bola realizovaná pre venče-
nie psov. Ak si to majitelia psov myslia, sú
na veľkom omyle. Nepochopím, či sa im
páči to množstvo výkalov po tráve, či hyn-
úce stromčeky od moču ich psov. Myslím
si, že na venčenie psov by mali byť určené
miesta, a nie v centre mesta v zeleni, kde
sa hrajú naše deti. Nedalo by sa s tým
niečo urobiť? To dávam otázku na kompe-
tentných - urobte, prosím, niečo pre nás,
ktorí ničím nekazíme pekné bývanie
ostatným. GAZ
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Deti s knihami 
a spisovateľmi 

Tento rok je už v poradí štyridsiaty prvý,
čo IBBY - Medzinárodná únia pre detskú
knihu - vyhlásila 2. apríl za Medzinárodný
deň detskej knihy. Je to na počesť narode-
nia veľkého rozprávkara - dánskeho spiso-
vateľa Hansa Christiana Andersena. My na
Slovensku si tohto roku pripomíname aj
okrúhle 180. výročie narodenia veľkého
slovenského rozprávkara - Pavla Dobšin-
ského. Pripomínajúc si obe tieto skutoč-
nosti pripravili sme pre svojich detských
čitateľov a návštevníkov  v dňoch 14. - 16.
apríla Dni detskej knihy v Záhorskej kniž-
nici. Tradične ich tvoria autorské stretnutia
spisovateľov, prekladateľov, ilustrátorov
a vydavateľov detskej knihy s deťmi. Kniž-
nica spolu so svojimi najbližšími spolupra-
covníkmi školami, pri organizovaní podu-
jatia určila cieľ sprostredkovať deťom
informácie o tom aké je čítanie dôležité,
aké fantastické zážitky im práve čítanie
hodnotných kníh môže poskytovať.

Otvorenie tohtoročných Dní detskej
knihy patrilo senickej herečke, moderátor-
ke a už i spisovateľke Bibiane Ondrejko-
vej, ktorá v Materskej škole na Ulici J. Kráľa
predstavila deťom svoju novú knižku Roz-
právky o dievčinke Julke. Bolo to stretnutie
veselé, dobrá nálada rozväzovala jazýčky
deťom i mladej spisovateľke. To, že si vzá-
jomne dobre rozumeli dokumentuje i prí-
sľub Bibiany, že škôlku opäť čoskoro  nav-
štívi. Súčasťou podujatia bolo i vyhodno-
tenie výtvarnej súťaže detí, z ktorej naj-
krajšie obrázky si môžete pozrieť v det-
skom oddelení knižnice.

III. základnú školu v Senici navštívil slo-
venský prozaik, publicista, prekladateľ
a autor literatúry pre deti Ján Beňo. Spolu
so žiakmi hovoril najmä o svojej knižke
Chlapec zo sedla a morský Vasko. Spiso-
vateľ sa veľmi tešil zo stretnutia s deťmi,
ktoré jeho knižky poznali, mali ich prečíta-
né a vedeli klásť veľa zaujímavých otázok.

Knižnicu navštívili  aj malí mudrlanti
z materských škôl. Spoznávali tajomstvá
detského oddelenia prostredníctvom pri-
pravených hádaniek.

Veľa informácií o knihách, o ich tvorbe,
ilustrovaní i distribúcii sa dozvedeli žiaci
IV. základnej školy prostredníctvom svo-
jich hostí - spisovateľa Štefana Moravčíka,
ilustrátorky Dany Moravčíkovej a vedúce-
ho šéfredaktora vydavateľstva Matice slo-
venskej z Martina Igora Sokolíka. Pozorne
počúvali novodobého rozprávkara Š.
Moravčíka, ktorý ako veľký Záhorák
z Jakubova nemôže dopustiť, aby rozpráv-
ky zo Záhoria, ktoré sa nedostali do kniži-
ek Pavla Dobšinského, zapadli prachom.
Prerozprával ich aj pre dnešných čitateľov.
Knižku vydalo jedno z najväčších a naj-
starších vydavateľstiev na Slovensku -
Vydavateľstvo Matice slovenskej. Jeho šéf-
redaktor žiakom nielen veľa porozprával
o spracovaní umeleckých textov pred
vydaním knihy, ale veľa kníh z Martina
i priviezol a predstavil.

Na záver by sme radi poďakovali vede-

niam a pedagógom III. a IV. základnej
školy, ako aj MŠ na Ulici J. Kráľa, bez
pomoci ktorých by sa nám nepodarilo pri-
praviť také zaujímavé stretnutia s literatú-
rou pre deti. KS, Foto: Milan Soukup

Využívanie iných 
foriem energie

Stredné odborné učilište (SOU) Senica
bolo organizátorom súťaže Enersol  vlani
i v tomto  roku. Enersol je súťaž žiakov
stredných škôl s tematikou využívania
alternatívnych zdrojov energie vo svojom
okolí, energie slnka, vetra, vody, zeme.        

Finále Enersol 2008 SR sa uskutočnilo
v dôstojnej atmosfére kaviarne hotela Branč
- PP SOU Senica. Na celoslovenskom finále
Enersol  2008 SR sa zúčastnili 3 kraje zo SR
a 12 stredných škôl. Slovenské finále tohto
projektu prišiel podporiť i primátor mesta
Senica RNDr. Ľubomír Parízek a zástupca
primátora Mgr. Peter Hutta. Porota  zložená
z pedagogických zamestnancov Gymnázia
Skalica, ZSŠ Skalica, SPŠ Myjava a SOU
Senica vybrala po celodennom súťažení
najlepšie práce. Na medzinárodné finále do
mesta Tábor postúpili študenti zo škôl: SOU
Senica, ZSŠ Skalica, gymnázium Skalica,
SZŠ Skalica, SPŠ Myjava, SOU Gbely
a SOU Istebné.

Medzinárodné finále Enersol 2008 ČR
a Enersol 2008 SR sa konalo v meste Tábor,
v Českej republike. Usporiadateľ Stredná
priemyselná škola Tábor pripravila pre päť
medzinárodných družstiev dôstojné prost-
redie. Súťažilo sa počas dvoch dní v histo-
rickej časti radnice mesta Tábor za prítom-
nosti hajtmanov ČR, pracovníkov z MŽP
ČR, MŠ ČR, regionálnych riaditeľov 10 kra-
jov z ČR, riaditeľov škôl ČR a delegácií
pedagogických a politických pracovníkov
zo Slovenska, Slovinska a Nemecka.

Slovensko,  ktoré zastupovalo 5 sloven-
ských škôl a 10 najlepších študentov, sa
umiestnilo na 2. mieste za družstvom ČR 1.
Za Slovensko prezentoval práce študent
z gymnázia Skalica Ľudevít Petržela a štu-
dentky SOU Senica Lucia Jurčová a Viera
Kuttnerová, študentky 3. ročníka študijné-
ho odboru obchodný pracovník. Súťažili
družstvá ČR 1, ČR 2, Slovinsko, Nemecko
a Slovensko. Pre dvestočlennú delegáciu
z piatich krajín pripravili hostitelia, radní
mesta Tábor a riaditeľ SPŠ Tábor Marcel
Gause, bohatý program plný prekvapení.
Najviac sa študentom a hosťom páčilo his-
toricko-dobové pohostenie v husitskom
mlyne, kde študenti a hostia zažili husitské

poobedie vyplnené historickým progra-
mom v dobových kostýmoch, klasickú
husitskú večeru obohatenú historickým
programom.

15. mája pozval minister životného
prostredia Martin Bursík koordinátora
Enersol ČR Ing. Jiřího Herodesa, riaditeľov
10 krajov z ČR zapojených do projektu,
ako aj  organizátora Enersol 2008 SR a ria-
diteľa SOU Senica Mgr. Romana Šedivého
na rokovanie o pripravovanej zmluve
medzi Ministerstvom životného prostredia
ČR a Ministerstvom životného prostredia
SR na podporu projektu Enersol  medzi ČR
a SR. Táto zmluva je pripravená a je na pri-
pomienkovom konaní na MŽP SR.

14. - 16. mája dostalo SOU Senica
pozvánku na prezentáciu programu Ener-
sol 2008 SR na 14. medzinárodný festival
filmov o životnom prostredí Envirofilm
2008 do Banskej Bystrice. Na seminári
informoval riaditeľ odboru starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy
RNDr. Jozef Klinda a Lucia Fančová o stra-
tégii podpory projektu Enersol  SR a o pri-
pravovanej zmluve medzi ministerstvami
Slovenska a Česka. O štvorročnej  spolu-
práci medzi českými školami, českými
agentúrami Tiscali, JS akadémiou a SOU
Senica v oblasti využívania alternatívnych
zdrojov energie informoval koordinátor
Enersol SR Mgr. Pavol Paradeiser.

Informácie o spolupráci SOU Senica
a JS Akadémia v oblasti enviroprojektov
predniesol riaditeľ JS Akadémia Ing. Ján
Štrof. Študentka SOU Senica Lucia Jurčová
a študent ZSŠ Skalica Milan Bucha predni-
esli svoje finálové práce a prispeli k dôstoj-
nej atmosfére seminára.

Mgr. Pavol Paradeiser
SOU Senica

Zo zasadnutia komisie
V utorok 27. mája

zasadala Komisia pre
mládež pri Mest-
skom zastupiteľstve
v Senici, tentokrát
netradične v Centre

voľného času detí a mládeže Senica. Ako
povedal predseda komisie Ing. Martin
Lidaj je to snaha priblížiť sa viac k mladým
ľuďom, zaujímať sa o ich názory, záujmy
a požiadavky priamo v teréne. 

V rámci programu odznela informácia
o pripravovanom podujatí Mosty  Senica
2008, ktoré finančne podporil i fond Pro
Senica a na ktorom sa zúčastnia mladí
ľudia z Dolného Rakúska a z nášho mesta.
Bolo predstavené aj zloženie delegácie,
ktorá sa zúčastní na Medzinárodnom
stretnutí mládeže v rakúskom meste
Krems. Tvoria ju štyria občania zo Senice
a štyria z Nitry. Komisia pre mládež je spo-
luorganizátorom oboch týchto podujatí. 

Členovia komisie otvorili myšlienku
usporiadať konferenciu o možnostiach
spoluúčasti mladých ľudí na komunálnom
rozhodovaní a o zriadení študentských rád
na senických školách. Ďalšie zasadnutie
komisie bude opäť výjazdové, v rámci
programu Mosty Senica 2008. TS
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Dialóg európskych kultúr 
Rok 2008 je v Európskej únii rokom

medzikultúrneho dialógu. Európska únia
má v súčasnosti 27 členských krajín, čo
zároveň znamená aj 27 národov, rôznych
kultúr a tradícií. S rozširovaním Európskej
únie teda rastie aj kultúrna rozmanitosť
Európy, ktorá predstavuje jedinečnú výho-
du pre všetkých, ktorí tu žijú. A práve preto
sa rozhodol Európsky parlament a Rada
Európy tento rok vyhlásiť za rok medzikul-
túrneho dialógu. Spočíva v možnosti nad-
viazať na bohatstvo kultúrneho dedičstva
a využiť príležitosť učiť sa od rôznych kul-
túrnych tradícií.

Informačné centrum Europe Direct
Senica ako vysunuté miesto Európskej
únie, ktorého úlohou je plniť poslanie EÚ
pri tejto príležitosti vyhlásilo výtvarnú súťaž
s názvom Dialóg európskych kultúr. Do
súťaže sa zapojilo spolu 9 škôl zo Senice,
Trnavy, Myjavy, Brezovej a Piešťan.  Porota
vyberala z 83 výtvarných prác od žiakov
základných, stredných a základných ume-
leckých škôl. Ocenených a vystavených
prác bolo 29 a piatim výtvarným prácam
bola udelená cena Europe Direct Senica.
Slávnostné vyhodnotenie spojené s verni-
sážou sa uskutočnilo 19. mája  v Informač-
nom centre Europe Direct Senica. Všetci
zúčastnení si mohli pozrieť ocenené
práce. Autori vystavených diel si prevzali
hodnotné odmeny. Nechýbalo ani odbor-
né slovo porotcu a výtvarníka Štefana
Ortha k výberu ocenených prác. Cenu

12. Medzinárodná 
Daltonská konferencia

Dňa 6. mája sa v Brne uskutočnila 12.
medzinárodná Daltonská konferencia pod
názvom Ať žije učitel. Zúčastnili sa na nej
aj pedagógovia zo ZŠ Sadová 620 v Senici,
ktorí prvky Daltonu zaraďujú do svojich
hodín na vyučovaní v blokoch. Pretože na
konferencie v Brne chodia pravidelne (ZŠ
Husova 17 v Brne ich organizuje dva krát
do roka - na jar a na jeseň), majú možnosť
počuť prednášky zahraničných hostí (tiež
pedagógov) a zúčastniť sa odborných
seminárov a workshopov, týkajúcich sa
problematiky inovatívneho vzdelávania
a moderných spôsobov výučby.

Na 12. konferencii vystúpila so svojou
prednáškou Jenny Hill  (Head of Internatio-
nal Department Education, Leeds z Holand-
ska) a Ildiko Tar  (Dalton Co-ordinator
z Maďarska), ktorá sa zaoberala vývojom
učenia. Zaujímavú prednášku predniesla
Carolyn  Williams (Head of Ascham Sydney
z Austrálie), ktorá sa vyjadrovala k otázke
PC a elektronickej výučby. Zdôraznila, že
hoci sa PC stáva nevyhnutnou súčasťou
života, nikdy nemôže nahradiť inšpirujúce-
ho učiteľa, ktorý je pre dieťa kúzlom. Roel
Roehner (President Dalton International
z Holandska) do svojej prednášky o zakla-
dateľke Daltonu, Helene Parkhurstovej, vsu-
nul vety aj o humore. Citujem v slovenskom
preklade: “Ak sú učitelia schopní osviežiť
svoje učebné osnovy dostatočnou dávkou
humoru, stávajú sa súčasťou budúcnosti
svojich študentov. A tí potom s radosťou
zvolajú: Nech žije učiteľ!“

Konferencie sa zúčastnil aj pán Jan Mar-
tínek, ktorý pracuje v Českej republike pre
Microsof. Prišiel na pozvanie svojho obľú-
beného učiteľa Lukáša Bajera (pedagóg
Daltonskej Brnenskej školy Husova 17).
Svojou iniciatívou  Webcamclasses  in
Europe o prepojení škôl a žiakov cez web
kameru vzbudili záujem Microsoftu. Ten
následne vypracoval pre školy program, na
základe ktorého sa prepojenie môže usku-
točniť, žiaci na vyučovacej  hodine môžu
vidieť a komunikovať so žiakmi v inom
štáte. Zároveň bolo na medzinárodnej
konferencii riaditeľom 10 škôl venovaných
päť webových kamier (do piatich  dvojíc).
Jednu z kamier získala aj riaditeľka Svetla-
na Chábelová pre ZŠ Sadová ul. Senica.
Partnerskou dvojicou je ZŠ v Českej repub-
like, prepojenie by malo začať fungovať na
druhom stupni aj v nemeckom alebo ang-
lickom jazyku.

Po prednáškach nasledovalo udeľova-
nie certifikátov školám a semináre na
rôzne témy (Rozvoj efektívneho učebného
štýlu, Európske triedy prepojené webovou
kamerou, Efektívny učiteľ, Hudba vo vyu-
čovaní angličtiny,...)

12. medzinárodná konferencia bola
veľmi úspešná, o čom svedčil aj počet
zúčastnených pedagógov. Ten sa totiž
z roka na rok zvyšuje. Na záver jedna zau-
jímavá myšlienka českého pedagóga:
„Zamyslime sa nad tým, ako dlho môžeme
dnešné deti pripravovať vo včerajších ško-
lách s predvčerajšími  metódami  na  zajt-
rajšie  problémy?“

Ak Vás článok zaujal, môžete si kliknúť
na www.daltoninternational.org, alebo na
www.zs3senica.sk, kde sa o zaradení Dal-
tonských prvkov do vyučovania na ZŠ
Sadová ul. Senica dozviete viac.

Spracovala  Mgr. Tatiana Dudášová
účastníčka konferencie a vedúca MZ

Dalton ZŠ Sadová ul. Senica Prezentačná výstava
vín v Senici
Jubilejná V. medzinárodná prezentačná
výstava vín sa konala v senickom Kultúr-
nom dome ako súčasť osláv 1. mája. Výsta-
vy vín sa poriadajú v Senici už od roku
1999. Vtedy to boli výstavy vín väčšinou
od drobných pestovateľov vínnej révy
a vinárov z nášho regiónu. Až od roku
2004 sa začali konať prezentačné výstavy
od výrobcov certifikovaných vín. Tento rok
sa na výstave prezentovalo 78 vystavovate-
ľov s 360-timi vzorkami vín, z čoho bolo
212 bielych a 148 červených, po vinársky -
modrých vín. Boli tu vína z Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti, Skalicko-záhorskej
oblasti a 161 vzoriek od vinárov z južnej
Moravy. V kolekciách jednotlivých vystavo-
vateľov boli zastúpené akostné a prívlast-
kové vína kabinetné, neskoré zbery, výbe-
ry z hrozna, bobuľové výbery, vína z ľado-
vého zberu a u niektorých spotrebiteľov
obľúbené bankové vína. Teda všetko vína
s najvyššími kvalitatívnymi znakmi. Sektom
Rizlingu rýnskeho sa prezentovala firma
Hacaj, s. r. o. Pezinok. Najvyhľadávanejším
vínom bol Tramín červený, ročník 2005
z ľadového zberu, kde si výrobca oceňuje
fľašu 0,3 l na 570 Sk. Návštevníkov výstavy
najviac zaujali vína firmy Templárske skle-
py Čejkovice, z ktorých celá kolekcia 24
fliaš sa minula ako prvá. Najväčšou kolek-
ciou so 17-timi vzorkami sa prezentoval
známy skalický vinár Alojz Masaryk.
Výstavu v Senici navštívilo takmer štyristo
vinohradníkov, vinárov a predovšetkým
milovníkov kvalitných vín, medzi ktorými
bol aj senický rodák, podpredseda vlády
SR Dušan Čaplovič a primátor Senice
Ľubomír Parízek.
Všetkým návštevníkom bol k dispozícii
veľmi kvalitný 45 stranový farebný katalóg
vystavovaných vín, z ktorého je možné zís-
kať ucelený prehľad vín s cenami u výrob-
cu, charakteristiku vinárskej firmy a adres-
ný, telefonický, prípadne aj e-mail kontakt.
Katalóg, ktorý platí až do vinárskej sezóny
budúceho roka, je dielom firmy RECO,
s. r. o., ktorá je každoročným gestorom
výstavy. Štefan Vaculka

člen organiz. štábu

Europe Direct Senica v kategórii prvý stu-
peň základných škôl získala Soňa Šimono-
vá z Gymnázia Piešťany. V kategórii druhý
stupeň základných škôl zvíťazila dvojica
autorov výtvarnej práce s názvom Typické
črty krajín EÚ, Radovan Labaš a Šimon Paj-
pach z III. základnej školy v Senici. Za prvý
stupeň základných umeleckých škôl si cenu
Europe Direct Senica odniesla Nikoleta
Bačová zo ZUŠ Myjava. Práca s výstižným
názvom Hokej nás spája od autora Mateja
Stacha zo ZUŠ Trnava získala hlavnú cenu
v kategórii druhý stupeň základných ume-
leckých škôl. Michaele Černekovej s prá-
cou Večný dialóg  bola udelená cena Euro-
pe Direct Senica za stredné školy.

Záujemcovia si môžu výstavu všetkých
ocenených výtvarných prác pozrieť v Infor-
mačnom centre Europe Direct Senica do
30. júna. Ing. Ivona Klimentová

foto bar
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Slávik Slovenska 2008
V stredu 7. mája  sa stretlo niekoľko detí

zo základných a základných umeleckých
škôl okresu Senica, ktoré rady spievajú, na
18. ročníku speváckej súťaže v interpretá-
cii slovenskej ľudovej piesne Slávik Sloven-
ska 2008. Garantom súťaže a predsedom
občianskeho združenia  Slávik Slovenska

Z tvorby klientov DSS  
V Dome kultúry bola  od 14. do 21.

mája  otvorená V. prezentačná výstava
prác klientov Domovov sociálnych služieb
(DSS) zo Senického a Skalického okresu.
Prezentovali  sa na nej klienti   DSS Rohov,
Borský Sv. Jur,  Moravský Sv. Ján,  Zelený
dom Skalica, Svetluška Kunov, Domov
dôchodcov a DSS Senica, Holíč, Zariade-
nie sociálnych služieb Senica a hosťom
výstavy je DSS Symbia Zvolen, ktorý sa
stal členom občianskeho združenia   Pro-
methea.  

Hlavný organizátor Promethea Rohov
spolu s DSS Rohov a Trnavským samos-
právnym krajom  pripravili pre  verejnosť
prezentáciu, ktorá názorne vypovedá
o schopnostiach klientov, ktorí pod odbor-
ným vedením dokážu zhotoviť rôzne úžit-
kové i dekoračné predmety. Každé zaria-
denie predstavuje tvorbu svojich klientov,
ktorí vyšívajú, zhotovujú košíky, vankúše,
zdobia kvetináče, maľujú na sklo,  tvoria
z keramiky... 

Výstavu, ktorej garantom je primátor
Senice Ľubomír Parízek, otvorila riaditeľka
DSS Rohov Monika Knezovičová, ktorá
privítala aj riaditeľku odboru sociálnej
pomoci Trnavského samosprávneho kraja
Blaženu Flamíkovú. Prítomným sa priho-
voril aj zástupca primátora Senice Peter
Hutta. M. Knezovičová zdôraznila, že cie-
ľom každoročnej  májovej  prezentácie je
ukázať na zručnosť a umelecké cítenie
obyvateľov DSS napriek mentálnemu
postihnutiu. Všetky vystavené práce sú
výsledkom  spoločnej práce odborného
personálu domovov s klientami, vyjadrujú
neustálu trpezlivú prácu s nimi.

Pred tromi rokmi sa súčasťou výstav
stali aj workshopy, na ktorých arteterapeu-
ti z DSS učia jednotlivé techniky. Väčšinou
sa na nich zúčastňujú deti z materských
škôl i žiaci zo základných škôl. Tentoraz sa
workshopy týkali  maľovania na keramické
poháre a drevo, servítkovej techniky a ple-
tenia prútených košíkov.  Viera Barošková

foto autorka

je známy slovenský tenor Peter Dvorský.
Tohtoročné okresné kolo, ktorého

organizátormi boli CVČ, ZUŠ a Krajský
školský úrad, bolo v budove ZUŠ. V troch
vekových kategóriách  súťažilo 18 spevá-
kov z 12-tich škôl. Zišli sa naozaj deti
z celého okresu. Svoje zastúpenie tu mali
ZUŠ Senica, III. ZŠ Senica, ZŠ Sobotište,
Cerová, Dojč, Častkov, Sekule, Štefanov,
Čáry, Smolinské, i ZŠ z Lakšárskej Novej
Vsi.

Porota  v zložení PhDr. Peter Štilicha,
predseda výkonného výboru Slávika Slo-
venska, riaditeľ marketingu Slovenskej fil-
harmónie, Pavol Božek, člen zboru opery
SND, víťaz Slávika Slovenska z roku 1997
a Mgr. Henrieta Palkovičová, učiteľka ZUŠ
Holíč - hodnotila spevákov v kategóriách
žiaci 1. - 3. ročníka, v druhej kategórii žia-
kov 4. - 6. ročníka a v tretej kategórií súťa-
žili žiaci 7. - 9. ročníka. Zastúpenie však
mala aj MŠ, najmladšia účastníčka súťaže
Viktória Mikušová mala iba 5 a pol roka.

Súťažiaci mali možnosť výberu z 38
piesní, ktoré boli uverejnené v 48 strano-
vom Spevníčku SS 2008.  Speváci boli
povinní odspievať dve ľubovoľné piesne.
Jedna z piesní musela pochádzať zo Spev-
níčka Slávik Slovenska 2008 a musela mať
aspoň dve slohy. Druhú pieseň si mohli
zvoliť podľa vlastného výberu, tá mohla,
ale nemusela byť zo spomínaného Spev-
níčka. Pri jednej z interpretovaných piesní
museli mať súťažiaci I. a II. kategórie
hudobný (inštrumentálny) sprievod.
Druhú pieseň potom zaspievali bez sprie-
vodu (á capella). Súťažiaci v III. kategórii
zas interpretovali jednu pieseň zo Spev-
níčka á capella a jednu pieseň z výberu
úprav slovenských ľudových piesní sklada-
teľa Eugeňa Suchoňa v sprievode klavíra.

Celé podujatie otvoril hrou na heligón-
ku mladý nádejný študent ZUŠ Erik Otrí-
sal. V programe medzi vystúpeniami jed-
notlivých kategórií ešte vystúpili Veronika
Sedláčková, víťazka tohtoročného Zlatého
jabĺčka v kategórii žiakov do 15 rokov
a Alexandra Salnetová, ktorá obsadila na
Senickom zlatom jabĺčku 2. miesto.

Po vystúpení všetkých súťažiacich
porota vybrala a ocenila z každej kategó-
rie troch súťažiacich. V kategórii 1. - 3. roč-
níkov zvíťazila Tatiana Dvorská zo ZŠ s MŠ
Štefanov, ktorá na súťaži odspievala pies-
ne Číže je to šuhaj a Na vŕšku na Bradle.
Druhé miesto obsadila Laura Džimová zo
ZŠ Smolinské a na treťom mieste skončil
Patrik Hajdin zo ZŠ Sekule. V druhej kate-
górii žiakov 4. - 6. ročníka boli ohodnotení
až štyria súťažiaci. Prvé miesto získala Kris-
tína Petrášová zo ZŠ Sekule, druhé miesto
Veronika Sekáčová zo ZUŠ a tretie miesto
si podelili Denis Cabadaj zo ZUŠ Kúty
a Katarína Winklerová zo ZŠ s MŠ v Lak-
šárskej Novej Vsi. Z kategórie žiakov 7. -  9.
ročníkov podľa poroty najlepšie zaspieva-
la Zuzana Winklerová z Lakšárskej Novej
Vsi. Strieborná priečka sa ušla Denise
Bedeovej zo ZŠ Sekule a tretie miesto
opäť porota pridelila dvom súťažiacim,
a to Adriánovi Michalicovi zo ZŠ s MŠ
z Cerovej a Beatrice Smolinskej zo ZŠ
v Čároch. Porota udelila tiež mimoriadnu

cenu. Túto Cenu poroty za umelecký
prednes získala najmladšia účastníčka Vik-
tória Mikušová.

Víťazom blahoželáme a želáme im veľa
úspechov v krajskom a možno aj v celo-
slovenskom kole. Lucia Vajdová

Súbor mažoretiek TK-Gymnik
Luxet Senica pod vedením Bc. Aleny
Bukajovej opäť pozýva milé, odvážne
a šikovné dievčatá na konkurz povzbud-
zovačiek a mažoretiek, ktorý sa bude
konať v telocvični na Gymnáziu L. Novo-
meského v Senici v dňoch 3. a 10. júna
o 15. hod. Vek 12 - 15 rokov a 16 - 18
rokov.

Príďte veselo naladené v športovom
oblečení. Kto má rád hudbu, pohyb
a nové priateľstvá a spoznáva rád všetko
nové, toto všetko sa vám môže stať sku-
točnosťou. Treba nájsť len odvahu a voľný
čas zúčastniť sa nášho pripravovaného
konkurzu.

Neváhajte a príďte medzi nás využiť
svoj voľný čas rozumne a pre vaše poteše-
nie. Určite budete milo prekvapené.

Bc. Alena Bukajová
vedúca súboru mažoretiek

Chceš sa stať mažoretkou?
Mažoretky Ladies Senica,
pôsobiace v MsKS pozývajú do svojich

radov mladé, usmievavé slečny vo veku od
14 rokov. Nácviky sú pravidelne vo štvrtok
od 16. do 18.30 hod. v MsKS. Tešíme sa na
účasť! Tel. kontakt: 0905/833470.
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Jubilejný 20. maratón 
Už len pár dní nás delí od výstrelu zo

štartovacej pištole, ktorá otvorí XX. ročník
Záhoráckeho martónu a V. ročník polma-
ratónu. Polmaratón je opäť zaradený do
seriálu  pretekov Grand prix Záhoria.

Štart maratónu a polmaratónu  bude 21.
júna o 15. hod. na futbalovom štadióne
v Senici. Maratón sa štartuje v kategóriách
muži do 40 rokov, muži od 40 do 50 rokov,
od 50 do 60 rokov a nad 60 rokov. Ženy
štartujú v jednej kategórii bez rozdielu
veku. Polmaratón štartuje v kategóriách
muži do 39 rokov, muži od 40 do 49 rokov,
od 50 do 59 rokov, od 60 do 69 rokov
a nad 70 rokov. Ženy štartujú v dvoch kate-
góriách do 34 rokov a nad 35 rokov. Pol-
maratón má cieľ v Šaštíne-Strážoch, kde je
pre ostatných bežcov obrátka naspäť do
Senice cez Dojč a Čáčov. Trať v dĺžke 42
195 m vedie po asfaltovej ceste počas
plnej premávky. Časový limit na zdolanie
maratónskej trate je 5 hod. 

Prezentácia pretekárov bude 21. júna
od 12. do 14. hod. na futbalovom štadióne
v Senici. Štartovné  je 200 Sk. Prihlásiť sa
a podrobnejšie informácie možno získať
na www.zahorackymaraton.wbl.sk

Aj v tomto roku bude vyhlásené absol-
útne poradie víťazov. Pre víťaza hlavnej
kategórie je pripravená odmena 6 000 Sk.
Absolútny víťaz získa 4 000 Sk. Osobitná
prémia 5 000 Sk je určená pre víťaza, ktorý
prekoná traťový rekord 2:23,42. V ostat-
ných kategóriách získajú traja najlepší
finančné odmeny a pretekári na 4. až 6.
mieste vecné ceny. Najlepší Seničan získa
cenu primátora Senice a prvý na obrátke
získa cenu primátora Šaštína-Straží. V pol-
maratóne sú vo všetkých kategóriách pre
bežcov na prvých troch miestach určené
vecné ceny.

Prvenstvá majú šancu obhajovať Peter
Tichý z Čadce (2:41:15),  do 50 rokov Ján
Moravec zo Skalice(2:37:50), do 60 rokov
Milan Hrušovský zo Spišskej Novej Vsi
(3:11:14) a nad 60 rokov Michal Janota zo
Zvolena (3:45:14).

Usporiadatelia Záhoráckeho maratónu
a polmaratónu - Mesto Senica, komisia pre
šport pri MsZ, Okresné združenie telesnej
kultúry Senica a Mesto Šaštín-Stráže a jeho
komisia pre mládež a šport pri MsZ vás
srdečne pozývajú na otvorenie, štart a sle-
dovanie jubilejného ročníka.

Vedeli ste, že …
… vznik maratónu bol inšpirovaný

legendou o gréckom vojakovi Feidippido-
vi, ktorého v roku 490 pred Kristom vyslali
z mesta Maratón do Atén, aby oznámil, že
Peržania boli zázračne porazení v bitke pri
Maratóne. Podľa legendy zabehol celú
vzdialenosť bez zastavenia sa, ale krátko
po tom, ako odovzdal odkaz o víťazstve
skolaboval od vyčerpania a zomrel.

Maratón alebo maratónsky beh je beh
na dlhú vzdialenosť, ktorého trať meria
42,195 km (26 míľ a 385 yardov). Dĺžka
maratónu nebola zo začiatku presne daná.
Prvoradé bolo, aby všetci bežci zabehli
rovnakú vzdialenosť. Prvé novodobé olym-

pijské hry mali 40-kilometrový maratón.
Maratón na olympijských hrách v Londýne
v roku 1908 začínal pri Windsorskom
zámku a bol predĺžený o 385 yardov z
pôvodných 26 míľ, aby bežci prebehli cie-
ľovou rovinkou pred diváckou lóžou krá-
ľovskej rodiny na olympijskom štadióne.
Oficiálnu dĺžku ustanovila medzinárodná
atletická federácia až v roku 1924 na
42 195 m. Erika Mášiková

Grand  Prix v kulturistike
V sobotu 24. mája sa v Dome kultúry

konal 1. ročník medzinárodnej súťaže
v naturálnej kulturistike mužov a fitness
žien s názvom Grand Prix Seinica 2008.
Svoje vyšportované telá na pódiu predvi-
edlo celkovo 53 športovcov, ktorí do Seni-
ce pricestovali nielen zo  Slovenska, ale aj
z Českej republiky a dokonca aj z Franc-
úzska.  Organizátorom podujatia, ktorého
cieľom bolo ukázať, že pekné svaly sa
dajú dosiahnuť aj bez použitia podpor-
ných látok a anabolických steroidov, bolo
fitness centrum Hela gym zo Senice. 

Mužská časť súťažiacich bola rozdele-
ná do 5 kategórií (dorast, juniori, muži do
170 cm, nad 170 cm a Masters) a ženy

Memoriál Mirka Vepyho
V dňoch 21. a 22. júna sa uskutoční už

V. ročník hokejbalového turnaja Memoriál
Mirka Vepyho. V areáli I. základnej školy
v Senici sa počas týchto dvoch dní odo-
hrajú duely v základných skupinách, po
nich sa najlepšie tímy pobijú vo vyraďova-
cích bojoch o finále. Opäť sa na turnaji
predstavia viaceré známe tváre hokejové-
ho života, ako sú Radivojevič, Hossa,
Lažo, Döme, Križan a mnohí iní.

Pre deti je pripravený po oba dni boha-
tý sprievodný program a rôzne atrakcie.

NS

súťažili vo
d v o c h
kategór i -
ách (Šport
m o d e l
a Fitness
f i g ú r a ) .
U mužov
p o r o t a
hodnotila
c e l k o v ú
s y m et r i u
p o s t a v y
a jednotli-
vé svalové
p a r t i e .
O k r e m
d o l n ý c h
a horných
svalových
partií ako
aj šírky
chrbtové-
ho svalu či
brušných svalov, sa tiež hodnotí rozvinu-
tie, elastickosť a prepracovanosť jednotli-
vých svalov. Do finále postúpilo v každej
kategórii 6 športovcov. V závere porota
vybrala zo všetkých víťazov jednotlivých
kategórií absolútneho víťaza, ktorým sa
stal 42-ročný Peter Winkler zo Zvolena.

Na rozdiel od mužov, u žien porota
hodnotila okrem vyšportovaných tiel aj
šarm, pohybovú kultúru a choreografiu.
Keďže žien sa zúčastnilo 12, všetky postú-
pili do finále. V kategórii Šport model mala
zastúpenie aj Senica. Prvýkrát sa na
takomto podujatí zúčastnila Ingrid Zicho-
vá, ktorá vo svojej premiére obsadila
pekné 5. miesto (na foto).  

O tom, že sa tento šport teší stále väč-
šej obľube svedčí aj fakt, že na  podujatie
zavítali nielen nadšenci kulturistiky a fit-
ness, ale i niekoľko známych osobností.
Športovcov prišli podporiť podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič, viceprezident
Fondu národného majetku Vladimír
Kocourek, aj primátor mesta Ľubomír
Parízek a zástupca primátora Peter Hutta. 

Medzi jednotlivými exhibíciami vystú-
pili so svojimi programami tanečníci zo
skupiny Sonny a fitneska Lenka Červená
so svojou freestylovou tanečnou šou.

Keďže sa účastníkom i fanúšikom toto
podujatie páčilo, už teraz sa môžu tešiť na
jeho druhý ročník. LV

foto J. Komorný

Krásna spolupráca 
V rámci partnerských vzťahov miest

Senica a Velké Pavlovice, ktoré trvajú od
roku 2002, sa pravidelne stretávajú
dôchodcovia. Na pozvanie senickej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) prišli 21. mája do Senice členovia
Zväzu postihnutých civilizačnými choro-
bami z V. Pavlovíc. Vo veľkej zasadačke
MsÚ ich privítal  primátor Senice Ľ. Parí-
zek i starosta V. Pavlovíc Pavel Procházka.
Predstavitelia oboch miest zaželali svojim
starším spoluobčanom   v rámci spoluprá-
ce ďalšie pekné podujatia. Domáca JDS
pripravila pre hostí pekný program v reš-
taurácii Coop Jednota, kde v kultúrnom
programe vystúpili deti z krúžkov Centra
voľného času a folklórny súbor Dvojkáčik.
Predsedníčka JDS Senica Božena Hradská
a predsedníčka organizácie z V. Pavlovic
Emília Zajícová zhodne konštatovali, že
stretávanie členov partnerských organizá-
cií obohacuje ich činnosť. bar

Sokoly nad II. ZŠ 
V piatok 9. mája sa žiaci II. ZŠ na

Komenského ulici neučili. Hneď ráno ich
čakali na školskom dvore dravé vtáky, kto-
rých priviezli členovia skupiny Zayferus
z Brna. V prvej časti sokoliari žiakom
porozprávali o dravých vtákoch z rôznych
kútov sveta a potom predvádzali let a lov
niektorých vtákov. Žiaci, ktorí dávali pozor
a vedeli správne odpovedať na otázky
sokoliarov, mohli vypustiť dravcov zo svo-
jich rúk. Aj keď dravce vyzerali nebezpeč-
ne, hlavne ich zobáky a pazúry, a niektoré
lietali nízko nad hlavami žiakov, aj tak sa
nám toto vystúpenie veľmi páčilo.

Martin Tomovič, II. ZŠ  
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Tartanová dráha  
žiakom i verejnosti

Žiaci IV. ZŠ na Mudrochovej ulici sa
môžu tešiť z novej ľahkoatletickej dráhy,
ktorá je v areáli ich školy. 200-metrový
bežecký ovál slávnostne otvorili v ponde-
lok 12. mája, keď symbolickú štafetu
odbehli a cieľovú pásku prestrihli primátor
mesta Ľubomír Parízek a riaditeľ školy
Branislav Grimm.

Priaznivci ľahkej atletiky si budú môcť
zabehať na tomto ovále s použitím umelé-
ho športového povrchu Sprint Top
v dvoch dráhach, ktoré sa potom v 75 m
dlhej rovinke rozširujú na 4 dráhy. Staveb-
né práce  sa začali v októbri 2007, realizo-
vala ich  spoločnosť SportReal, s. r. o.,
v spolupráci so spoločnosťou Cesty Nitra,
a. s. Trnava. Náklady na stavbu predstavo-
vali celkovo  asi 2,7 milióna Sk. Z toho 1
milión Sk prispelo Ministerstvo školstva SR
a zvyšok na vybudovanie tartanovej dráhy,
ktorá je zdravotne nezávadná a svojou
pružnosťou umožňuje dosahovať bežcom
veľmi dobré výkony.  Na tartane sa dá lep-
šie vychutnať  radosť z pohybu. Pedagóg
Pavol Galbavý nám pri otvorení povedal:
„Dráha zlepší podstatne podmienky výuč-
by  telesnej výchovy  v škole. Verím, že tar-
tanový povrch, ktorý je menej náročný na
údržbu,  vydrží čo najdlhšie. Som presved-
čený, že   prospeje  aj pre verejnosť, veď
beh je veľmi zdravý v každom veku.“

Dráhu však nebudú využívať iba žiaci
danej školy, ale je prístupná aj pre verej-
nosť, a to v čase od 16.30 do 21. hod. pri
dodržaní určitých zásad. Dovolený je len
vstup v čistej obuvi bez štupľov a na dráhu
je prísny zákaz vstupu na bicykli, skatebo-
arde či kolieskových korčuliach. 

Novú dráhu otestovali počas Školských
majstrovstiev okresu Senica 19. mája.
Vstupné rekordy novo otvorenej  tartano-
vej dráhy si na svoje konto pripísali nasle-
dujúci žiaci zo Senice:
- beh na 60 m: Tomáš Kratochvíl zo ZŠ
Sadová s časom 7,80,
- beh na 300 m: Šimon Páleník zo ZŠ Mud-
rochova s časom 42,37. LV,  bar Foto 

Seničanky bez medaily
Senické volejbalistky v práve skončenej

sezóne zostali po troch veľmi úspešných
sezónach, keď vždy získali najcennejší
kov, bez medaily.

Po tom, čo v neúspešnej semifinálovej

sérii stroskotali na dlhoročnom rivalovi Slá-
vii UK Bratislava, nestačili ani na ďalší bra-
tislavský celok - Doprastav. Ten prekvapuj-
úco prehral semifinálovú sériu so Športo-
vým gymnáziom Nitra a v súboji o 3. mies-
to bol favoritom na zisk medaily.

Seničanky však nechceli svoju kožu
predať lacno. V prvom zápase série síce
prehrali v Bratislave 3:1 na sety, ale svojím
výkonom naznačili, že sa o bronzové
medaily športovo pobijú. Druhé stretnutie
sa hralo v senickej športovej hale a malo
veľmi dramatickú zápletku. Dievčatám sa
nakoniec v tajbrejku podarilo duel doviesť
do víťazného konca a sériu vyrovnali na
1:1. Tretí zápas sa hral opäť v Bratislave.
V prvom sete dokázali naše vzdorovať
svojmu súperovi, ktorý mal viac šťastia
a set vyhral 29:27. V ďalších dvoch sa už
zverenkyne trénera Ondřeja Mareka
nedokázali pozviechať a prehrali zápas
hladko 3:0. V poradí štvrtý duel sa opäť
odohrali v senickej športovej hale. Dievča-
tá úvodný set síce prehrali, ale potom
v druhom a treťom zabojovali a zdalo sa,
že by mohli stav série vyrovnať. Štvrtý set
bol vyrovnaný do stavu 14:14, potom však
urobili Seničanky nevynútené chyby
a hostky stretnutie dotiahli do tajbrejku.
V ňom mal Doprastav napokon viac síl
a hráčky ho doviedli do víťazného konca,
a tak aj celú sériu.

Domácim volejbalistkám zostala nepo-
pulárna štvrtá priečka, ktorá je určite skla-
maním po predošlých úspechov. Výsledky
však mali objektívne príčiny, keď viacero
hráčok z minuloročného kádra odišlo a tie
čo zostali, väčšina z nich mala okrem
volejbalu aj študijné povinnosti.

Šancu získať medailu pre senický volej-
balový klub majú teraz kadetky, ktoré sa
prebojovali na majstrovstvá Slovenska. Tie
sa uskutočnia 30. mája a 1. júna už tradič-
ne v Liptovskom Hrádku. Mladým dievča-
tám držíme palce!!! Ivan Tobiáš

Žiaci na turnaji 
Mladší žiaci Futbalového klubu Senica

(ročník narodenia 1996) sa zúčastnili
v dňoch 10. a 11. mája medzinárodného
turnaja v maďarskom meste Györ, ktorý
niesol názov Pannoncup. Na turnaji štarto-
valo 30 družstiev z piatich krajín (Sloven-
sko, Nemecko, Poľsko, Česká republika
a domáce Maďarsko), ktoré súperili medzi
sebou v štyroch kategóriách - U11/7, U13,
U15, U17. Hrací čas bol 2 x 15 minút. Tímy
boli rozdelené do dvoch skupín po šty-
roch družstvách.

V základnej skupine si chlapci zmerali
sily s dvomi tímami Györu - obhajca minu-
loročného ročníku domáci Gyirmót Györ,
Integrál DAC Györ a poľským družstvom
UKS MOS Bedzin. Chlapci v skupine
jeden zápas vyhrali a dva remizovali, pri-
čom inkasovali iba jeden gól. To im stačilo
na postup do semifinále.

V druhej skupine bol český Jablunkov,
poľský RKS Garbarnia Krakov, slovenská
Vrakuňa Bratislava a maďarský Dozsa
Györ.

Semifinálový duel dal dokopy oba slo-

venské celky, teda Senicu a Vrakuňu Brati-
slava. Obidva tímy cítili zodpovednosť
a zápas veľa šancí nepriniesol. Po neroz-
hodnom výsledku nasledovali penalty,
v ktorých mali viac šťastia Seničania - bran-
kár Martin Junas chytil dve penalty a rado-
vali sa z postupu do finále.

V ňom si zverenci trénera Vladimíra
Reháka zmerali sily s fyzicky disponova-
nejším tímom z Krakova. Duel skončil tes-
ným víťazstvom poľského celku. Senickí
chlapci síce v druhom polčase boli aktív-
nejším družstvom, vypracované príležitos-
ti však nepremenili a na turnaji skončili na
veľmi peknom druhom mieste.

Okrem krásneho veľkého pohára a stri-
eborných medailí si chlapci z Maďarska
odniesli plno zážitkov a futbalových skú-
seností, ktoré môžu využiť vo svojom ďal-
šom futbalovom raste.
Výsledky:
Skupina
Senica - Gyirmót Györ 1:1
gól: Erik Chvál
Senica - Integrál DAC Györ 2:0
góly: Erik Otrísal, Erik Chvál
Senica - UKS MOS Bedzin 0:0
Semifinále:
Senica - Vrakuňa Bratislava 0:0,
na pok. kopy 5:3
Finále:
Senica - RKS Garbarnia Krakov 0:1

Ivan Tobiáš

Cezpoľní bežci 
v Sološnici 

23. mája zorganizovala Základná škola
v Sološnici už 13. ročník cezpoľného behu
družstiev O putovný pohár riaditeľa školy.
Medzi 16-timi školami z okresov Malacky,
Senica a Myjava sa nestratili ani družstvá
bežcov zo IV. ZŠ na Mudrochovej ul.
v Senici, ktorí v Malom pohári (1. stupeň)
obsadili 4. miesto a vo Veľkom pohári (2.
stupeň) 5. miesto. Medzi jednotlivcami

stáli na stupňoch víťazov: 1. m. Ladislav
Klíma, 2. m. Filip Škandera a na 3. mieste
dobehli do cieľa vo svojich kategóriách
Lenka Pěčková, Miroslav Švancara,  Lukáš
Šúrek a Tomáš Hollý. Trénermi boli
Mgr. Jaroslava Grimmová a Mgr. Pavol
Galbavý.

Mgr. Branislav Grimm
Riaditeľ IV. ZŠ
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Dukla hodnotila
V utorok 15.

apríla mali hokejisti
HC Dukla Senica
valné zhromažde-
nie. Riaditeľ klubu
Peter Klečko to
zhodnotil výstižne,
že za daných okol-
ností treba pova-
žovať účinkovanie

v 1. hokejovej lige za úspešné. Po hokejo-
vej stránke sa k sezóne vyjadril tréner
Róbert Kaláber, ktorý prežil v Senici ako
hráč tie najkrajšie roky, teraz ako tréner
bol v Dukle už druhú sezónu. Tá
2007/2008 dá sa povedať, že bola úspeš-
ná. Po základnej časti skončila Dukla na 4.
mieste. O krátke zhodnotenie sme požia-
dali samotného trénera: „Štvrté miesto po
základnej časti je relatívne pekné, pred
sezónou by sme to brali. Keď sa pozriem
späť, tak mužstvo sme začali skladať od
začiatku augusta. Podarilo sa nám ho zlo-
žiť až tesne pred sezónou, keď vznikla
spolupráca medzi Duklou Senica a Duklou
Trenčín a na základe tejto spolupráce
k nám začali prichádzať hráči z Trenčína, či
už z prvého mužstva alebo z juniorky. Títo
hráči doplnili náš káder. Samozrejme prišli
aj brankári Adam Fumač a Vlado Kováč,
ktorí sa pravidelne striedali a boli výraznou
oporou nášho kolektívu. Napriek tomu, že
nám nevyšli prvé dva zápasy (prehrali sme
doma s B. Bystricou 2:3 a v D. Kubíne 3:5),
potom sa chlapci chytili a začali vyhrávať.
Vážili si každé víťazstvo, v mužstve zavlád-
la pohoda. Sériu trinástich víťazstiev po
sebe samozrejme nespôsobila len dobrá
forma, ale aj ďalšie priaznivé okolnosti.
Nemali sme zranených hráčov a keďže
problémy nemal ani Trenčín, nastupovali
sme v kompletnom zložení aj s brankármi
Trenčína, ktorí nás neraz podržali. Do
konca kalendárneho roka sme mali veľmi
dobré výsledky, ktoré boli podložené aj
výbornými výkonmi celého mužstva. Po
novom roku sa zranili niektorí hráči v Tren-
číne a nám sa v Topoľčanoch zranil jeden
z najproduktívnejších hráčov Jožko Kubric-
ký (rameno). Začali sme sa nielen herne,
ale aj výsledkovo trápiť najmä na domá-
com ľade. Väčšinou sme sa pohybovali na
druhom a treťom mieste, nakoniec z toho
bolo štvrté, čo nám zaručovalo priamy
postup do play-off.“

V play-off dostala Dukla piate mužstvo
HK Trnava, s ktorou mala v základnej časti
lepšiu bilanciu vzájomných zápasov,
vyhrala 3:1 na zápasy. Ale play-off je o nie-
čom inom.

„Samozrejme, je to iná súťaž ako
základná časť. Treba si uvedomiť, že
Dukla Trenčín ako aj ich juniori, tiež hrali
play-off tak ako aj naši senickí dorastenci,
ktorí hrali baráž o postup do extraligy,
a tak sa nám zúžil káder a do okliešteného
kádra prišli aj zranenia. Chlapci urobili
maximum, aby sme sa cez Trnavu dostali
napriek týmto problémom, ktoré nás
postihli. Siahli na dno svojich síl, bohužiaľ,
v siedmom zápase, ktorý sme hrali na

domácom ľade, sme prehrali nešťastným
gólom. Napriek tomu, že sme nepostúpili
ďalej, patrí poďakovanie všetkým hráčom
a nielen im, ale aj našim skvelým fanúši-
kom, ktorí nás mohutne povzbudzovali
počas celej sezóny aj vtedy, keď nebol
stav pre naše mužstvo priaznivý.“

Môžete spomenúť hráčov, s ktorými
ste bol počas sezóny najviac spokojný?

„Brankári Adam Fumač a Vlado Kováč,
ktorému v závere vyšla play-off aj v Tren-
číne a dostal sa do širšieho výberu J. Šup-
lera pred MS v Kanade. Traja kluboví
obrancovia Erik Rusňák, Jozef Salajka
a Boris Záhumenský urobili oproti minulej
sezóny veľký pokrok. Záhumenský skončil
v produktivite ako obranca na 1. mieste.
V útoku to bol jednoznačne Ľuboš Vaško-
vič, ktorý svojím prístupom bol osobnos-
ťou celého tímu. Veľmi dobre hral aj Jožko
Kubrický, ktorý sa však, bohužiaľ, zranil.
Za daných okolností je to treba považovať
za úspech.“

Aj touto cestou by chcelo vedenie HC
Dukla zablahoželať k okrúhlym narodeni-
nám 60 rokov, ktorých sa 14. mája dožil
Pavol Macek, bývalý brankár, tréner mlá-
deže, rozhodca, funkcionár, zostavovateľ
Hokejového spravodajcu HC Dukla, styk
pre médiá denník Šport, TASR, Záhorák,
občas Naša Senica. Veľa zdravia a ďalších
hokejových úspechov želá HC Dukla
Senica. HC Dukla Senica

Veľmajster karate
v Senici 

Na medzinárodnom turnaji v karate
Galanta cup 26. apríla si vynikajúco viedla
mladá karatistka senického klubu Hanko
kai Monika Čulenová. Najlepšia slovenská
juniorská reprezentantka zvíťazila vo svo-
jej kategórii kata juniorky a potom opäť
neohrozene kraľovala i v staršej kategórii
žien. Dvojnásobný zlatý úspech budú 17-
ročnej majsterke Slovenska pripomínať
nádherné medaily. Tradične vysokú med-
zinárodnú úroveň a omnoho početnejšie
štartové pole priniesol o deň neskoršie 17.
ročník turnaja Zvolen cup. Na jeden z naj-
významnejších turnajov karate pricestova-
lo cez 200 pretekárov z 25 klubov a 4 kra-
jín - Slovenska, Česka, Poľska a Srbska.
Atraktívni indickí karatisti neprišli kvôli pro-
blémom s vízami. Seničania získali dve
zlaté a jednu bronzovú medailu. V kata
žiakoch 11-ročná Alžbeta Ovečková vyra-
dila postupne Mikeskovú (ČR), Čmikovú
(SR), Peškovú (SR) a vo finále i vynikajúcu
Klapalovú (ČR) a získala zlatú medailu.
Druhú zlatú vybojovala v dorastenkách
ďalšia zo špičkových senických karatistiek
Monika Čulenová. Favoritka turnaja pora-
zila Nikitinovú a Michálkovú (obe ČR),
v semifinále Miševičovú (Srbsko) a vo finá-
le po vyrovnanom boji i Miškovú (ČR).
Bronz si v žiakoch vybojoval nádejný
Tomáš Babic, ktorý v 1. kole porazil Soko-
la (Poľsko), v druhom prehral s Antalom
(SR), ale v súboji o 3. miesto nedal šancu
Vrabcovi (SR) a zvíťazil 5:0.

V Senici trénovala ďalšia z legiend

bojových umení a karate. V stredu 14.
mája viedol výukový seminár na IV. ZŠ
Hanshi (jap. veľmajster) Patrick McCarthy,
držiteľ 8. Danu v karate. Kanadský majster
patrí medzi najvyššie postavených ľudí
v oblasti karate a kobudo (boj so zbraňou)
vo svete. Dvadsať rokov patril medzi naj-
úspešnejších na majstrovstvách Severnej
Ameriky v kumite, katách a zbraniach. His-
torik bojových umení navštívil Šaolin, Tai-
wan, Okinawu a desať rokov žil a vyučoval
karate v Japonsku, čo sa podarilo len málo
neázijským učiteľom. Renomovaný odbor-
ník potom prijal ponuku univerzity v aus-
trálskom Brisbane, kde dnes pôsobí ako
docent bojových umení a vyučuje budú-
cich kvalifikovaných učiteľov bojových
umení. Prezident celosvetovej organizácie
IRKRS (bojové umenia Okinawy) poriada
semináre po celom svete Slovensko nav-
štívil prvý raz. Na tréningoch ukázal tra-
dičné karate zamerané na sebaobranu.
Hlavne techniku škrtenia, lámania a použi-
tia tlakových bodov, všetko nebezpečné
techniky, ktoré sú v športovom karate
zakázané a začínajú sa vyučovať až
u vyspelých karatistov od hnedého pásu.
Takto orientované bojové umenie je vhod-
né nielen pre efektívnu osobnú obranu,
ale i pre príslušníkov policajných zborov
a ozbrojených zložiek. Hanshi McCarthy
sa ukázal ako učiteľ s obrovskými znalos-
ťami jedného z najstarších umení karate -
atemi waza (umenie tlak. bodov), kde
dokážete na ktoromkoľvek mieste tela
ovládať hoci jedným prstom i silného
muža. Seničanom i austrálskemu majstrovi
dali spoločné tréningy veľa podnetov na
zlepšovanie svojho majstrovstva.

E. Jareč

Turnaj prípraviek
28. - 29. júna sa na futbalovom štadió-

ne v Senici uskutoční medzinárodný fut-
balový turnaj prípraviek. Bude sa hrať na
dvoch futbalových ihriskách v troch veko-
vých kategóriách - ročníky 1997, 1998 a
1999.

Jednotlivé družstvá ešte nie sú uzavre-
té, v každej kategórii sa predpokladá po
osem tímov.

Všetci fanúšikovia sú vítaní! NS
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Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 4.6. Výchovný koncert pre deti – bábkové divadlo Včelička 
� 5.6. o 19.00 JOŽKA ČERNÝ a cimbalová hudba Grácia, 
Vstupné 160  Sk, predpredaj v Dome kultúry Senica a v Infosene
� 9.6. o 15.30, 17.15, 19.00  Záverečný absolventský koncert

tanečného odboru ZUŠ, vstupné 20 Sk
� 12.6.    Uvedenie CD  - Cantilena
� 15.6. o 17.00 

Sto bozkov od princeznej – premiéra rozprávky v podaní 
Záhoráckeho divadla, vstupné 50 Sk

� 16.6. o 16.00 Výstava detských prác Ochrana pred požiarmi, 
vestibul DK Senica, organizátor  OV DPO  a DHZ Senica 

� 16.6. o 17.00 Stonožkino vysvedčenie
- koncert tanečných súborov a krúžkov, vstupné 20 Sk

� 25.6. a 26.6. Výchovné koncerty ZUŠ,
� 26.6. o 19.30  

Prezentácia zbierky básnika Pavla Stanislava Piusa 
Melódie každodenné pri  príležitosti životného jubilea 

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 1.6. o 15.00 hod Divadelný deň detí – DK Kunov

Ako si slony umývajú zuby – Divadlo oProti
Sto bozkov pre princeznú – predpremiéra Záhoráckeho divadla
Keď lístie z duba opadá – DDS Stonoha pri CVČ Senica
Vstupné 50  Sk 

� 5.6. Tajomstvá života - vernisáž interaktívnej výstavy pre deti 
+ odborný workshop – organizátor . ZOS Senica 

Jún 2008 Výstava grafických prác Ľubice Noemi Píchovej
z Bratislavy, čajovňa U sousedú 

Blahoželáme jubilantom
V júni 2008 oslávia:
80 rokov Mária Šefčíková, Pavel Súkopa, Mária Špániková
a Šimon Sadloň.
85 rokov Milan Halabrín.
92 rokov Anna Vágnerová a Ján Marônek.

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

Poďakovanie
Ďakujem touto cestou vedeniu a pracovníkom

Domova penziónu, Domova dôchodcov a Domova
sociálnych služieb v Senici, zvlášť sestričkám z III. odde-
lenia za príkladnú starostlivosť o môjho otecka pána
Jozefa Blaška. Smútiaci syn Miloš Blaško s rodinou

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Petrúfka a Ľuboslava Babiarová
Ing. arch. Marek Halinár a Ing. arch. Lenka Gáliková
Radoslav Malárik a Monika Štepanovská
Pavol Rýzek a Katarína Vavreková
Jozef Vanek a Eva Tomanová
Tomáš Kravec a Oľga Forišková
Peter Hlavenka a Bc. Lenka Bartáková
Ing. Marek Halčín a Ing. Magdaléna Barcajová

Vítame nových Seničanov
Kristína Blahová narodená 2. apríla v Myjave
Tatiana Zíšková narodená 2. apríla v Myjave
Martin Trubiroha narodený 3. apríla v Myjave
Vanesa Veselá narodená 3. apríla v Skalici
Šimon Bartoš narodený 4. apríla v Myjave
Filip Rehuš narodený 7. apríla v Myjave
Tomáš Čech narodený 14. apríla v Bratislave
Lukáš Michálek narodený 14. apríla v Skalici
Terézia Nemčeková narodená 15. apríla v Myjave
Samantha Kasáková narodená 17. apríla v Trenčíne
Miroslav Daniš narodený 18. apríla v Skalici
Marcus Vašek narodený 18. apríla v Skalici
Katarína Hrčková narodená 22. apríla v Skalici
Silvia Wolfová narodená 25. apríla v Myjave
Patrik Fontány narodený 27. apríla v Myjave
Martina Orgoníková narodená 27. apríla v Skalici
Katarína Mikuličová narodená 28. apríla v Skalici
Leonard Palkovič narodený 28. apríla v Myjave
Filip Barcaj narodený 29. apríla v Myjave
Rebeka Gažová narodená 29. apríla v Bratislave
Juraj Prokeš narodený 29. apríla v Myjave
Markéta Bernátová narodená 30. apríla v Myjave
Tamara Odrášková narodená 30. apríla v Myjave

Opustili nás
František Bundala, Nám. oslobodenia 16 2. 4. 2008
vo veku 82 rokov
Rudolf Kadlubjak, Štefánikova 1377 3. 4. 2008
vo veku 79 rokov
Jozef Nemec, S. Jurkoviča 1206 5. 4. 2008
vo veku 51 rokov
Ján Andel, Hviezdoslavova 312 6. 4. 2008
vo veku 81 rokov
Štefan Matula, Čáčov 208 9. 4. 2008
vo veku 72 rokov
Jozef Hrádela, Dlhá 251 14. 4. 2008
vo veku 78 rokov
Zuzana Kúdelová, Štefánikova 1377 16. 4. 2008
vo veku 63 rokov
Vladimír Hajdúch, Štefánikova 72 19. 4. 2008
vo veku 62 rokov
Anna Juhásová, Štefánikova 1377 21. 4. 2008
vo veku 85 rokov
Jozef Krška, Robotnícka 57 21. 4. 2008
vo veku 61 rokov
Ján Granec, Hviezdoslavova 312 24. 4. 2008
vo veku 77 rokov
Peter Jánošík, Hurbanova 1379 24. 4. 2008
vo veku 60 rokov
Milan Gál, Palárikova 293 28. 4. 2008
vo veku 72 rokov
Anna Kostelná, Hviezdoslavova 474 30. 4. 2008
vo veku 88 rokov

Od septembra nová poradňa
Od 1. septembra  začne pri Spojenej škole v Senici  činnosť špe-

ciálnopedagogická poradňa. 
Ponúka komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť zamera-

nú na prácu s deťmi a mládežou s mentálnym postihnutím ranného,
predškolského a školského veku, ako aj diagnostiku a edukáciu per-
vazívných vývinových porúch (práca s deťmi s autizmom). 

V rámci špeciálnopedagogickej starostlivosti poradňa bude
zabezpečovať:
- depistáž detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami
podmienenými primárnym  mentálnym postihnutím, 
- špeciálnopedagogickú diagnostiku s určením diagnózy a prognózy
s následným návrhom na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania,
- odborné poradenské služby špeciálneho pedagóga, psychológa,
logopéda, sociálneho a rehabilitačného pracovníka  pre rodičov, uči-
teľov MŠ, ZŠ a ostatnú verejnosť,
- pomoc a metodické usmernenie pri tvorbe individuálnych vzdelá-
vacích programov školám, ktoré vzdelávajú žiakov s mentálnym
postihnutím formou individuálnej integrácie alebo v špeciálnych
triedach,
- prednášky k problematike starostlivosti o deti a mládež so špeciál-
nopedagogickými potrebami.

V poradni bude pracovať psychológ, logopéd a špeciálny peda-
góg.

Poradňu nájdete na adrese: Špeciálnopedagogická poradňa pri
Spojenej škole Brezová ul. č. 1, 905 01 Senica, tel: 034/6514791,
e-mail: smsi@stonline.sk
www.spojenaskolase.edupage.org TS
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na JÚN 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Nedeľa 1. jún
ČIERNA KRV
Krv, viera, chamtivosť, pomsta... Drsný prí-
beh odohrávajúci sa v napätých časoch kali-
fornskej „ropnej horúčky“ na prelome storo-
čí. Ústrednou postavou je pozoruhodný
muž a hľadač striebra Daniel Plainview. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 159 min.

� Utorok 3. a streda 4. jún
21 OKO BERIE
Tento film je inšpirovaný skutočným príbe-
hom o skupine študentov matematiky na
M.I.T - jednej z najprestížnejších škôl
v USA - ako obrali Las Vegas o milióny.
Pomocou rátania kariet a využitím prepra-
covaného systému znamení, dokáže tento
tím pripraviť kasíno o veľké peniaze.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 123 min.

� Piatok 6. jún
MAJSTER ŠARKANOV
Vždy existuje spôsob ako napraviť chybu.
Lov papierových šarkanov patrí najobľúbe-
nejším hrám afgánskych detí. Dvom z nich,
nerozlučným kamarátom Hassanovi a Ami-
rovi ale osudovo zmenil život, keď totálne
rozbil ich priateľstvo. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 127 min.

� Sobota 7. a nedeľa 8. jún
ZAČAROVANÍ
V príbehu o princeznej z rozprávky z kraji-
ny Andalázia, ktorú do samého stredu
New Yorku uvrhne zlá kráľovná, sa spája
klasická disneyovská rozprávka so svetom
moderného amerického veľkomesta. Pre
princeznú Giselle je život rozprávkou -
doslova. Má všetko, čo k dokonalej prin-
ceznej potrebuje. No len do chvíle, keď sa
zaľúbi do šarmantného princa Edwarda.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 108 min.

� Utorok 10. a streda 11. jún
MUZIKA
Neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov
od hraníc s nepriateľskou kapitalistickou
krajinou v zapadákove, z ktorého cesty
nevedú nikam, len späť, sa začína veselý
a trochu čierny príbeh o chlapíkovi, ktorý
dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, ale
namiesto toho vyváľa hudbu v blate. Je to
príbeh aj o jeho rovesníkoch, priateľoch,
túžbach a snoch o slobode. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Sobota 14. a nedeľa 15. jún
PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
Záhadný Nikolaj pochádza z Ruska a pra-
cuje v Londýne ako šofér pre nechvalne
známu zločineckú rodinu. Tá je súčasťou
ruského kriminálneho bratstva, známeho
ako Vory  v zakone. Hlavou klanu je starý
pán Semion, ktorý svojím šarmom dokona-
le maskuje chladnú a brutálnu povahu.
Vstupné: 70 Sk, MP 18 r., 100 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 29. mája 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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A M F I T E Á T E R   S E N I C A
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.

� Utorok 17. a streda 18. jún
KÝM SI PO NÁS PRÍDE
Niekedy potrebujete deadline, aby ste
zaradili rýchlosť! Automechanik Carter
Chambers má milujúcu rodinu a zoznam
nesplnených prianí. Finančný magnát
Edward Cole má osobného asistenta
a miliardy na účte. Keď sa stretnú v jednej
nemocničnej izbe, nemôže to dopadnúť
inak. Napriek varovaniam lekárov opustia
nemocnicu a vydajú sa na cestu plnú
dobrodružstiev. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 97 min.

� Piatok 20. a sobota 21. jún
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Máte pocit, že je vaša rodina praštená?
Zoznámte sa s Hanákovcami! V hájovni na
samote žijú na hromade už štyri generácie
rodiny Hanákových. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min.

� Nedeľa 22. jún
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Vzrušujúci súboj s divokým prírodným živ-
lom, samozvanými strážcami zákona i hra-
nicami vlastných možností v novom filme
Filipa Renča. Majiteľ cestovnej kancelárie
zameranej na extrémne športy, získa zaují-
mavú zákazku - zjazd nebezpečnej Čiernej
rieky. Klient, ktorý celú výpravu inicioval,
má, zdá sa, veľmi vážny dôvod, prečo chce
ísť práve do ťažko prístupnej oblasti, kde
kedysi za zvláštnych okolností zahynul
jeden český vodák. 
Vstupné: 60 Sk, MP, 92 min.

� Utorok 24. a streda 25. jún
TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Eroticky ladený špionážny thriller sa odo-
hráva v roku 1942 v Šanghaji. Zúri 2. sve-
tová vojna, mesto okupujú Japonci a odbo-
jová skupina plánuje vraždu vplyvného
kontroverzného politika, japonského kola-
boranta, pána Yee. Mladá Wang sa dosta-
ne do jeho blízkosti a stáva sa jeho milen-
kou. Ukazuje sa však, že zavraždiť pána
Yee nebude pre ňu také ľahké. 
Vstupné: 70 Sk, MP 18 r., 157  min.

� Piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. jún
INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO
KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
Príbeh sa odohráva symbolicky presne 19
rokov po Poslednej krížovej výprave,
v dobe rodiacej sa Studenej vojny. Indiana
Jones je v ňom profesorom archeológie na
prahu penzie, ktorý si napriek búrlivej
minulosti zo všetkého najviac užíva kľud.
Staré inštinkty sa v ňom prebudia vo chvíli,
keď sa objavia stopy vedúce k legendárnej
Krištáľovej lebke a hlavne informácie, že
po tomto údajne mocnom artefakte prah-
nú sovietski agenti. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 123 min.

Kam na turistiku 
7. jún - Cyklojazda - Pohansko, sútok

rieky Morava a Dyje, 
21. - 22. júna - 48. Regionálny letný zraz
turistov v Holíči, 

Okienko JDS
Z ústredia JDS nás potešil
prípis, v ktorom odpovedá
predseda JDS Kamil  Vajnorský na
pripomienky, ktoré mu na Republikovej
rade v Žiline odovzdala naša pred-
sedníčka.
Posedenie v hoteli Branč bude vo štvr-
tok 19. júna o 15. hod. M. S.

Zberateľská burza
Ďalšia z pravidelných Záhoráckych

búrz bude v nedeľu 8. júna 2008 od 8. do
12. hod. v reštaurácii W. Wallace. Vstup
na burzu, kde je možnosť vymieňať si zbi-
erkové predmety či inšpirovať sa pre novú
záľubu, je zadarmo.

Letné kúpalisko otvorené
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že letné kúpalisko bude otvorené
od 31. mája. K dispozícii bude malý detský
bazén a areál kúpaliska - denne v čase od
10.  do 18. hod. Veľký plavecký bazén
bude spustený v mesiaci jún v závislosti
od počasia, pričom prevádzka bude pre-
dĺžená do 19. hod.

Pozvánka na koncert 
Ak máte v sobotu 7.6. chuť a čas,

respektíve sa budete od 9.30 do 11.30
hod. nachádzať na Malom senickom
námestí, príďte si vypočuť  hudobné skupi-
ny Centra voľného času - Čertovo rebro
a It’s over a mladých nádejných spevákov. 

Koncert sa koná na terase pri hoteli Arli,
kde si zároveň môžete oddýchnuť a dať
chutnú kávu, či osviežujúci zmrzlinový
pohár...

Z tvorby architekta 
Do 6. júla je v Záhorskej galérii otvore-

ná výstava  s názvom Vstupy a výstupy, na
ktorej sa prezentuje svojou architektonic-
kou tvorbou  Pavol Mikulíček.  Tvorbu
mladého senického architekta verejnosť
už mala  možnosť spoznať  v rámci pre-
zentácie mladých umelcov Senice  na pre-
lome rokov 2006/2007, tentoraz ide
o komplexnejšiu  architektonickú výstavu.
Na jej vernisáži bol prítomný primátor
Senice Ľ. Parízek a výstavu talentovaného
autora si prezrela aj politička Z.
Martináková. bar 
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