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Po desiatich  mesiacoch  školskej práce   nasledujú dva mesiace oddychu a zábavy.  Nech
si žiaci a študenti  užijú prázdninové voľné dni naplno športovaním, poznávaním
Slovenska i cudziny.                                                                         

Rokovania s ministrom
Primátor mesta Senica Ľubomír Parízek

prijal v stredu 11. júna v obradnej sieni
Mestského úradu podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča a ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho. Po
zápise do Pamätnej knihy mesta rokovali
o riešení  dopravnej situácie v Senici. 

Samospráva Senice  prezentovala
nepriaznivú dopravnú situáciu v meste,
ktorá je už dlhodobo preťažená a zahlte-
ná tranzitnou dopravou. Mesto Senica na
rokovanie  predostrelo tri požiadavky.
Prvou je zaradenie komunikácie, ktorá by
spájala Štefánikovu ulicu  so  Sotinskou uli-
cou a bude súčasťou individuálnej bytovej
výstavby, do cestnej siete (cesta  III. trie-
dy). K tomu je potrebné kladné stanovisko
VÚC a Ministerstva dopravy, pôšt a tele-
komunikácií.  Minister Ľ. Vážny v reakcii
na túto požiadavku zareagoval, že ak
bude mať žiadosť mesta  všetky náležitos-
ti a cesta bude spĺňať  všetky potrebné
parametre, tak ministerstvo súhlas udelí.
Druhým okruhom diskusie s ministrom
dopravy bola okružná križovatka na južnej
strane mesta, teda smer Jablonica, ktorá
by po vybudovaní mala výrazne odľahčiť
tranzitnú dopravu. Minister v tejto súvis-
losti veľmi pozitívne hodnotil aktívny prí-
stup  samosprávy – prípravu projektovej
dokumentácie a stavebné povolenie, čo
označil za prvý krok k úspechu. Podľa
ministrových slov to znamená, že ľahšie
sa bude hľadať možnosť ako pomôcť

Letná sezóna už začala
Oficiálne sa letná turistická sezóna na

Kunovskej priehrade začala 28. júna podu-
jatím plným  zábavných programov  a súťa-
ží pre deti i dospelých.  Rekreačné služby
mesta Senica  (RSMS) otvárali letnú sezónu
v podobnom štýle už po 4. raz a po 2. raz
bola do projektu začlenená i cyklotrasa. 

RSMS sa do prác súvisiacich s príprava-
mi na leto pustili v apríli a už na konci mája
bola otvorená prevádzka na letnom kúpa-
lisku. Na kúpalisku pribudli nové detské
preliezačky. Priaznivcom športu bude
počas prázdnin k dispozícii vodný futbal. 

V rekreačnej oblasti Kunovská priehrada
sa začalo s úpravou pláže. Časť piesočnej
pláže sa zatrávnila a na časť sa naviezol
nový piesok. Pri pláži boli postavené dve
kryté sedenia. V júli sa dobuduje detský
areál pre menšie i väčšie deti. Pre skvalitne-
nie služieb v ubytovacom zariadení Chata
nad plážou sa vybudovala reštaurácia –
pizzeria s vonkajším sedením a detským
kútikom.

Tento rok bude život v rekreačnej oblas-
ti spestrený o kultúrne podujatia. Každý pia-
tok sa budú konať diskotéky pri bufete,
soboty budú patriť hudobným večerom
v pizzerii nad plážou a nedele budú pri
bufete venované deťom a seniorom. Pro-
gram: 19. júla country večer, hrá skupina
Country Tip, 26. júla koncert skupiny
Applause, 2.  augusta blues večer s Ľubo-
šom Beňom, 3. augusta dychová hudba
Seničanka, 10. augusta Klub priateľov heli-
gónky. Poobedia venované deťom budú 19.
júla, 27. júla, 23. augusta a 30. augusta.

V Infosene sa letná sezóna začala 16.
júna predĺžením otváracích hodín: ponde-
lok – piatok 8. – 18. hod., sobota 9. – 13.
hod., v nedeľu bude zatvorené. Informačná
kancelária rozšírila svoju činnosť o predaj
vstupeniek na podujatia cez rezervačné
systémy Ticket Art, Ticket Portal a Eventim,
a preto si návštevníci môžu v Infosene
zakúpiť vstupenky na akékoľvek podujatie
konané na celom Slovensku i v susedných
štátoch.

Infosen sa tiež zaradil do projektu Vitaj-
te, cyklisti! a stal sa jedným z 15 certifikova-
ných miest na Záhorí. Toto certifikované
zariadenie musí spĺňať niekoľko kritérií –
úschovňa pre bicykle a batožinu, základné
náradie pre opravu bicykla, lekárničku
a poskytovať základné informácie a propa-
gačné materiály o zaujímavostiach regiónu
a službách pre cyklistov. Cieľom certifikácie
Vitajte, cyklisti! je vytvoriť sieť turistických
zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené
potrebám cyklistov, a tak  podporiť cyklo-
turizmus na Slovensku.

Ing. Lenka Majchráková
vedúca Infosen

mestu a nájsť  potrebných 50-60 mil.  Sk
na vybudovanie okružnej  križovatky. 

Ako najvážnejší problém Senice  bol
prezentovaný obchvat  mesta, ktorý by
vyriešil tranzit do Česka. Vzhľadom na
akútne problémy   sa príprava celej stavby
zdynamizuje a niektoré najnutnejšie úseky
sa urobia skôr.   Prvým čiastkovým rieše-
ním, ktoré pomôže situáciu riešiť,  je vybu-
dovanie približne 1 km dlhého úseku
v trase budúceho obchvatu Senice. Od
okružnej križovatky je vybudovaný 300 m
úsek po budúce obchodné centrum
v súkromnom investorstve. Na to bude
nadväzovať uvažovaný úsek 1 km  okolo
Veterinárnej nemocnice smerom na
Čáčov.  Podľa ministra Vážneho sa zodpo-
vedné inštitúcie pokúsia  urýchliť vybave-
nie  stavebného povolenia do jesene roka
2009. Podmienkou je súhlas Ministerstva
životného prostredia s vyňatím uvažova-
ného úseku z posudzovania vplyvov na
životné prostredie.  Druhým dôležitým ter-
mínom je v priebehu pár mesiacov vyhlá-
siť súťaž na dodávateľa stavby. Stavbu
tohto rozsahu je možné urobiť za 9-10
mesiacov, teda do konca roka 2010. Bude
financovaná plne zo štátneho rozpočtu.
Na vybudovanie prvého dôležitého úseku
by nadväzovala ďalšia časť obchvatu vede-
ná mimo zastavaného územia mesta,
ktorá by mohla byť dokončená v roku
2013. Posun v rokovaniach a dynamika
nastala  v tom,  že sa pôvodný termín na
začatie bol rok 2011.

Viera Barošková
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Z rokovania mestskej rady a zastupiteľstva
11. riadne zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v Senici sa kona-
lo 5. júna. Rokovanie viedol primátor mesta  Ľubomír Parízek a bolo
na ňom prítomných 23 poslancov. V úvode primátor zablahoželal
Ing. Emílii Wágnerovej k životnému jubileu a odovzdal jej Verejné
uznanie za zásluhy o rozvoj mesta. Emília Wágnerová je poslanky-
ňou mestského zastupiteľstva od roku 1990, je členkou mestskej
rady, predsedníčkou finančnej komisie a predsedníčkou mestského
výboru za časť Čáčov. Udelením verejného uznania bola ocenená
jej aktívna práca vo volených funkciách  v samospráve mesta. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Informatívnu správu o činnosti Technických služieb Senica a.s. za rok 2007.
- Materiály Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)   upravujúce
postup pri zmene právnej formy zdravotníckych zariadení ako prís-
pevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu Polikliniky Senica, n.o. k 31.12.2007, ktorá poskytuje zdra-
votnícke služby od 1.3.2003 a lekárenské služby od 1.6.2005.
- Správu o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb spol.
s r.o. Senica za rok 2007, ktorý zabezpečuje  správu trhoviska, nehnu-
teľného majetku mesta a výstavbu vybraných investičných akcií mesta.
- Správu o údržbe a poskytovaní služieb na cintorínoch v Senici,
Kunove a Čáčove za rok 2007.
- Dispozície s majetkom. 
- Návrh na prijatie úveru vo výške 15 mil. Sk na výkup pozemkov
a výstavbu a rekonštrukcie parkovísk.
- VZN č. 24 – Požiarny poriadok mesta.
- Správu o činnosti  hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2008. 
- Termíny sobášov na rok 2009.
- Založenie akciovej spoločnosti – Nemocnica s poliklinikou Skali-
ca, a.s., pričom podiel mesta Senica na základnom imaní je 6 %,
peňažný vklad do akciovej spoločnosti, zakladaciu listinu a stanovy
Nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. a primátora mesta Ľubomíra
Parízka za člena predstavenstva. 
- Predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prís-
pevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z programov
cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 – 2013.
- Plán činnosti MsR a MsZ na II. polrok 2008. 
Mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu:
- Predložiť informáciu o vymáhaní daňových a poplatkových pohľa-
dávok mesta.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Mgr. Janu Madunickú za tajomníčku komisie pre sociálnu, zdra-
votnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu bytov a prideľovania
nájomných bytov.
V interpeláciách poslancov  Miroslav Kaščák poukázal na stavenis-
ká v centre mesta, ktoré sú nebezpečné pre chodcov a nie sú ako
staveniská riadne zabezpečené. Ľubica Krištofová žiadala v mene
všetkých alergikov, aby sa kosenie trávy vykonávalo pred jej kvitnu-
tím, čím by sa zamedzilo zdravotným problémom  všetkých alergi-
kov. Taktiež žiadala, aby mestský úrad využil všetky možnosti a don-
útil majiteľov pozemkov, aby sa starali o svoje pozemky. Anna Gaj-
doščíková z poverenia Rady IV. Základnej školy, žiadala rozšíriť
kamerový systém na školy, pretože sa nedá zabrániť vandalizmu
a poškodzovaniu majetku školy. Martin Lidaj odporúčal riešiť pre-
miestnenie, prípadne odstránenie skateboardového areálu z amfi-
teátra, lebo už je zničený, a preto sa stáva i nebezpečným. Stani-
slava Halašová žiadala pred dom č. 305 na Palárikovej  ulici
umiestniť nové detské zariadenia namiesto odstránených starých.
Anton Cibula poukázal na technické závady v novopostavených
bytoch na Sotinskej ul. č. 1590 a žiadal o riešenie nových infor-
mačných tabúľ, pretože staré boli odstránené.
Po letnom a dovolenkovom období mestská rada zasadne 14. augus-
ta a mestské zastupiteľstvo 26. augusta  s nasledovným programom:
- Stoma Senica, a.s. – správa o činnosti a výsledok hospodárenia za rok  2007.
- Službyt, spol. s r.o. Senica, správa o činnosti a výsledok hospodá-
renia za rok 2007 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie.
- Plnenie harmonogramu opráv miestnych komunikácií.
- Informatívna správa o statickej doprave a budovaní nových parkovísk.
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho ria-
dení za I. polrok 2008.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. štvrťrok 2008.
- Dispozície s majetkom.
- Zmena rozpočtu. JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ  

Vyjadrenie MsÚ k problematike
obchvatu

Dlhodobo nepriaznivá dopravná situácia spôsobená prudkým
nárastom intenzity dopravy a najmä vedením tranzitnej dopravy
cez stred mesta viedla predstaviteľov mesta k aktivitám, ktorých
cieľom je dosiahnuť vybudovanie obchvatu mesta Senica. Vzhľa-
dom na to, že na ceste I/51 v trase Senica – Trnava je viacero
kolíznych úsekov Slovenská správa ciest, Investičná výstavba
a správa ciest Bratislava ako budúci investor stavby v roku 2006
zadala vypracovanie technickej štúdie na stavbu Cesta I/51 Seni-
ca – Jablonica – Trstín. Celá stavba obsahuje obchvat mesta Seni-
ca, obce Jablonica, riešenie vedenia trasy cez horský priechod
Biela hora a obchvat obce Trstín a zaberá cca 25 km existujúcej
trasy cesty I/51. 

V súčasnom období je vypracovaná technická štúdia, ktorá je
podkladom pre posudzovanie stavby z hľadiska jej vplyvov na
životné prostredie. Posudzovanie by malo byť ukončené v I. štvrť-
roku 2009 a podľa výsledkov bude vybraný najvhodnejší variant
vedenia trasy. Následne bude možné spracovať dokumentáciu
pre územné rozhodnutie stavby a po jej vypracovaní investor stav-
by požiada o vydanie územného rozhodnutia. Samotnému zača-
tiu stavby musí predchádzať vydanie stavebného povolenia, kto-
rého súčasťou je aj usporiadanie pozemkov, na ktorých sa nová
trasa cesty bude nachádzať. 

Predpokladá sa, že stavebné povolenie sa bude realizovať po
etapách. Prvou etapou je vybudovanie obchvatu mesta Senica.
Cieľom je odstránenie prejazdného úseku mestom, a tak  zvýše-
nie bezpečnosti cestnej premávky a odľahčenie centra mesta od
tranzitnej dopravy. Súčasťou tejto časti stavby je aj úprava existuj-
úcich komunikácií tak, aby sa zabezpečilo mimoúrovňové kríže-
nie s navrhovanou preložkou cesty I/51. Mimoúrovňové bude aj
kríženie cesty so železnicou a predpokladá sa aj preložka vod-
ných tokov a vybudovanie nových mostov. Nová komunikácia je
navrhnutá v kategórii C11,5 s návrhovou rýchlosťou 80 km/h
(pozn. :11,5= šírka komunikácie 11,5 m).

Vzhľadom na náročnosť celej stavby, ktorej predpokladané
náklady sú cca 4,5 mld. Sk a skutočnosť, že Slovenská správa ciest
ako verejný obstarávateľ musí všetky práce zadávať v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní (technická štúdia, dokumentácia
pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie,
zhotoviteľ), nie je možné rátať so zásadným urýchlením výstavby.
Prvá etapa stavby, t.j. celý obchvat mesta Senica, sa predpokladá
uviesť do prevádzky v roku 2015. Splnenie tohto termínu závisí od
optimálneho prerokovania stavby, vyriešenia majetkových otázok
pozemkov a najmä od zabezpečenia dostupných zdrojov pre
financovanie stavby.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny pri-
sľúbil pomoc pri urýchlení začiatku výstavby. Možnosťou by bolo
vyňatie časti stavby z posudzovania vplyvov na životné prostredie,
s čím musí súhlasiť Ministerstvo životného prostredia SR.

Verme, že stavba bude čo najskôr realizovaná, pretože čiast-
kové opatrenia, ktoré mesto pripravuje, nemôžu vyriešiť problémy
v doprave na území mesta.  Ing. Jana Oslejová

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Aktivity radnice
23.5. - Správna rada Pro region -  príprava

projektov pre sociálnu oblasť.
- Čáčov –stretnutie s občanmi,

prerokovávanie pripojenia na
kanalizáciu.

26.5. - Návšteva mesta Blansko – prijatie
u starostky, príprava spoločných
europrojektov.

27.5. - Rokovanie o dokončení kanalizácie.
- Rokovanie s domácimi investormi..

28.5. - Pracovné rokovanie primátorov
Myjava, Skalica, Holíč, Malacky
a Senica o spoločných  zámeroch 

29.5. - Slovkord – pracovné rokovania
o výstavbe novej fabriky.

- MsKS – príprava letných aktivít –
Senické kultúrne leto. 

- Rokovanie mestského výboru č. 2
– staré sídlisko.

2.6. - Technické služby a.s. – riešenie
problematiky kompostárne.

3.6. - Rokovanie s domácimi investormi
o výstavbe fabriky.

6.6. - Rokovanie s generálnym riadi-
teľom Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti D. Gemeranom
o zámeroch mesta.

- Riešenie problematiky sociálnych
vecí v meste.

10.6. - Účasť na prezentácii možností
čerpania prostriedkov EU pod
záštitou Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja a pod-
predsedu vlády SR v Bratislave. 

- Účasť na prezentácii Litovského
prezidenta a ministra hospodárstva.

12.6. - Valné zhromaždenie Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti.

- Podpis zmluvy s MH invest a M-
silnice o výstavbe infraštruktúry
v Priemyselnej zóne.

- Účasť na workschope vzdelávanie
a komunikácia pod záštitou
Ministerstva školstva SRR. 

23.6. - Prvé rokovanie štábu k príprave na
turistický zraz v roku 2009 na
Kunovskej priehrade. 

Primátor mesta Ľubomír Parízek sa
zúčastnil na rokovaní zastupiteľstva  Trnav-
ského samosprávneho kraja, sneme Únie
miest Slovenska, Rade ZMOS, školení
starostov a primátorov a na otvorení
kúpeľnej sezóny v Smrdákoch. NS

Prijatie starostov 
V dňoch 2. a 3. júna  navštívilo 36 sta-

rostov z Rakúska niekoľko miest na Slo-
vensku a zavítali aj do Senice.  Počas
návštevy nášho mesta a okolia ich spre-
vádzal prednosta Obvodného úradu Jaro-
slav Riha a v sobášnej sieni Mestského
úradu privítal primátor mesta Ľubomír
Parízek. Obaja vo svojich príhovoroch
priblížili rakúskym starostom a ich manžel-
kám mesto, okres a okolie Senice. Rakús-
ky prednosta Gerhard Schütt predstavil
obvod rakúskeho Mistelbachu. Počas krát-
kej návštevy začreli predstavitelia oboch
strán aj do témy o vzájomnej spolupráci
a spoločných projektoch. LV

Sobášne dni na matrike 
Mestské zastupiteľstvo v Senici schváli-

lo dňa 5. júna 2008 na svojom 11. riadnom
zasadnutí termíny pre uzavretie manžel-
stva na rok 2009.

Určené soboty na rok 2009 budú:
• 10. a 24. január 2009 
• 7.a 21. február 2009 
• 7. a 21. marec 2009 
• 4. a 18. apríl 2009 
• 2., 16. a 30. máj 2009 
• 13. a 27. jún 2009 
• 11. a 25. júl 2009 
• 8. a 22. august 2009 
• 5. a 19. september 2009 
• 3., 17. a 31. október 2009 
• 14. a 28. november 2009 
• 12. december 2009

Streda ako určený sobášny deň  zostá-
va naďalej zachovaný.                        NS

S Blanskom 
do spolupráce 

V stredu 11. júna  zavítali do Senice na
informačno-priateľskú návštevu zástupco-
via juhomoravského mesta Blansko. Stret-
nutie starostky Blanska Jaroslavy Královej,
zástupcu starostky Iva Poláka a vedúceho
investičného oddelenia Luďka Odehnala
so zástupcami nášho mesta bolo už dru-
hým v poradí.  Prvé sa uskutočnilo kon-
com mája na pôde moravského mesta. 

Cieľom oboch návštev bolo nadviaza-
nie vzájomnej spolupráce, keďže mestá sú
podobné svojou rozlohou, počtom obyva-
teľov, podobným štýlom pôvodnej archi-
tektúry. Partnerstvo by sa malo týkať pre-
dovšetkým rozvoja turistického ruchu,
a tak si predstavitelia miest vzájomne
predstavili rekreačné a ubytovacie zaria-
denia.  Senica sa chce v spoločnom pro-
jekte zamerať predovšetkým na vybudova-
nie športovo-relaxačnej zóny, ktorá by
nadväzovala na doteraz vybudované ihris-
ká, cyklistický chodník a rekreačnú oblasť
pri Kunovskej priehrade.

Pre zaujímavosť:
Blansko je okresné mesto v Juhomorav-

skom kraji. Leží v údolí rieky Svitavy 20 km
severne od Brna. Centrum má nadmorskú
výšku 276 m, väčšia časť mesta sa rozkla-
dá na svahu nad ľavým brehom Svitavy.
Blansko má rozlohu 18,29 kmā a má  prib-
ližne 20 300 obyvateľov. Je vstupnou brá-
nou do Moravského krasu, v ktorom sa
okrem iného nachádza súbor jaskýň. Naj-
väčšou atrakciou Moravského kraju je
priepasť Macocha hlboká 138 m. LV

Pribudne cesta 
Primátor Senice Ľubomír Parízek pod-

písal 12. júna zmluvu o dielo so spoloč-
nosťou MH Invest a M-Silnice na realizá-
ciu časti manipulačno-obslužnej cesty
v rámci priemyselnej zóny, označovanej
ako cesta C a cesta D. Celková dĺžka tých-
to ciest bude cca 1200 m. Súčasne s ich

Z. Martináková: 

Životaschopný projekt
Poradňa pre verejnosť, ktorú zabezpe-

čuje mestská samospráva, si našla medzi
občanmi už stabilné miesto a potvrdila
svoju opodstatnenosť.  Za vlaňajší rok ju
navštívilo  takmer 170 občanov, ktorí
potrebovali pomoc právnika či   v sociál-
nej sfére. Občanom pri riešení konfliktov
pomáha i mediátor. Poradňa  otvára svoje
dvere pre klientov každý posledný utorok
v mesiaci od 13. do 17. hod. vo veľkej zasa-
dačke  Mestského úradu v Senici. Služby
v nej sú klientom poskytované zadarmo. 

Pri zakladaní Poradne pre verejnosť
v Senici bola i politička Zuzana Martiná-
ková. Pri nedávnej návšteve Senice  nás
zaujímala jej reakcia na fungovanie
poradne. 

- Som veľmi šťastná, že projekt, ktorý sa
rodil pred  5-6 rokmi, žije.  Vznikal so
zámerom rozbehnúť niečo, čo pomôže
ľuďom, uľahčí im riešenie ťažkej situácie.
Mnohí nevedeli kam sa obrátiť so svojimi
problémami. Išlo o to, aby občania
v poradni dostali prvú radu, kde čo majú
vybavovať.  Bezradnosť ľudí  často viedla
k veľmi vážnym sociálnym situáciám. Cie-
ľom projektu bolo zainteresovať na fungo-
vaní  stabilné inštitúcie, najlepšie samos-
právu, aby ona vychádzala občanom
v ústrety  a vôbec nebolo cieľom predávať
meno alebo značku politickej strany.
V Senici sme našli veľké pochopenie
u pána primátora a tu sa to tak modelovo
vtedy rozbehlo.  Príklad Senice som  spo-
mínala v iných mestách ako pozitívnu
referenciu.  Som rada, že sa poradňa drží
pri živote. Poradňu vedú ľudia,  ktorí
dobre poznajú tunajšie pomery a chcú
takto pomáhať iným. Teší ma, že projekt je
životaschopný a žije  samostatným
životom. bar

budovaním sa zrealizuje aj výstavba von-
kajšieho osvetlenia a chodníka.

Odovzdanie staveniska úspešnému
uchádzačovi z verejného obstarávania sa
uskutočnilo 13. júna.  Práce, vyplývajúce
zo  zmluvy, sa začali  16. júna a ukončené
budú v septembri 2008. Financovanie
stavby je zabezpečené prostriedkami,
ktoré mesto dostalo ako dotáciu z Minis-
terstva hospodárstva SR. Ing. Ján Sališ

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Primátor mesta Ľ. Parízek   počas rokovaní
s ministrom dopravy Ľ. Vážnym (vpravo). 
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Predstavujú sa poslanci
MsZ Senica 

Ing. Emília Wágnero-
vá, 60 rokov, vedúca
ISO, Čáčov č. 162,
volebný obvod č. 1
Čáčov, kandidátka
SMER – SD: 

Približne 1,5 roka
uplatňujete mandát

poslankyne MsZ za mestskú časť Čáčov.
Čo z vašich predsavzatí sa vám podarilo
za tento  čas realizovať? 
- V tomto období mám najväčšiu radosť
z ukončenia výstavby kanalizácie. Po
zvládnutí záverečnej fázy sa čoskoro oby-
vatelia začnú pripájať na kanalizáciu,  ktorá
sa robila v investorstve  Bratislavskej  vodá-
renskej spoločnosti a domové prípojky
financovalo mesto Senica. Zvládnuť takúto
rozsiahlu a náročnú akciu, ktorá sa pripra-
vovala niekoľko rokov predtým, nebolo
jednoduché. Na viacerých stretnutiach
s občanmi sme  spolu s najvyššími predsta-
viteľmi mesta vysvetľovali potrebu budova-
nia kanalizácie a odpovedali na množstvo
otázok, aby sa rozsahom veľká akcia poda-
rila.  Tešíme sa, že je hotový aj nový povrch
komunikácie prechádzajúcej Čáčovom
a teraz budeme riešiť opravy chodníkov.
Obyvatelia tejto mestskej časti si želajú
chodníky zo zámkovej dlažby, preto  pri
každoročných opravách chodníkov
v meste sa v Čáčove  budú robiť úseky  už
podľa želania. 
Mám radosť aj z toho, že v roku 2007 sme
po rekonštrukcii, ktorú realizovalo mesto
Senica,  dostali do užívania tzv. Notársky
dom. Jeho priestory slúžia na zasadania
mestského výboru, obyvateľom na kultúr-
ne, spoločenské i športové podujatia. Pri
slávnostnom otváraní sme urobili aj výstav-
ku fotografií z histórie Čáčova, predviedli
sme kroje, na ktoré sme mimoriadne pyšní.
Ľudové odevy sa v Čáčove spájajú aj s tra-
dičným  stavaním mája, kde krojovaný
sprievod  mladých i starších oblečených do
tradičných odevov predkov, obohacuje
celú slávnosť, ktorá je zakončená veseli-
cou. Toto podujatie sa teší veľkému
záujmu domácich obyvateľov, ale prichád-
zajú sa na ňu pozrieť i z okolia.  Naposledy
sme program obohatili o vystúpenie
hudobnej skupiny  Gladiátor, v ktorej účin-
kujú traja obyvatelia Čáčova. I takto sa usi-
lujeme, aby medzi ľuďmi vládla spolupat-
ričnosť.  K tomu typu podujatí patrila i via-
nočná výstavka ozdôb, medovníčkov,
aranžmá, výšiviek.
Okrem kultúrno-spoločenských udalostí
sa venujete aj histórii... 
- Spoločne s mestom Senica si každoročne
pri pamätníku pripomíname čáčovského
richtára Martina Bartoňa, ktorý pre svoje
národné vyznanie bol v roku 1848 popra-
vený. Túto udalosť si pripomenieme aj
tohto  roku v októbri.  Spomienková sláv-
nosť     bude súčasťou  väčšieho podujatia,
keďže si pripomíname 160. výročie sloven-
ského povstania.  
Aké ciele ste si stanovili na zvyšok voleb-
ného  obdobia?  V čom  by ste chceli byť

nápomocná pri riešení problémov Čáčo-
va, prípadne mesta Senica?
- Medzi občanmi vznikol podnet na  vybu-
dovanie detského ihriska  s umelým povr-
chom, ktoré by malo byť  umiestnené
v športovom areáli a rozšírilo by ponuku na
trávenie voľného času detí. Na rokovaní
mestského výboru sa hovorilo aj o vybu-
dovaní  ihriska v časti  Bahenec.  S touto
myšlienkou som vystúpila aj na rokovaní
mestského zastupiteľstva. Primátor mesta
k nej zaujal  kladný postoj, no realizácia
nebude taká jednoduchá a rýchla.  Neudr-
žiavaný  pozemok sa nachádza v súkrom-
ných rukách a nie je dedičsky vysporiada-
ný. Ak by majetkové vzťahy boli vyriešené
mesto by pozemok odkúpilo a potom je
možné ideu ihriska realizovať. Deťom je
potrebné vytvárať podmienky na hru, špor-
tovanie, trávenie voľného  času. 
Na rokovaní MsZ 5. júna ste dostali Verej-
né uznanie za zásluhy o rozvoj mesta.
Bolo to pri príležitosti vášho životného
jubilea. Čo vám poslanecká práca prináša?
- Poslaneckú prácu za obvod Čáčov vyko-
návam od roku 1990, teda 18 rokov. Prio-
ritne som si vždy stanovovala ciele, ktoré
pomáhali Čáčovu, jeho obyvateľom. Net-
rápia ma však len ich problémy, ale vždy sa
zamýšľam nad všetkým v kontexte celého
mesta  Senica. Nikdy som nekandidovala
zo svojich osobných záujmov, ale v snahe
svojou prácou prispieť k prosperite Čáčova
a celej Senice.   
Ako vnímate za 18 rokov  premenu
Senice?  
- V Senici sa za ten čas  urobilo veľmi veľa
práce.  Senica nielen  skrásnela,  ale rozví-
ja sa a ide správnym smerom.  Mesto
v dostatočnej miere  vytvára podmienky,
aby sa život  obyvateľov vo všetkých sfé-
rach neustále skvalitňoval. Isteže vývoj pri-
náša i problémy, napríklad doprava, ktorá
trápi všetkých obyvateľov. Myslím si, že
samospráva sa snaží v rámci svojich mož-
ností ťažkosti a trápenia občanov riešiť. 

Viera Barošková 

Mediácia –  riešenie
konfliktu  

Na Mestskom úrade v Senici bol 18.
júna Deň mediácie, ktorého konanie inici-
ovala  Komisia pre prevenciu kriminality
a inej protispoločenskej činnosti pri Mest-
skom zastupiteľstve v Senici.  Jej predseda
Ondrej Krajči, poslanec MsZ, zdôraznil,
že cieľom  podujatia je zvýšiť povedomie
občanov  o mediácii ako spôsobe alterna-
tívneho riešenia sporov. 

Deň mediácie otvoril viceprimátor
Senice Peter Hutta, ktorý privítal na podu-
jatí  prednostu Obvodného úradu Senica
Jaroslava Rihu,  riaditeľa Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Senici Františ-
ka Harnúška,  predsedníčku Okresného
súdu  Emíliu Horňákovú,  riaditeľa Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Ková-
ra a samozrejme mediátorov. Na celom
Slovensku pôsobí 242 mediátorov, z toto
v Senici sú traja Tibor Čajko, Viera Fajno-
rová a Milan Jablonický. V Skalickom okre-
se je mediátorkou Anna Ozábalová.  Na

Okresnom  súde v Senici je probačnou
a mediačnou úradníčkou Jarmila Čajková,
ktorá  v úvodnom príhovore  osvetlila
pojem mediácia a venovala sa rozdielom
medzi mediáciou v trestných a civilných
veciach. 

Potom všetci mediátori poskytovali
konzultácie občanom priamo v zasadačke
MsÚ a popoludní vo svojich mediačných
kanceláciách. 

Čo znamená mediácia? Slovo mediá-
cia pochádza z latinčiny  a znamená stred-
ný, ako aj nestrannný či neurčitý, ale tiež
stredná pozícia či sprostredkovaná. Pozí-
cia mediátora  nespočíva vo vynesení  roz-
hodnutia – to majú od začiatku do konca
vo svojich rukách účastníci mediácie.
Mediátor na rozdiel od sudcu nevynáša
vlastný názor, vlastné rozhodnutie. Mediá-
tor je odborníkom na proces a zameriava
sa na vytvorenie priaznivej  atmosféry,  kul-
tivovaného dialógu medzi stranami. Tento
proces by mal vyústiť do dosiahnutia sfor-
mulovanej mediačnej dohody oboch
strán. Ak sa nedohodnú, môžu pokračovať
v súdnom konaní.

Mediáciu v trestných veciach vykoná-
vajú probační a mediační úradníci, ktorí
túto činnosť vykonávajú v štátno-zamest-
naneckom pomere. Ich služobným úra-
dom je súd. Výkon mediácie koncepčne
a metodicky riadi Ministerstvo spravodli-
vosti a problematiku rieši zákon 

č. 550 o probačných a mediačných
úradníkoch.   Mediácia v civilných veciach
sa riadi zákonom č. 420 o mediácii. 

Viera Barošková , Foto autorka

Senické dni športu
Senické školské dni športu sa konali 19.

a ž 25. júna a zapojili sa do nich všetky
základné školy. Žiaci súťažili v rôznych
športoch a v športovom viacboji mohli zís-
kať titul princezná a princ športu. Kto túžil
po tomto titule musel splniť viaceré dis-
ciplíny, napríklad plávanie, gymnastika,
skákanie cez švihadlo, cyklistika, atletika či
korčuľovanie na kolieskových korčuliach.
Iní sa našli v kolektívnych športoch alebo v
atletike a na novej tartanovej dráhe sa
pokúšali vytvoriť senické rekordy. Najlep-
šie si počínali žiaci IV. ZŠ (87 bodov). Na
druhom mieste skončila III. ZŠ (82 bodov)
s 3-bodovým náskokom pred I. ZŠ (79
bodov). A aj keď vo viacerých disciplínach
zvíťazili žiaci II. ZŠ, ich bodový zisk stačil
len na celkové 4. miesto (71 bodov). 

LV
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Stonožka ponúka krúžky
Centrum voľného času Stonožka

v Senici pozýva deti, mládež i dospelých
do záujmových krúžkov v novom škol-
skom roku 2008/2009. „Stonožka otvára
brány, nikto jej v tom nezabráni, splní
deťom každý sen, stačí prihlásiť sa len“ –
nuž, cez prázdniny rozmýšľajte, ktorý krú-
žok si vyberiete. 

Pre najmenších:
Počítače hrou, výtvarná prípravka,

tanečná prípravka, mažoretková príprav-
ka, divadelná prípravka, folklórny súbor
Rovinka, netradičná výtvarná výchova,
Sonny-Bambuľky, angličtina pre najmen-
ších, angličtina pre začiatočníkov, florbalo-
vý krúžok, folklórny krúžok Žubrienky.

Pre  2.  stupeň  ZŠ:
Hra na bicie,  hra na gitaru - začiatoční-

ci i pokročilí, hudobné skupiny, spevácky
krúžok, Sonny junior, anglický jazyk, break
dance, tanečná skupina Hip-hop, šachový
krúžok, sálový futbal, stolný tenis, detský
divadelný súbor Stonoha, mažoretky Spi-
rit, break dance, hry na PC po sieti pre 6
členné družstvá, práca s počítačom.

Pre mládež: 
Hra na bicie, hudobné skupiny, hra na

gitaru, divadelný súbor Stonoha, break
dance, anglický jazyk,  Hip-hop, spevácka
skupina, práca s počítačom, volejbal.

Pre dospelých:
Anglický jazyk, cvičenie pre ženy,

práca s počítačom – kurz pre úplných
začiatočníkov, fitness, kurz orientálnych
brušných tancov, kurz strojopisu, Mater-
ské centrum.  

Zápis do krúžkov – od 2. septembra
(prihláška a podrobnejšie info na www.sto-
nozka.estranky.sk, tel. 034/651 3539, plat-
by budú zverejnené v augustovom čísle
Našej Senice)

D. K. 

Stonožka rozdala
vysvedčenia

Už štvrtý rok pripravila senická Stonož-
ka pre svojich členov v záujmových krúž-
kov Centra voľného času podujatie Sto-
nožkino vysvedčenie. V piatok 13. júna
bilancovali v CVČ svoju činnosť hudobníci
- päť gitarových krúžkov, mladí speváci,
absolventi výučby na bicie a basu a štyri
hudobné skupiny (Čertovo rebro, Alternatív-
na realita, Itęs over a White Shadov - na foto.)

V hodinu a pol trvajúcom programe sa
predviedli rodičom a kamarátom s množ-
stvom pekných piesní, s gitarou, kapelou
i na hudobný podklad. Mnohí predviedli
naozaj profesionálny výkon, nechýbalo
nadšenie a povzbudenie so strany divákov
a po každom vystúpení i slávnostné odo-
vzdanie vysvedčení. Ozaj, už ste niekedy
dostali známku za predmet reprezentácia
mesta alebo zvládnutie akordov či hudob-
ný prejav? Pre Stonožkárov je to samozrej-
mé. Tými, ktoré  známkovali boli vedúci
krúžkov a skupín – Mgr. Miroslav Tehlár,
Dana Kopecká, Mgr. Zuzana Pfeifferová,
Mgr.art. Martin Dudáš  a Tomáš Čerňák.

Okrem vysvedčení získali niektorí mladí
hudobníci od vedenia CVČ i ďalšie ocene-
nia – titul Objav roka 2008 – Zdenko Jurí-
ček (basa, kapela Alternatívna realita), Pat-
rik Vacula (bicie, Čertovo rebro), Patrícia
Škarupová (hra na gitaru). Sú to deti, ktoré
prekvapili a vedeli zužitkovať svoj talent.

V podobnom duchu sa niesla i tanečná
časť Stonožkinho vysvedčenia, ktorá bola
16. júna. S viac ako 180 účinkujúcimi
deťmi  a mládežou  v 12-tich tanečných
súboroch, krúžkov a skupín sa Stonožka
nasťahovala do kinosály v Dome kultúry
a pri pohľade na nabitú sálu to bolo vyni-
kajúce rozhodnutie. Spektrum tanečných
žánrov viedlo cez tradičné a v CVČ najviac
zastúpené disco v Sonny (112 detí  – tri
tanečné prípravky, Bambuľky, Kuriatka
a Juniorky), cez  hip-hop a break dance
(34), mažoretkové umenie súboru Lien-
ky(26) a ľudový tón v podaní súboru
Rovinka (15). Hosťom bola najstaršia zlož-
ka skupiny Sonny z DK a talentovaná spe-
váčka Nikola Šišková.

Takmer dve hodiny trvajúci tanečný
maratón dobre zvládol i moderátor Ján
Hyža a prekvapené očká detí  z práve odo-
vzdaných vysvedčení s jednotkami,  naprí-
klad  za tanečnú choreografiu, tanečný
výraz alebo akrobatické prvky či zvládnu-
tie repertoáru, dali podujatiu zmysel
a dôvod.  

Udeľovali sa tu i ďalšie ocenenia: titul
Objav roka 2008 získali Petra Hornáková,
Ondrej Hadidom (break dance) a Tomáš
Adamuščin (Sonny). Diplom za príkladnú
prácu kapitánky ďalej získala Žaneta Brka-
lová, diplom za vzornú a nezištnú pomoc
vedúcej mladších mažoretiek získala Ale-
xandra Ráziková a poďakovanie za dlho-
ročnú vzornú reprezentáciu CVČ odovz-
dal riaditeľ CVČ  Simone Luhovej, Simone
Lukáčovej, Veronike Fabiánovej, Nikole
Gažovej, Terézii Janšákovej, Kláre Oslejo-
vej, Patrícii Vaňkovej, Kristíne Molekovej
a Nikole Šiškovej (Sonny junior).  

Touto cestou chceme poďakovať za
celoročnú prácu všetkým tanečným tréne-
rom a vedúcim krúžkov, ktorými sú  Lenka
Čmaradová, Mgr. Ivana Sadloňová, Mar-
tina Jamrichová, Petra Jediná, Andy
Jakubcová, Darina Kutálková, Romana
Mališková a Marek Malár, ale i dobrovo-
ľní pomocníci a asistenti Monika Parač-
ková, Rado Gál a Majo Holenka.

A aké je celkové bilancovanie kultúrnej
činnosti CVČ v školskom roku
2007/2008? 

Takmer 50 uskutočnených kultúrnych
podujatí, včítane súťaží, s účasťou viac
ako  11 000 detí, mládeže a divákov.
Medzi najúspešnejšie určite patrili všetky
tanečné a hudobné koncerty, Stonožkino
vysvedčenie, ale i Deň otvorených dverí,
divadelné mikulášske predstavenia, POP
Senica, karneval na ľade, Tour de school
v réžii break dance, Karaoke show, aerobic
maratón, ale i mnohé ďalšie podujatia
v spolupráci s inými organizáciami, ktorý-
mi boli  Medzinárodný deň detí na letisku
alebo otvorenie sezóny na Kunove. Pek-
ným výsledkom je i 13 získaných trofejí
alebo finálových miest zo 16 navštívených
celoslovenských, či medzinárodných súťa-
ží (najcennejšie z nich je 1. miesto na Sve-
tovom tanečnom pohári v Nórsku,
z októbra 2007, ktoré dosiahli Sonny
junior).   K tomu tiež patrí  26 vystúpení
krúžkov a súborov CVČ na verejnosti,
v meste i Trnavskom  kraji.

Školský rok končí,  no s mnohými deťmi
sa stretneme na šiestich letných táboroch
a sústredeniach vo Veľkej Fatre na Reváni,
na Dobrej Vode, na Záhorí i v mestských
táboroch.

V septembri sa na vás opäť tešíme v Sto-
nožke – ponuku krúžkov na školský rok
2008/2009 nájdete už v tomto čísle Našej
Senice a podrobný rozpis krúžkov v augu-
stovom čísle. Dana Kopecká

vedúca oddelenia kultúry CVČ

Zasa sa spalo v škole
Nestáva sa často, že sa v škole spí. Nám

sa to podarilo s 18 deťmi zo Školského
klubu pri I. ZŠ v Senici už piatykrát. Stalo
sa už tradíciou, že blížiaci sa koniec škol-
ského roka zavŕšime posedením pri tábo-
ráku s opekačkou spolu s rodičmi,  babka-
mi, súrodencami a všetkými, ktorí prídu
medzi nás.

Tentoraz  troška neprialo počasie, tro-
ška zlyhávala aparatúra. Asi preto, že bol
piatok trinásteho. Napriek tomu všetko
zachránila dobrá nálada, nočné strašenie v
škole, nočné rozprávkové kino, pani bufe-
tárka a všetci, ktorí poskytli pomocnú ruku
pri organizácii tohto dňa. 

Ničím nerušenú piatkovú noc sme strá-
vili v spacákoch v školskom klube. Ak
neveríte, môžete si pozrieť fotografie na
internetových stránkach našej školy alebo
prísť o rok medzi nás. Tešíme sa. 

Mgr. B. Andelová
I. ZŠ Senica

V športovom duchu
Posledné májové dni slnko ukázalo

svoju silu. V takomto horúcom dni prebie-
hala aj školská olympiáda v netradičných
športoch v Základnej škole na Komenské-
ho ulici. Športové disciplíny  boli vskutku
netradičné: skákanie vo vreci, triafanie do
bránky, skákanie cez švihadlo, prenášanie
vody v pohári, slalom, šípky a ďalšie. Všetci
účastníci olympiády bojovali s veľkým nasa-
dením. Odmenou pre všetkých boli slad-
kosti a pre víťazov vecné odmeny. E. C.
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Nadšenci divadla
Nejeden z nás si položí otázku - kedy

som bol/a naposledy v divadle? A mysľou
sme zablúdili mnohí až do školských čias
so spomienkou na návštevu divadla. Táto
spomienka nám vyčarila milý úsmev na
tvári a deň plný pohody.

S cieľom, aby takéto milé spomienky
mali dnešné deti a mládež, sme sa roz-
hodli pestovať v nich nadšenie pre diva-
delné umenie. Nielenže sa nám to darí
u mládeže, ale medzi nadšencami divadla
sa ocitli i naši piataci. I napriek letnej júno-
vej horúčave sme si nenechali ujsť muzikál
Popolvár, ktorý sa hral v novej budove
SND v Bratislave. Naši piataci veľmi dobre
poznajú rozprávky už z I. stupňa a na
tomto predstavení mohli porovnávať pra-
vosť obsahu rozprávky a vynaliezavosť
šikovných umelcov. Tento muzikál bol
moderný v pravom slova zmysle. Zaujal
malých i veľkých divákov striedaním rôz-
nych štýlov hudby, či už to bol rock, hip-
hop, funky. Ale nezabudlo sa ani  na klasi-
ku a pekné ľudové piesne. 

Celkový dojem muzikálu umocnila
krásna moderná scéna javiska a dominujú-
ce svetelné efekty. Túto chvíľu piataci
umocnili i vhodným správaním sa a kultú-
rou prejavu počas prestávky. 

Umelecké dojmy našich piatakov boli
silné. Odchádzali s predsavzatím, že o rok
opäť navštívia toto divadlo a odmenia
umelcov dlhým a búrlivým potleskom. 

My - pedagógovia sme radi, že naše
deti  v tejto modernej a rýchlej dobe neľu-
tujú čas strávený v divadle a získavajú tak
cit pre krásu a umenie. Veríme, že o pár
rokov i ony budú spomínať na školské
časy popretkávané spomienkami na diva-
delné predstavenia. A človek rád spomína
s úsmevom na tvári a s iskrou v očiach. Tak
nech nám i deťom to nadšenie vydrží!

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica  

Byť na chvíľu prezidentom
S týmto želaním sa vybrali žiaci

7. a 8. ročníka IV. ZŠ v Senici v júnové
ráno na návštevu Prezidentského paláca
v Bratislave.

K palácu neodmysliteľne patrí čestná
stráž a páni v tmavých oblekoch, ktorí nás
na nádvorí vítali osobnou prehliadkou. Pri
vstupe do paláca nás ohromila jeho impo-
zantnosť a vznešenosť. A začali sme spo-
znávať pracovisko nášho pána prezidenta.
Nemohli sme obísť jeho pracovňu, miest-
nosť na prijatie oficiálnych hostí, zelený
salónik nás prekvapil veľkým rokovacím
stolom a mnohými stoličkami, nechýbali
ďalšie mnohé salóniky, chodby plné zrka-
diel a zvábila nás knižnica pána preziden-
ta, v ktorej je asi 3000 titulov kníh. Každá
miestnosť mala svoje čaro, ktoré sme si
vychutnali plným dúškom. A pán prezi-
dent? Samozrejme nemohol chýbať
i s pani manželkou. Prekvapil nás svojou
bezprostrednosťou, šarmom a záujmom
o nás. 

Prehliadka nám pomohla pochopiť
prácu pána prezidenta a prvej dámy, lep-
šie chápeme ich zodpovednosť voči
nášmu malému a krásnemu Slovensku.

Naše želanie – byť na chvíľu preziden-
tom, sa v podstate splnilo, lebo každý
z nás sa ocitol v miestnostiach, v ktorých
on pracuje a pochopili sme, že pre túto
funkciu musí byť človek zrelý, skúsený
a zodpovedný. A najmä charakterný.

Utvrdili sme sa v tom, že v rámci
predmetu občianska výchova  dokážu byť
zaujímavé podujatia a jedným z nich bola
i táto  návšteva. A keďže s nami bolo
i zopár piatakov, už sa tešia na tento vyu-
čovací predmet, ktorý rozšíri ich všeobec-
ný prehľad.

Vrátili sme sa plní zážitkov poznania,
ktoré sa len tak ľahko nevytratia. 

Mgr. Dagmar Ferenčíková  
IV. ZŠ Senica  

Deti kreslili o hasičoch
Myslím, že každý z nás chcel byť v det-

stve hasičom. Hasičské autá, hasičská
technika, hasenie ohňa - to všetko je pre
deti veľmi zaujímavé. Preto aj tento rok
vyhlásili Okresný výbor DPO v Senici
v spolupráci s Dobrovoľným hasičským
zborom Senica súťaž pre deti v kreslení
a maľovaní na témy požiarnej ochrany,
ktorú vyhodnocovali v senickom Dome
kultúry v piatok 20. júna. 

Do súťaže sa zapojilo 402 detí z celého
Senického okresu od predškolákov až po
žiakov druhého stupňa základných škôl
a ZUŠ. Takmer 400 prác na témy hasiči pri
hasení požiaru, hasiči zasahujúci pri
dopravných nehodách, možné príčiny
vzniku požiaru v lese, nebezpečenstvo faj-
čenia v prírode, vznik požiaru pri hre detí
so zápalkami a iné  hodnotila komisia
v zložení Štefan Orth, Jozef Chrena
a Lenka Čmaradová.  Podľa slov Štefana
Ortha mala komisia pri výbere ťažkú
úlohu, keďže úroveň výtvarných prác bola
veľmi vysoká. Nakoniec však vybrala 45,
ktoré boli ocenené. Na odovzdávaní oce-
není sa zúčastnili aj riaditeľ OR HaZZ
Senica Miroslav Maca.

V kategórii MŠ ceny od DHZ získali:
Matúško Valo, Ema Mičová, Vivien Kúbe-
ková,

Ivan Fajnor a Viktor Šúrek. V II. kategó-
rii (od 6 rokov do 10 rokov) boli ocenení:
Terézia Mičková a Jakub Gašparín zo IV.
ZŠ Senica, Roman Kotásek a Tomáš Jančuš
takisto zo IV. ZŠ Senica, Martin Hercog
z I. ZŠ Senica, Tomáš Mrkva z II. ZŠ Seni-
ca, Patrik Ňukovič z III. ZŠ Senica a Peter
Klačanský z II. ZŠ Senica.

V III. kategórii (nad 10 rokov): Ján
Pschotner z II. ZŠ Senica, Nicola Patáková
z II. ZŠ Senica, Frederika Ravasová zo IV.
ZŠ Senica, Barbora Maněnová z I. ZŠ Seni-
ca, Patrícia Černeková z I. ZŠ Senica
a v IV. kategórii (ZUŠ): Adamko Praskač,
Michaela Trojková, M. Koprla, Ľubica
Krúžková a Ján Volárik, všetci zo ZUŠ
Senica.

Cenu od Okresného výboru DPO
v kategórii ZUŠ dostali: Adam Makosi,
Klára Sakmárová, Andrej Burda a Marek
Dubec, všetci zo ZUŠ Senica. LV

Svoj región a mesto
poznajú  

Tak  možno zhodnotiť vedomosti  víťa-
zov súťaže Poznaj svoj región – poznaj
svoje mesto, ktorá sa konala   v senickom
Dome kultúry 19. júna. Víťazom sa stali
žiaci I. ZŠ Senica pred družstvom ZŠ Kúty
a III. ZŠ Senica. Štvrtý ročník súťaže zor-
ganizovali miestny odbor Matice sloven-
skej, Záhorská knižnica a Mesto Senica. 

Až tretí tematický okruh otázok zo
súčasnosti a prírody preveril vedomosti 10
družstiev zo škôl Senického okresu, preto-
že históriu a osobnosti  a kultúru a šport
zvládli takmer bezchybne.  Porota – Valé-
ria Kubíková, predsedníčka miestneho
odboru Matice slovenskej, Katarína Sou-
kupová, riaditeľka Záhorskej knižnice
a Viera Barošková, šéfredaktorka Našej
Senice – rozhodla, že pri rovnosti bodov
družstiev  I. ZŠ Senica a ZŠ Kúty sa musí
o víťazovi rozhodnúť  v rozstrele. Až tretia
otázka o Viliamovi Paulinym Tóthovi, spi-
sovateľovi, novinárovi, národnom dejate-
ľovi, zakladateľovi Matice slovenskej,   roz-
hodla. Správne na ňu odpovedali žiaci
školy, ktorá sa nachádza  na ulici pomeno-
vanej po tomto významnom senickom
rodákovi. 

Do 4. ročníka okresnej, predtým 9
rokov  mestskej vlastivednej súťaže, sa
zapojilo 7 škôl z okresu Senica a trio senic-
kých škôl uzatváralo družstvo Gymnázia
L. Novomeského. Do školských kôl sa
zapojilo takmer 2 000 žiakov.  Je potešite-
ľné, že počet mimosenických škôl v súťaži
pribúda a že žiaci pod vedením učiteľov
získavajú širší prehľad a znalosti o regióne. 

Podujatie moderovala  Monika Mikušo-
vá. Súťažiacim družstvám i publiku sa
predstavila aj finalistka Pop Senica 2008
Paula Krajčiová a mažoretky Bambuľky
CVČ Senica pod vedením Martiny
Jamrichovej. Text a foto bar

Víťazné družstvo I. ZŠ Senica Klára
Oslejová, Karolína Vacová, Patrícia Černe-
ková a Ivana Plevková. Dievčatá pripravo-
vala pani učiteľka  Anna  Kmecová. 
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Chystá sa „záhorácka
vláda“ 

Vznik „ZSSR - Záhoráckej Samostaňí
Sebjestačňí a nekedy aj Svojpomocňí
republiky“ sa datuje od 1. apríla 2008,
kedy Záhorácke divadlo uskutočnilo na
hraniciach Holíč – Hodonín happenning.
Akcia spočívala v tom, že Záhoráci, odetí
v ľudových krojoch zastavovali prechád-
zajúce vozidlá a oznamovali im, že vchád-
zajú na územie Záhoráckej republiky, kde
je pre vodičov povinné mať niekoľko pro-
mile alkoholu v krvi. Hneď na to im bola
ponúknutá pravá záhorácka slivovica, aby
mohli šoféri dodržať nový mokrý zákon.
Týmto happeningom chcelo Záhorácke
divadlo upozorniť na nezmyslene preinve-
stované miliardy do hraničných budov,
ktoré sa dokončovali tesne pred vstupom
do Šengenského priestoru.    

Dňa 24. apríla sa uskutočnilo v Dome
kultúry  Senica podujatie Záhorácky kaba-
ret, kde bol zverejnený archeologický
objav – nález prvého Záhoráka Lacu
Húňu zo Zámčiska pri Uníne. Tohto prvé-
ho Záhoráka sa podarilo záhoráckym ved-
com oživiť a na záver kabaretu   jedno-
hlasne zvoliť za záhoráckeho prezidenta.
Prezident Pala Nemec Lelín, prisahal
napriek tomu, že sa volá Nemec, vernosť
záhoráckej myšlienke a ak by slovo nedo-
držal, sľúbil „sám sebja kopnút dorici“.

Dňa 17. mája  zavítala výprava zástup-
cov a zástupkýň ZSSR - Záhoráckej Samo-
statní Sebjestační aj nekedy aj Svojpomoc-
ňí republiky, ktorí sú zhodou okolností aj
členmi Záhoráckeho divadla, do juhomo-
ravských Bořetíc. Starosta obce Václav Sur-
man ich vrelo privítal a Záhoráci navštívili
partnerskú republiku Kraví hora, v ktorej
vínnych sklepoch sa skrýva tekutý poklad
tejto vinárskej recesistickej republiky. 

Dôvodom návštevy bol podpis zmluvy
o neútočení a vzájomnej pomoci. ZSSR
uzavrela zmluvu na večné časy a niekedy
inak! Zmluvu podpísali (na fotografii zľava)
za Slobodnú spolkovú republiku Kraví
Hora - prezident Václav Petrásek, za Mark-
rabství Lašské - Lašský Král Zdenda Viluš,
za ZSSR - prezident Pala Nemec Lelín a za
Valašské kráľovstvo - pobočník valašského
kráľa Boleslava Dobrotivého, František
Segrádo. 

Akt podpisu zmluvy sa uskutočnil pri
príležitosti medzinárodného futbalového
turnaja zastúpeného  mužstvami: Bolkova
jedenástka, Celtic Bořetice, Európsky
účtovný dvor  Luxemburg a Stále zastúpe-
nie ČR pri EU Brusel. 

Ustanovenie Záhoráckej vlády, ktorá
bude mať premiéra a niekoľko ministrov,
sa chystá na 16.augusta  počas Senického
kultúrneho leta za sprievodu dychových
hudieb na ľudovej zábave na futbalovom
štadióne. 

Záhorácke divadlo týmto pozýva všet-
kých pravých Záhorákov, aby sa zapojili
do sebauvedomovacieho procesu  pod
heslom Záhoráci šeckých stavú spojte sa!  

Ivan Fodor 
riaditeľ Záhoráckeho divadla 

Ceny pre senických
fotografov

Už po šiesty raz bola 6. júna vo výstav-
ných priestoroch Záhorského múzea
v Skalici za účasti autorov, hostí, zástupcov
kultúrnych inštitúcií Trnavského samos-
právneho kraja a ostatnej verejnosti sláv-
nostne otvorená krajská súťažná výstava
neprofesionálnej fotografickej tvorby
Trnavského kraja  AMFO 2008.  Usporia-
datelia  12. ročníka výstavy Záhorské osve-
tové stredisko (ZOS)  v Senici a Záhorské
múzeum v Skalici pripravili pre návštevní-
kov rozmanitú výstavnú kolekciu vyše 140
fotografií,  ktorá je výberom najlepšej a naj-
novšej fotografickej tvorby  40-tich nepro-
fesionálnych fotografov  Trnavského kraja.  

Súčasťou celého podujatia bola okrem
prezentačnej časti i výchovno-vzdelávacia
časť. Odborný rozborový seminár pre
fotografov, účastníkov krajskej súťaže
a prehliadka multimediálnych prezentácií
fotografií na CD nosičoch bola pod odbor-
ným vedením a so sprievodným  slovom
lektorov Mgr. F. Tomíka a Mgr. R. Lendela,
členov odbornej poroty.

Do 12. ročníka  súťažnej výstavy postú-
pilo 47 autorov, ocenených a vybraných
fotografov z regionálnych kôl súťaže
Trnavského kraja s 220-mi fotografickými
prácami. Trnavskí a senickí fotografi, ktorí
boli v tohtoročnej súťaži najviac úspešní,
tradične tvorili na výstave dve najväčšie
skupiny  vystavujúcich fotografov z Trnav-
ského kraja. Najmenej boli zastúpené
okresy Galanta a Dunajská Streda. 

Odborná porota (Mgr. F. Tomík,
Mgr. R. Lendel a D. Šulla, AFIAP)  i v tomto
roku musela pristupovať k svojej práci
a rozhodovaniu zodpovedne. V porovnaní
s minulým  súťažným ročníkom bolo
menej  fotografických prác, ale s vyššou
kvalitatívnou úrovňou, takže ocenenie by
si zaslúžilo oveľa viac autorov, ako mohla
odborná porota udeliť. 

Ocenených autorov bolo v jednotli-
vých kategóriách najviac z Trnavského
a Senického regiónu. Uverejňujeme
umiestnenie autorov zo Senice.
Kategória dospelých autorov, čiernobiela
fotografia: 
2.cena: Filip  Kalka zo Senice za reportáž-
ne fotografie  Dostihy  II., III.
Farebná fotografia: 2. cena : Filip Kalka zo
Senice  za reklamné fotografie  Pod hladi-
nou  I.-III. 
Multimediálne prezentácie  fotografií:
Ceny bez určenia poradia: PaedDr. Miro-

slava Balážová zo Senice za prezentácie
Music a London.  
Kategória juniorov autorov (autorov do
16 a od 16 do 21 rokov): Ceny:  Michal
Guľáš (na foto) zo Senice v kategórii  čier-
nobielej fotografie  za celú kolekciu
veľkoplošných fotografií. Poďakovanie
ZOS  v Senici ako hlavného organizátora
12. ročníka krajskej súťažnej výstavy patrí
všetkým tým, ktorí prispeli k finančnému
zabezpečeniu, pomoci a realizácii tohto
podujatia.  
Tohtoročnú  krajskú výstavnú kolekciu
fotografií Trnavského kraja  AMFO 2008 
môžu návštevníci a priaznivci umeleckej
fotografie  navštíviť vo výstavných priesto-
roch Záhorského múzea v Skalici  do 6.
júla v pracovných dňoch od 8. do 16. hod,
v sobotu od 10. do 18. hod. a v nedeľu od
14. do 18. hod. -vp-

Máj v senickej ZUŠ 
Mesiac máj býva

v Základnej umeleckej
škole v Senici naplnený
bohatým programom
a tento rok nebol
výnimkou. Žiaci výtvar-
ného odboru ZUŠ
spolu so svojimi peda-
gógmi predstavili v galé-

rii ZUŠ výstavu prác vyhotovených netra-
dičnými výtvarnými technikami. Literárno-
dramatický odbor sa prezentoval detskými
divadelnými predstaveniami, ktoré pripravi-
la pani učiteľka Štefánia Jánošová. V závere
mesiaca mali svoje predstavenie absolventi
z tried pani učiteľky Ivety Fodorovej
a Ľuboslavy Paveskovej. Pre najmenších
poslucháčov z materských škôl bola určená
hudobná rozprávka O smelých mravče-
koch, ktorú spoločne so žiakmi hudobného
odboru pripravili pani učiteľky Pavesková
a Praskačová.

Tradičnou májovou akciou ZUŠ je Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 13.
mája a navštívilo ho vyše 500 žiakov zo
všetkých štyroch senických základných
škôl. Pri vchode do budovy ich privítala
tanečná kapela a žiačky literárno-dramatic-
kého odboru oblečené v rozprávkových
kostýmoch. Súčasťou programu bol kon-
cert, divadelné predstavenia, prehliadka
učební všetkých odborov a možnosť vytvo-
riť si vlastné výtvarné dielko.

Hudobný, literárno-dramatický a taneč-
ný odbor sa 26. mája predstavili na gala-
koncerte v Dome kultúry. V programe
vystúpili víťazi rôznych umeleckých súťaží
a ďalší úspešní sólisti a súbory. 

Vyvrcholením májových aktivít ZUŠ bol
koncert mladých umelcov – poslucháčov
Štátneho konzervatória v Bratislave, ktorý
sa konal v Záhorskej galérii. Odzneli na
ňom diela skladateľov baroka a romantiz-
mu v podaní bývalého žiaka našej školy kla-
viristu Dominika Gála, speváka Igora Bečá-
ra, flautistky Veroniky Vitázkovej a huslistu
Karola Daniša. Skvelé výkony mladých
umelcov iste potešili všetkých, ktorí si v aj
máji našli čas na stretnutie s hodnotným
živým umením. Mgr. Mirka Gáfriková

Foto Š. Orth
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Zdravotnícke okienko 
Pozor na black henu

Chystáte sa v lete na dovolenku
k moru alebo do exotických krajín, kde
pouliční umelci bežne ponúkajú dočasné
tetovanie black henou?  Potom neprehli-
adnite, že  dočasné tetovanie black
henou môže spôsobiť zdravotné problé-
my - vážne alergické reakcie. Ich symptó-
my sa prejavia za 3 – 12 dní a v mnohých
prípadoch si vyžadujú lekárske ošetrenie,
ba dokonca hospitalizáciu. Trvalé poško-
denie kože, alergická kontaktná dermati-
tída a poly-senzibilizácia majú celoživot-
ný charakter. 
Čo je hena?

Hena, Lawsonia inermis syn L. je 2 –
6 m vysoký krík alebo malý strom, ktorý
rastie v horúcom a suchom podnebí, obsa-
huje v listoch  červeno-oranžové farbivo,
lawsone. 
Použitie heny

Listy heny sa zbierajú, sušia a melú.
V spojení so stredne silným kyslým rozto-
kom hena farbí pokožku, vlasy a nechty.
Táto schopnosť sa využíva na farbenie
kože, vlasov, nechtov, látok, hodvábu,
kože a vlny. Primárne sa hena používala
v oblastiach výskytu na farbenie vlasov. 

V oblastiach prirodzeného výskytu bola
hena po stáročia používaná aj na dekorá-
ciu tela pri špeciálnych príležitostiach ako
sú festivaly, oslavy a najmä svadby. Deko-
rované telo sa považovalo za krásne
a šťastné, malo a naďalej má kultúrny
a regionálny charakter. Zvyčajne sa apliku-
je na ruky a nohy, kde je farba tmavšia, pre-
tože tieto časti tela majú vyšší obsah kera-
tínu. V zahraničí sa ponúka pod názvami
červená hena, čierna hena, neutrálna hena.
Pridané  syntetické látky, soli kovov vytvá-
rajú farebnú škálu. Ich používatelia však
zabúdajú na veľký výskyt alergií, preto
pozor na toto tzv. tetovacie lákadlo .
Black hena

Na dovolenkách sa možno stretnúť
s black henou, čo je to zmes vo forme
pasty, ktorá vznikne pridaním iných látok
do prírodnej heny s cieľom dosiahnutia
tmavej farby pri farbení vlasov a rýchlej-
šieho a tmavšieho efektu pri dekorácii
kože. Čím je black hena tmavšia, tým má
menší podiel heny, alebo ju vôbec neob-
sahuje.. Najznámejšou a najrozšírenejšou
syntetickou farbou je parafenyléndiamín
(PPD), ale používa sa aj karmín,  toluén
2,5-diamín, toluén-2,5 diamínosulfát,
dusičnan strieborný, chromid strieborný
a pod. V zmysle smernice Rady
č. 76/768/EHS je PPD povolený len do
kozmetických výrobkov na farbenie vlasov
v koncentrácii max 6 %! Do výrobkov na
dekoráciu kože nie je povolený!
Black henna tattoo

Black henna tattoo nie je tetovaním
v pravom slova zmysle. Je to iba povrcho-
vá dekorácia pokožky. Black henna tattoo
má iba dočasný efekt. Je populárny na plá-
žach najmä u mladých ľudí, ktorí si ho
kupujú ako suvenír alebo spomienku na
leto a dovolenku v cudzine. Neustála
zmena pobytu tzv. umelcov, návrat turi-

stov domov a vznik alergickej rekcie nie-
koľko dní po aplikácii, tvoria prekážky
miestne na uplatnenie postihov a dotyčný
umelec tak môže pokračovať v práci bez
toho, že by si uvedomoval, že spôsobil
niektorým ľuďom poškodenie zdravia. 
Zdravotné riziká 

Alergické reakcie, ktorých symptómy
sa prejavia okamžite alebo až na niekoľko
väčšinou 3-12 dní  (začervenanie, svrbe-
nie, pálenie pokožky, vznik tmavých škvŕn,
pľuzgierov alebo trvalé   pigmentové
zmeny pokožky a jazvy). Reakcie organiz-
mu na tieto látky môžu byť ohraničené
miestom aplikácie alebo sa prejavia na
väčšej ploche, ba dokonca na celom tele,
môžu byť také silné, že si vyžadujú lekár-
ske ošetrenie, ba až hospitalizáciu.  Je to
dlhotrvajúci a nezvratný proces, a preto
každý, kto má po aplikácii negatívnu reak-
ciu kože na „black henna tattoo“, mal by
zájsť k lekárovi a upozorniť ho na dočasné
tetovanie..
Rozdiely medzi natural henou a black
henou

Natural (prírodná) hena varíruje od
zelenohnedej po tmavo hnedú farbu. Ak
je farba na dočasné tetovanie tmavšia
(čierna), s najväčšou pravdepodobnosťou
je prifarbená, teda black hena.
Z tohto dôvodu je potrebné :
• požiadať pouličného umelca o informá-
ciu o krajine pôvodu heny – čiže kde bola
vyrobená a zoznam zložiek použitých na
jej výrobku. 
• Ak dotyčný nevie o farbe poskytnúť
žiadnu informáciu, je potrebné  sa také-
muto výrobku vyhnúť – neaplikovať ho.
• Ak sa v informácii uvádza, že farbu
možno po hodine odstrániť, určite ide
o black henu, pretože prírodná hena ostá-
va na pokožke dlhší čas – až niekoľko
týždňov. Aj v tomto prípade je potrebné
sa takémuto výrobku vyhnúť – neapliko-
vať ho.

Varovanie! 
Black hena  spôsobuje vážne zdravot-

né problémy, ak sa používa na dočasné
farbenie pokožky, preto sa na tento účel
neodporúča používať. 

Pracovníci RÚVZ Senica

Bežný účet: 
ak chcete v banke platiť čo
najmenej

Len málokto dnes nemá v banke zalo-
žený aspoň jeden účet. Výplata, platby za
byt, poistky, to všetko sa dá vybaviť cez
účet. Banky na tieto účely ponúkajú na
výber 2 možnosti: bežný účet alebo tzv.
balík. Rozhodnúť sa, ktorý je práve pre vás
lepší nie je ľahké. Dnes vám teda poradí-
me, komu sa oplatí mať bežný účet.

Komu sa oplatí bežný účet
Bežný účet musí byť za málo peňazí -

v tom je jeho výhoda oproti balíkom. Kla-
sický bežný účet sa oplatí napr. všetkým,
ktorí robia cez účet len minimum pohy-
bov. Typický príklad: na účet príde výplata
a človek si ju celú vyberie cez bankomat
a platí všetky šeky na pošte. Tento prístup

postačuje napr. dôchodcom, ale pre pra-
cujúcich ľudí je to len núdzové riešenie.
Akonáhle chce človek cez účet platiť za
byt či telefón, klasický bežný účet sa mu
neoplatí, lebo za každú operáciu platí
poplatok.

Alternatívou je hľadanie účtu, ktorý
poskytuje za podobne nízky poplatok aj
aktívne operácie,  ako je možnosť platiť
faktúry či účty a možnosť platiť kartou
v obchode. Niektoré banky umožňujú
dosiahnuť nízky poplatok, ak je človek
dostatočne aktívny a splní podmienky, iné
majú v nízkom poplatku zahrnuté rôzne
operácie cez internet bez obmedzení
a podmienok. Takýto účet je potom
vhodnou alternatívou aj pre aktívnych
užívateľov.

Kedy oplatí bežný účet?
• ak ste zvyknutí na hotovosť v peňaženke
a účet potrebujete len na prijatie výplaty
a nič iné
• ak vôbec nemáte platobnú kartu alebo
ju nepotrebujete 
• ak všetky účty a faktúry platíte na pošte

V čom sú výhody alternatívneho účtu za
nízky poplatok:
• za rovnaký poplatok môžete účet aktív-
ne používať na platenie účtov či faktúr
• tiež môžete platiť kartou v obchode bez
poplatku
• zbavíte sa rizikových tisícok v peňažen-
ke, ktoré vám niekto môže ľahko ukradnúť

V čom sú nevýhody bežného účtu?
• v poplatku nie sú žiadne operácie: za
všetky pohyby na účte, výbery a platby pla-
títe poplatok
• ak chcete úver, banka výpis z bežného
účtu neberie ako relevantný, keďže na
ňom zvyčajne chýbajú vaše výdavky

V čom sú nevýhody alternatívneho účtu
za nízky poplatok:
• v niektorých bankách musíte splniť pod-
mienky, aby ste nízky poplatok dostali
• používať účet treba cez internet alebo
telefón, nie na pobočke, kde sú vyššie
poplatky

Ako si vyberať účet
Ak si potrpíte na nosenie celej výplaty

v hotovosti v peňaženke a účty platíte na
pošte, vyberte si bežný účet s najnižšou
cenou. Ak by ste chceli cez účet platiť účty
a faktúry a ušetriť tak čas, ale doteraz ste
sa báli veľkých poplatkov, hľadajte v ban-
kách účty, ktoré majú mesačne nižší
poplatok ako 40 korún a v ňom čo najviac
operácií ako sú prevody cez internet, plat-
by kartou v obchodoch, výbery z banko-
matov a trvalé príkazy či inkasá. 

Dôležité je vedieť koľko stojí platobná
karta: bežná cena je 200 Sk ročne, ale
niektoré banky majú kartu v poplatku za
účet. Vtedy máte možnosť platiť nielen
cez internet, ale aj kartou v obchodoch
a nemusíte so sebou nosiť hotovosť. To je
významná výhoda, ktorá získa na dôleži-
tosti prechodom na euro, keď budeme
mať v peňaženke oveľa viac mincí ako
doteraz.
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Klavirista Dominik Gál. 

Senický Mozart 
V stredu 20. februára  sa milovníci

hudby zišli v Bratislave v budove Sloven-
skej filharmónie. Veľkú časť publika tvorili
Seničania, ktorí si prišli vypočuť a podpo-
riť mladého klaviristu Dominika Gála.

Dominik bol k hudbe vedený od malič-
ka svojimi rodičmi, ktorí sú hudobníci. Už
keď po prvýkrát prekročil prah základnej
umeleckej školy, nik nepochyboval o jeho
talente. Ako trojročný začal hrávať na kla-
vír v triede pani učiteľky Mgr. Ľubice
Mikušovej. Postupne sa od skladieb ako
Medveďku, daj labku  prepracoval
k náročnejším a svojou bystrou hlavou, ryt-
mickosťou a usilovnosťou jeho klavírny
potenciál stúpal. Svoj talent, vďaka ktoré-
mu sa mohol rovnať i starším klaviristom,
ukázal na mnohých súťažiach. Už ako
osemročný získal prvé miesto na Medzi-
národnej klavírnej súťaži J. N. Hummela
v Bratislave. Rok čo rok si spolu so svojou
učiteľkou kládli vyššie a vyššie méty, ktoré
spolu vždy dosiahli. Dominik získal
mnohé ocenenia, z ktorých spomeniem
napríklad 3.miesto na Medzinárodnej kla-
vírnej súťaži Amadeus v Brne či viacná-
sobné víťazstvá na Celoslovenskej súťaži
Scheiderova Trnava. Nevenoval sa len
sólovej hre, ale párkrát si skúsil i štvorruč-
nú či dokonca šesťručnú hru, kde opäť
exceloval nielen na domácej scéne, ale
i v Rakúsku. Dominik so svojou pani učite-
ľkou chodili na konzultácie na JAMU do
Brna i na Konzervatórium do Bratislavy,
kde si jeho mimoriadny talent všimol riadi-
teľ konzervatória Mgr. art. Peter Čerman.
Dominik bol v kvarte ( štvrtý ročník osem-
ročného gymnázia), keď úspešne absolvo-
val prijímacie skúšky na Konzervatórium
v Bratislave na štúdium pre mimoriadne
nadaných žiakov. Táto šťastná správa však
nepotešila Dominikovu triedu i učiteľov na
Gymnáziu Ladislava Novomeského, lebo
znamenala stratu spolužiaka i vynikajúce-
ho študenta.

Dominik dnes už nie je ten malý chlap-
ček, ako si ho mnohí pamätajú. Čo sa
zmenilo? Už je to veľký chalan, ktorý vie,
čo chce a ide si za tým. Po druhé, svoje
pôsobisko presunul do Bratislavy, kde je
už tretí rok poslucháčom bratislavského
konzervatória v triede Mgr. art. Petra Čer-
mana a do tretice vymenil senické pódium
za trošku väčšie. Teda on vždy bral všetko
veľkým krokom, a tak už ako poslucháč
druhého ročníka vyhral konkurz na klavír-
ny koncert s orchestrom v Slovenskej fil-
harmónii. Veľká výzva pre tak mladého
umelca, no náš Domino to opäť zvládol

a ako inak, s úsmevom. Vypredaná sála si
so zatajeným dychom a zovretými päsťa-
mi vychutnávala ten nezabudnuteľný
hudobný zážitok. Dozneli posledné tóny
a Dominik spolu s orchestrom, ktorý tvori-
li konzervatoristi pod vedením dirigenta
Júliusa Karabu, zožali obrovský potlesk.
Hlasný aplauz, dokonca i zvukové prejavy
zaplnili celú sálu. Prevedenie  Koncertu
pre klavír a orchester č. 1 g mol op. 25 od
Felixa Mendelssohna Bartholdyho malo
značný úspech.

Mnohé sa zmenilo, no Dominik
zostáva sám sebou. Temperamentný
chlapec, ktorý vďaka svojej srdečnej pova-
he bol a bude vždy a všade obľúbencom
kolektívu. Klavír mu na vybitie jeho
energie nestačil, a preto sa venoval rôz-
nym športom, z ktorých nepochybne jeho
najobľúbenejším bol futbal. Vďaka jeho
usilovnosti a cieľavedomosti sa krok za
krokom blíži k svojmu cieľu- byť
svetoznámym klaviristom. Verím, že on to
zvládne a svedčí o tom i jeho posledný
úspech. Dominik sa zúčastnil v dňoch
18.-19. marca  súťaže študentov konzerva-
tórií SR, kde získal prvenstvo v svojej kate-
górii. Gratulujeme. Na svete sa narodí len
málo ľudí, ktorí majú taký veľký talent,
silnú vôľu, vynikajúcich pedagógov a rodi-
čov, ktorí ho odmala podporovali a vytvá-
rali mu podmienky pre jeho rozvoj.
A práve naše mesto dostalo do daru
jedného z nich. Monika Mikušová

Fotosúťaž pre mladých 
Študentský parlament Senica, občian-

ske združenie Mládež pre Senicu a CVČ
Senica vyhlasujú pre mládež od 15 do 30
rokov fotografickú súťaž  MLÁDEŽ
V AKCII. Hlavnou súťažnou témou je
voľné spracovanie témy mládež,  naprí-
klad  mládež a šport, mládež a kultúra,
voľný čas, vzdelávanie, príroda, život...

Podmienky: Súťažné kategórie – klasic-
ká fotografia a digitálna fotografia, formát
minimálne  13 x 18 cm, maximálne  30 x
40 cm, 5 fotografií od jedného autora. Pri
digitálnej fotografii treba odovzdať práce
na CD nosiči + vytlačené fotografie. Každá
fotografia i CD musí byť riadne označená
menom, vekom, bydliskom, názvom foto-
grafie a rokom vzniku. Priložiť treba i vypl-
nenú prihlášku.  Uzávierka súťaže je 30.
9. 2008. Súťažné práce s prihláškami treba
do termínu odovzdať alebo odoslať do
CVČ, Sadová ul.646/8, 905 01 Senica.
Súťaž bude vyhodnotená k 15. októbru .
Výstava a ocenenie autorov sa uskutoční
ku Dňu študentstva 2008.

Ďalšie podmienky súťaže, termíny,
spôsob hodnotenia,   prihlášky na stiahnu-
tie nájdete na www.stonozka.estranky.sk
(prihlášky sú k dispozícii tiež v CVČ, alebo
si o ne a o propozície súťaže napíšte na
informatik@cvcse.edu.sk ). 

Ide leto, ideálny čas na lovenie snímok!
Nezabudnite ani na tie, ktoré už máte.  
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Výlet na Dachstein

Hannibal ante portas. Tú vetu sme sa
učili na dejepise. Mnohí z vás vedia, že
Hannibal skôr ako mohol napadnúť Rím,
musel prejsť Alpami. O niečo podobné
som sa pokúsila aj ja, keď mi môj starší brat
ponúkol výlet na Dachstein. Pre neznalých:
Hoher Dachstein je vrch v rakúskych
Alpách vysoký 2997 metrov nad morom. 

Keďže to bola moja prvá skutočná väč-
šia túra, tých skoro 3000  metrov bolo
veľkou motiváciou. Tak som sa na národný
sviatok vybrala z Bratislavy so zatiaľ úplne
neznámymi ľuďmi do Linzu po brata. Odti-
aľ asi hodinku k Hallstattu, v ktorom bolo
taktiež cítiť vo vzduchu dejiny ľudstva.
Pohodlnejšia časť dovolenky (cesta autom
plným ľudí, turistických batohov a všetké-
ho, čo k tomu patrí) skončila na parkovisku
pod jazerom Vorderer Gosausee. Tu sme si
zabalení do spacákov 2 hodiny pospali (
nedá sa povedať, že do ružova) a dopolud-
nia sme vyrazili smerom hore. 

Prvá časť treku bola nenáročná. Po štr-
kovej ceste okolo jazier s ťažkými batohmi,
v krásnom počasí, v krásnej prírode...hoto-
vá idylka. Zaujímavé to začalo byť s pribú-
dajúcim snehom pod nohami. Obuli sme
mačky, vytiahli cepíny a hor sa hore. Nad-
šenie vo mne pribúdalo spolu s nadmor-
skou výškou. Boli sme pravdepodobne prví
po dlhšom čase, čo sa hrabali na Adamek-
hütte (horská chata pod Dachsteinom),
keďže pred nami neboli žiadne stopy.
Tento fakt nám zatiaľ veľmi neprekážal. Sig-
nalizoval, že winterraum, miestnosť k pres-
paniu na chate otvorená aj mimo sezóny,
bude voľná. 

Spokojne sme sa brodili snehom po
kolená, preskakovali kosodrevinu a vychut-
návali čaro horskej prírody. Už sa zdalo, že
prekonáme strmý výšvih a budeme hore.
Omyl...Strmý výšvih nemal konca a preko-
návali sme ho niekoľko hodín. Mám pocit,
že som prežila len vďaka sójovej tyčinke,
ktorá mi dodala energiu. Nádherný pocit
nás zavial po výstupe z tohto pekla, keď sa
nám naskytol pohľad na snehové duny,
ľadovec, skaly, a konečne aj našu vysnívanú
horskú chatu. Kráčali sme ďalej zasneže-
ným poľom, ale tá zákerná chata sa vôbec
nepribližovala. A to prešľapávanie cesty
v snehu nám už začalo liezť hore krkom. Po
dvoch hodinách nenávideného brodenia
a pozerania na tú zákernosť (rozumej
chatu) bol pred nami posledný výstup str-
mým svahom, ktorý vás buď dorazí alebo
urobí šťastnými. Prežili sme. Adamek

Hütte...
Toto bol náš domov na ďalšie tri dni.

Terasa chaty Adamek v nadmorskej výške
2196 metrov nad morom sa stala obývač-
kou, kuchyňou, jedálňou a pre pomalších
(čo pohodlne prišli v našej horko-ťažko
vyšliapanej stope) i spálňou. Komu bola
zima, zobral lopatu alebo cepín a zahrieval
sa odstraňovaním ľadu z podlahy. A to
preto, aby nám ju mohli rakúski skialpinisti
opäť zahádzať snehom. Za tie tri dni, čo
sme tu bývali, sa tu vystriedalo veľa ľudí
z rôznych kútov sveta (toho stredoeuróp-
skeho). A ako to už na horách býva, nadvi-
azali sme nové priateľstvá.

Na ďalší deň ráno sme zbalili niekoľko
dôležitých vecí a podnikli výstup na Hoher
Dachstein. Pre bezpečnosť na ľadovci sme
sa naviazali na lano a postupovali v lano-
vom družstve. Našťastie nikto z nás neskon-
čil v ľadovcovej trhline a do sedla dachste-
inského – Obere Windlucke, sme dorazili
všetci. Ten obraz, aký sa nám naskytol, stál
za to. Nádherný výhľad na Alpy pri prek-
rásnom počasí. Grossglockner, Grossvene-
diger, Gross Priel, celé Alpy ako na tanieri 

Batoh a lano sme tu nechali a na posled-
nú časť výstupu sme sa vybrali už všetci
naľahko. Cesta je viac náročná technicky
ako fyzicky, ale aj s mojou neskúsenosťou
som to zvládla. Exponované miesta sú
zabezpečené oceľovými lanami, ale tie boli
väčšinu času aj tak pod snehom a ľadom.
Istotou nám boli mačky a cepíny.

Vrchol...naskytol sa nám ešte krajší
pohľad na hory a doliny našich rakúskych
susedov. Stále to však malo jednu chybič-
ku. A to, že k dosiahnutiu magickej hranice
3000 metrov mi chýbali 3 metre. Riešenie
bolo jednoduché. Na vrchole stojí 5 - 6
metrový kovový kríž, ktorý ctižiadostivým
horalom poslúži ako rebrík. Prosím, nehľa-
dajte za mojím činom nijakú averziu voči
kresťanskej viere, bola to čisto len túžba po
troch tisícoch. Posedenie pri termoske nám
padlo vhod, no čakala nás ešte cesta späť.
Vyrazili sme na zostup. Spríjemnili sme si
ho hodinovou pauzou v už spomínanom
sedle pri čaji, tyčinkách a keksoch. Násled-
ný prechod po ľadovci už prebehol bezp-
roblémovo. 

Tretí deň sa do výšin vybrala len časť
našej výpravy – tá horolezeckejšia. My
ostatní, lenivejší, sme prežili nádherne
nudný deň na chate. Spať, variť a natierať
sa opaľovacím krémom. Nič iné sme na sta-
rosti nemali. Aspoň sme si pekne spálili
nosy. Keď sa naši aktívni horolezci vrátili
z odvážneho výstupu žľabom Eisrinne na
2934 metrov vysoký Torstein, prežili sme
posledný večer na Adámku v kľude a har-
mónii, sledujúc bezradné tváre Rakúšanov,
zisťujúcich, že winterraum je plný. 

Posledné ráno sme sa zbalili, sadli na
zadok a netradične zahájili zostup - šmýka-
ním sa „poprdelidolu“. Prirovnanie zamrz-
nutého ľadu k šmirgľu bolo naozaj prav-
divé, a tak sme to aj tak nakoniec vzali
pešobusom. Pre kolená to bolo náročné
a tie moje sa naozaj nepríjemne ozývali. Aj
to patrí k turistike. Po príchode do civilizá-
cie sme sa napchali viedenskými rezňami,
nasadli do auta a hurá domov do sprchy...

Tento predĺžený víkend zanechal vo
mne skvelé pocity. Spoznala som nových
ľudí, zistila som, čo vo mne je a prežila som
krásne zážitky. Voľný čas sa dá využiť aj
inak ako sedieť doma pri počítači alebo
sedieť večer v krčme. Jednou z možností je
tráviť ho v horách, kde sa ukáže, čo vlastne
sme. Kde nás netrápia ničotné problémy
„vyspelej“ spoločnosti, ale to, koľko máme
vody, kde nefúka, kedy zapadá slnko...

Iwca

Počúvajte dobrú hudbu 
Ivan Štroffek, skvelý spe-
vák a finalista súťaže Slo-
vensko hľadá superstar
2,  sa zúčastnil  na vyni-
kajúcej senickej súťaže
mladých talentov Pop
Senica, kde  pozorne
počúval výkony nádej-

ných sólistov a kapiel. Hoci mal nabitý
program,  podarilo sa nám urobiť s ním
rozhovor.  
Určite si zažil prvú lásku. Pamätáš si, kde
a kedy si ju stretol? 
Jasné. Ako u väčšiny ľudí  bola moja prvá
láska v škôlke.
Máš nejakú obľúbenú kapelu/speváka? 
Najradšej mám  progresívny rock. Takže
skupiny ako Dream Teather alebo Placebo
a podobne. 
Na akú strednú školu si chodil? 
Samozrejme, na gymnázium.
Súťaž Slovensko hľadá superstar ťa urobi-
la slávnym. To by sa nestalo ak by si nešiel
na konkurz. Kto ťa do  súťaže prihlásil?
Prihlásil som sa sám. Chcel som to len
vyskúšať, aké to je. Našťastie som sa zapá-
čil a teraz mám viac priestoru robiť hudbu,
akú chcem.
S kým si si najviac rozumel? Imponovali ti
viac dievčatá či skôr chlapci? 
Nedá sa povedať koho som mal viac rád
a koho menej. Všetci boli fajn, ale najviac
mi sedel Peťo Cmorík.
Ako sa ti páči naša súťaž Pop Senica? 
Na moje prekvapenie som počul veľa vyni-
kajúcich spevákov a kapiel a myslím si, sa
z nich  môžu časom stať aj profesionáli.
Ako sa cítiš ako porotca? 
Ako Habera.:D (smiech)
Ktorého speváka/kapelu na Pop favorizuješ?
Je ich viacej. Ale presné mená si nepa-
mätám. :D
Vystúpila tu i jedna kremnická kapela.
Ako rodák z Kremnice si ich neupred-
nostňoval?
Nie. Videl som ich hrať prvýkrát v živote
a v porote sme piati, čiže na uprednostňo-
vanie nebol priestor.
Všeobecne sa o Slovenkách vraví, že sú
jedny z najkrajších dievčat. Myslíš, že aj
senické dievčatá sú pekné? Páčia sa ti? 
Hm... Videl som tu viacero pekných diev-
čat. Čiže môžem tvrdiť, že sa mi páčia. 
Hráš aj na nejakom hudobnom nástroji? 
Áno, hrám na gitaru.
Len pre zaujímavosť. Akú gitaru vlastníš?
Mexický Fender Telecaster.
Čo by si chcel odkázať mladým v Senici?
Počúvajte dobrú hudbu. Dominika Kurtová



11

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 6/2008

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚN 2008

autor: názov: vydavateľ:
1. Feret-Fleury, Ch.: Nočný jazdec Arkus
2. D'Anterny, F.: Biely lev Arkus
3. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk.podprsenky Arkus
4. Clarke, A.C.: 2061: Třetí vesmírná odysea Alpress
5. Harrisová, J.: V zajatí prílivu Ikar
6. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
7. Mečíř, A.: Zvieratká/Kreslíme podľa čísiel Arkus
8. Pol, A.-M.: Prvé vystúpenie Arkus
9. Aubertová, B.: Karibské rekviem Epos

10. Sedgwick, M: Kým zídete do temnoty Arkus
11. Cornellová, P.: Ohnisko požiaru Ikar
12. May, K.: V Sudáne Epos

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

Novinka vydavateľstva Arkus:

Kol.: Hry na prázdniny (Hry vonku) 
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Pestrá zmes originálnych hier pre všetky deti od 8 rokov! 
Hľadáš nápady na zaujímavé hry, ktoré sa môžeš hrať vonku? V tejto knihe ich nájdeš!
Ponúkame:
zábavné hry s loptou, rôzne druhy naháňačiek a stopárskych hier, dobrodružné hry, tipy
na hry vo vode, veselé hry v tme... a veľké hľadanie pokladu!,  
Tvrdá väzba, 96 strán, množstvo farebných ilustrácií, formát 230 x 155 mm, cena: 249 Sk.
Mečíř, A.: Letné hlavolamy
Ďalšia zo série úspešných kníh z edície Preč s nudou, ktoré sú určené deťom mladšieho
školského veku. Knižka obsahuje viac ako 60 zábavných hlavolamov, hádaniek, doplňo-
vačiek, bludísk a ďalších rébusov, pričom všetky sú tématicky zamerané na začínajúce sa
leto. Tento titul môžete kúpiť nielen v kníhkupectvách, ale i vo všetkých stánkoch Media-
print-kapa! Mäkká väzba, 72 strán, formát A5, cena 99 Sk 

Cestovateľ v ohrození  
Týmto článkom sa pokúsi-
me upozorniť na možné
nebezpečenstvá, ktoré vás
môžu stretnúť na cestách
po svete. Väčšina krajín je
pre turistov úplne bezpeč-

ná a hrozí vám iba stretnutie s bežnou
drobnou kriminalitou ako sú krádeže, prí-
padne s ľahším ochorením. Okrem týchto
bezpečných krajín existuje mnoho ďalších
– od takých, kde hrozí návštevníkovi men-
šie nebezpečenstvo, až po tie, ktorým sa
treba radšej zďaleka vyhnúť. Nebezpečné
sú hlavne krajiny zmietané vojnovými kon-
fliktami. Ďalej krajiny, ktoré sa z vojnového
konfliktu zotavujú a kde číha nebezpečen-
stvo hlavne vo forme nevybuchnutej muní-
cie, nášľapných mín a množstva zbraní
v rukách obyvateľstva. Ďalšie nebezpečen-
stvo, s ktorým sa môžete stretnúť, sú rôzne
ochorenia, väčšinou tropické, tiež vysoká
kriminalita vo veľkých mestách krajín
tretieho sveta. 
Ako sa vyhnúť problémom: 
-  Pred návštevou sa informujte na situáciu
v krajine, ktorú chcete navštíviť. 
- Informujte sa na zdravotnú situáciu
a vybavte sa patričnými liekmi a vakcínami. 
-  Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt. 
-  Urobte si kópiu pasu. Originál, peniaze,
kreditné karty a letenky si odložte na bez-
pečné miesto. 
- Noste u seba kartičku s adresou vášho
hotela. 
- Obliekajte sa nenápadne. 
- Naučte sa pár fráz v jazyku krajiny, ktorú
chcete navštíviť. 
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú
a náboženskú situáciu. 
- Správajte sa nenápadne. 
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte
na nich a nesmejte sa im. 
- Nenechajte sa vyprovokovať. 
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní. 
- Odpovedajte na pozdravy. 
Ochrana pred zločinom: 
- Nikdy neukazujte väčšie množstvo peňa-
zí, noste ich na bezpečnom mieste, najlep-
šie na dvoch. 
- Majte pripravený menší obnos peňazí pre
prípad prepadnutia. 
- Nenoste a neukazujte drahé predmety
a veci, ktoré vyzerajú draho. 
- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa vyze-
rať ako príslušník chudobnejšej vrstvy. 
- Nenoste nápadne fotoaparát alebo video-
kameru. 
- Pohybujte sa v skupinách, hlavne po zot-
mení a navštevujte bezpečné miesta. 
- Držte sa väčšinou v turistických zónach. 
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym prost-
redím. 
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, postran-
ným uličkám a nebezpečne vyzerajúcim
miestam. 
- Dedinu a málo osídlené oblasti navštevuj-
te iba v sprievode. 
- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-
rajú podozrivo. 
- Na prepravu používajte iba registrované
taxi. 
- V prípade tlačenice si držte najcennejšie  veci. 

Oheň je zlý pán 
Blíži sa letné obdobie, počas ktorého

nám v posledných rokoch  čoraz viac zne-
príjemňujú život požiare v prírodnom
prostredí. Najčastejšie sú požiarmi postih-
nuté lesné porasty. 

Žiaľ, pri nich často dochádza k zraneni-
am osôb alebo aj k ich úmrtiu. Počasie láka
ľudí do prírody, aby nazbierali veľa turistic-
kých zážitkov, ale aj na rodinné vychádzky. 

Musíme si  uvedomiť, že príroda slúži
na oddych a relax všetkým. Podľa toho by
sme sa mali na vychádzke v lese aj správať.
Touto cestou chceme upozorniť občanov
na dodržiavanie základných pravidiel
v období dlhotrvajúceho suchého a teplé-
ho počasia:
- nezakladať oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť,
- na založenie ohňa využívať bezpečné
miesta,  napr. udržiavané ohniská,
- nezahadzovať neuhasené ohorky z cigariet,
- nepovoľovať deťom hry so zápalkami, 
- rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy
umiestnené na verejných miestach, najmä
pri  vstupoch do lesa (zákaz kladenia ohňa,
zákaz používania otvoreného ohňa
a pod.),
- v prípade spozorovania požiaru zachovať
pokoj  a rozvahu. Na správny postup pri
zdolávaní požiaru treba vykonať nevyhnut-
né opatrenia pre záchranu ohrozených
osôb, ak je to možné uhasiť požiar alebo
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamed-
zenie jeho šírenia, ohlásiť bezodkladne na
určenom mieste zistený požiar alebo
zabezpečiť jeho ohlásenie, poskytnúť
hasičskej jednotke osobnú pomoc na

výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jed-
notky alebo obce.  

Veľa požiarov vzniká pri zakladaní ohňa
v prírode, pri vypaľovaní tráv a suchých
porastov. V tomto prípade si občania často
zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľova-
nie. Vypaľujú porasty bylín, kríkov a stro-
mov a zakladajú oheň v priestoroch a na
miestach, kde môže dôjsť k jeho šíreniu,
čo je podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) záko-
na NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) záko-
na môže okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru za túto činnosť ulo-
žiť fyzickej osobe v správnom konaní
pokutu až do výšky 10 000  Sk a v bloko-
vom konaní do výšky 1 000 Sk.  Násled-
kom vypaľovania suchých porastov hrozí
veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru
na susedné objekty, napr. hospodárske
budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné,
pri ktorých nielenže vznikajú veľké materi-
álne škody, ale je ohrozené zdravie a živo-
ty občanov.

Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú
a vracajú nám zdravie. Preto  vás chcem na
záver požiadať, aby ste najmä v tomto
období venovali zvýšenú pozornosť ochra-
ne pred požiarom  najmä v ihličnatých, pre-
važne borovicových lesoch, ktorými je náš
okres charakteristický.  Zabránite tým  zby-
točným škodám na lesných porastoch
a tiež na životnom prostredí. Vašou podpo-
rou sa nám podarí uchrániť pred zbytočný-
mi stratami a spoločné úsilie, opatrnosť
a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto
nebezpečné obdobie. Lenka Čmaradová

technik PO mesta Senica 



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 6/2008

12

Do pamäti Polikliniky
Senica

K lekárom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
zdravotníctva v našom meste, patrí
MUDr. Emil Lachký. Mysliteľ Plinius starší
v jednom zo svojich diel použil myšlienku
– Pamäť je pre život celkom nevyhnutné
dobro. Aj v pamäti pána doktora Lachké-
ho zostalo veľa zapísaného o napĺňaní
Hipokratovej prísahy, o tom ako sa k jej
cieľu prebojoval, o jeho prístupe a vzťahu
k pacientom či spomienok na obdobie
vedenia Polikliniky a jej rozvoja. A nebol
to najľahší úsek života, plný správnych
rozhodnutí, víťazstiev i občasných prehier
pri budovaní nových oddelení a ich
zariadenia.

MUDr. Emil Lachký sa narodil v Bojni-
ciach 20. októbra 1926. Pochádzal z rodi-
ny robotníka, v ktorej vyrastali aj jeho ďalší
traja súrodenci. Iste nebolo jednoduché
v r. 1946 – 1951 vyštudovať syna za leká-
ra. Prvým pôsobiskom doktora Lachkého
bola I. chirurgická klinika v Bratislave,
potom liečil pacientov v neďalekom Dojči.
Pre dobré výsledky v práci i organizačné
schopnosti bol v r. 1958 – 1965 vymeno-
vaný za riaditeľa OÚNZ Senica. Plných 31
rokov pôsobil ako závodný lekár v Sloven-
skom hodvábe. V jeho šľapajách kráča syn
Peter, dcéra Zuzana je učiteľkou v SOU
Senica. 

Dnes čulý dôchodca, ktorý sa zaujíma
o verejné dianie v spoločnosti, čo mu
zostalo z obdobia aktívneho života.
A teraz? Chuti do života dodáva záhrada,
ale hlavne včelárstvo.

Udalosti, vek a skúsenosť vždy priná-
šajú niečo nové. MX

Stretnutie 
po päťdesiatich rokoch

V máji r. 1958 stáli pred maturitnými
skúšobnými komisiami na vtedajšej Jede-
násťročnej strednej škole v Senici – štu-
dentky XI. A triedneho učiteľa Emila
Novanského a študenti XI.B  triedneho
učiteľa Michala Schmidta. V posledný deň
v máji r. 2008 sa znovu obe triedy stretli
v Senici, aby si pripomenuli svoju maturitu
spred päťdesiatich rokov. V každej triede
bolo pôvodne 26 študentov. Z dievčen-
skej triedy sa stretnutia dožilo 22 – L. Šmi-
dová-Banská, Š. Schwartzová-Gulišová, D.
Prokopiusová-Horská, A. Jurkovičová-Hor-
váthová, T. Čulenová-Horváthová, B. Škri-
nárová-Chovancová, A. Pavlíková-Jamári-
ková, A. Pavúčková-Jarábková, O. Novan-
ská-Lesáková, O. Pekníková-Malíková,
A. Horešová-Marečková, E. Lisická-Opál-
ková, M. Packová, A. Rehušová-Pavelková,
M. Letková-Poláková, T. Vyskočová-Polá-
ková, M. Račková, T. Burianová, R. Pekár-
ková-Šemmerová, M. Macáková-Tomaševi-
čová, E. Kuklišová-Václavíková a M. Hanáč-
ková-Vágnerová. Z chlapčenskej triedy sa
stretnutia dožilo menej, len 19 – M. Ada-
miš, M. Benža, J. Čelústka, R. Droba, Ľ.
Duboš, L. Emmer, R. Gajar, I. Hyža, J.

Kaňa, Š. Kassay, M. Kovárik, F. Kráľovič,
R. Lasica, J. Nemečkay, A. Ožvoldík, Š.
Totka, J. Vizváry, Š. Vojtek a M. Zavacký.
Žiaľ, stretnutia sa nedožili: A. Slimáková-
Blažková, A. Linková, A. Podolská-Oehle-
rová, A. Štefanovičová,  M. Halás, L. Janák,
K. Kupka, J. Lánik, J. Nedoba, E. Šulla a J.
Švoňava.

Iniciátorom stretnutia v skutočnosti
neboli študenti, ale ich triedny učiteľ M.
Schmidt, ktorý už v r. 2006 odkazoval, aby
sa začalo niečo organizovať, lebo sa zle
cíti a mohol by vraj do r. 2008 aj zomrieť.
Stretnutia sa dožil a možno povedať, že
v dobrom zdraví. Nielen zdravotný stav M.
Schmidta, ale aj roky, ktoré uplynuli od
posledného stretnutia boli hlavným dôvo-
dom, aby sa stretnutie uskutočnilo. Obe
triedy sa posledný raz stretli ešte v r. 1991,
netradične po 33 rokoch po maturite, ale
pri príležitosti osláv svojich 50. narodenín.
Všetci, keď dostali listy od organizátorov
stretnutia – O. Novanskej a M. Benžu,
myšlienku znovu sa stretnúť uvítali. S niek-
torými boli síce problémy ako zistiť ich
adresy, ale podarilo sa. Kto mohol, prišiel. 

Každého z prítomných poznačil čas,
ale už prvé kontakty ako keby z nich stri-
asli tie roky. Všetci sa navzájom vítali, teši-
li, hovorili jeden cez druhého, akoby sa
preniesli v čase a stali tými istými študent-
mi akými boli pred päťdesiatimi rokmi.
Účastníkov stretnutia prijal aj primátor
mesta L. Parízek. Prijatie malo nielen
dôstojný a slávnostný, ale aj ľudsky srdeč-
ný rozmer. Aj primátor si pripomenul svoje
študentské roky na senickom gymnáziu.
Po prijatí nasledoval spoločný obed. Po
ňom pokračovala ráno začatá družná
debata. Mnohí povyťahovali fotografie nie-
len zo študentských čias, ale i z rodinných
udalostí. Bol čas na ďalšie spomínanie,
pochválenie sa deťmi, vnúčatami, na pos-
ťažovanie sa na zdravie, na život. Nik ani
nezbadal, ako rýchlo plynie čas a prichád-
za hodina rozlúčenia. Všetci sa však roz-
chádzali s predsavzatím, že v roku  2011
spoločne oslávia svoje sedemdesiatky.

bar 
Foto J. Nemečkay

Klub predškolákov  
Predškolákom sa pomaly končí čas plný

bezstarostných hier v materských školách.
Nastáva obdobie,  keď sa zamýšľajú

nad tým, čo ich v škole čaká.  Pre nás
pedagógov je dôležité, aby dôvera rodi-
čov a detí v školu pomohla vytvoriť prvá-
čikom prostredie, v ktorom sa budú cítiť
príjemne a bezpečne. Preto sme našim
budúcim prváčikom  umožnili stráviť prí-
jemné popoludnie v Klube predškolákov
v III. ZŠ  na Sadovej ulici v Senici.

Deti spoznali pani učiteľky, ktoré ich
budú od septembra učiť. Zoznámili sa
s budúcimi spolužiakmi, medzi ktorými
našli aj kamarátov zo škôlky. Aj menej
odvážnym deťom sa po chvíli v prváckej
triede objavil úsmev na tvári  a zapojili sa
do rôznych činností. Naučili sa, čo patrí do
školskej aktovky, vyskúšali si písanie na
tabuľu, rátanie na počítadle, pohrali sa
s písmenkami, obrázkami zvierat, o kto-
rých sa naučili pesničku. Smelé deti dosta-
li možnosť prejaviť sa a ukázať, čo sa dote-
raz naučili.

Rodičia získali informácie o priebehu
prvých septembrových dní od pani riadite-
ľky a užitočné rady od pani psychologičky,
ako zabezpečiť dieťaťu pocit istoty a cito-
vú podporu, aby deti bez problémov
zvládli novú životnú úlohu - stať sa
prvákom. Zdenka Babincová

učiteľka 1. ročníka 

Exkurzia v Arboréte
Zájazd do Arboréta v Mlyňanoch a do

Topoľčianok začiatkom júna bol  pre čle-
nov Dozorného výboru spotrebného
družstva COOP Jednota Senica  jednou

z kultúrno-spoločenských akcií v tomto
roku. Výlet do unikátneho prostredia
Arboréta, ktoré bolo založené v roku
1892 a nachádza sa v ňom vyše 2 tisíc uni-
kátnych stále zelených rastlín,  priniesol
veľa poznatkov  o vzácnych drevinách. 

Exkurzie na rôzne pamätné miesta
našej histórie sa stali obľúbenou súčasťou
práce Dozorného výboru.  Dozorný
výbor, ktorý má 1335 členov,  zabezpeču-
je aj ďalšie činnosti. Vo svojej pôsobnosti
má 7 prevádzok, v ktorých  výbor 2 razy
ročne vykonáva  kontrolu, a tak pomáha
družstevným orgánom  pri riadnom chode
predajní.   Na podporu záujmu zákazníkov
o predajne Jednota i zvýšenie maloob-
chodného obratu zorganizoval DV v 3
predajniach nákupnú žrebovaciu akciu.
Výbor sa usiluje monitorovať situáciu
v jednotlivých prevádzkach a na vedenie
COOP Jednota dávať podnety na zlepše-
nie situácie, zvýšenie spokojnosti zákazní-
kov.  Podľa slov predsedu miestneho DV
Senica  Štefana  Ralbovského výbor úzko
spolupracuje s vedením  COOP  Jednota
Senica. V minulom roku  sa s veľmi
dobrým ohlasom stretla rekonštrukcia reš-
taurácie Jednota i zasadačky v tej istej
budove, ktoré sú neustále v permanencii
a sú medzi zákazníkmi mimoriadne obľú-
bené. To je dôkaz, že vedenie COOP Jed-
nota Senica   dbá na zlepšovanie podmie-
nok predaja,  pracovných podmienok per-
sonálu predajní i komfortu pre zákazníkov. 

Výbor sa stretáva aj so svojimi kolegami
z iných miest, aby si vymenili skúsenosti
a získali námety pre prácu. bar 
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Hollého pamätník
Nie je veľa miest, ktoré dosahujú

v oblasti hovoreného slova také výsledky
ako Senica. Je to vďaka pôsobeniu zanie-
tenej a obetavej pedagogičky literárno-

d ra m a t i c k é h o
odboru ZUŠ Šte-
fánie Jánošovej,
ktorá má cit na
v y h ľa d á v a n i e
mladých recitač-
ných talentov,
vie ich strhnúť
k tvorivej práci
a odborne
usmerniť. Jej
dlhoročná peda-
gogická práca

bola opäť zúročená 2. a 3. júna na krajskej
súťaži v umeleckom prednese poézie
a prózy a súťaži v tvorbe recitačných
kolektívov Trnavského kraja Hollého
pamätník.

V Základnej umeleckej škole M. Sch.
Trnavského v Trnave, kde sa súťaž konala,
zastupovalo okres Senica 14 recitátorov
v štyroch vekových a dvoch žánrových
kategóriách a jeden detský recitačný
kolektív, víťazi okresnej súťaže Hurbanov
pamätník. Deväť z nich ako aj divadelný
kolektív umelecky vedie práve pani učite-
ľka Jánošová. V silnej konkurencii vybra-
ných najlepších interpretov slova zo sied-
mich okresov nášho kraja žiaci senickej
ZUŠ obhájili svoju dobrú povesť. Najvyššie
ocenenie vo svojich kategóriách získali
Zuzana Karásková, Vanesa Sládečková
(obe ZUŠ Senica) a Dominika Hoferková
(Gymnázium L. Novomeského a ZUŠ
Senica). Druhými miestami boli ohodnote-
né výkony Olivera Ortha (II. ZŠ a ZUŠ
Senica), Juraja Gembeša (ZUŠ Senica)
a Eduarda Dvorského (ZŠ s MŠ Štefanov).
Pekné 3. miesta si za Jarné trilky M. Báto-
rovej vyrecitovala Eliška Gáfriková (ZUŠ
Senica), za prednes básne M. Rúfusa Dlhý
nos Jozef Antálek (ZŠ A. Radlinského
Kúty) a stredoškolák Lukáš Obermajer za
prednes veršov G. Corsa Manželstvo (ZUŠ
Senica, pripravovala Mgr. I. Fodorová). 

Najlepším v súťaži detských recitač-
ných kolektívov bol súbor Zádrapky pôso-
biaci pri ZUŠ v Senici, ktorý sa predstavil
montážou veršov R. Dobiáša, M. Haľamo-
vej, D. Heviera, E. Ondreičku a P. O. Hvi-
ezdoslava Ohňová víla. Odborná porota
mu udelila 1. miesto a odporučila ho
postúpiť do celoštátnej súťaže v tvorbe
detských recitačných kolektívov 54. Hvi-
ezdoslavov Kubín. Medzi najvyspelejšími
recitátormi Slovenska sa v Dolnom Kubíne
predstavia v rámci nesúťažného detského
programu tiež recitátori Zuzana Karásko-
vá, Vanesa Sládečková (na foto), Dominika
Hoferková, Oliver Orth a Juraj Gembeš.

Záhorské osvetové stredisko v Senici
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja ďakuje všetkým
interpretom umeleckého slova zapojeným
do recitačných súťaží Hurbanov pamätník
a Hollého pamätník, ich pedagógom
a rodičom detí za záujem o literatúru,
prednes a inscenačnú tvorbu. Recitáto-
rom, divadelnému kolektívu Zádrapky
a ich pedagogičke Štefánii Jánošovej želá-
me v Dolnom Kubíne príjemný pobyt
a veľa úspechov. Jaroslava Slezáková

ZOS Senica

Verejné čítanie  
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti je

jednou z hlavných úloh základnej školy.
V 2. ročníku chceme zo žiaka vychovať
aktívneho čitateľa, to znamená, že sa musí
naučiť čítať s porozumením. Nie je dôleži-
té len množstvo, ktoré dieťa  v tomto veko-
vom období prečíta, ale  aj výber, teda
obsah knihy, ktorý mu utkvie v pamäti.
Zážitok, ktorý mu kniha poskytne, spôso-
bí, že sa ku knihe znovu vráti, bude ju
reprodukovať, odporúčať kamarátom, hľa-
dať pokračovanie príbehu. Zavedie ho
znovu do knižnice alebo kníhkupectva,
bude v ňom evokovať otázky a hľadajúc
odpovede na ne, vtiahne do svojho čitate-
ľského sveta aj dospelých.

O tom, že v dnešnej dobe čítanie stále
patrí k obľúbeným činnostiam detí, svedčí
aj výkon sedemdesiatich druhákov  III. ZŠ
Senica na Sadovej ulici. V školskej jedálni
sa 13. mája uskutočnil 4. ročník  akcie
Verejné čítanie - v čítaní je poznanie. Žiaci
troch tried 2. ročníka  počas školského
roka okrem povinnej Čítanky prečítali aj tri
mimočítankové tituly: od  M. Ďuríčkovej
knihu Danka a Janka, od D. Heviera Futbal
s papučou a od  J. Čapka Rozprávky
o psíčkovi a mačičke. Každá trieda si
nacvičila dramatizáciu jednej z nich.
Deti nielen vystupovali so svojou priprave-
nou dramatizáciou, ale  aj súťažili v rýmo-
vaní a vo vedomostnom kvíze. Čítali do
mikrofónu úryvky z ďalších vhodných kníh
pre druhákov, odznela báseň,  zaspievala
skvelá speváčka so svojimi bratmi( JAJ-om,
JUJ-om, a JEJ-om ) a predviedla sa aj  ver-
šovaná Červená čiapočka s troma vlkmi.
Počas celej akcie pedagóg - moderátor
viedol s deťmi riadený rozhovor o knihách
a čítaní, o knižnici a prečítaných tituloch,
o tom, ako treba zaobchádzať s knihami
a koľko múdrosti, krásy  a užitočných
informácií v knihách človek nachádza.
Rozšírili sme žiakom obzor o nové pekné
tituly, ktoré si môžu požičať v knižnici. 

Žiaci si domov odnášali nielen sladké
odmeny a knihy (vecné ceny za súťaž),
ale aj veľa nových zážitkov z vlastného
vystupovania.  Akcia sa vydarila, splnila
svoj cieľ a deťom sa  páčila. Prišli sa pozri-
eť  aj rodičia.    A celkom na záver: Poroz-
mýšľajte, kedy ste si vzali do ruky naposle-
dy knihu vy? Snažte sa čítať svojim  malým
deťom, rozprávajte sa aj s tými väčšími
o knihách. Ak vás dieťa bude vidieť s kni-
hou v ruke, stávate sa nenahraditeľným
vzorom. Mgr. Tatiana Dudášová

organizátorka a moderátorka akcie

Senické zvončeky 
V priestoroch Záhorskej knižnice sa 20.

mája  uskutočnil 2. ročník recitačnej preh-
liadky detí predškolského veku pod
názvom Senické zvončeky.

Prehliadku pre deti elokovaných tried
(ET) MŠ L. Novomeského 1209/2  v Senici
aj tento rok zorganizovala sekcia rozvoja
gramotnosti pod vedením pani učiteľky
Eriky Hazuchovej  z elokovaných  tried na
Robotníckej ulici.

Sekcia rozvoja  gramotnosti, jazykovej
a literárnej výchovy je jednou zo 6 sekcií
združených pri MŠ L. Novomeského
v Senici a sú v nej učiteľky senických
materských škôl. Pravidelne sa stretávajú
a výsledkom ich práce sú metodické mate-
riály pre učiteľky, ako aj táto milá recitačná
prehliadka detí predškolského veku.

Na tohtoročnej prehliadke sa zúčastni-
la Laura Šmidová a Natália Barkóciová
z ET Čáčov,  Katarína Kurucová, Matej
Zavřel, Lukáš Cintula z ET na  Kalinčiako-
vej ulici, Martin Filka, Ema Bobková z ET
na Hollého ulici, Sárka Čederlová, Karolí-
na Muchová, Veronika Žáková z ET na
Novomeského ulici, Kristína Habová,
Dominika Morávková, Gabika Gegušová,
Dianka Návratová z ET na Robotníckej
ulici.

Deti  sa predstavili recitáciou  poézie
známych detských autorov, ktorú starostli-
vo  a s prihliadnutím na vek detí vyberali
pani učiteľky. Každé z detí dostalo za
snahu a peknú prezentáciu  diplom, dar-
ček v podobe omaľovanky, aj sladkú
odmenu.   

Práca s knihou, vštepovanie základov
predčitateľskej gramotnosti, kultivovanie
estetického prejavu dieťaťa, lásky ku knihe
a literatúre - to sú ciele, ktoré majú  pani
učiteľky na zreteli a plnia ich  počas dňa
v materskej škole, ale aj prostredníctvom
tejto prehliadky. 

Veľmi pekne ďakujem všetkým pani
učiteľkám, ktoré venovali čas príprave detí
na súťaž, Záhorskej knižnici Senica za spo-
luprácu a poskytnutie priestorov na usku-
točnenie prehliadky.

PaedDr. Ivana Nosková
riaditeľka MŠ
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Záhradná slávnosť 
Koncom mája som zorganizovala

záhradnú slávnosť pri príležitosti vydania
mojej básnickej zbierky.  Nevedela som,
čo všetko by malo takéto podujatie obsa-
hovať. Niet preň pravidiel. Jedno som však
vedela bezpečne. Svoju druhú zbierku
básní som chcela uviesť na svet netradič-
ne. Už aj preto, že pri krstení Odkazov
v novembri minulého roku sa nás stretlo
v koncertnej sále ZUŠ vyše 150. No,
a niektorí museli slávnosť zvládnuť posto-
jačky. Blížiace sa leto ma motivovalo, že
v prírode by nám mohlo byť spoločne
dobre a tam sa všetci pomestíme. Stalo sa.

Krásny deň ako na objednávku, kedy sa
dvor II. ZŠ na Komenského ulici zmenil na
záhradu plnú kvetín usporiadaných do
estetických celkov. Črepníky žltých ruží,
elegantné cordy a kvitnúce šalvie tvorili
vstupnú bránu do záhrady. Ďalšie pestré
a elegantné kvety zdobili pníky a boli
lahôdkou pre oči každého estéta. Od altá-
nu, vyzdobeného veľkou kyticou fareb-
ných balónikov, zvučali tóny ľudovej
hudby zo Skalice. Predník Stanko Okeni-
ca, ten veru vie, čím naladiť ľudí do poho-
dy. A keď boli muzikanti chvíľu ticho, pre-
tekali sa v speve vtáčiky na stromoch
okolo nás. Úsmevy prichádzajúcich obča-
nov, pozorné vnímanie kultúrneho progra-
mu a aktu krstu nezábudkami, to všetko
bolo súčasťou záhradnej slávnosti.

Gratulácie, objatia, úprimné ľudské
vyznania. To je to, čo dnes už takmer
vymizlo zo života. Hoci celé podujatie
netrvalo dlhšie ako tridsať minút, atmosfé-
ra spolupatričnosti a pozitívna sa vznášala
nad všetkými, ktorí sa rozhodli slnečné
nedeľné popoludnie stráviť práve tu.
A bolo to veľmi rôznorodé zastúpenie.
Od mládežníkov, kamarátov mojich detí,
mamičky - s bábätkami v kočíku, stredná
generácia i dôchodcovia. Veľmi si vážim
účasť všetkých. Prítomnosť asi stopäťdesi-
at ľudí bola pre mňa dôkazom ľudskej spo-
lupatričnosti a vzájomnej prajnosti. A keď
sa tak zamyslím, že na podujatí boli i ľudia
na invalidnom vozíku a dôchodcovia, ktorí
celý svoj život strávili pracovne v miestnej
knižnici, účasťou dokazujú, že láska ku
knihe a k dianiu v tejto oblasti im nie je
ľahostajná ani na zaslúženom odpočinku.
Súčasťou záhradnej slávnosti boli i rozho-
vory pri občerstvení v menších, či väčších
hlúčikoch v celej záhrade. Tí, ktorí sa už
roky nevideli, lebo v Senici nežijú, sa zrazu
stretli s rodákmi a spomínali, spomínali
a .... bolo nám dobre takmer ďalšie dve

hodiny. Podľa vyjadrenia viacerých z vás,
dovoľte zovšeobecniť myšlienku „... ak
mesto finančne prispeje na vydanie zbier-
ky básní, tak je fajn, že občania, ktorí sa
stanú jej čitateľmi, majú možnosť sa
zúčastniť slávnosti krstu. Stačí dať včas na
vedomie širokej verejnosti a môžeme tak
prispieť k budovaniu medziľudských vzťa-
hov, ku kultúrnemu vyžitiu občanov...."

Som šťastná, lebo záhradná slávnosť
s krstom zbierky básní Hľadania bola prí-
ležitosť na stretnutie sa tých, ktorí majú
svoje mesto a ľudí žijúcich v ňom radi.

Vrúcne ďakujem primátorovi mesta
Ľubomírovi Parízkovi, ktorý mi bol veľmi
nápomocný pri finančnom zabezpečení
tlače zbierky básní Hľadania a tiež pri
finančnom zabezpečení slávnosti. Veľké
pochopenie som našla i vo firme Florus,
s. r. o. u RNDr. Levárskeho a Ing. Barcaja.
Ďakujem im za štedrosť, pretože mnohé
kvety zostali ako sponzorský dar a záro-
veň trvalá výzdoba školy. Musím sa poďa-
kovať i riaditeľovi ZŠ PaedDr. K. Siwieczo-
vi, ktorý mi bol so štábom svojich ľudí tiež
veľkým pomocníkom. Ďakujem tlačiarni
Durlák, veľmi dobre sa mi s vami spolu-
pracovalo. Vďaka patrí i účinkujúcim,
mojim deťom a rodine, ktorá ma v tento
deň podržala a pomohla mi ho organizač-
ne zvládnuť.

Milí spoluobčania, ktorí ste s láskou
v srdci a otvorenou náručou prišli na
záhradnú slávnosť, ďakujem vám, že ste
nedeľné poobedie venovali nášmu spo-
ločnému stretnutiu. Dr. Elena Kálková

Ťahákmi Koller Band, Lúčnica...

V auguste všetci spolu 
Po vlaňajšom, tzv. nultom ročníku, sa

v auguste v Senici opäť uskutoční  multi-
žánrový festival Senické kultúrne leto.
Organizátori chcú v dňoch 14. až  17.
augusta opäť pritiahnuť do amfiteátra,
Spoločenského domu v Kunove, do parku
pri Múzeu L. Novomeského, na letisko,
futbalový štadión a na dostihovú dráhu do
Čáčova, všetkých od najmenších po naj-
starších pestrou ponukou podujatí. Cie-
ľom Senického kultúrneho leta je nielen
oživovať tradície, ale prostredníctvom
stretnutí na podujatiach i vychovávať
k hrdosti na svoje mesto.  

Minuloročné podujatie potvrdilo, že
o kultúrne dianie, ponuku zábavy a oddy-
chu  je v Senici záujem. Organizátori na
základe tradície dožiniek, výstavy drob-
ných hospodárskych zvierat, dostihov
a jarmoku pripravujú bohatú ponuku spri-
evodných programov. 

Čo všetko návštevníci uvidia počas
Senického kultúrneho leta? Bude naozaj
z čoho vyberať: vystúpi skupina Para,
David Koller Band, folková legenda Kame-
lot. Ďalších zaujmú Lúčnica, dychové
hudby Seničanka a Skaličané, heligónkari
alebo tradície dožiniek v podaní folklórne-
ho súboru Gbelan či country hudba.
V programe majú svoje miesto Open air
party na letisku, Parkojáda s podujatiami
pre deti  či detský raj. Opäť bude prehliad-

ka začínajúcich hudobných skupín. Chý-
bať nebude Záhorácka výstava  hydiny,
králikov a holubov obohatená o expozíciu
hospodárskych zvierat a dostihy v Čáčove.
Počas Senického kultúrneho leta bude
ustanovená i „záhorácka vláda“.      

Podrobný program uverejní Naša Seni-
ca v júli a verím, že si každý v ňom nájde
to svoje podujatie. Mgr. Milan Jakubáč

riaditeľ MsKS Senica  

Slniečka oslavovali 
Tohtoročný Medzinárodný deň detí sa

v materskom centre Stonožkine slniečka
niesol v znamení ohňa, hier a dobrej nála-
dy. V horúcu sobotu, v predvečer sviatku
všetkých detí, keď sa  z podujatí pre deti
dalo výnimočne vyberať, sa pekná hŕstka
ľudí rozhodla pre pohodu v našom MC.
Celodenný úpek nás síce spočiatku zahnal
do tieňa, ale s ustupujúcim slniečkom sa
chuť na milú rodinnú opekačku zväčšova-
la. Špekáčiky síce nie sú príkladom zdravej
výživy, ale ich vôňa zlákala väčšinu našich
hostí. Kto neopekal, papal. Kto nepapal,
hral sa a kto sa nehral, možno práve deba-
toval či pozoroval džavotajúce a spokojné
deťúrence, ktorým bolo naše popoludnie
venované. Pre slniečka bol po celý čas
otvorený dobre známy rozprávkový dom-
ček, ktorý každému na chvíľu poskytol
osviežujúci chládok. A tak bolo veselo
dnu aj vonku. Detičky mali možnosť zasú-
ťažiť si, vyčľapkať sa v bazéniku, zahrať sa
s kamarátmi v piesku, ale predovšetkým
šantiť s mamkou a ockom. Kto chcel,
mohol si s nami aj zaspievať – gitara a šašo
zlákali aj tých menej odvážnych. Navyše,
každému sa ušiel sladký darček - aj
v podobe voňavého medovníčka.

Keď tieň padol na celý dvorček pri MC
v Centre voľného času, oslávenci sa zača-
li pomaly vytrácať. Po úmornom, ale pek-
nom dni bol čas na voňavý kúpeľ (ktorý
zmyl tú jedinečnú vôňu opekania ?),
mamičkinu rozprávku a sladké sníčky.
Ostáva veriť, že tých chvíľ, ktoré takto prí-
jemne prežijú rodičia so svojimi deťmi,
bude stále dosť. Veď pre koho sa oplatí
strácať čas viac ako práve pre ne?

Na záver dovoľte citát: „...je jedna zau-
jímavá vec, keď máte dieťa a kráčate s ním
po ceste života, jednoducho si neviete
predstaviť, že by ste ho mohli milovať viac,
než ho už milujete, pretože horíte láskou,
takou silnou, akej je ľudská bytosť schop-
ná, a potom sa to stane: milujete ho ešte
viac...“ ( A. Lamottová) Silvia Krišáková

MC v CVČ Senica
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Rekordný počet pretekárov 

Dominoval Ján Moravec
V sobotu 21. júna 2008 sa uskutočnil

jubilejný XX. ročník Záhoráckeho marató-
nu a V. ročník polmaratónu. Napriek horú-
cemu a dusnému počasiu sa do boja
s kilometrami pustilo najviac účastníkov za
posledné roky. Na štart sa postavilo až
104 pretekárov. 64 polmaratóncov čakala
trať zo Senice cez Čáčov, Dojč do Šaštína-
Stráží, čiže 21,1 km a 40 maratóncov po
obrátke v Šaštíne-Strážach ešte cesta späť
do Senice, teda úctyhodných 42 195 m..
Všetkých 6 kategórií odštartoval naraz
presne o 15.hod. zo senického futbalové-
ho štadióna zástupca primátora Peter
Hutta. 

I keď sa hneď po štarte zamračilo
a počasie naznačovalo, že trať i preteká-
rov schladí dážď, nakoniec spadlo len
zopár kvapiek, ktoré pretekárom príliš
nepomohli. Na trati sa pretekárom snažili
pomôcť dobrovoľníci  v občerstvovacích
stánkoch a počasie sa snažili zastúpiť hasi-
či, ktorí účastníkov kropili vodou z cister-
ny. Práve počasie sa podpísalo pod to, že

štyria bežci trať nedokončili (dvaja polma-
ratónci a dvaja maratónci).

Na trati aj tento rok dominoval minulo-
ročný víťaz Záhoráckeho maratónu Ján
Moravec. Už na obrátke v Šaštíne-Strá-
žach  bol prvý. Aj keď v dusnom počasí
bežal vynikajúco, jeho čas na obrátke
naznačil, že rekord trate vytvorený
v r. 1996 O. Němcom nebude pravdepo-
dobne opäť prekonaný.

V Šaštíne-Strážach sa čakalo najmä na

víťazov polmaratónu. Do cieľa tu dobehol
ako prvý Eduard Králik z AŠK Grafobal
Skalica s časom 1,18:02, za ním Ján Fáber
z OU Suchá nad Parnou a na treťom mies-
te Peter Portašík, takisto z AŠK Grafobal
Skalica. 

Bežecké pole sa pribúdajúcimi kilomet-
rami potrhalo. Prvý z obrátky v Šaštíne-
Strážach  Ján Moravec (AŠK Grafobal Ska-
lica) si svoje sily rozložil najlepšie a na
prvom mieste dobehol až do Senice.
Dokonca  svoj jedenapolminútový  náskok
z obrátky pred druhým v druhej polovici
trate ešte zvýšil a do cieľa dobehol s viac
ako 9-minutovým náskokom. Čas najlepši-
eho bol teda 2:41:24.  Druhý dobehol
Vlastimil Bukovjan z TJ Jiskra Otrokovice
s časom 2:50:38. Ďalším v cieli bol Vladi-
mír Balogh z Akuna Košice s časom
3:00:35, ktorý sa dokázal prebojovať zo 7.
miesta na obrátke až na konečné 3.  mies-
to. Zaujímavosťou je, že v Senici pribehli
do cieľa ako prví traja bežci z kategórie
40-50 rokov, no v Šaštíne dominovali
najmä bežci z mladšej vekovej kategórie
do 40 rokov. 

Na Záhorácky maratón sa bežci radi
vracajú. To dokazuje aj fakt, že už po
dvadsiatykrát  sa na štart postavili dvaja
stáli účastníci – Peter Bačík z KTK Liptov-
ský Mikuláš a Štefan Hrnčiřík z Lokomotí-
vy Vrútky. Hoci nevyhrali, organizátori im
venovali cenu za vernosť Záhoráckemu
maratónu. Ján Jakub bol jediným repre-
zentantom  nášho  mesta, získal cenu pri-
mátora mesta pre najlepšieho Seničana.
Svoju lásku k bežeckému športu prejavil aj
najstarší z účastníkov Tiborko Vaňo. Trať
síce nedokončil, no aj tak si tento 83-ročný
pán získal obdiv prítomných. Možno
práve láska k športu a pravidelné behanie
mu pomáhajú udržovať sa aj v takto vyso-
kom veku v primeranej kondícii.

Výsledková listina – V. polmaratón:
Kategória MUŽI DO 40 rokov: 
1. Eduard Králik z AŠK Grafobal Skalica
(1:18:02), 2. Ján Fáber z OU Suchá nad
Parnou (1:19:56), 3. Michal Čaladík z Pyxi-
da Čierné Klačany (1:22:27) 
Kategória MUŽI NAD 40 rokov:
1. Peter Portašík z AŠK Grafobal Skalica
(1:22:22), 2. Mikuláš Vrábel z MŠK Vranov
(1:25:54), 3. Tomáš Giertli z Čierneho
Balogu – Dobroč (1:32:40)
Kategória MUŽI NAD 50 rokov: 1. Jozef
Majerík z ŠKP Čadca (1:26:08), 2. Jozef
Chrenka z AŠK Grafobal Skalica (1:27:29),
3. Ján Lukáč z JK Borský Mikuláš (1:28:01)

Kategória MUŽI NAD 60 rokov: 1. Ferdi-
nand Husár z Trenčína (1:32:54), 2. Adam
Remiš z Trnavy (1:37:05), 3. Štefan Gažo
z AŠK Slávia Trnava (1:38:44)
Kategória ŽENY: 1. Erika Farkašová z AŠK
Grafobal Skalica (1:34:46)
Kategória ŽENY NAD 35 rokov: 1. Etela
Horváthová z Marathon Club Žitný ostrov
(1:50:07), 2. Katarína Mocková z Bratislavy
(1:53:55), 3. Zdenka Trulíková z AŠK Slávia
Trnava (1:54:26)

Výsledková listina – XX. Záhorácky
maratón:
Absolútne poradie: 1. Ján Moravec z AŠK
Grafobal Skalica (2:41:24), 2. Vlastimil
Bukovjan z TJ Jiskra Otrokovice (2:50:38),
3. Vladimír Balogh z Akuna Košice
(3:00:35)
Kategória MUŽI DO 40 rokov: 1. Jiří Bro-
žík z Bežeckého klubu Hodonín (3:02:05),
2. Ondřej Veselovský z MK Rajec
(3:04:07), 3. Peter Radič z Cífera (3:26:57)
Kategória MUŽI NAD 40 rokov: 1. Ján
Moravec z AŠK Grafobal Skalica (2:41:24),
2. Vlastimil Bukovjan z TJ Jiskra Otrokovice
(2:50:38), 3. Vladimír Balogh z Akuna Koši-
ce (3:00:35), 8. Ján Jakub (Senica) 4:09:24
Kategória MUŽI NAD 50 rokov: 1. Tibor
Tisza z EQ Steel Košice (3:20:50), ľ. Jaro-
slav Hrabuška z MK Seitl Ostrava
(3:28:37), 3. Štefan Ševčík z ŠKP Prievidza
(3:34:13)
Kategória MUŽI NAD 60 rokov: 1. Michal
Janota z AŠK Grafobal Skalica (3:54:02), 2.
Jiří Březina z SK Přerov (4:35:41), 3. Štefan
Hrnčiřík z Lokomotívy Vrútky (4:37:29)
Kategória ŽENY: 1. Zlatica Semanová
z KTK Liptovský Mikuláš (4:11:00), 2. Alž-
běta Tiszová z Tube City IMS Košice
(4:26:44), 3. Eva Budínská z OÚ Poluvsie
(4:37:27)

Ď a k u j e -
me sponzo-
rom XX.
Záhorácke-
ho marató-
nu a V. pol-
maratónu: 

Trnavský
samospráv-
ny kraj, 101
D r o g e r i e ,
PD Senica,
Prvá staveb-
ná sporite-
ľňa, Sloven-
ská sporite-
ľňa, COOP
J e d n o t a
S e n i c a ,

VILIJA, K&H, JOGIS, DEMA, TERMMING,
KOVOBEL, ADIS Office, AGROSTAV,
COMPLET, s. r. o., ERPRINT, Cestné komu-
nikácie Senica,  REMPO, BV – KOVO,
spol. s r. o., S.M.E., spol. s r. o., Obuv
VIZVÁRI, ERVIN SEKÁČ – predaj bielej
techniky,  HÍLEK a spol., OZTK Senica,
Odborový zväz chémia SR. Podujatie
mediálne podporili MY – týždenník pre
Záhorie a Naša Senica. Pitný režim zabez-
pečovala Lekáreň ARNIKA.

text a foto L. Vajdová

Najlepší Seničan Ján Jakub s viceprimáto-
rom mesta Petrom Huttom (vpravo).

Víťazi ZM v absolútnom poradí.

Víťazi hlavnej kategórie. 

Peter Bačík absolvoval všet-
ky ročníky ZM.
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Futbal s premiérom
Ficom 

Pomerne početná divácka kulisa na fut-
balovom štadióne v Senici očakávala
v piatok 20. júna priateľský zápas medzi
spriatelenými  politickými stranami SMER
– SD a českou ČSSD. Futbalový zápas sa
konal  pri príležitosti 4. spoločného dvojd-
ňového zasadania predsedníctiev strán
a ministerských klubov oboch politických
strán.  

Športové výbery strán viedli predseda
vlády SR Robert Fico a expremiér českej
republiky Jiří Paroubek. Na trávnik štadió-
na však obaja svoje mužstvá priviedli
s vyše hodinovým meškaním, pretože bru-
selský  program R. Fica sa predĺžil. 

V zostave SMER – SD nastúpili okrem
premiér minister vnútra R. Kaliňák,  bývalý
reprezentačný tréner  a poslanec NR SR
D. Galis, poslanci NR SR P. Pavlis, T. Glen-
da, futbalové posily J. Timko,  M. Obšitník,
J. Šimon..., do brány sa postavil Peter
Ravas z Rohova a v mužstve bol i bývalý
hráč Smrdák Ivan Haba.   V dresoch ČSSD
diváci videli napríklad bývalého premiéra
S. Grossa, futbalistov J. Němca, P. Boušku,
T. Moravca. Z víťazstva sa radovali hráči
výberu  SMER – SD, ktorí porazili svojich
českých kolegov 4:2. Za Slovákov skóro-
vali R. Fico, R. Kaliňák, J. Šimon, M. Obšit-
ník a za Čechov   P. Bouška a M. Hrdlička.  

Viera Barošková, Foto autorka 

Víťazstvo McDonald’s
Cup do Senice! 

V dňoch 5. - 6. júna sa na futbalovom
štadióne Bradlana Brezová uskutočnil 10.
ročník futbalového turnaja najmladších
žiakov ZŠ - celoslovenské finále (narodení
po 1. 9. 1997) pod názvom McDonaldęs
Cup Slovakia 2007/2008.

Jubilejný ročník turnaja, ktorý hlavný
sponzor organizuje v spolupráci s Minis-
terstvom školstva SR, Slovenskou asociáci-
ou športu na školách a Slovenským futba-
lovým zväzom, napokon vyhrali futbalové
nádeje ZŠ Sadová zo Senice.

Mladí Seničania skončili v základnej
skupine na druhom mieste, keď iba
o skóre ich predbehli chlapci z Martina.
V semifinále si poradili v derby stretnutí
s Myjavou a čakal ich vytúžený finálový
duel, v ktorom sa podľa očakávania stretli
dva najlepšie celky - Senica a Martin.

Zápas mal veľmi dramatickú zápletku.
Hneď na začiatku sa podarilo Seničanom
dostať do vedenia zásluhou Petra Filu,
ktoré potom umnou obrannou hrou udrži-
avali. V druhom polčase šťastne strelil gól
aj Matej Adamec, keďže Martinčania
svoje príležitosti nedokázali využiť, senickí
chlapci sa zaslúžene radovali z prvého
miesta. Okrem vecných cien a zlatých
medailí získali i krásny pohár, ktorý im
bude dlho pripomínať veľký úspech.

Celé podujatie bolo organizované na
vysokej úrovni, komentoval ho známy
športový moderátor Ján Plesník, ktorý tak-
tiež prispel k dobrému priebehu počas
obidvoch hracích dní.

Výsledky:
Skupina:
Senica - Stropkov 6:0, Senica - Košice 6:1,
Senica - Martin 3:3.
Semifinále:
Senica - Myjava 3:1, Martin - Šaľa 7:1.
O 3. miesto:
Myjava - Šaľa 0:0, na pokutové kopy 4:3.
Finále:
Senica - Martin 2:0, góly: Fila, Adamec.

Zostava víťazov: Daniel Levársky -
Peter Fila, Martin Adamec, Denis Baum-
gartner, Jakub Krč, Patrik Gach, Juraj Kova-
lovský, Branislav Baláž, Peter Mikúšek
a Samuel Štefek, tréner Vladimír Včelka.

Ivan Tobiáš

Prípravky žali úspechy
Najmladší zástupcovia Futbalového

klubu Senica (ročník narodenia 1997,
1998 a 1999) sa svojimi výbornými výkon-
mi v dlhodobej súťaži prebojovali na záve-
rečný turnaj, ktorý sa konal v stredu 18.
júna v Topoľčiankach. Organizátorom bol
Západoslovenský futbalový zväz.

Zverenci trénera Dušana Ferika (roč.
nar. 1998) zopakovali úspech z minulého
roka a turnaj vyhrali bez straty bodu.
Chlapci dosahujú dlhodobo výborné
výsledky, väčšina z nich sa radovala aj
z prvenstva na tohtoročnom McDonald’s
Cupe. Na turnaji chlapci postupne zdolali
Nitru „B“ (1:0), Dubnicu (2:1), Nitru „A“
(3:2) a Galantu (2:1). Suverénne obsadili
prvé miesto a získali zlaté medaily. Ďalší
úspech dosiahli v individuálnych oceneni-
ach, veď získali všetky poháre. Najlepším
hráčom a zároveň najlepším strelcom bol
Denis Baumgartner a najlepším branká-
rom Daniel Levársky.
Konečné poradie: 1. Senica - 12 b., 2.

Galanta - 7 b., 3. Nitra „A“ - 4 b., 4. Nitra
„B“ - 4 b., 5. Dubnica - 1 b.

Zverenci trénera Rudolfa Bíleho (roč.
nar. 1999) dosiahli taktiež výborný výsle-
dok. Po dramatickom priebehu nakoniec
chlapci obsadili druhé miesto a získali
strieborné medaily. Na turnaji odohrali päť
zápasov. Jasne zdolali Partizánske (6:0)
a Galantu (4:0), remizovali s Dubnicou
(2:2) a s D. Stredou (1:1) a prehrali jediný
zápas so Z. Moravcami (1:2).
Konečné poradie: 1. Z. Moravce - 11 b., 2.
Senica - 8 b., 3. D. Streda - 8 b.,                    4.
Dubnica - 5 b., 5. Partizánske - 4 b.,
6. Galanta - 4 b.

Aj v tejto kategórii chlapci získali indivi-
duálne ocenenie. Najlepším strelcom bol
vyhodnotený Dominik Martišiak.

O deň neskôr, teda 19. júna, odohrali
svoj záverečný turnaj v Topoľčiankach aj
chlapci ročníka 1997. Jednotlivé zápasy
v tejto kategórii boli veľmi vyrovnané
a zrodili sa v nich aj tesné výsledky. Chlap-
ci pod vedením trénera Zdena Nádaského
nakoniec obsadili piate miesto. Na turnaji
sa raz radovali z víťazstva nad N. Zámka-
mi (1:0), dvakrát remizovali - s Trenčínom
a Dubnicou (1:1) a dvakrát prehrali - s Nit-
rou (0:1) a Šaľou (0:2).
Konečné poradie: 1. Trenčín - 9 b., 2. Šaľa
- 9 b., 3. Nitra - 8 b., 4. Dubnica - 5 b., 5.
Senica - 5 b., 6. N. Zámky - 1 b.
Ročník 1998 reprezentovali:

Daniel Levársky - Róbert Bayer, Juraj
Kovalovský, Martin Adamec, Denis Baum-
gartner, Peter Mikúšek, Samuel Štefek,
Peter Fila, Dávid Štepanovský, Vladimír
Jánošík, Ondrej Černek, Filip Cigáň, Chris-
tián Hološka a Adam Štepanovský, tréner
Dušan Ferik.
Ročník 1999 reprezentovali:

Sebastián Sloboda - Matej Hnilica,
Mário Krišák, Matej Bojňanský, Patrik
Januška, Kristián Ravas, Juraj Serdahely,
Martin Burian, Dominik Martišiak, Martin
Mášik, Ivan Perička, Filip Škandera a Jakub
Hnilica, tréner Rudolf Bíly.
Ročník 1997 reprezentovali:

Henrich Ravas - Matúš Ravas, Dušan
Rýzek, Nikolas Včelka, Tomáš Hrúz, Jakub
Krč, Matej Kosorín, Radko Sedláček,
Adam Januška, Denis Baumgartner, Brani-
slav Baláž, Patrik Masaryk, Filip Štefanka
a Patrik Gach. Ivan Tobiáš

Malí cyklisti súťažili  
V stredu 4. júna  mali deti senických

materských a stredných škôl možnosť
vyskúšať si svoje jazdecké schopnosti na
senickom futbalovom štadióne v škol-
ských majstrovstvách okresu Národnej
cyklistickej súťaže (NCS) O pohár olympij-
ského víťaza Antona Tkáča.  

Vyhlasovateľmi 6. ročníka sú Minister-
stvo školstva SR, Slovenský olympijský
výbor, Slovenský zväz cyklistiky, Slovenská
asociácia športu na školách, Združenie
miest a obcí Slovenska a usporiadateľmi
senických školských majstrovstiev sa stali
OAŠŠ  Senica a CVČ Stonožka Senica.

(pokračovanie na str. 18)
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Futbalová sezóna 
ukončená

Pre všetky družstvá Futbalového klubu
Senica sa súťažný ročník 2007/2008 skon-
čil počas víkendu 14. - 15. júna, aj preto si
krátko zhodnotíme sezónu.

U dospelých po nevydarenej jeseni
nastal v odvetnej časti obrat. V zime sa tím
doplnil o viacero kvalitných hráčov, čo
bolo vidieť aj na hernom prejave družstva.
Rovnako prišiel aj nový tréner - Marián
Bochnovič z Nitry. Na jar vyhrali Seničania
všetkých sedem domácich duelov, navyše
dokázali dvakrát naplno zabodovať aj
u súperov a spolu získali 27 bodov, celko-
vo 39. V tabuľke skončili na 8. mieste (po
jeseni boli 14.). Najlepším strelcom tímu sa
stal so 17 gólmi Jozef Joniak.

Starší dorastenci mali v uplynulej sezó-
ne postupové ambície. Zverenci trénera
Štefana Potúčka boli po jeseni na druhom
mieste, v odvetnej časti však chlapci viac-
krát zaváhali a napokon skončili na štvrtej

So Zimovčákom 
na velocipede

V dňoch 28. júna až 20. júla budete
môcť stretnúť postupne na českých, slo-
venských a rakúskych cestách pelotón na
čele s velocipedistom Jozefom Zimovčá-
kom. Kto má záujem môže sa pridať
k pelotónu či už na trase, alebo pri jeho
prejazde Senicou. 

Tento deväťnásobný majster sveta
v jazde na vysokom bicykli, ktorý okrem
iného prešiel na bicykli za 28 dní naprieč
severnou Amerikou (4356 km), v rokoch
2005 -2007 v režime profesionálov absol-
voval najslávnejšie cyklistické preteky Tour
de France, Giro dęItalia a La Vuelta Espa-
na a je držiteľom niekoľkých svetových
rekordov. Tento rok sa chystá korunovať
svoje výkony prejdením 21 etáp na trase
Česko – Poľsko – Nemecko – Rakúsko –
Slovensko, teda celkovo 2840 km. A pre
všetkých milovníkov cyklistického športu
má ponuku: „Kdo bude mít zájem, může
se přidat. Na pár dnů, celou etapu, nebo
třeba jen pár kilometrů.“

V Senici by sme Jozefa Zimovčáka mali
vidieť počas jeho 20. etapy vo štvrtok 17.
júla. Táto etapa povedie po trase Břeclav –
Lanžhot - Brodské -Kúty - Šaštín–Stráže –
Dojč – Čáčov – Senica – Rovensko –
Sobotište – Podbranč - Turá Lúčka – Myja-
va – Jablonka - Polianka – Priepasné –
Košariská – Prašník – Vrbové – Trebatice –
Piešťany – Banka – Sokolovice - Jalšové
Koplotovce – Hlohovec – Klačany –
Rišňovce – Nitra.
V prípade, že máte záujem o menšie či
väčšie zapojenie sa do pelotónu, neváhaj-
te kontaktovať: Josef Zimovčák (mobilní
telefon: 723 890 777, e-mail: zimovcako-
vak@mybox.cz)
Anna Osičková (mobilní telefon: 602 703
814, e-mail: osickova.anna@atlas.cz)
Popis celej trasy ako aj viac informácií nájde-
te na stránke http://www.higbic.cz. NS

pozícii so ziskom 64 bodov. V súťaži mali
najlepší útok, keď súperom nastrieľali 97
gólov a takisto mali aj najlepšieho strelca
3. ligy. Ním sa stal Vladimír Šimo, ktorý dal
do siete brankárov 33 gólov.

Mladší dorastenci majú za sebou vyda-
renú sezónu. Už po jeseni boli na druhej
priečke a túto dokázali na jar obhájiť. Zve-
renci trénera Jozef Uhlára získali v súťaži
71 bodov, na prvý AS Trenčín „B“ im chý-
bali štyri body. V súťaži mali najlepšiu
obranu, veď dostali iba 21 gólov. Najlep-
ším strelcom tímu bol so 17 gólmi Frederik
Ravas.

Ligoví starší žiaci vo svojej premiérovej
sezóne v najvyššej žiackej súťaži skončili
na 10. mieste a zachovali prvoligovú prí-
slušnosť pre Senicu aj pre nový ročník.
Zverenci trénera Jaroslava Huttu získali
v súťaži 27 bodov. Starší žiaci B, ktorí hrali
v 3. lige a viedol ich tréner Miroslav Madu-
nický, v súťaži skončili na konečnom 6.
mieste so ziskom 43 bodov.

Ligoví mladší žiaci boli príjemným pre-
kvapením nielen nášho klubu, ale aj 1. ligy.
Zverenci trénera Zdena Nádaského skon-
čili po jeseni na 5. mieste. Toto dokázali
najar vylepšiť o tri miesta, keď v odvetnej
časti neokúsili trpkosť prehry, ba dokonca
z 13 zápasov 12 vyhrali a iba 1 remizovali.
Skončili na striebornej pozícii so ziskom
62 bodov. Na prvú Nitru im chýbali iba
dva body. Mladší žiaci B, ktorých tréne-
rom bol Vladimír Rehák, skončili v 3. lige
na peknej bronzovej priečke so ziskom 56
bodov.

O družstiev prípravky čitateľov infor-
mujeme v inom článku.

Nový súťažný ročník 2008/2009 sa
začína už začiatkom augusta, aj preto
letná príprava niektorých družstiev začne
prvý júlový týždeň. O novinkách v klube,
o nových hráčov v tíme dospelých bude-
me čitateľov informovať v budúcom čísle.

Ivan Tobiáš

Kadetky štvrté
Senické volejbalové kadetky na Maj-

strovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnili
30. mája až 1. júna tradične v Liptovskom
Hrádku, obsadili podobne ako ženy v tejto
sezóne nepopulárne štvrté miesto.

V základnej skupine zverenkyne tréner-
ky Lenky Búzkovej obsadili druhé miesto
za dve víťazstvá a jednu prehru. Úspešné
boli v stretnutiach s Púchovom (3:1) a Slá-
viou UK Bratislava (3:2), prehrali duel
s Považskou Bystricou (1:3). V semifinálo-
vom dueli na senické nádeje čakali diev-
čatá z Bílikovej Bratislava. Dievčatám
súboj vôbec nevyšiel a prehrali ho hladko
3:0. Čakal na nich teda zápas o 3. miesto
proti domácemu Liptovskému Hrádku.
Dievčatám po vyrovnanom prvom sete,
ktorý nakoniec prehrali, už nezostali sily
a stretnutie prehrali 3:0. V konečnom
zúčtovaní sa umiestnili na štvrtom mieste.
Z titulu majsteriek Slovenska sa radovali
dievčatá z Bílikovej Bratislava, ktoré pora-
zili v derby zápase Sláviu UK.  

Ivan Tobiáš

Úspešní street hockeysti 
Športové hokejové triedy pri IV. základ-

nej škole v Senici na Mudrochovej ulici po
ukončení hokejovej sezóny sa úspešne
zapojili  do celoštátnej street hockey ligy.
V máji sa stali nielen majstrami okresu,
ale i Trnavského kraja.

Na celoslovenskom kole vo Zvolene 2.
- 3. júna obsadili 5. miesto, keď v skupine
zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou 3:0,
podľahli Popradu tým istým gólovým
pomerom a o postup do finále prehrali so
Zvolenom 1:0. 

IV.ZŠ J. Mudrocha pod vedením
Mgr. Jozefa Krišáka reprezentovali Ondrej
Dékány, Peter Záviš, Patrik Oravec, Micha-
el Daniel, Jaroslav Bachratý, Pavol Krč,
Tomáš Pavlík, Tomáš Hollý, Ivan Černý,
Denis Oravec, Jozef Belan . Majstrovský
titul získali hráči Popradu, pred Topoľčan-
mi a Žilinou. Mgr. Branislav Grimm

Malí cyklisti súťažili  
(dokončenie zo str. 17)

Hlavným cieľom NCS je zapojenie
maximálneho počtu detí a mládeže od
škôlkarskeho veku do 16 rokov do aktív-
neho trávenia voľného času prostredníc-
tvom športu a dávať motiváciu na pravi-
delné bicyklovanie. 

V Senici sa do súťaže zapojilo 119 žia-
kov I., III. a IV. základnej školy a 190 detí
z materských škôl. Súťažiaci  boli rozdelení
do niekoľkých kategórií podľa veku
a podľa toho absolvovali aj rozdielnu dĺžku
trate. Pretekári , ktorí  sa  umiestnili na 1.
a 2 . mieste postupových  kategórií, postu-
pujú  priamo do  celoštátneho  finále NCS,
ktoré  sa uskutoční  20. septembra.

Podľa pravidiel sa mohli súťažiaci
v postupových kategóriách zapojiť do
zápolenia  na horských, crossových alebo
trekkingových bicykloch, no v nepostupo-
vých kategóriách nebol typ bicykla predpí-
saný. Do týchto kategórií patrili škôlkári,
ktorí mohli na preteky použiť okrem bicyk-
la kolobežku či trojkolku. Počas pretekov
sa dbalo aj na bezpečnosť detí, preto
každý pretekár musel byť chránený cyklis-
tickou prilbou. 

Keďže jazda na  bicykli je u väčšiny detí
veľmi obľúbenou činnosťou, dáva súťaž
rodičom návod, ako je možné zapojiť svoje
deti do tak potrebnej pohybovej aktivity
v dnešnej dobe počítačov a internetu. I. L.
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Blahoželáme jubilantom
V júli 2008 oslávia:
80 rokov Zuzana Krčová, Anna Závodská, Vlasta Kunová, Mária
Petríková, Pavel Chodúr, Ignác Podolec, Štefánia Včelková a Šte-
fan Bojnanský.
85 rokov Viktor Suchý, Alojz Mihalovič, Ján Matula, Mária Ďuri-
šová a Pavol Sukopčák.
92 rokov Anna Prokešová a MUDr. Emil Kubala.
93 rokov Zuzana Koprlová.
95 rokov Kristína Rehušová.
101 rokov Elena Witzová.

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

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Peter Rusňák a Mgr. Jana Vachová
Vladimír Floro a Zuzana Oslejová
Milan Ragula a Anna Kapková
Ján Baculík a Martina Šimunová
Jozef Ďuriš a Oľga Ivančíková

Vítame nových Seničanov
Timotej Ivánek narodený 2. mája v Skalici
Dominik Markovič narodený 4. mája v Myjave
Gabriela Bednáriková narodená 5. mája v Skalici
Samuel Khír narodený 5. mája v Skalici
Timea Hnátayová narodená 6. mája v Skalici
Denisa Morávková narodená 9. mája v Skalici
Šimon Masarovič narodený 10. mája v Skalici
Milan Ragula narodený 10. mája v Bratislave
Diana Sára Šeligová narodená 10. mája v Myjave
Maxim Šimek narodený 12. mája v Myjave
Daniela Hanzlíčková narodená 13. mája v Myjave
Lukáš Struňák narodený 13. mája v Myjave
Filip Bartoš narodený 16. mája v Myjave
Timotej Šturdík narodený 16. mája v Trnave
Tobias Šturdík narodený 16. mája v Trnave
Jakub Bilka narodený 22. mája v Myjave
Juraj Oslej narodený 22. mája v Skalici
Pavol Kadlečík narodený 23. mája v Myjave
Tomáš Kristiník narodený 23. mája v Piešťanoch
Vanessa Franková narodená 26. mája v Myjave
Denis Vanžura narodený 29. mája v Skalici
Sofia Tomanová narodená 30. mája v Skalici

Opustili nás
Blažena Kalmanová, Štefánikova 702 3. 5. 2008
vo veku 52 rokov
Mária Škrabáková, Štefánikova 1377 6. 5. 2008
vo veku 78 rokov
Pavel Šulla, Palárikova 305 7. 5. 2008
vo veku 69 rokov
Alena Navrátilová, Gen. L. Svobodu 1361 11. 5. 2008
vo veku 49 rokov
Božena Šipkovská, Továrenská 533 11. 5. 2008
vo veku 72 rokov
Jozef Blaško, Štefánikova 1377 17. 5. 2008
vo veku 81 rokov
Pavel Maca, Brezová ul. 867 19. 5. 2008
vo veku 83 rokov
Dominik Melíšek, Hviezdoslavova 312 21. 5. 2008
vo veku 60 rokov
Mária Polakovičová, Štefánikova 1377 21. 5. 2008
vo veku 83 rokov
Emília Dubníčková, Gen. L. Svobodu 1358 22. 5. 2008
vo veku 41 rokov
Mária Repáňová, Štefánikova 1377 22. 5. 2008
vo veku 76 rokov
Ján Hasík, Štefánikova 1377 25. 5. 2008
vo veku 74 rokov
Zuzana Hulková, Štefánikova 1377 28. 5. 2008
vo veku 76 rokov
Anna Karasová, Čáčov 216 29. 5. 2008
vo veku 67 rokov
Katarína Oravcová, SNP 754 29. 5. 2008
vo veku 84 rokov

Oznam 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici

urobilo 6. júna  v Senici pracovnú poradu, ktorá súvisela so zabez-
pečením ochrany úrody pred požiarmi pri zbere obilnín, ich pozbe-
rovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy. Právnické
osoby a fyzické osoby - podnikatelia (samostatne hospodáriaci
roľníci) zaoberajúce sa poľnohospodárskou činnosťou v okrese
Senica, ako i zástupcovia dobrovoľných združení a záujmových
združení vyvíjajúcich aktivity v prírode, boli oboznámení so štatisti-
kou požiarovosti za rok 2007 so zameraním na požiare v odvetví
poľnohospodárstva, s vyhodnotením protipožiarnych opatrení
zameraných na ochranu úrody pred požiarmi za rok 2007, ako aj
s opatreniami na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2008. Taktiež
boli informovaní o nových právnych predpisoch na úseku ochrany
pred požiarmi. npor. Ing. Jarmila Drinková, samostatný inšpektor

Memoriál M. Vepyho
V areáli 1. základnej školy sa počas víkendu 21. – 22. júna konal 5.

ročník populárneho hokejbalového turnaja Memoriál Mirka Vépyho.
Tento rok sa ho zúčastnilo 10 tímov, ktoré boli rozdelené na dve časti
a hrali systémom každý s každým po 12 minút. Ponuku zahrať si hokej-
bal a pritom si prísť zaspomínať na svojho kamaráta, zosnulého hokeji-
stu tímu Uragán Senica Mirka Vépyho, aj tento rok prijalo niekoľko zná-
mych športových osobností. Medzi hráčmi sa objavil po druhý krát
hokejista zo zámorskej NHL Marcel Hossa,  na pozvanie Róberta
Dömeho prišli jeho spoluhráči z majstrovského Slovana Bratislava
Uram, Kukumberk, Zálešák, Lažo, Hovi, z Vítkovíc Richard Stehlík
a ďalší. Cestu do hľadiska si našiel aj slovenský reprezentant v športo-
vej streľbe Jozef Gönci, ktorý aj keď má hokej rád, teraz si na hru netrú-
fol, keďže hokejbal je kontaktným športom a hrozí pri ňom zranenie,
čo by pred nadchádzajúcimi olympijskými hrami nebolo to pravé.
Lákadlom pre divákov bolo aj sobotné vystúpenie známeho slovenské-
ho rappera Rytmusa. Pre tých menších organizátori pripravili viaceré
atrakcie: skákacie hrady, jazdu na býkovi, či horolezeckú stenu. 

Podujatie vyvrcholilo v nedeľu zápasmi o semifinále a finále. V boji
o tretie miesto zvíťazili Hurikáni nad Snipermi 3:1. Trojgólovým víťaz-
stvom 4:1 si po tretí krát víťazstvo na memoriály vybojovalo mužstvo
Tajfúnov nad Káčermi. 

Hráči i diváci vďaka dobrej úrovni  a myšlienke turnaja memoriál
radi navštevujú a už dnes sa tešia na ďalší ročník. LV

Zvuk mesta 
Súťažná prehliadka začínajúcich senických skupín sa uskutoční

16. augusta v Dome kultúry v Kunove
Podmienky súťaže:
- zaslanie prihlášky a nahrávky 2 autorských skladieb do 20.7. 
- minimálne 3 členovia skupiny musia byť obyvatelia mesta Senica
- program s vlastnou tvorbou na 25 min minimálne
- využitie finančnej výhry na nákup hudobných nástrojov, pomôcok
alebo zvukovej techniky

Prvé  tri skupiny  získajú finančnú odmenu 10 000, 6 000 a 4 000
Sk. Cena sympatie divákov: prekvapenie

Organizátorom súťaže je Mestské kultúrne stredisko Senica
Prehliadka sa uskutoční v rámci akcie Senické kultúrne leto.
Prihlášky a ďalšie info: www.senica.sk., milenuocka@gmail.com

V júli odstávka
V Dome kultúry sa počas  mesiaca  júl nebudú konať

žiadne podujatia. Dôvodom je pravidelná údržba vnútor-
ných priestorov. NS
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na JÚL 2008
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.
Premieta sa za každého počasia!

� Utorok 1. a streda 2. júl
NAJKRAJŠIA HÁDANKA
Dedinský mládenec Matěj miluje sedliako-
vu dcéru Majdalenku. Matěj sa vydá do
sveta, príde na kráľovský hrad a v hádan-
kárskej súťaži získa ruku princeznej Roz-
marýny. O svadbu s princeznou nestojí.
Vstupné: 60 Sk, MP, 98 min.

� Piatok 4. júl
CLONA
Smrť môže byť začiatok...
Uznávaný fotograf Benjamín sa po krátkej
pauze vracia do Japonska, kde predtým
dlho pracoval a berie so sebou aj čerstvú
novomanželku Jane. Skôr, než sa vrhnú do
víru života v Tokiu, prenajmú si chatu pod
horou Fuji a jazdia na výlety po okolí.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 84 min.

� Sobota 5. a nedeľa 6. júl
SISSI A YETI
Sissi a Franz si žijú šťastne, až kým sa jed-
ného dňa stane niečo nečakané: Yeti na
príkaz Satana unesie „najkrajšiu“ ženu na
svete - božskú Sissi!
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 85 min.

� Utorok 8. júl
MEJDAN V LAS VEGAS
Joy vyhodil z bytu jej už bývalý priateľ.
Jacka pre zmenu vyhodili zo zamestnania.
Obaja poslúchnu svojich najlepších priate-
ľov a rozhodnú sa odísť zrekreovať sa do
mesta hriechu - Las Vegas. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Streda 9. júl
MONŠTRUM
Táto noc zmení život všetkým. A niektorým
ho ukončí... V útulnom newyorskom klube
prebieha party na rozlúčku. Jej aktérom je
Rob, ktorý sa rozhodol ísť pracovať do
Japonska. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 87 min.

� Piatok 11. a sobota 12. júl
HORTON
Horton je celkom normálny slon v dobrej
fyzickej i psychickej kondícii, a tak ho cel-
kom prekvapí, keď mu pod nos spadne
smietka, ktorá hovorí. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 85 min.

� Nedeľa 13. júl
MEDVÍDEK
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva o osu-
doch troch kamarátov, ktorí sa poznajú už
od školských lavíc. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 98 min.

� Utorok 15.júl
KOPAČKY
Peter je sympatický tridsiatnik, ktorý sa živí
písaním hudby k televíznym seriálom

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 26. júna 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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a chodí s hviezdičkou jedného z nich.
Bohužiaľ, tá mu dala kopačky. Petrovi,
ktorý ju šialene miloval, sa zrútil svet. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 110 min.

� Streda 16. júl
RAMBO IV
Nesmrteľný Rambo opäť na scéne! Štvrtý
diel série o vietnamskom veteránovi nás
zavedie do juhovýchodnej Ázie, kde sa
starnúci John Rambo usadil. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 100 min.

� Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. jún
NARNIA: PRINC KASPIAN
Rok po neuveriteľných udalostiach „Leva,
šatníku a čarodejnice“ súrodenci Pevensie-
ovci opäť nečakane nájdu cestu do ríše
Narnie. Nachádzajú však len ruiny a zis-
ťujú, že v Narnii medzitým ubehlo 1300
rokov. Zlatý vek Narnie sa pominul a ríši,
ktorú dobyli Telmarčania, nemilosrdne
vládne kráľ Miraz. 
Vstupné: 60 Sk, MP 7 r., 149 min.

� Utorok 22. júl
O RODIČOCH A DEŤOCH
Milovať je ľudské - chybovať je dedičné.
Komédia o otcoch, synoch a ženách ich
života. Príbeh filmu vychádza zo zdanlivo
banálnej situácie. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 110 min.

� Streda 23. júl
SEX  V MESTE
Dobrodružstvá Carrie, Samanthy, Charlot-
te a Mirandy pokračujú štyri roky po skon-
čení seriálu. Obľúbená štvorica sa neustále
pohráva s prácou a vzťahmi a popri tom
rieši materstvo, svadby a manhattanské
nehnuteľnosti.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 145 min.

� Piatok  25. júl
MUZIKA
Je to aj príbeh mladých ľudí, ktorí sa trápia
s vlastnými životmi, s láskou, žiarlivosťou,
pokušením. Narážajú na obmedzenia
doby, v ktorej boli banány úzkym profilom
a cesta na Západ nesplniteľný sen. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 99 min.

� Sobota 26. a nedeľa 27. júl
LETęS DANCE 2
Je jedno odkiaľ si, záleží, čo chceš...
Osemnásťročný Patrik študuje na Mary-
landskej škole umenia tanec. To, čo mu
škola poskytuje, považuje však za príliš str-
nulé a staromódne. Keď sa dopočuje
o legendárnej undergroundovej tanečnej
súťaži, ktorá sa koná len raz za rok, chce sa
na ňu dostať...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Utorok 29. a streda 30. júl
JOHN HANCOCK
Will Smith v akčnom thrilleri opäť v najlep-
šej forme ako super hrdina bojujúci o svoju
povesť...Najočakávanejší hit leta 2008
v celosvetovej premiére.
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 120 min.

Kam na turistiku 
5. júl - Spoznávanie Záhoria
- 8. ročník, organizátor KST Sobotište

19. júl - Za Štefánikom na Bradlo
- 14. ročník, organizátor KST Sobotište
a MO SZAA Sobotište

Okienko JDS
Družobné stretnutie s
dôchodcami z Velkých Pavlo-
vic sa vydarilo a spoločne sme prežili
pekné popoludnie. 
Stretnutie pri živej hudbe v hoteli Branč
bude 17. júla o 15. hod. M.S. 

Výpožičné hodiny
v knižnici 

Záhorská knižnica v Senici oznamuje
svojim čitateľom, že od 7. do 27. júla  bude
zatvorená.  V júli a v auguste si čitatelia
budú môcť vypožičať knihy v pondelok až
v piatok od 8. do 16. hod.  Počas leta bude
v sobotu knižnica zatvorená.

Materské centrum oznamuje
Materské centrum Stonožkine slniečka

bude v lete otvorené nasledovne: 
Od pondelka 30. 6. 2008 do piatku 18.

7. 2008 (prvé 3 júlové týždne) bude mater-
ské centrum otvorené od 8.00 do 12.00
hod. Platí sa 30 Sk za každý vstup. 

Od 21. 7. 2008 bude materské centrum
zatvorené až do konca augusta z dôvodu
údržby a čerpania dovoleniek. Činnosť sa
začne opäť v septembri.

V júli bude na budove vykonaná
oprava odkvapového systému. Upozorňu-
jeme na zvýšenú pozornosť z dôvodu
bezpečnosti. 

Výstavy v Záhorskej
galérii

Do 6. júla je v Záhorskej galérii otvore-
ná výstava s názvom Vstupy a Výstupy
mladého senického architekta Pavla Miku-
líčka.

Od 17. júla začína nová výstava, ktorá
sa začne vernisážou o 17. hod.

Svoje práce tu bude vystavovať Ján
Švec pod názvom Geometrická maľba.
Počas výstavy bude galéria otvorená aj
v soboty a nedele.

Pozvánka na strelnicu
V nedeľu 13. júla sa na strelnici RgO

SPZ v Čáčove uskutoční Memoriál J. Jan-
šáka v streľbe z M-600.
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