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Primátor Senice Ľubomír Parízek s klientmi Svetlušky počas otvorenia pracovných dielní. 
Foto Viera Barošková

Dukla 
Je sobota 4. október. Smutnejší deň ani

nemohol svitnúť. Tma sa pozvoľna menila
na konštantnú mliečnu  studenú šeď, hmla
sa miešala so svetlom a menila na drobné
kvapôčky mrholenia. Kolóna autobusov
stúpala po serpentínach po horskom
úbočí po mokrej ceste, po čelnom skle ste-
kali potôčiky vody, ktoré občas zmietol
lenivý stierač.  Sedeli sme v teple a čakali
na cieľ cesty. 

Dukla. 
Údolie smrti. Aké asi bolo počasie pred

64 rokmi? Vôkol nás lesy a v nich boli voj-
ská. Občas sa za zahmleným okienkom
mihla silueta dela, tanku či lietadla. Už 64
rokov tu stoja. Chvalabohu nečinne, len na
to, aby pripomínali. Pripomínali vojnu.
Nie, ja som vojnu nezažila. Moji rodičia
áno. Mali vtedy 18 rokov a vojna im vzala
mladosť. Možno, že obišli celkom dobre
v porovnaní s tými, čo boli zakopaní
v zákopoch tu, na Dukle. Od 8. septembra
do 28. októbra. V chladivých sychravých
nociach. Vraj spávali v zákopoch pri
delách. Museli to byť hrozné, tmavé noci,
plné neistoty, strádania, obavy zo zajtraj-
ška. Ako to cítili tí, čo ležali pri delách
v zákopoch? Poznám ešte jedného člove-
ka, čo to prežil.  Dnes je už šedivý, na saku
nosí veľa vyznamenaní a pamätá si. Pre-
dovšetkým na to, že toto hrdinstvo či umi-
eranie nebolo povinné. Tí, ktorých krv
ostala vpitá v lesnej pôde Dukly, sem šli
dobrovoľne. Československé armáda bola
zložená z ľudí, ktorí sa sami rozhodli bojo-
vať na fronte a oslobodiť vlasť. Zničiť fašiz-
mus. Na druhej strane frontovej línie ležali
v zákopoch nepriatelia. Navzájom sa zabí-
jali bez toho, aby sa poznali .Rozmýšľam
o tom, kto spôsobil toto šialenstvo, kto
dostal svet do nekonečne trvajúcej sveto-
vej vojny, v ktorej zahynuli milióny ľudí.
Šialenstvo, fanatizmus. Prečo vlastne? Čo
chcel dosiahnuť ten človek, ktorého meno
sa stalo synonymom zla, násilia a hrôzy? 

Hroby a hroby. Celé stráne v okolí sú
pokryté hrobmi. Pri mohyle sa zišli zástu-
py  ľudí, vojaci, politici, prezident republi-
ky, občania.  Znejú hymny, chorály a mod-
litby. Šediví, vekom zohnutí účastníci
bojov, rady ktorých z roka na rok rednú, si
utierajú slzu dojatia. Mladí ticho stoja
a neuvedomujú si vážnosť chvíle. Oni
nemuseli, nemusia a snáď nikdy nebudú
musieť svoj život pokladať za slobodu
svojho národa. Možno by toho ani neboli
schopní. 

Dážď zosilnie, akoby sa chcel pripojiť
k slzám tých, ktorí ešte pamätajú. Prúdy
vody a hmla halia údolie smrti. 

(pokračovanie na str. 2)

Nová motivácia klientov 
Pracovné dielne 
v Svetluške 

Ich tváre žiarili šťastím.  Nič nebolo
hrané. Úplne spontánne spolu s primáto-
rom mesta Ľubomírom Parízkom   prestrih-
li pásku ich nového kráľovstva.  Tešili sa, že
všetci hostia obdivujú ich tvorivosť. Veď
vďaka   nej priestory získali novú atmosféru,
dostali nový život a hlavne je to ich svet.  

Nefalšovaná radosť vládla 27. októbra
predpoludním v Domove sociálnych slu-
žieb (DSS) Svetluška v Kunove. Za účasti
rodičov, zástupcov Trnavského samos-
právneho kraja, neziskovej organizácie
Pro Region  a predstaviteľov   Mesta Seni-
ca tu boli slávnostne otvorené nové pries-
tory pre klientov zariadenia. Sú nimi pra-
covné dielne, v ktorých sa môžu naplno
realizovať. Využívať svoju fantáziu pri
maľovaní, šití či pri práci s hlinou. „Pre
tento projekt sme sa rozhodli začiatkom
tohto roka. K samotnej realizácii prišlo
v lete. Od 1. októbra už naši klienti
v nových dielňach začali pracovať a vlast-
nými nápadmi si ho skrášľovať,“ priblížila
projekt riaditeľka DSS Marta Štítna.  V tes-
nej blízkosti ich zariadenia bola budova,
ktorú dostali  od  samosprávy Senice do
dlhodobého prenájmu a v nej získali krás-
ne priestory  na prácu i oddychový kútik.
Mesto Senica prispelo na prebudovanie
objektu, nové bezbariérové sociálne zaria-

denie 70 percentami konečnej sumy
a zvyšok z vlastných prostriedkov dala
Svetluška. Na vybavenie pracovných dielní
keramickou pecou, šijacím strojom a ďalší-
mi pomôckami potrebnými na tvorivú
prácu získali financie z projektov Trnav-
ského samosprávneho kraja. 

A tak hostia obdivovali  obrázky na
stene hýriace farbami a neuveriteľne opti-
mistické, keramickými výtvormi, maľby na
látkach..., ktoré sa neskôr dostanú aj
k potenciálnym záujemcom. Pracovná tera-
pia je pre klientov s mentálnym postihnutím
veľmi dôležitá, preto sa jej venuje taká
pozornosť. „Záleží nám, aby sme pomohli
aj týmto ľuďom, ktorí sa inak nevedia
o seba postarať.  Za tri roky existencie za-
riadenia si Svetluška získala svojou činnos-
ťou  akceptáciu odbornej i laickej verejnos-
ti a stala sa profesionálne pôsobiacou  inšti-
túciou so zreteľne definovaným profilom.
Ich aktivity mienime aj naďalej podporo-
vať,“ netajil sa  radosťou nad prosperujúcim
zariadením primátor Ľ. Parízek.  

Každý deň predpoludním patria pra-
covné dielne klientom, ktorí ukončili Prak-
tickú školu a nemali ďalšiu možnosť  reali-
zovať sa v spoločnosti.  Popoludní do diel-
ní chodia autistické deti i malkáči. Doved-
na navštevuje Svetlušku 18 detí, ktoré tu
nachádzajú svoj druhý domov, prostredie
a ľudí, ktorí  sú  k nim láskaví a úprimní.  

Hendikepované deti získali v Svetluške
tak potrebný pocit istoty a dôvery, ktorý sa
prejavuje na každom kroku. 

Viera Barošková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
5. zasadnutie mestskej rady sa uskutočni-
lo 16.10.2008. Mestská rada prerokovala
materiály, ktoré budú predmetom rokova-
nia 13. mestského zastupiteľstva, ktoré pri-
mátor zvoláva na 30. októbra 2008.
Mestská rada prerokovala:
- návrh na určenie ceny za odpredaj 34%
podielu mesta v spoločnosti Službyt spol.
s r.o. Senica spoločnosti COMERON-
u SPS spol. s r.o. Bratislava. Posledné MsZ
síce schválilo návrh na odpredaj 34 %
podielu mesta v spoločnosti Službyt, spol.
s r.o., ale nerozhodlo o cene a uložilo
MsÚ objednať odborné znalecké posudky
na určenie ceny za tento podiel. Znalecké
posudky určili, že hodnota 34 % podielu
mesta Senica sa pohybuje v rozpätí medzi
17,1 mil. až 17,6 mil. Sk a mestské zastupi-
teľstvo rozhodne o cene za predaj
obchodného podielu.
Mestská rada odporučila predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva:
- Informatívnu správu o sociálnej starostli-
vosti na území mesta Senica za rok 2007.
V správe bol poskytnutý komplexný pre-
hľad o sociálnej starostlivosti a poskytova-
ných jednorazových alebo opakovaných
príspevkoch a dávkach, ktoré smerujú
k občanom od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR) a od Mestského
úradu v Senici. Mestský úrad zabezpečuje
poskytovanie jednorazových dávok obča-
nom nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi,
zabezpečuje stravovanie dôchodcov
a poskytovanie opatrovateľskej služby.
O aktuálnom  stave  nezamestnanosti
v okrese Senica a meste Senica informoval
Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR  v Senici.
Na území mesta poskytujú  ďalej sociálne
služby  - Zariadenie sociálnych služieb,
n.o., ktorú zriadilo mesto Senica v roku
2005 a poskytuje služby v zariadení
s opatrovateľskou službou pre starých
občanov, v domove pre osamelých rodi-
čov a útulok  pre bezdomovcov. Mesto
tiež prevádzkuje Útulok – nocľaháreň
s kapacitou 7 postelí pre bezdomovcov.
Ďalej v meste s kapacitou viac ako 300
miest poskytuje svoje služby Domov
dôchodcov, dom  - penzión pre dôchod-
cov a domov sociálnych služieb
v Senici. Tento Domov dôchodcov je v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja. V Senici tiež pôsobí
Centrum privátnych služieb Privilégium,
n.o., ktoré v dvoch penziónoch poskytuje
sociálnu pomoc pre 24 klientov. Ďalším
zariadením je Svetluška, denný stacionár
pre mentálne postihnuté deti a mládež,
ktorý sídli v budove bývalej materskej
školy v Kunove a od 1. septembra toto
zariadenie rozšírilo  činnosť o dielne pre
klientov po skončení povinnej školskej
dochádzky. MsZ a mesto však podporuje
aj vznik ďalších zariadení sociálnych slu-
žieb v meste, pretože ich je naďalej nedo-
statok a v zariadeniach sú dlhé čakacie
lehoty pre nástup klientov do zariadenia.
- Návrh na poskytnutie dotácie Zariadeniu

sociálnych služieb, n.o. Senica a zmenu
rozpočtu mesta na rok   2008.
-Informatívnu správa o MHD v meste –
pravidelná autobusová doprava na území
mesta je vykonávaná troma linkami MHD
podľa každoročne schvaľovaných cestov-
ných poriadkov. Mesto vykrýva dopravco-
vi preukázanú stratu a mesačne je pouka-
zovaná čiastka výške poskytnutých zliav.
- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia.
- Návrh  VZN č. 7a – sadzby dane
z nehnuteľností na rok 2009. Návrh vo
väčšine položiek nemení výšku dane
z nehnuteľnosti na budúci rok. V prípa-
doch sadzby dane z bytov mestská rada
odporučila túto znížiť zo 7 Sk/m2 na 6
Sk/m2 , príp. na 5,25 Sk/m2 na úroveň
sadzby dane zo stavieb na bývanie a sadz-
bu dane zo stavebných pozemkov znížiť
z 30 Sk/m2 na 11,20 Sk/m2 a navrhla určiť
novú sadzbu dane z ostatných plôch na
Kaplinskom poli vo výške 0,25 Sk/m2.
- Návrh  VZN č. 3a – miestny poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na rok 2009. Sadzba poplatku sa
odvíja od nákladov mesta na zabezpeče-
nie činnosti nakladania s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi
a nesmie byť vyššia ako je súčet nákladov
mesta na túto činnosť vrátane nákladov
na zabezpečenie zberných nádob.
Vychádzajúc zo skutočných nákladov za
obdobie roku 2008 navrhuje sa poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2009 výške 664
Sk/osoba/rok = 22,04 Eur. Poplatok za
odpady bol v roku 2008 vo výške 610  Sk.
- Dispozície s majetkom mesta.
- Odpredaje bytov.
V súvislosti s prechodom na euro sa
peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú
uvedené vo všeobecne záväzných naria-
deniach mesta Senica odo dňa zavedenia
eura považujú za peňažné sumy v eurách,
a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa
konverzného kurzu, generálneho zákona
a ďalších pravidiel pre prechod na euro.
Novonavrhované VZN č. 3a o poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný
odpad a VZN č. 7 o dani z nehnuteľnosti,
ktoré bude schvaľovať 13. MsZ už určujú
nové sadzby a poplatky v eurách. Čo sa
týka správnych poplatkov vyberaných
podľa Sadzobníka správnych poplatkov,
pripravuje sa novela zákona o správnych
poplatkoch s účinnosťou od 1. januára
2009, preto sa nemusia pripravovať žiadne
prepočty správnych poplatkov.

JUDr. Katarína Vrlová  
prednostka mestského úradu

Dukla 
(dokončenie zo str.1)

Stekajú po oceľovom tanku,  ťažkom
a studenom. Ľudia prikrčení pod dáždnik-
mi preskakujú kaluže a snažia sa nájsť
úkryt v autobusoch. Na Dukle nie je príst-
rešok, bufet či pohostinstvo, kde by sa
dalo ukryť, vypiť teplý čaj. A už vôbec nie
kúpiť si pohľadnicu alebo spomienkový
predmet, ktorý by upozornil na pietne
miesto. Tak ako je to inde v Európe...
nechcem si predstaviť, ako toto miesto
vyzerá počas roka, počas všedných dní,
kedy sem nechodia delegácie. Len občas-
ný turista, možno znudení vodiči kamió-
nov, ktorí tu nútene parkujú cez víkendy
a lovci vojnových artefaktov sa tu potichu
motajú po zemi, kde okrem granátov
padali i bezduché ľudské telá. Pamätám si
na vojenský cintorín vo Francúzskom Gra-
guignane, kde na úžasne zelenej 2 cm
pestovanej tráve stáli stovky bielych krí-
žov. Nad nimi sa týčil biely pamätník
a o cintorín sa neustále starali záhradníci...

A tak si ticho, sama pre seba vravím –
buď vám večný pokoj a vďaka, vy, ktorí ste
ostali ležať tu v studenej hline hôr. 

Zájazd na Duklu absolvovalo 3. a 4.
októbra 25 žiakov štyroch  senických
základných škôl a ZŠ Sobotište spolu
s pedagógmi a členmi občianskeho zdru-
ženia Delostrelec, ktoré bolo organizáto-
rom podujatia. RNDr. Ľubica Krištofová

Golfový trenažér 
Priaznivci golfu sa už tešia  na  otvore-

nie nového  36 jamkového  golfového
rezortu vyrastajúceho  v blízkosti Senice
v Šajdíkových Humenciach. Nadšencov
golfu pribúda a tak mnohí, ktorí ešte cel-
kom neovládajú túto hru,  iste privítajú
možnosť naučiť sa hrať golf na golfovom
trenažéri. Takúto možnosť im poskytuje
prvá kaviareň s golfovým trenažérom,
ktorá sa nachádza v budove bývalej poli-
kliniky. 

Golf indoor café  bolo   otvorené 1.
októbra a prvý odpal na trenažéri mal pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek. V kaviarni
si popri posedení s priateľmi možno
zahrať golf na takmer 30 svetových ihris-
kách. Majiteľka Viera Jablonická dodáva,
že každý zo záujemcov o túto hru tu získa
základy golfu a môže sa uchádzať aj
o zelenú kartu.  Kaviareň je otvorená
každý deň a golfu  sa tu môžu venovať
celé partie hráčov. bar

Poďakovanie seniorom 
Mesto Senica pre všetkých dôchodcov

pravidelne organizuje Deň úcty k starším.
Na podujatí   28. októbra   seniorom poďa-
koval za celoživotnú prácu primátor mesta
Ľ. Parízek a prihovoril sa im tiež  poslanec
NR SR a predseda Trnavského samospráv-
neho kraja T. Mikuš. Po kultúrnom progra-
me v réžii CVČ dôchodcom vyhrávala
dychovka Seničanka. bar
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Žiaci spoznávali Trutnov
Neuplynul ani rok od nadviazania dru-

žobnej spolupráce Spojenej školy v Senici
a Špeciálnej základnej školy v Trutnove,
ktorá sa odvíja od partnerskej zmluvy
medzi mestami a 10 žiakov zo Senice
v sprievode dvoch pedagogických pracov-
níkov a riaditeľa školy dostalo prvý raz
možnosť vidieť partnerskú školu na vlast-
né oči.

Trutnovská škola mala prichystaný
bohatý a pestrý program z oblasti pozná-
vacej, kultúrnej, historickej, športovej
i spoločenskej. Senickí žiaci sa spolu so
skupinou žiakov trutnovskej školy poko-
chali krásnym výhľadom na Snežku, spo-
znali historické časti Trutnova i krásny
areál zámku v Kuksi, navštívili ZOO,  ale
zahrali si tiež bowling, vybíjanú i futbal
proti svojim hostiteľom.

Zážitkom pre nich bol večerný koncert
Lucie Bílej a určite i prijatie na trutnovskej
radnici zástupkyňou starostu H. Horyno-
vou. Odmenou pre deti boli nezabudnu-
teľné zážitky a naviazanie  nových pria-
teľstiev.  Odmenou pre  pedagógov bolo
zase vyjadrenie českých kolegov, že nám
naše deti závidia. Týždenný pobyt od 13.
do 17. októbra vytvoril zo skupiny detí
výbornú partiu, ktorá svojím správaním
dala príklad ostatným. V apríli budúceho
roka privítajú deti i pedagógovia svojich
priateľov z Trutnova v Senici. 

Poďakovanie patrí  mestským úradom
oboch miest za ústretovosť a pochopenie.
Vďaka ich finančnej pomoci sa mohli žiaci
zo Senice vydať na cestu a žiaci z Trutno-
va mohli byť ich hostitelia. Oto Mareček 

Pozornosť poteší
Čas jesene, šuštiace lístie hýriace farba-

mi pod nohami idúcich i vetrík studeno ští-
pajúci - to všetko patrí ku končiacemu
obdobiu plynúceho roka. Veď zavládol
október. Je niečím výnimočný v rade me-
siacov? Áno, aj nie. Ako pre koho. Pre ľudí,
ktorí v batôžku života nesú jeseň, pestro-
farebné dni prežité v radosti, láske, staros-
ti a podaktorí aj v malej či veľkej úcte
a pozornosti, je október predsa niečím
výnimočný, názvom Mesiac úcty k staro-
be. Opravdu si v tomto mesiaci tí, ktorých
poznačila nejedna vráska či postriebrený
vlas, užijú viac lásky a pozornosti v našom
meste, na bývalom pracovisku a určite i od
svojich najbližších - rodných, ktorým daro-

vali život a od slniečok svojho života, vnú-
čat a pravnúčat.

V tomto roku po prvýkrát si bývalé
kolegyne a vedenie I. ZŠ na ulici V. Paulí-
nyho-Tótha v Senici citlivo, s úsmevom
i iskrou do nasledujúcich dní uctili svoje
bývalé kolegyne pri príležitosti tohto me-
siaca. Stretnutie 23. októbra si dôchodky-
ne i jeden dôchodca vychutnali naplno.
Veľmi pekný na vysokej úrovni kultúrno-
estetický i etický program žiakov 1. stupňa
i školského klubu oživil nejednu spomien-
ku, vyčaril úsmev a opäť pripomenul aktív-
ne dni náročnej práce so žiakmi.

Vďaka, vám, naše nástupkyne, vďaka
vedeniu školy i pracovníčkam školskej
jedálne.

Hovorí sa staroba - choroba, ale takto
naordinované liečivo predĺži o nejeden
deň jeseň nášho života. Mx

Hrou proti AIDS 
Prvým vzdelávacím podujatím pre mlá-

dež v nových priestoroch Záhorského
osvetového strediska na Vajanského ulici
v Senici bol interaktívny projekt primárnej
prevencie HIV a AIDS. Odborným garan-
tom projektu v našom meste bol Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v Senici, ktorý v spolupráci so
Záhorským osvetovým strediskom Senica
a Klubom Humanita a zdravie pre všet-
kých zorganizovali pre žiakov 9. ročníka
základných  a študentov stredných škôl
nevšedné získavanie poznatkov a overo-
vanie vedomostí. Projekt sa realizoval
v dňoch 1.- 14. októbra. Zúčastnilo sa ho
404 mladých ľudí z II. a III. ZŠ, Gymnázia
L. Novomeského, SOŠ (na foto) a SSŠP.

Pred absolvovaním hravého získavania
informácií, pracovníci RÚVZ Senica nav-
štívili jednotlivé školy s dotazníkmi. Obsa-
hovali otázky zamerané na danú proble-
matiky, aby zmapovali poznatky účastní-
kov projektu pred absolvovaním hry.

Žiaci a študenti pracovali v piatich sku-
pinách, prechádzali piatimi stanoviskami
s interaktívnymi tabuľami. Tu pracovali,
súťažili a diskutovali pod vedením odbor-
ných pracovníkov. Mládeži sa na jednotli-
vých stanoviskách venovali Mgr. Marta
Tencerová, Mgr. Emília Halabrínová,
Mgr. Adriana Dvouletá, Mgr. Soňa Mareč-
ková, Mgr. Zuzana Machálková, Ida Petrá-
šová a RNDr. Magdaléna Hessková.
Zameranie jednotlivých stanovísk:
1. Cesty prenosu vírusu HIV. Cieľom bolo
overiť a prehĺbiť poznatky účastníkov
o jednotlivých spôsoboch prenosu infek-
cie vírusu HIV.
2. Ochrana pred  nežiadúcim tehoten-
stvom, pohlavnými chorobami.  Cieľom
bolo podať prehľad rôznych antikoncepč-
ných metód  a ich účinnosť pri počatí
a prevencia pohlavne prenosných infekcií.
3. áska, sexualita a ochrana pred HIV. Cie-
ľom bolo formovať osobné postoje k part-
nerskému vzťahu, sexualite a ochrane
pred HIV.
4. Sexualita rečou tela. Úlohou bolo vyjad-
renie pocitov a situácií vzťahujúcich sa
k láske, partnerstvu. Toto stanovisko záro-

veň bolo na uvoľnenie atmosféry medzi
súťažiacimi skupinami.
5. Život s HIV a AIDS. Cieľom bolo navodiť
v účastníkoch pocit tolerancie a pochope-
nie osôb infikovaných HIV, odstraňovať
niektoré predsudky a mylné názory na HIV
a AIDS.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie
a odmena pre najlepšiu skupinku. Mládež
odchádzala obohatená o nové poznatky
i skúsenosti. Aby sme mali spätnú väzbu
a zistili, čo im toto podujatie dalo, s odstu-
pom času účastníci opäť vyplnia dotazník
s podobnými otázkami ako v 1. etape pro-
jektu.

Umeleckým pokračovaním vzdeláva-
cieho podujatia bude 3. ročník súťažnej
výstavy plagátovej tvorby určený študen-
tom stredných a základných umeleckých
škôl Zbavme sa strachu, ktorá sa uskutoč-
ní 18.11. - 1.12. v ZOS Senica za finančnej
podpory Trnavského samosprávneho
kraja. Práce možno posielať do 10.
novembra. Výstava bude spojená s pre-
mietaním filmov, odbornými prednáškami
s problematikou boja proti AIDS a finanč-
nou prémiou pre víťazné práce. Bližšie
informácie na tel. č. 0918 653 092. MH

Ako bolo na ŠIŠKE
Už tretíkrát sa konal v Stredisku envi-

ronmentálnej výchovy Slovenskej agentú-
ry životného prostredia na Teplom vrchu
Veľtrh environmentálnych vyučovacích
programov. 

Na úvod bola pripravená zaujímavá
a bezprostredná beseda so spisovateľom
a vedcom M. Sanigom.  Nasledujúci deň
bol ťažiskový, pretože boli  prezentované
vyučovacie programy jednotlivých účast-
níkov. Senicu reprezentovali a svojimi pre-
zentáciami zaujali RNDr. M. Hessková,
Ing. A. Trojková, A. Marečková. Zaujímavé
nápady, konfrontácie činností a úspechy
na environmentálnom poli sa stali malými
iskierkami, ktorými sa poslucháči navzá-
jom podnecujú a ďalej ich prenášajú do
svojich škôl, miest a pracovísk. Užitočná
bola i burza kníh, programov a rozličných
materiálov s environmentálnym zamera-
ním. Na malé odreagovanie bola priprave-
ná vlastivedná vychádzka do CHKO Cero-
vá vrchovina. Jedinečné kamenné more,
kamenný vodopád a zosúvajúce sa
kamenné bralá  znova odhalili prekrásnu
slovenskú prírodu, kde je stále čo vidieť,
spoznávať a objavovať. A. Marečková
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Deň eura
Metodické združenie cudzí jazyk pri-

pravilo  24. septembra v spolupráci s infor-
mačným centrom Europe Direct Senica
pre siedmakov IV. ZŠ  Deň eura. Žiaci  sa
rozdelili na skupiny a prechádzali jednotli-
vými stanovišťami, ktoré boli zamerané na
euro a Európsku úniu. Správne označiť
európsky štát na „slepej mape“, priradiť
správny symbol, pozdrav, vlajku či euro-
mince  k danému štátu, ale tiež si v kvíze
o eure a EÚ preveriť svoje teoretické vedo-
mosti.  Každé stanovište mala za úlohu
kontrolovať dvojica deviatakov, ktorá sied-
makom správne odpovede nielen kontrolo-
vala, ale i doplnila. Žiaci si tak mohli hravou
formou nielen overiť svoje vedomosti, ale
aj získať nové. Žiaci dostali informačný
materiál o EÚ a tí najšikovnejší z každej tri-
edy boli na záverečnom vyhodnotení oce-
není upomienkovými predmetmi od infor-
mačného centra Europe Direct Senica. 

Deň eura mali i v III. ZŠ.  Aby dobre spo-
znali eurá,  respírium  sa  24.septembra
zmenilo na euromarket, v ktorom pani
vychovávateľky predávali záložky, knihy,
mapy, omaľovanky,  pohľadnice a iné drob-
nosti s európskou tematikou. Platidlom boli
mince a bankovky zo školských eurokpo-
kladničiek. Deti nemali problém nakupovať
za novú menu, o čom svedčí aj rýchle
vypredaný eurotovar. ŠKD III. a IV. ZŠ

Deti s rodičmi 
Kvitnú posledné kvety jesene a dozrieva

ovocie. Jesennú náladu si vytvorili aj DETI
v školskom klube III. ZŠ pri príležitosti
Európskeho dňa rodičov a škôl (7. októbra).
Tento deň deti  strávili spoločne s rodičmi
a starými rodičmi v tvorivých dielňach
u prváčikov a jesennej športovej olympiáde
v ostatných oddeleniach. Deti súťažili za
aktívnej účasti rodičov:  preskoky na šviha-
dle, stavanie veží z kociek, ping-pongový
maratón, skok z miesta, penaltový kráľ. Ani
prváčikovia nezaostávali, vytvorili krásne
jesenné stromy a ježkov, ktorými skrášlili
interiér školy.                Vychovávateľky ŠKD

Odpadáčik  
v Spojenej škole 

V Spojenej škole v Senici sa každoročne
žiaci spolu s pedagógmi venujú príprave
akcie Odpadáčik. Pripravujú rozličné pla-
stové kelímky, fľaštičky, škatule, odkladajú
vlastne  to, čo už bežne nevyužijú. Potom
stačí len nápad a odpadáčik je na svete. 

Tento rok sa zmenilo zameranie Odpa-
dáčika. Výrobky mali spĺňať konkrétny účel
a slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov
školy. Pexeso jesenných listov, farebné ška-
tule na rozvoj motoriky a zrakového vníma-
nia, papierový obchod, sova s mäkkými sla-
bikami na slovenský jazyk,  to je len zopár
z nápadov, ktoré zaplavili výstavu v škole.
Tri najlepšie práce boli odmenené a spolu
s vybranými ďalšími postupujú na regionál-
ne kolo. 

Pri  Odpadáčiku je dôležité si uvedomiť,

že použité odpady nemusia svoj život kon-
čiť len v odpadových nádobách, ale môžu
nás potešiť ako milé darčeky a učebné
pomôcky. A ak by mal odpad putovať do
odpadových nádob, je dôležité správne ho
separovať a recyklovať,  aby mohol raz slú-
žiť ako nový výrobok. Anna Marečková

O budúcnosti planéty
V dňoch 30. septembra až 3. októbra  sa

na pôde II. základnej školy pripravoval
medzinárodný projekt  Budúcnosť planéty
je v našich rukách, o ktorého financovanie
budú žiadať európske fondy. 

Zástupcovia šiestich  škôl plánujú  sériu
podujatí, ktorými chcú žiakov   svojich škôl
zapojiť  do procesov súvisiacich  s budúc-
nosťou ľudstva. Chcú u žiakov vzbudiť záu-
jem o alternatívne zdroje energie, recyklá-
ciu odpadu či ďalšie aktivity, ktoré  súvisia
s naším životným prostredím. 

Na príprave projektu sa v II. ZŠ Senica
zišli predstavitelia spolupracujúcich škôl  zo
Škótska, Českej republiky a partnerskej
školy z Pultuska (Poľsko). Do projektu sú
zapojené školy aj z Talianska a Litvy, ktoré
však na stretnutí chýbali. Účastníkov pro-
jektu prijal 1. októbra aj primátor Senice
Ľubomír Parízek. bar

Všetko najlepšie!  
Bolo to vo štvrtok, presne 9. októbra

2003, čo sa v CVČ Stonožka prvýkrát stret-
la 12 členná skupinka mamičiek (samozrej-
me s detičkami - slniečkami), aby začali
písať životopis Klubu mamičiek s deťmi –
dnes Materského centra Stonožkine slnieč-
ka. Možno uznáte, že 5. narodeniny, to už
je dôvod na malú oslavu...

A tak náš rozprávkový domček zase raz
praskal vo švíkoch, keď sme sa v nedeľu
12.októbra  stretli opäť. Nebolo nás 12,
bolo nás 41. Mamičiek i detičiek. Spolu
sme si zaspomínali na chvíle prežité v neza-
budnuteľnom prostredí, ktoré sa nám navž-
dy bude spájať s najútlejším detstvom
našich maličkých. Slniečka nám za tých pár
rôčkov vyrástli z plienočiek a väčšina z nich
už osedlala školské stoličky. Sú to však stále
oni, huncúti so šibalskými očkami, najšťast-
nejší pod mamkiným ochranným krídlom.
Spoločne a na jednotku (či včeličku?) sfúkli
päť sviečok na narodeninovej slniečkovej
torte, aby si na nej vzápätí pochutnali...
A vôbec im nevadilo, že časy, keď sa vozili

Poď sa s nami hrať!  
Každú stredu predvečerom sa Materské

centrum Stonožkine slniečka  mení na malú
tvorivú dielničku. Vďaka dotácii z fondu
PRO Senica sa nám podarilo zorganizovať
cyklus tvorivých aktivít pre mamičky
a detičky z nášho MC, síce v provizórnom
prostredí malej herne, ale predsa... Aspoň
sa tu cítime domáckejšie a robota nám ide
od ruky. Niektoré aktivity už máme za
sebou – maľovali sme prstami, farbami win-
dowcolors, maľovali na sklo, zaúčali sa do
tajov servítkovej techniky, vystrihovali aj

lepili. V malých skupinkách sa našli veľkí
šikuľkovia. A pre tých, ktorí by sa k nám
ešte možno chceli pridať, tu máme ponuku
na zostávajúce aktivity: 5.11. krakelovanie,
12.11. batikovanie, 19.11. výroba dekorácií
z farebnej lepenky, 26.11. maľovanie prsto-
vými farbami. Začíname vždy o 17. hodine
v MC. Na každú dielničku je potrebné sa
vopred prihlásiť! Informácie Silvia Krišáko-
vá, 0908 110 814. NS

na odrážacích autíčkach sú už preč. V herni
šantili aj teraz do úmoru. A tak naša šmy-
kľavka, bazénik a hojdačky prešli testom
spoľahlivosti. Vydržali, a dúfajme, že mini-
málne ďalších 5 rokov budú slúžiť ich mlad-
ším kamarátom, ktorých stále pribúda.
Mamičky si prezreli náš najstarší album, na
starom table našli svoju ratolesť a vzájomne
sa povyzvedali, čo má kto nové. Predsa len,
ten čas tak letí...Slávnostné popoludnie
ubehlo v tej trme – vrme veľmi rýchlo
a nám zase zostanú len spomienky a foto-
grafie...

Touto cestou si ešte dovoľujeme poslať
pozdrav a veľké poďakovanie pani Vierke
Sadloňovej, ktorá tiež stála pri myšlienko-
vom zrode nášho MC.

Slniečka, všetko najlepšie!
Silvia Krišáková
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Hasiči súťažili 
Súťaž hasičských družstiev O putovný

pohár primátora mesta Senica, ktorú orga-
nizuje Mesto Senica a Dobrovoľný hasič-
ský zbor Senica sa tento rok konala v tro-
chu netradičnom termíne 11. októbra pred
zimným štadiónom.  

Napriek neskorému termínu, ktorého
sa organizátori súťaže báli kvôli počasiu,
hasičom napokon vyšlo nad očakávanie.
Od skorého rána sa na účastníkov súťaže
usmievalo teplé slniečko.

I toto sobotné ráno zobúdzala obyvate-
ľov Sotinej dychová hudba Seničanka.
O otvorenie súťaže sa postarali mažoretky
Spirit z centra voľného času Senica. Po ich
vystúpení privítala súťažiace družstvá,
hostí a fanúšikov tohto športu predsedníč-
ka Jarmila Drinková.

Primátor mesta Ľubomír Parízek vo svo-
jom príhovore vyjadril radosť, že práve
naši dorastenci a dorastenky získali na
nedávnych Majstrovstvách Slovenska
v hasičskom športe v Šamoríne 13. sep-
tembra výrazné úspechy. Chlapci sa tešia
z najcennejších medailí a dievčatá z dru-
hého miesta. ,,Tešíme sa i my, pretože
práca organizácie je systematická, panuje
v nej kontinuita a hasiči sú samospráve
oporou pri rôznych nepriaznivých udalos-
tiach“ doplnil primátor. Ako poďakovanie
za vzornú reprezentáciu mesta i Dobrovo-
ľného hasičského zboru, no i ako povzbu-
denie do ďalšej práce, im odovzdal aj
malý darček. 

Potom nasledovala krátka porada veli-
teľa súťaže Jozefa Kovačovského s veli-
teľmi družstiev, na ktorej si zhrnuli všetky
najdôležitejšie pravidlá súťaže.

Ani tento rok nechýbala ukážka. V nej
svoju zručnosť, šikovnosť a obetavosť
pomáhať pri záchrane ľudských životov
predviedli záchranári zo Záchrannej zdra-
votnej služby Senica, ktorí simulovali

nehodu osobného auta o pevnú prekáž-
ku. Z auta museli zachraňovať ťažko zra-
neného človeka.

I tento rok nechýbali najmenší hasiči,
ktorí sa predstavili trošku netradične ako
v minulých rokoch. Svoje krhličky vymeni-
li za naozajstné hadice, ktorými hasili
veľký oheň.

Do hasičskej súťaže sa v roku 2008
zapojilo celkovo 28 družstiev, z toho 21
mužských a 7 ženských. Senická súťaž je
dávno medzinárodnou, keďže pravidelne
sú jej účastníkmi hasiči z Česka. Od roku
2006 v Senici súťažili hasiči z Rakúska,
Švajčiarska a tento raz boli hosťami hasiči
z Baču a Selenče zo Srbska. 

Absolútnymi víťazmi v mužskej kategó-
rii sa stalo družstvo mužov z DHZ Hore-
nická Hôrka s výsledným časom 31,64
ktorí si zároveň odniesli aj putovný pohár.
Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo
mužov z DHZ Poriadie s výsledným
časom 32,50 a tretie miesto patrilo
mužom z DHZ Senica I. s výsledným
časom 33,43.

V kategórii žien sa víťazkami stali ženy
z DHZ Hrubá Vrbka(ČR) s výsledným
časom 43,71, ktoré si taktiež odniesli
putovný pohár. Druhé skončili ženy
z DHZ Senica I. s výsledným časom 45,14
a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
žien z DHZ Zeleneč s časom 46,78.

Ocenení boli aj hostia zo Srbska, ktorí
za svoj výkon 52,03 obdržali na pamiatku
pohár a diplom za účasť.

Organizátori sa rozhodli oceniť aj naj-
rýchlejší útok a víťazmi sa stalo družstvo
mužov z DHZ Horenická Hôrka, ktorí
dosiahli najlepší čas v druhom pokuse a to
15,79. Cenu útechy dostalo zmiešané
družstvo DHZ Senica III. (bývalí súťažiaci
hasiči).

Hasiči prežili nádherný slnečný októb-
rový deň a touto súťažou ukončili hasičskú
sezónu. Lenka Čmaradová

Fantázia z odpadu
Tradičná súťaž Odpadáčik v zhotovo-

vaní rôznych objektov z odpadového
materiálu pre  deti predškolského veku
a žiakov základných a špeciálnych  škôl
odštartovala tento rok o niečo skôr.  Hlav-
ným organizátorom súťaže je Záhorské
osvetové stredisko (ZOS)  v spolupráci
s Mestom Senica, Technickými službami

a Prvou stavebnou poisťovňou v Senici.
O tom, že fantázia detí  i pedagógov je
ohromná, svedčí 134 neuveriteľných
nápadov, ktoré si môžete pozrieť v pries-
toroch ZOS Senica do 7. novembra.  

Každoročne sa snažíme našu prácu
skvalitňovať a obohacovať o skúsenosti
z minulých ročníkov. Nakoľko sa nám
zmenšil  výstavný priestor, školy mali limi-
tovaný počet prác. To znamená, že prija-
tých i vystavených prác je v konečnom
dôsledku menej , no sú tu len tie najzaují-
mavejšie, najnápaditejšie. Rozšírili sme
počet kategórií, nakoľko vždy sme dostá-
vali v školských kategóriách aj skupinové
práce, ktoré nemohli byť vzhľadom na
propozície súťaže hodnotené. 

Porotu tvorili už tradične zástupcovia
organizátorov. Slávnostná vernisáž  a odo-
vzdávanie cien sa uskutočnilo 24. októbra.
Milým spestrením tejto slávnostnej chvíle
bolo vystúpenie žiakov 2. B zo ZŠ na
Komenského ulici s vystúpením Vláčik  –
separáčik. 
Výsledky 
1. kategória – MŠ - skupinové práce
• Rozprávka o medovníkovom domčeku -
MŠ Kolónia 
• V pralese - MŠ Robotnícka
2. kategória – I. stupeň ZŠ - skupinové
práce
• Strašiak Ekológ a jeho kamaráti  – 2.B  ZŠ
Komenského ulica  
4. kategória – II. stupeň ZŠ – skupinové
práce
• Taška  – 7.C ZŠ Mudrochova ulica 
5. kategória – II. stupeň ZŠ – jednotlivci
• Akvárium  - Martina Kozáková, ZŠ Mud-
rochova ulica 
6. kategória – špeciálne základné školy
Plastový košík  – Dominika Šragová, Spoje-
ná škola 

Súťaž a výstava má nielen v deťoch
podnietiť tvorivé myslenie, ale má ich pri-
viesť k zamysleniu sa, koľko predmetov,
ktoré hádžeme medzi odpad sa dá ešte
použiť.  Touto formou chceme upozorniť
na skutočnosť, že existujúce skládky sa
plnia neuveriteľným tempom vďaka roz-
máhajúcemu sa používaniu jednorazo-
vých predmetov. Zamedziť tomu, aby sme
sa nezadusili vo vlastnom odpade sa dá
separovaním, recykláciou, ale hlavne
výchovou smerujúcou k minimalizácii
tvorby odpadu.  

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 10/2008

6

Pohladenie fotografiou
V nových priestoroch Záhorského

osvetového strediska  (ZOS) na Vajanské-
ho ulici bola 14. októbra vernisáž fotogra-
fií Cyrila Gajdíka z Ratiškovic. Výstavu
otvorila riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová
a úvodné slovo o tvorbe autora predniesla
Viera Poláková. 

Cyril Gajdík je známy moravský foto-
graf, člen fotoskupiny Kontakt Hodonín,
ktorú spoluzakladal.  Známy je i v našom
regióne, hlavne v Holíči a v Skalici, preto-
že dlhé roky dochádzal za prácou do Holí-
ča. Často sa s jeho fotografiami stretáva-
me na fotografických výstavách v regióne
i na členských výstavách fotoklubu Retina
či na výstavách v Mesiaci fotografie v Bra-
tislave. V roku 1989 mu bol udelený titul
Autor svazu českých fotografu. Posled-
ným autorovým úspechom v tomto roku
je získanie Zlatej medaily FIAP za kolekciu
čiernobielej fotografie na Interfotoklube
Vsetín 2008 – teda na 25. bienále prestíž-
nej medzinárodnej fotografickej súťaže,
ktoré má vyše 40-ročnú tradíciu a ktoré
pevne zakotvilo v medzinárodnom pove-
domí. Jeho fotografie boli vystavované
v mnohých krajinách sveta. 

Cyril Gajdík, povolaním automechanik,
sa  narodil  v roku 1944 v Ratiškoviciach.
Fotografuje od roku 1976. „Najradšej
mám reportážnu fotografiu, no nevyhý-
bam sa ani iným žánrom ako je portrét,
zátišie, krajina a najnovšie i akt. Mám rád
humor vo fotografii a rovnako rád zachy-
távam okamihy, ktoré majú kúzlo dávno
minulého,“ dodal autor na vernisáži výsta-
vy zostavenej zo svojej tvorby.  

Viera Barošková, Foto autorka 

Daruj detskú knihu
kamarátovi do Srbska

Mesto Senica uzavrelo v roku 2005
Dohodu o spolupráci s obcou Bač v Srb-
sku v oblasti kultúry, osvety, športu, cez-
hraničnej spolupráce a samospráve obcí.
V tomto roku sa na súťaži požiarnych
družstiev O putovný pohár primátora
mesta zúčastnilo aj požiarne družstvo
z Baču a Selenče a práve pri tomto stret-
nutí so zástupcami delegácie a mladými
požiarnikmi vznikla myšlienka osloviť ško-
lákov základných škôl, aby poslali kamará-
tovi do Srbska knihu, ktorú už prečítali
a tak  dopriať  radosť z týchto kníh nieko-
mu, kto by si ich rád prečítal v slovenčine

vo svojom rodnom jazyku. 
A práve v tom je symbol tejto myšlien-

ky. V Selenči, slovenskej obci vo Vojvodi-
ne, ktorá si tento rok pripomenula 250.
výročie založenia obce a príchodu Slová-
kov na Dolnú zem, je prevažná väčšina
Slovákov, ktorí zachovávajú slovenské tra-
dície, jazyk a kultúru. Vyzbieranými kniha-
mi im umožníme, aby okrem slovenských
škôl mohli rozvíjať a zdokonaľovať náš
spoločný jazyk - slovenčinu  a tak urobiť
nielen radosť obdarovanému, ale i v sebe
znásobiť  pocit, že dávno  odložená kniha
ožije opäť v rukách priateľa  v Selenči.
Budeme radi, pokiaľ do konca novembra
donesiete buď svojmu triednemu učiteľovi
alebo priamo na Mestský úrad do kance-
lárie Europe Direct na II. nadzemnom
podlaží knihu pre kamaráta Slováka do
Srbska. Ďakujeme za všetkých. 

JUDr. Katarína Vrlová  
prednostka mestského úradu

Akadémia nevidiacich 
Keď vládne tma, každé osamelé sve-

tielko je nádejou. (Gregor)
Ľudia, ktorým sa pre problémy so zra-

kom stratili farby života,  zostali odkázaní
na pomoc iných. Zmenil sa im celý   život,
veď slabozrakosť či úplná slepota rapídne
a zásadne  zasiahne do kvality života. 

Napriek tomu nevidiaci a slabozrakí
nestrácajú elán.  Výdatne im v tom pomá-
ha Združenie nevidiacich a slabozrakých
Senica a Skalica, ktoré zabezpečuje pre
svojich 120 členov  činnosť v oboch okre-
soch. Na podujatiach počas celého roka
ich učia ako sa zaradiť do bežného života
a zmierniť svoje postihnutie.  Jednou
z akcií na záver roka bude slávnostná aka-
démia ku Dňu nevidiacich (13. novem-
ber).  Uskutoční sa v Senici 21. novembra
a stretnú sa na nej nevidiaci z oboch okre-
sov, aby si nielen vymenili skúsenosti a uži-
točné rady, no i nadviazali nové kontakty.
Keďže je  to účasťou najväčšie podujatie,
jeho časťou je i tombola. Združenie nevi-
diacich a slabozrakých sa preto obracia na
všetkých, ktorí by mohli poskytnúť spon-
zorský dar ľuďom, ktorých stratou zraku
život o veľa obral. bar

Pre ľahšie rozhodovanie 
V mnohých rodinách s deviatakmi už

intenzívne rozmýšľajú o strednej škole, na
ktorej bude ich dieťa pokračovať  štúdiu
a príprave na povolanie. Zvažujú záujmy
a prirodzené sklony dieťaťa a výsledky
v škole. Pri výbere strednej školy  rozho-
dujú aj iné okolnosti – vzdialenosť, mož-
nosti ubytovania, prípadne doplnkové akti-
vity. Pri voľbe vhodnej strednej školy
pomáha rodičom, pedagógom i žiakom
Prezentácia stredných škôl   zo  širšieho
regiónu, ktorej 10. ročník bude 6. novem-
bra od 8. do 16.30 hod. v Dome kultúry
v Senici. 

Organizátorom tradičného a osvedče-
ného podujatia je Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie

v Senici za spoluúčasti  Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Senici,  Mesta
Senica a Centra voľného času. Súčasťou
prezentácie stredných škôl budú poraden-
ské  a informačné služby  zúčastnených
škôl zo študijných a učebných odborov,
ktorých cieľom je uľahčiť rozhodovanie
o budúcom smerovaní žiaka. Súbežne
s prezentáciou škôl sa uskutoční aj Burza
informácií, ktorú zabezpečuje Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny.  

Na Prezentácii stredných škôl sa zúčast-
nia: Gymnázium L. Novomeského Senica,
Gymnázium Myjava, Gymnázium J. Bosca
Šaštín-Stráže, Obchodná  akadémia Seni-
ca, Stredná odborná školy (SOŠ) Holíč,
SOŠ Myjava, SOŠ Nové Mesto nad
Váhom, SOŠ Rakovice,  SOŠ Senica, SOŠ
Stará Turá, SOŠ Brezová pod  Bradlom,
SOŠ elektrotechnická Gbely, SOŠ letecko-
technická Trenčín,  SOŠ obchodu a služieb
a SPS Holíč,  SOŠ odevná Vrbové,  SOŠ
stavebná Bratislava, SOŠ vinársko-ovoci-
nárska Modra, SOŠ záhradnícka Piešťany,
SOŠ zdravotnícka Skalica, SOŠ železničná
Bratislava, Stredná priemyselná škola Myja-
va, Stredná umelecká škola Trenčín,  Stred-
né odborné učilište lesnícke a rybárske
Bzenec (ČR), Súkromná stredná škola pod-
nikania Senica, Súkromná stredná odborná
škola Via Humana Skalica, Škola úžitkové-
ho výtvarníctva Bratislava,  Inštitút pre pra-
covnú rehabilitáciu Bratislava. bar

INKLÚZIA v galérii 
Trnavský samosprávny kraj, Záhorská

galéria v Senici a Domov sociálnych slu-
žieb pre deti a dospelých (DSS) Rohov pri-
pravili od 16. októbra  do 20. novembra
výstavu Inklúzia: Juraj Gavula, Milan Kubí-
ček a klienti DSS.

Verejnosť má nevšednú možnosť po
prvý raz bližšie spoznať sochársku tvorbu
doc. akad. soch. Juraja Gavulu (1942)
z Bratislavy. Gavulovva sochárska tvorba
v kameni, dreve a kove sa vyznačuje výraz-
nou výtvarnou skratkou, redukciou, pre-
chádzajúcou až do tvarového plastického
minimalizmu často geometrickej prove-
niencie na prírodných motivických inšpirá-
ciách.

Maliarska tvorba akad. mal. Milana
Kubíčka (1944) zo Stupavy už bola
v Záhorskej galérii samostatne prezento-
vaná v roku 1995. Kubíčkovu maľbu cha-
rakterizuje použitie pádneho lineárneho
gesta v olejomaľbách, maľbách akrylom
a v kombinácii materiálov v kolážach zo
strihaných kartónov. 

Ako už z názvu výstavy vyplýva, spolu
s ich profesionálnym umením sa prezen-
tujú svojimi výtvarnými prácami aj klientky
DSS. Vzniká tak zaujímavá symbióza, prie-
nik, inklúzia na jednej strane profesionál-
nej tvorby známych, už zrelých tvorcov
a na strane druhej hravých výtvarných
výtvorov klientiek rohovského DSS.

Autorkami výstavy sú Mgr. Božena
Juríčková, odborná pracovníčka Záhorskej
galérie v Senici a PhDr. Monika Knezovi-
čová, riaditeľka DSS v Rohove.

PhDr. Štefan Zajíček
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Fotosúťaž vyhlásená Študentským parlamentom mesta pod názvom Mládež v akcii
bola vyhodnotená 21. októbra. Porota na čele so skúseným autorom Andrejom Gáfri-
kom hodnotila 45 fotografií od 11 autorov prevažne zo Senického okresu, no prišli
i fotografie z východného Slovenska. Do súťaže sa touto fotografiou zapojil i 23-ročný
Seničan Andrej Sitek.

Maturita
Začiatok tohto školského roku bol pre

nás, maturantov, trošku iný ako tie ostatné.
Bol to náš „posledný prvý stredoškolský
deň“, čo v mnohých z nás určite vyvolalo
pocit miernej ľútosti, ale aj radosti, že
konečne „vypadneme“ zo strednej.

Pre mňa osobne bol začiatok tohto
školského roka niečo, čo by som si chcela
zapamätať. 

Rozhodne nechcem zabudnúť na tváre
mojich spolužiakov, s ktorými som do
školy chodila dlhých osem rokov, keďže
som bola na osemročnom štúdiu. Chcem
si zapamätať aj tom čo naša triedna hovo-
rila...  a musím priznať, že toho o čom nám
rozprávala sa dosť desím. Jej hlavnou
témou bola maturita. Stavím sa, že na kaž-
dého maturanta skôr či neskôr prídu  pred-
maturitné stresy. Na mňa osobne to prišlo
v prvú sekundu príhovoru. Hovorila o tom,
ako tento rok bude iný ako všetky ostatné,
že sa budeme musieť viac učiť, viac zapá-
jať náš rozum. To vo mne vyvoláva obavy
a viem, že to proste budem musieť začať
brať vážne. Myslím, že každý tohtoročný
maturant má obavy z toho istého, čo ja.
Ale, nebojte sa, my to určite zvládneme
a verím, že to bude lepšie ako čakáme.

Takže všetkým maturantom týmto
odkazujem: Berte to vážne, učte sa veľa,
ale veľa sa nestresujte. Nezabudnite na
vaše stredoškolské dni a užívajte si tie,
ktoré vám ešte ostávajú. Všetkým želám
úspešný maturitný ročník a hlavne nech sa
vám všetkým pri tej obávanej  maturite
darí. Nika Luhová

Študentský večer 
Študentský parlament pozýva senickú

mládež v piatok 14. novembra do Cent-
ra voľného času, kde o 16.30 začína Štu-
dentský večer.

Večer sa začne vernisážou fotosúťa-
že Mládež v akcii, spojenou s kultúrnym
programom a o 17.30 pokračuje stretnutím
s hosťami z Rady mládeže Trnavského kraja. 

O 18.30 je pripravená videoprojekcia
záujmového krúžku filmovej moderny Spo-
lok mŕtvych básnikov a diskusné fórum
na  tému filmu - ...nekonvenčný učiteľ
zavádza do prostredia konzervatívnej ang-
lickej školy nezvyčajný spôsob výučby
a výsledky na seba nenechajú dlho čakať.
Téma ku Dňu študentstva ako stvorená.

Ak teda chcete zažiť nie úplne tradičný
večer s kamarátmi, v komornej a verme, že
i príjemnej atmosfére, pozvite ich a príďte.
Nebude chýbať gitara, hostia i voňavý čaj.

D.K.

Deň študentstva
na radnici 

Táto tradičná mestská slávnosť sa tento
rok koná v piatok 21. novembra  o 10. hod.
na Mestskom úrade v Senici. S rúk primá-
tora Ľubomíra Parízka bude Plaketou
mesta ocenených 17 najlepších študentov
senických stredných škôl, Študentský par-
lament odovzdá Cenu senickej mládeže,
stredné školy sa pochvália svojimi výsled-
kami i kultúrnym programom a záver sláv-
nosti bude patriť neformálnemu stretnutiu
študentov s vedením nášho mesta. D.K. 

Študentský parlament
mesta
Na nás sa môžeš obrátiť
Študentský parlament mesta Senica pracu-
je v tomto zložení: 

Stredná odborná škola:
Darina Chudá              3.F
Simona Juračková   

3.F
Obchodná akadémia:
Lucia Kiripolská              4.D

Michaela Miháliková       4.D
Barbora Čajková              4. D
Veronika Štefková           3.C
Lucia Mešťánková           3.A

Gymnázium Ladislava Novomeského:
Michaela Vojtková     Septima A
Martin Mikuš              Septima A
Dominika Kurtová      Septima A
Nikoleta Luhová         Oktáva A
Soňa Dobiášová          1.B
Simona Luhová           1.B
Michal Brňa                3.A 
Ivana Bachurová         2.B

bachurova.ivana@yahoo.com

Súkromná stredná škola podnikania:
Andrea Plaštiaková        4. ročník 
Veronika Zlochová        4. ročník
I. ZŠ:  
Dominika Marková        9. ročník
Lucia Slobodová            9. ročník
II. ZŠ:
Klaudia Zichová             8. A
III. ZŠ:            

Ondrej Hadidom             8. ročník
Martin Dudáš                  9. ročník
IV. ZŠ:
Michal Kopriva               9. B
Nikola Štepanovská        9. C
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Anna Antálková
Dlhoročná, skúsená

učiteľka tanečného
odboru ZUŠ, zakladate-
ľka a hlavná trénerka
úspešnej tanečnej skupi-
ny Scream.

Za 15 rokov existencie skupiny a tak-
mer 30 ročnú prax v školstve jej rukami
prešli stovky mladých tanečníkov, ktorým
dala šancu na maximum využiť talent
a prežiť krásnu a zmysluplnú mladosť.
V mnohých prebudila túžbu venovať sa
tancu i profesionálne.

Za jej prácou je obrovské množstvo vyna-
loženej energie, tanečných a hudobných
nápadov, času, desiatky vytvorených kostý-
mov, stovky choreografií, vystúpení, domá-
cich a medzinárodných súťaží, tisícky prece-
stovaných kilometrov, nezrátané prebdené
noci, víkendy a sústredenia pre deti, samo-
statné koncerty a samozrejme množstvo zís-
kaných medailí a trofejí. 

Cení si všetky umiestnenia či medailo-
vé, alebo nemedailové, napr. na  nepretr-
žitej 12 ročnej účasti na  majstrovstvách
Slovenska, Európy i sveta. To všetko zvláda
často či väčšinou (?) nad rámec svojich
pracovných povinností, niekedy i so seba-
zaprením, ale vždy s úsmevom. Odušev-
nená, kreatívna a najmä pozitívna duša,
ktorá má pre mladých pochopenie, dáva
im svoju lásku, trpezlivosť a samú seba. 

Je držiteľkou mnohých ocenení mesta
a Slovenskej tanečnej organizácie – bola
vyhodnotená ako najlepší kultúrny pracov-
ník, ako najlepšia choreografka, trénerka
a organizátorka mnohých celosloven-
ských, majstrovských i svetových súťaží
v STO D IDO. 

A Cena senickej mládeže? Tá jej v mys-
liach mladých patrí už dávno.

Roman Ravas

Vyštudoval na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratisla-
ve. V súčasnosti pracuje
na Gymnáziu L. Novo-
meského  v Senici, kde

učí biológiu, matematiku a informatiku.
Taktiež vedie záujmové krúžky v týchto
odboroch.  Práve vďaka trocha nevšednej
kombinácii informatiky a biológie sú jeho
hodiny niečím atypické. Znalosti vyhľadá-
vania na internete a programovania využí-
va na to, aby pre študentov vytvoril zaují-
mavú formu  štúdia. Robí internetové
stránky, kde sa nachádza celé učivo
a dokonca je aj trocha spestrené čitateľo-
vou spoluprácou. (Viac na
http://www.adarma.sk/biologia/).

To, že učiteľ má po poslednom den-
nom zvonení už voľno, nemusí v niekto-
rých prípadoch platiť a pán učiteľ Ravas je
jedným  z nich. Internetová stránka, rôzne
projekcie na hodiny a vyhľadávanie zaují-
mavostí sú väčšinou prácou vo voľnom
čase a práve to je obdivuhodné. Študenti
to oceňujú, majú jeho hodiny radi
a dokonca sa na ne radi pripravujú.

Na Cenu senickej mládeže ho navrhujú
študenti Gymnázia L. Novomeského

v Senici a Študentský parlament Senica. 

Silvia Baumgartnerová

Svojím osobným
materským prístupom ku
každému chlapcovi či
dievčaťu pomáha k for-
movaniu osobnosti detí
a mládeže v našom

meste už  štrnásť rokov.  Aktívne sa zapája
do plánovania a organizovania  podujatí,
ktoré organizuje Domka v Senici. Patrí
k hlavným organizátorom každoročného
letného tábora Dominik, počas ktorého
deti a mladí ľudia prežijú týždeň plný hier
a dobrodružstiev. Je neoddeliteľnou
súčasťou tímu, ktorý sa vo svojom voľnom
čase prostredníctvom dobrovoľníckej služ-
by venuje deťom a mladým ľudom. 

Svojím dobrovoľníckym prístupom
prostredníctvom preventívneho systému
vychováva nových animátorov. Spolu
otvárajú Knihu animátora na pravidelných
stretnutiach a učia sa, čo to znamená byť
animátor. Snaží sa im byť tiež priateľkou
i poradcom pri získavaní aj riešení ich
nových životných skúseností. V Domke -
stredisko Senica, pomáha objaviť v mla-
dých ľuďoch animátorské povolanie, oslo-
vuje nádejných animátorov, ktorí sa
potom zúčastňujú trojročného kurzu
Škola pre animátorov. 

Hlavne pričinením S. Baumgartnerovej
vznikla v roku 1998 v Senici táto organizá-
cia. Za jej priateľský prístup je rešpektova-
nou a uznávanou autoritou v práci s deťmi
a s mladými. 

Na Cenu senickej mládeže ju navrhuje
Domka Senica - Združenie saleziánskej
mládeže.

Nominácie na Cenu
senickej mládeže 

Fridrich Hutta

Futbal mu prirástol
k srdcu, aj preto tomuto
peknému športu zasvätil
celý život.

Súťažne začal hrávať
futbal v Dojči, kde vyra-

stal. Študoval na Pedagogickej škole
v Trnave, kde hrával aj futbal. Po ukončení
štúdií učil na ZŠ v Šaštíne-Strážach a v Bor-
skom Mikuláši. Neskôr začal učiť na senic-
kom gymnáziu, kde pôsobil až do roku
1983. Vtedy sa začal venovať futbalu pro-
fesionálne.

Ako hráč bol v Trnave, počas vojenskej
služby v Brne, potom prišiel do Senice,
kde hral až do roku 1968. Presedlal na tré-
nerskú dráhu a ako tréner pôsobil vo via-
cerých mestách - Senica, Košice, Šaľa,
Hodonín, Ratíškovice, Hrušky a Častkov.

Keďže nestor senického futbalu má
k tomuto športu stále veľmi blízko, venuje
sa mu aktívne ako tréner aj naďalej.
V súčasnosti pracuje vo Futbalovom klube
Senica ako tréner predprípravky, teda
najmenších chlapcov, ktorí sa zaúčajú do
tajov najznámejšej hry. Je aj pravidelným
divákom na všetkých domácich zápasoch
senických družstiev.

Na Cenu senickej mládeže ho navrhuje
Komisia pre mládež pri MsZ v Senici.

Štefan Orth

Ťažko by sa preňho
hľadal iný prívlastok ako
guru všetkých mladých
nadaných výtvarníkov
Senice a okolia. Jeho
rady, kritika aj pochvaly

nie sú pre tých, ktorí sa rozhodli kreslením
len krátiť voľné chvíle, ale naopak, sú
venované všetkým tým, ktorí vo výtvar-
nom umení nachádzajú zmysel, osobný
odkaz, ale aj zábavu a uvoľnenie. Nielen
v ateliéroch ZUŠ, ale aj na úspešných
medzinárodných plenéroch, ktoré každo-
ročne organizuje, na nespočetných výsta-
vách či besedách s profesionálnymi umel-
cami, v odborných porotách. Vďaka nemu
má výtvarná výchova v Senici stále veľmi
veľa nových priaznivcov a rozvíjajúcich sa
talentov, a to nielen v radoch detí a mlá-
deže, ale i dospelých. Mnohí z jeho zve-
rencov dnes pokračujú v profesionálnej
výtvarnej dráhe.  

Okrem výtvarnej a fotografickej práce
je Š. Orth i športovým nadšencom - sám
aktívne športoval a dlhé roky sa venuje
organizovaniu mestských športových
podujatí a je členom komisie športu pri
mestskom zastupiteľstve. Je tiež zakladate-
ľom medzinárodného mládežníckeho pro-
jektu Mosty a o prácu mladých v Senici sa
vždy živo a aktívne zaujímal. 

Na Cenu senickej mládeže ho navrhujú
mladí senickí výtvarníci a Študentský par-
lament.

Prázdnota
Mám všetkých, no zároveň som sama,

môžem dostať všetko, no i tak to je nič,
moje vnútro je len hlboká prázdna jama, 

tak prečo mi všetci vravíte Nekrič!?

Cítim sa hrozne opustená a stratená,
moje srdce a duša zíva prázdnotou,
moje všetko zmietla zo sveta chvíľa 

zatratená
zmietam sa medzi nebom a temnotou. 

Krik a plač, je teraz mojím svetom, 
to je jediným, čo mi nemôžete vziať,

vylievam si bolesť pred posledným letom, 
nezabránite tomu, akokoľvek si budete

priať.

Nesnažte sa ma preto prosím umlčať, 
i keď trpím a zo života sa strácam, 

uvedomenie si straty sa nedá prekonať,
tam odkiaľ som prišla sa vraciam.

Nechcem vás zraniť, no je to mojim 
osudom, 

som slabá na to, aby som mu vzdorovala,
veď v jeho cieli žiari koniec všetkým

neduhom,
tak prečo by som ho rada neprivítala?

Lisette  X .
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Priateľstvo vyjadrené
spevom  

Senický Dom  kultúry bol  4. októbra
tradičným miestom medzinárodného festi-
valu zborového spevu.  Siedmeho ročníka
sa okrem domáceho zboru Cantilena
zúčastnilo 6 speváckych zborov  zo Srb-
ska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska,
Česka a Poľska.

Pred otvorením festivalu prijal zástup-
cov zborov na radnici primátor Senice
Ľubomír Parízek.  

Umeleckí vedúci či dirigenti zborov
predstavili svoje telesá i miesta odkiaľ
pochádzajú.   Spojené spevácke zbory
Zvony a Neven zo  Selenče a Baču zo Srb-
ska pod taktovkou dirigenta PaedDr. Jura-
ja Súdiho  Seničania už poznajú a pri ich
piesňach  o domovine  sa až tají dych. Uči-
teľský zbor z rakúskeho mestečka  Horn
vznikol pred 30 rokmi a do Senice zavítal
prvýkrát. Premiéru v Senici mal i zbor
Pászti Miklós z Maďarska, ktorý  diriguje
Eszter Bolyki či Chór Adama Mickiewicza
z mesta Glubczyce, neďaleko poľsko-čes-
kých hraníc. Dirigent  Tadeusz Eckert zalo-
žil zbor pred 20 rokmi  a dnes je riadite-
ľom školy,  ktorej študenti sa zborovému
spevu venujú.  Z českého mesta Hulín pri-
šiel zbor  Smetana pod vedením dirigent-
ky Lenky Poláškovej.  Veľmi srdečne sa
s primátorom mesta pozdravili aj hostia zo
chorvátskeho zboru Kud  „Sloga“ Hreljin. 

Niektoré zbory účinkovali v Senici už
niekoľkokrát a vždy sa sem radi vracajú
pre výbornú atmosféru celého festivalu.
Primátor Senice neskôr aj na otvorení fes-
tivalu zaželal všetkým účinkujúcim príjem-
ný pobyt v Senici a ďalšie utužovanie pria-
teľstiev prostredníctvom spevu, pri ktorom
sa strácajú i jazykové bariéry. 

Domom kultúry zneli upravené ľudové
i zborové piesne, rôzne hudobné žánre.
Poslucháči mohli vnímať krásu spevu a vní-
mať texty, ktoré im sprostredkovali jednot-
livé zbory. Každý pracuje v iných podmi-
enkach, má iný repertoár, vekové zloženie
zboru, no pri počúvaní repertoáru to všet-
ko prispievalo k vzájomnému obohacova-
niu sa, rozširovaniu vedomostí o zboro-
vom speve. Zovšadiaľ bolo cítiť atmosféru
priateľstva a dobrej pohody, ktorú vyjadrili
na záver všetky zbory spoločným zaspie-
vaním piesne Aká si mi krásna od Eugena
Suchoňa a pod taktovkou dirigentky senic-
kej Cantileny Viery Gálikovej.    

V nedeľu 5. októbra   pokračoval  festi-
val v bazilike  Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne- Strážach II. ročníkom sak-
rálnej   zborovej  tvorby. 

Viera Barošková 

Lichardova medaila
básnikovi  

Pri príležitosti životného jubilea 65
rokov ocenil básnika Pavla Stanislava Piusa
zo Senice  generálny riaditeľ Národného
osvetového centra Ján Tazberík. V utorok
7. októbra odovzdal básnikovi Pavlovi Piu-

sovi  najvyššie vyznamenanie Medailu
Daniela Gabriela Licharda za bohatú
a úspešnú kultúrnu činnosť. Básnikovi
k oceneniu zablahoželali spisovatelia
Peter Jaroš  a Július Balco. 

Pavol  Pius žije v Senici od roku 1976.
Prvé básne publikoval  v Umeleckom
slove v roku 1964. Zbierku básní Zlomky
ticha v roku 2006 venoval 750. výročiu
prvej písomnej zmienky o Senici.  V roku
2000 dostal literárnu cenu Svetového kon-
gresu Slovákov  za zbierku Požehnaním
požehnané a v roku 2001  prémiu Spolku
slovenských spisovateľov za zbierku
Požehnaný domov. 

Básnik Pavol Pius  v tomto roku vydal
svoju 17. básnickú zbierku.  V Melódiách
každodenných, ktorá vyšla aj v ruskom
preklade,  predostiera čitateľom najnovšiu
tvorbu.  Básnik a dramatik Pavol Janík cha-
rakterizuje Pavla Piusa  ako popredného
predstaviteľa  slovenskej duchovne  orien-
tovanej poézie, ktorého tvorba  prináša
zrelé básnické plody  na báze bytostnej
lyrickej vynachádzavosti a rozsiahlej poe-
tickej skúsenosti. „Vek v človeku a človek
vo veku prehlbuje básnikove inklinácie
k stíšeným molovým tóninám každoden-
ných melódií, ktoré sú priezračnou  meta-
forou nenahraditeľných  spirituálnych
potrieb  ľudských bytostí vystavených
čoraz  intenzívnejším tlakom  (post)
modernej vyčerpanosti a útokom globál-
nej  straty životne  dôležitých  východísk,
istôt a cieľov.“ 

Text a foto Viera Barošková

DIA deň
Základná organizácia Zväzu diabetikov

Slovenska DIAMANT Senica a Mestské
kultúrne stredisko Senica  organizujú  I.
krajský DIA deň s medzinárodnou účasťou
pre diabetikov, alergikov a širokú verej-
nosť.  Podujatie sa koná  8. novembra od
9. do 16. hod. v Dome kultúry pod zášti-
tou podpredsedu vlády SR Dušana Čaplo-
viča.  Témami prednášok DIA dňa budú
chyby a omyly v liečbe diabetu, výživa
v prevencii obezity u detí, prevencia a lieč-
ba alergických   ochorení, zdravá výživa
a doplnky pre zdravie. 

PROGRAM:

9.00 – 9.15 Prezentácia 
9.15 – 9.45 Otvorenie a príhovory hostí

ODBORNÝ PROGRAM – malá sála DK 

Prvý blok:
10.00 - 10.20 Kritériá kompenzácie – spo-
lupráce pacienta
MUDr. Karel Křen (Hodonín, ČR)
10.20 – 10.55
Prevencia a liečba alergických ochorení
produktmi FINCLUB
MUDr. Eva Holanová (Bratislava)
10.55 – 11.15 Emu olej a výrobky z neho
Gašpar Zuzic  (Krakovany)
Druhý (detský) blok:
11:30 – 11:50   
Výživa v prevencii obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka, (Trenčín)
12:00 – 13:00   
Chyby a omyly v liečbe diabetu u detí
MUDr. Ľubomír Barák, CSc. (Bratislava)
Tretí blok:
14.00 – 14.20   
Aktívna účasť diabetika v liečbe
MUDr. Adriana Ilavská,  (Bratislava)
14.20 – 14.40 Naplnené pero FLEXPEN –
nová dôveryhodná, bezpečnejšia inzulíno-
vá aplikačná technika
Jaroslav Mituník (Bratislava)
14.40 – 15.00 Liečba a ošetrenie svetelnou
terapiou BIOPTRON
Mgr. Ľudmila Vaňková (Bratislava)
15.00  - 15.20 Jednoduchá a spoľahlivá
aplikačná pomôcka – inzulínové pero
LUXURA
Ružena Turňová (Bratislava)
15.30 – 16.00   Tombola a záver
Počas akcie nájdete: 

Bezplatné meranie: glykémie (stánok
Johnson & Johnson), glykovaného hemog-
lobínu (HbA1c) (stánok Bio G), krvného
tlaku (Zepter) a (FINCLUB), účinná pomoc
alergikom (FINCLUB), spirometrické mera-
nie pľúc (Bruto), komplexná analýza ľud-
ského tela (svaly, voda, tuk, proteíny, bio-
logický vek, kalorická spotreba) (Bruto),
ošetrenie polarizovaným svetlom (Zepter) 

Za poplatok: Celotelové denzitome-
trické vyšetrenie kostí (vyšetrenie rednutia
kostí) pre návštevníkov  (RRC, s.r.o., Hlo-
hovec). Cena iba počas akcie  150 Sk
(4,9791 euro).

Poradňa: Alternatívna starostlivosť pri
problémoch s cukrovkou (stánok
FINCLUB).

Každý účastník dostane jeden lístok do
tomboly zdarma. Žrebovania cien v tom-
bole sa môže zúčastniť každý návštevník,
ktorý sa zúčastní minimálne na dvoch
prednáškach. Vstupné dobrovoľné. ZDS

Korčuľovanie pre verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica

oznamujú termíny korčuľovania pre
verejnosť  na zimnom štadióne
v novembri. 

Sobota 1.11. 14.00 – 16.00
Nedeľa 2.11. 13.30 – 15.30
Sobota 8.11. 14.00 – 16.00
Nedeľa 9.11. 13.30 – 15.30
Streda 12.11. 16.30 – 18.00
Nedeľa 16.11. 14.00 – 16.00
Pondelok 17.11. 14.00 – 16.00
Nedeľa 23.11. 14.00 – 16.00
Nedeľa 30.11. 14.00 – 16.00
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Heligónkari nahrávali  

Senickí heligónkari v zložení Mgr. Pavol
Grimm, Elígius Štepanovský, Miroslav
Záležák, ktorých na bicie nástroje doplnil
Mgr. Branislav Grimm,  v závere  septem-
bra nahrali  CD album pod názvom Senic-
ká heligónka 1. Zvukový CD nosič obsa-
huje 17 nových ľudových piesní, ktoré
hudobne upravil  Mgr. Pavol Grimm. Fanú-
šikovia heligónky si môžu nové CD – čko
vypočuť i získať na slávnostnom krste,
ktorý sa uskutoční 11. novembra v Dome
kultúry Senica o 17.  hod. v rámci tradič-
ného Martinského posedenia pri heligón-
ke na počesť Sotinských hodov.             

Mgr. Jaroslava Grimmová

Zádrapky slávia 25 rokov
Naše mesto sa môže hrdiť bohatým

divadelným životom. Medzi jeho stálice
už 25 rokov patrí divadelný súbor Zádrap-
ky, ktorý pri bývalej Ľudovej škole umenia
založila vtedajšia pedagogička PaedDr.
Anna Gamanová. Ich prvou naštudovanou
rozprávkou bola Princezná Kvapôčka.
Súbor čoskoro vstúpil do povedomia širo-
kej verejnosti a prekročil hranice mesta,
okresu i kraja. Množstvom kvalitných
inscenácií viacerých skupín detí a mladých
ľudí, ktorí v Zádrapkách tvorivo pracovali
a mnohými vynikajúcimi prednesmi sa stal
známym po celom Slovensku i v zahraničí. 

Pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku
bolo súboru Zádrapky za rozvoj divadel-
ného a recitačného umenia na Slovensku
a za  dosahovanie mimoriadnych úspe-
chov v oblasti detskej dramatickej tvori-
vosti, divadla mladých, detských recitač-
ných kolektívov, divadla poézie a umelec-
kého prednesu udelené významné ocene-
nie – Pocta generálneho riaditeľa Národ-
ného osvetového centra v Bratislave. Vyz-
namenanie súboru prevzala 3. októbra
v Dolnom Kubíne jedna zo súčasných
režisériek súboru Štefánia Jánošová z rúk
zástupkyne NOC Jaroslavy Čajkovej
a podpredsedu vlády a ministra školstva
Jána Mikolaja.

Svoju najväčšiu slávu Zádrapky prežili
práve pod vedením svojej zakladateľky,
dramaturgičky, režisérky a pedagogičky
Anky Gamanovej, keď sa so svojou tvor-
bou prezentovali na festivaloch v Londý-
ne, Liverpoole, Dortmunde, Glazove,
Rudolstadte, Lewese, Ankare a keď mno-
hých Seničanov vyslali do sveta profesio-

nálneho divadelného umenia. Aby sa
zachovalo meno tejto významnej osob-
nosti kultúrneho života nášho mesta, ktorá
by sa na jar bola bývala dožila svojich 50
rokov, Záhorské osvetové stredisko ako
organizátor postupových súťaží záujmo-
vej umeleckej činnosti pred tromi rokmi
nazvalo regionálnu súťažnú prehliadku
detskej dramatickej tvorivosti okresov
Senica a Skalica jej menom – Senické
zrkadielko Anky Gamanovej.

Záhorácke dramatické pokusy však aj
dnes určite patria medzi najvyspelejšie
divadelné kolektívy Slovenska. Vďaka
vedeniu ZUŠ, podpore Mesta Senica
a súčasným pedagogičkám literárno-dra-
matického odboru Štefánii Jánošovej,
Mgr. Ivete Fodorovej a Ľuboslave Pavesko-
vej prichádzajú Zádrapkári každú divadel-
nú sezónu s viacerými novými inšpiratív-
nymi inscenáciami a vynikajúcimi predne-
smi, zapájajú sa do mnohých súťaží, pri-
pravujú kultúrne programy pri rôznych prí-
ležitostiach, účinkujú v meste i mimo
neho, reprezentujú po celom Slovensku,
vyhrávajú i na tých najvyšších fórach a pri-
nášajú domov veľa ocenení z krajských
a celoslovenských súťažných prehliadok
a festivalov (Zlatá priadka Šaľa, Divadlo
a deti Rimavská Sobota, Hviezdoslavov
Kubín, Timravina studnička Lučenec, Scé-
nická žatva Martin, ai.).

Na tohtoročnom 54. Hviezdoslavovom
Kubíne členky súboru Zádrapky Zuzana
Karásková, Vanesa Sládečková a Dominika
Hoferková opäť potvrdili vysokú umelec-
kú úroveň svojich prednesov. Najmasovej-
šie hnutie v oblasti prednesu vytvárajú
práve detskí recitátori. Zatiaľ čo mnohí
túžia aspoň raz dostať sa na vrcholné, naj-
staršie a umeleckou úrovňou najvyššie
podujatie organizované v oblasti umelec-
kého prednesu na Slovensku – Hviezdo-
slavov Kubín, senická ZUŠ sem prichádza
pravidelne a vždy privádza do Dolného
Kubína najväčší počet recitátorov zastúpe-
ných z jednej školy. Pätnásťročná Domini-
ka Hoferková sa na celoslovenskej preh-
liadke v umeleckom prednese v dňoch 1.
– 3. októbra predstavila už po piatykrát
a opäť úspešne zarecitovala verše R. M.
Rilkeho Orfeus, Eurydika, Hermes. Členka
poroty Hviezdoslavovho Kubína Mgr. Eliš-
ka Sadíleková v prednese Zuzany Karás-
kovej ocenila zmysluplnú montáž básní
slovenských autorov a precíznu prácu
s výrazovými prostriedkami (Š. Moravčík,
O. Nagaj, D. Wágnerová: Vtáčie klebety).
Vanesa Sládečková kultivovaným predne-
som a romantickým príbehom - povesťou
národa Sani o krásnej Ašme, zaujala det-
skú porotu i odbornú porotu vedenú pred-
sedníčkou prof. PhDr. Brigitou Šimono-
vou, Csc. Návrh krajskej odbornej poroty,
aby do celoslovenského finále postúpili
tiež recitátori Oliver Orth, Juraj Gembeš
a detský recitačný kolektív Zádrapky
s inscenáciou Ohňová víla, nakoniec
nemohla programová rada Hviezdoslavov-
ho Kubína z kapacitných a ekonomických
dôvodov akceptovať. Vybrať kvalitné lite-
rárne texty, odklínať a pochopiť tajomstvá
sveta a správne pracovať s výrazovými

prostriedkami umeleckého prednesu
deťom pomáha pedagogička Štefánia
Jánošová. Ich prednesy sa nielen dobre
počúvajú, víťazia, ale aj posúvajú čitateľ-
ský vkus. Za to im patrí naše úprimné
poďakovanie.

Jubilujúcemu súboru Zádrapky k štvrť-
storočnici srdečne blahoželáme a do bu-
dúcich rokov želáme veľa ďalších vynikaj-
úcich inscenácií, zaujímavých prednesov,
úspechov na doskách znamenajúcich svet
a radosti z tvorivej práce v súbore.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica 
Foto Filip Lašut

Sonny excelovala
Rain! Krásna pieseň Madonny, umoc-

nená nápaditou choreografiou Andy
Jakubcovej – to bol len zlomok tanečných
nápadov  18. tanečného koncertu skupiny
SONNY, nazvaného Štyri ročné obdobia.
Koncert v podaní 111 tanečníkov od 6 do
19 rokov, zo šiestich vekových zložiek sku-
piny,  pôsobiacich v Centre voľného času
a v  Dome kultúry v Senici sa viac než
vydaril, mal iskru i emocionálny náboj.
Tých, ktorí boli v sobotu na koncerte prvý-
krát, dostala podmanivá atmosféra tak
povediac „na kolená“ a chcelo sa im
vyskočiť na pódium a pridať sa k dievča-
tám. Tak silné boli niektoré tanečné výpo-
vede - Roztlieskavačky, Futbalistky, Sep-
tember, Vianoce...  a samozrejme i nároč-
né súťažné formácie či záverečná kľaňač-
ka, tak typická práve pre Sonny.

Výkony tanečníkov výborne doplnil
spevom excelentný Lukáš Bečka a to v rýd-
zej japončine a mohutnú podporu hľadis-
ka zabezpečoval bezkonkurenčný mode-
rátor Vratko Studenič z Rádia SITY Brati-
slava. 100 minút tanca a hudby je minu-
losťou a ľutovať môžu tí, ktorí koncert
nevideli. D.K.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - OKTÓBER 2008

autor: názov: vydavateľ:
1. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
2. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a kozmické bozky Arkus
3. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a naf.podprsenky Arkus
4. Sedgwick, M.: Kniha mŕtvych dní Arkus
5. Deverauxová, J.: Precitnutie Ikar
6. Bradbury, R.: Z prachu zrozeni Baronet
7. Mečíř, A.: Jesenné hlavolamy Arkus
8. Kol.: Kniha hádaniek a hlavolamov pre druhákov Arkus
9. Kol.: Hry na prázdniny Arkus

10. King, S.: Všetko je možné 2. Ikar
11. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnoty Arkus
12. Dickinson, M: Tulipánové dievča Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 
Novinky vydavateľstva Arkus:
Ginsberg, Debra: Anonymný rukopis 
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř. Keď sa Angel Robinsonová, zamestná v prestížnej lite-
rárnej agentúre Lucy Fiammovej, domnieva sa, že si našla prácu svojich snov. Čoskoro
však zistí, že za oponou to vo svete kníh vyzerá úplne inak, ako si predstavovala. Keď sa
naviac z jej šéfky vykľuje hotová nočná mora a jeden z autorov začne Angel sledovať na
každom kroku a dokonca ju ohrozovať na živote, začne byť jasné, že Angel má vážny pro-
blém... Tento príťažlivý a atraktívny román americkej autorky, zasadený do prostredia
exkluzívnej a rušnej literárnej agentúry, udrží čitateľa v napätí až do poslednej stránky.      
Tvrdá väzba s prebalom, 360 strán, formát 215 x 145 mm, cena: 349 Sk/11,58 EUR.

Kol.: Moje najmilšie 5-minútové rozprávky a príbehy
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková. Táto kniha je určená na to, aby ste ju svojim deťom
čítali pred spaním. S rozprávkami o falošnom zajacovi, ovečke s čiernym očkom, zamilo-
vanom čmeliakovi, o záhradných trpaslíkoch a s mnohými ďalšími každé dieťa veľmi rých-
lo zaspí, a naviac sa mu budú snívať príjemné, upokojujúce sny.
Tvrdá väzba, 80 strán, farebné ilustrácie, formát 245 x 205 mm, cena 259 Sk/8,60 EUR 

Dopravná nehodovosť
Za 9 mesiacov tohto roka šetrili policajti
dopravnej polície 613 dopravných nehôd,
čo je o 189 menej ako v roku 2007. Horšia
situácia je z hľadiska následkov doprav-
ných nehôd. K 30. septembru tohto roka
bolo usmrtených pri dopravných neho-
dách 17 osôb, čo je o 6 viac ako v minulom
roku. Najčastejšou príčinou dopravných
nehôd bolo nevenovanie sa vedeniu vozid-
la a neprispôsobenie správania sa hustote
a intenzite premávky a stavu vozovky. Naj-

Účet pre dôchodcov: 
Dá sa aj za 0 Sk

Nechať si posielať dôchodok do banky
má veľa výhod: nemáte doma ani v peňa-
ženke zbytočne veľa peňazí, máte prehľad
čo a kedy platíte a keď s pomocou príbuz-
ných zvládnete internet, nemusíte už nikdy
platiť žiadne šeky na pošte. Len spustíte
počítač a zaplatíte čo treba. To nie je roz-
právka, ale realita: čoraz viac dôchodcov
má aj na Slovensku nielen otvorený účet,
ale vie ho ovládať aj cez internet.

Ako si vyberať účet
Slovenské banky sa predháňajú v ponu-

kách účtov pre dôchodcov, preto si smelo
môžete vyberať medzi tými bezplatnými.
Avšak aj keď majú viaceré mesačný popla-
tok 0 Sk, sú medzi nimi rozdiely. Ako prvé

sa pozrite, či vám banka dá bezplatne pla-
tobnú kartu. Vyberáte si ňou peniaze v ban-
komate (žiaľ väčšinou za poplatok) alebo
(čo niekedy vyjde lacnejšie) priamo kartou
platíte pri pokladni v obchode. Stačí si
zapamätať kombináciu 4 čísiel. Avšak
pozor: ak si ich nie a nie zapamätať, radšej
kartu nepoužívajte, pretože zapísaný PIN
kód na karte môže narobiť veľkú škodu.
Poplatok za prichádzajúci dôchodok má
drvivá väčšina bánk nulový, zato ak by ste
chceli platiť účty na pobočke či nebodaj
zriadiť si trvalý príkaz či inkaso (automatic-
ky sa vám budú platiť účty za SIPO (plyn,
TV, rozhlas) či elektrinu, telefón a podob-
ne), stojí vás to nemalý peniaz. Ak si chcete
uľahčiť život a platiť šeky cez účet, radšej
s pomocou príbuzných používajte internet:
je to lacnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie.
V čom sú výhody účtu pre dôchodcov?
• väčšinou nulové poplatky za účet, kartu
a prichádzajúci dôchodok
• bezproblémové prevzatie dôchodku
• menej peňazí pri sebe, čiže nižšie riziko
krádeže 
• možnosť platiť kartou v obchode
• možnosť pohodlného platenia šekov cez
internet
V čom sú nevýhody účtu pre dôchodcov?
• nemalé poplatky za platby na pobočke
(výhodnejšie je platiť cez internet)
• sčasti spoplatnenie výpisov
Infobox:

Ak zvládnete internet, je výhodné siah-
nuť po alternatívnych účtoch, ktoré síce
nemajú v názve “senior“, avšak sú za nulo-
vý alebo nízky poplatok, ako napr. mKonto
od mBank (poplatok 0 Sk). 

Ako sa vyhnúť 
nepríjemnosti na ulici

Snažte sa chodiť na
odľahlé miesta so sprievo-
dom. Ak je to možné,
dajte niekomu vedieť,
kam idete. Po zotmení sa
vyhýbajte rizikovým mies-
tam: parkoviskám, okoliu

pohostinstiev a diskotékových klubov,
železničným staniciam a autobusovým
zastávkam, stavbám. 
- Ak to zníži váš pocit nepokoja a ohroze-
nia, kúpte si ochranný sprej a noste ho pri-
pravený vo vrecku. 
- Odporúča sa chodiť von so psom (aj keď
je to len malý psík), pes zvyčajne odrádza
väčšinu útočníkov. 
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť od tem-
ných priechodov a vchodov do domov.
Rohy domov obchádzajte po vzdialenejšej
strane chodníka. 
- Ak máte pocit, že ste sledovaný cudzou
osobou, vyhľadajte osvetlené miesto s ruš-
nou premávkou a veľkým pohybom ľudí. 
- Ak je vo vašej bezprostrednej blízkosti
neznámy človek, radšej do domu nevstu-
pujte. Ak sa cítite ohrozený, požiadajte
o pomoc iných ľudí. 
- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu,
odpovedzte mu radšej z bezpečnej vzdia-
lenosti. Udržiavajte s osobou zrakový kon-
takt, neotáčajte sa mu chrbtom. Ak máte
podozrenie, utečte opačným smerom ako
prišlo auto. 
- Na verejnosti neukazujte väčšie obnosy
peňazí alebo drahé predmety, používajte
radšej šeky a kreditné karty. Peňaženku
a osobné doklady noste skryté a čo najbliž-
šie k telu. Nenoste ich v zadnom vrecku
nohavíc. 
- Pred výberom peňazí z bankomatu sa
vždy najprv pozrite či nie je v blízkosti
podozrivý človek a či vás nesleduje. 
- Vyhýbajte sa tlačeniciam. Rukou si držte
kabelku alebo tašku. Zabránite tak ich otvo-
reniu alebo vytrhnutiu. Majte ich pod
dohľadom, pretože niektorí páchatelia
neváhajú rozrezať dno alebo postrannú
časť kabelky, aby sa mohli rýchlo zmocniť
jej obsahu. 
- Myslite na to, že niektoré tlačenice sú
vyvolávané umelo (hlavne na autobuso-
vých zastávkach) na odpútanie vašej
pozornosti, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí. 
- Na trhovisku buďte opatrní pri výbere
tovaru. Nikdy nestrácajte kontrolu nad svo-
jou taškou a vreckami. 

viac tragických dopravných nehôd s
následkom usmrtenia alebo ťažkými zrane-
niami bolo zapríčinených neprimeranou
rýchlosťou jazdy.
Jedna z najtragickejších dopravných nehôd
sa stala 12. septembra na ceste II. triedy v
úseku Sobotište - Kunov pri Kunovskej pri-
ehrade. Vodička na osobnom motorovom
vozidle zn. Škoda Felícia predchádzala v
neprehľadnej zákrute osobné motorové
vozidlo zn. Peugeot, kde sa čelne zrazila s
protiidúcim vozidlom zn. Škoda Felícia. Pri
dopravnej nehode bola na mieste usmrte-
ná vodička (19-ročná) a vodič (43-ročný)
protiidúceho vozidla. Ťažké zranenia utr-
peli ďalší traja spolujazdci vo vozidlách.

kpt. Bc. Daniel Pavlík
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Stredoeurópsky 
šampión Toure 

S t r e -
d o e u -
rópsky -
mi šam-
p i ó n m i
v karate
sa stali
d v a j a
pretekári
H a n k o
kai kara-
te klub
S e n i c a .
15-ročný
M i c h a l
T o u r e
a 18-
r o č n á

Monika Čulenová zvíťazili v 1. ročníku Stre-
doeurópskej ligy v karate. Na prvom turna-
ji nového ročníka tejto súťaže v Plzni boli
slávnostne vyhlásení za celkových víťazov
pred kamerami Českej televízie za prítom-
nosti prezidentov národných federácií Slo-
venska, ČR, Poľska a Maďarska. Slovenský
reprezentant Michal Toure vyhral všetky
svoje tri turnaje, na ktorých štartoval. Napo-
sledy triumfoval v kata dorastencov na
Budapest open 20. septembra v Maďarsku
a jeho víťazná šnúra bola zaslúžene ocene-
ná. Rovnako v junioroch kraľovala suverén-
ne ďalšia vynikajúca pretekárka senického
klubu Monika Čulenová, ktorá podobne
ako Miško v dorastencoch, v 4 krajinách
zvíťazila v celkovom poradí juniorov
s veľkým náskokom pred českým reprezen-
tantom Debrecénym z Ostravy.

Grand prix Plzeň, prvý turnaj Stredoeu-
rópskej ligy 2008/2009, prilákal 600 prete-
károv zo 17 krajín Európy, ale i Ázie a Afri-
ky. Európska Grand prix prilákala 4. - 5.
októbra do Plzne i exotických karatistov
z Malajzie, Kuvajtu či Libanonu. Medzi
nimi výborne bojovali opäť senickí mladí
šampióni. Na prekvapenie sa práve tu skon-
čila dlhá ročná neporaziteľnosť M. Toure-
ho. Senického gymnazistu na ceste za ďal-
ším prvenstvom zastavil neznámy Dán –
Rohde-Skott. V ďalších súbojoch Michal
opäť všetky vyhral, ale to stačilo už len na
3. miesto. Poradie: 1. F. Podack (KV Sach-
sen-Anhalt, Nemecko), 2. Ch. Rohde-Skott
(Itosu kai, Dánsko), 3. M. Toure (Hanko
Senica).

Najlepšia juniorská reprezentantka M.
Čulenová po dovŕšení 18-nástky nastupuje
už medzi ženy a potrebuje čas a trpezlivosť,
než prenikne medzi špičku. V Plzni prehrala
vo vyraďovacích kolách so Slovinkou Muha-
ovou a obsadila výborné 5. miesto.

Michal Toure zvíťazil v 1. kole Sloven-
ského pohára kadetov a juniorov 27. sep-
tembra v Galante a potvrdil pozíciu sloven-
skej jednotky v kadetoch. Jeho suverenita
na Slovensku a víťazstvá na najväčších
medzinárodných turnajoch by Michalovi
malo priniesť nomináciu do slovenskej mlá-
dežníckej reprezentácie na blížiace sa 36.
Majstrovstvá Európy dorastencov a junio-
rov vo Francúzsku. Na európsky juniorský

šampionát EKF v dňoch 30. 1. - 1. 2. 2009
v Paríži môže každá zo 47 členských krajín
poslať iba jedného reprezentanta vo svojej
kategórii, toho najlepšieho. Našu krajinu,
mesto Senica a Hanko kai karate klub bude
po prvý raz v kimone so štátnym znakom
reprezentovať v ťažkých súbojoch s najlep-
šími Európanmi mladý senický majster
karate Michal Toure.

Svojich zástupcov bude mať naše
mesto i na vrcholnom podujatí karatistov.
Na 19. Majstrovstvách sveta v japonskom
Tokiu13. - 16. 11. 2008 sa v 16-člennej
reprezentácii Slovenska objavia v súbojoch
s najlepšími karatistami planéty i dve
odchovankyne senického karate. Seničan-
kám Lucii Povalačovej v zápase - kumite
žien a Erike Hrušeckej v kata družstiev želá-
me veľa šťastia.

Po 1. kole Slovenského pohára žiakov
18. októbra v Žiline, kde si 12-ročná Alžbe-
ta Ovečková vybojovala 3. miesto, vyce-
stovali senickí karatisti na výborne obsade-
ný medzinárodný turnaj Veľká cena Ostra-
vy 25. októbra v ČR. 22. novembra musí
v Sabinove na 2. kole Slovenského pohára
dorastencov Michal Toure svoju výbornú
formu pred európskym šampionátom.

E. J. Futsalové ligy začínajú
V mesiaci november sa v mestskej špor-

tovej hale v Senici rozbehnú súťaže vo fut-
sale. V 1. Senickej lige sa začne XXIV. roč-
ník a systém bude s malými zmenami.
Bude v nej hrať 18 družstiev, čo je o dve
menej ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Mužstvá odohrajú medzi sebou 17 kôl,
potom bude nasledovať play off o majstra
ligy, v ktorom sa stretnú najlepšie štyri
družstvá po základnej časti. Nováčikom 1.
Senickej ligy v novej sezóne bude 1. SFC
Canaria team Malacky.

Len pre zaujímavosť - minulú sezónu sa
z majstrovského titulu radovalo družstvo
Jednoty Tango ’86 Senica, ktoré súťaž
vyhralo s jednobodovým náskokom pred
Senstavom Alfavaria. Na treťom mieste sa
umiestnilo so štvorbodovou stratou druž-
stvo Panthers.

2. Senická liga vstúpi do svojho XVIII.
ročníka a bude v nej hrať tradične 12
tímov. Po základnej časti, ktorá bude mať
11 kôl, sa tabuľka rozdelí na dve skupiny,
pričom v každej bude šesť družstiev.
V skupine o postup družstvá zabojujú
o jedno postupové miesto do 1. ligy, zo
skupiny o záchranu vypadne zo súťaže
jeden tím. Body a skóre získané v základ-
nej časti si každé družstvo prenesie do
druhej časti.

Všetci hráči a fanúšikovia tohto halové-
ho športu už netrpezlivo čakajú, kedy sa
rozbehne futsalová sezóna. Prinášame ter-
míny jednotlivých kôl v 1. a 2. lige:

1. liga
1. kolo - 16. 11., 2. kolo - 17. 11., 3. kolo - 29.
11., 4. kolo - 6. 12., 5. kolo - 14. 12., 6. kolo
- 20. 12., 7. kolo - 26. 12. a 8. kolo - 28. 12.

2. liga
1. kolo - 9. 11., 2. kolo - 23. 11., 3. kolo - 30.
11., 4. kolo - 7. 12., 5. kolo - 13. 12., 6. kolo
- 21. 12. a 7. kolo - 27. 12.
Ďalšie kolá v jednotlivých súťažiach sa budú
hrať v novom roku 2009. Ivan Tobiáš

Skončila jesenná časť
žiakov

Všetky žiacke družstvá Futbalového
klubu Senica odohrali počas posledného
októbrového víkendu záverečné zápasy
jesennej časti. Prinášame krátke zhodno-
tenie.

Na prekvapenie všetkých sa výsledko-
vo veľmi darilo starším žiakom U15, ktorí
hrajú 1. ligu. Pod vedením trénera Igora
Pszotu a jeho asistenta Júliusa Dieneša
obsadili konečné šieste miesto so ziskom
23 bodov, keď sedem zápasov vyhrali,
dva remizovali a štyri prehrali. V súťaži
strelili až 41 gólov, čo je tretí najlepší útok
spomedzi všetkých družstiev. Je to pekná
vizitka medzi takými tímami ako FC Nitra,
AS Trenčín, Spartak Trnava, Dubnica či
Slovan a Inter Bratislava. Strelecky sa naj-
viac darilo Jakubovi Kosorínovi, ktorý
napriek tomu, že hrá s o rok staršími
chlapcami nastrieľal úctyhodných 14
gólov. Dobre mu sekunduje aj Richard
Balážik s 9 gólmi. Rovnako dobre sa darilo
aj mladším žiakom U13, ktorí hrajú tiež 1.
ligu. Zverenci trénera Vladimíra Reháka sa
v tabuľke umiestnili ešte o jeden stupie-
nok vyššie ako ich starší kolegovia, teda na
piatom mieste. Získali 22 bodov za sedem
výhier a jednu remízu. Päťkrát odchádzali
z ihriska ako porazení. Najlepším strelcom
tímu bol so 4 gólmi Erik Otrísal.

V 3. lige pôsobia starší žiaci U14
a mladší žiaci U12, ktorým takisto skonči-
la prvá polovica súťaže. Starší pod vede-
ním Jaroslava Huttu skončili v tabuľke na
druhom mieste so ziskom 25 bodov, keď
osem duelov vyhrali, jeden remizovali
a dva prehrali. Na vedúci Hlohovec strá-
cajú chlapci šesť bodov a v jarnej časti sa
s ním určite pobijú o postup do vyššej
súťaže. V súťaži nastrieľali 43 gólov. Ešte

lepšie si v súťaži vedú ich mladší kolego-
via, ktorých vedie Zdeno Nádaský. Sú
suverénnym lídrom tabuľky, keď vyhrali
všetkých desať zápasov a získali plný
počet 30 bodov. Konto brankárov zaťažili
až 60 gólmi, pričom inkasovali iba trikrát.

Ako sa darilo v jesennej časti družstvu
dospelých a dorasteneckým tímom vás
budeme informovať v budúcom čísle.

Ivan Tobiáš
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Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 5.  november Výchovný koncert pre školy 
� 7. november Don Chichot – Záhorácke divadlo Senica -

projekt Senická divadelná horúčka, (organizované
predstavenie pre školy)

� 9. november o 19. hod. Rómeo a Júlija – Záhorácke divadlo
vstupné 100 Sk/3,32 eur

� 13. november  o 19. hod. RRyybbaa  vvee  ččttyyřřeecchh – Divadlo Svatopluk 
Hodonín – projekt Senická divadelná horúčka, 
vstupné 30 Sk / 0,99 eur

� 14. november o 17. hod. 17. členská výstava fotoklubu Retina
- vernisáž výstavy

� 18. november doobeda Imatrikulácie - Obchodná akadémia 
� 20. november  o 8. hod. Slávnostná akadémia pri príležitosti 60.

výročia vzniku  Gymnázia 
� 21. november  o 10. hod. Posedenie s dôchodcami 

a jubilantmi – Poľnohospodárske družstvo 
� 21.  november  o 9. hod. Slávnostná akadémia pri príležitosti 60.

výročia vzniku – Stredná odborná škola 
� 29.  november Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia

vzniku – IV. ZŠ 
� 29. november  o 20. hod Miss Záhorie

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 7. november o 19. hod. The Time For Dreams And Vision ...
part two vernisáž výstavy fotografií Mariana Holenku v čajovni
výstava potrvá do 20. decembra 2008
� 15. november o 20. hod. REGGAE BAAL – ska special, hrajú
Ska-pra šupina, Green Smatroll (CZ), Skapela, Malalata Sound Sys-
tem, vstupné 150 Sk /4,97 eur (predpredaj Infosen,  www.ticke-
tart.sk)

Pripravujeme na december
� 15. december Otvorenie Vianočnej dediny na námestí
� 29. december o 19. hod. Ňedzela na Záhorí - Premiéra Záho-
ráckeho divadla, Projekt Senická divadelná horúčka
� 31. december Silvestrovská zábava – hrá skupina The Brothers

Pripravujeme na december v DK Kunov:
� 27. december   Benefičná Between Party 
benefičný koncert,  ktorého výťažok bude venovaný DSS Svetluš-

ka v Kunove

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2008 oslávia:
80 rokov Mária Kalková, Tibor Schmidt a Mária Langová.
85 rokov Juliana Pirová, Gizela Fišerová, Ján Nazarej, Helena
Kordošová a Július Heiker.
92 rokov Cecília Danišová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Tomáš Krbica a Veronika Kováčová
Martin Brkal a Martina Fulková
František Daniel a Miroslava Vondrová
Lukáš Zburín a Zuzana Hladká
Ing. Igor Kozel a Monika Myslovičová
Ján Paulus a Gabriela Ganzlmárová
Ing. Michal Melicher a PaedDr. Júlia Chudá
MVDr. Esben Ostrup a RNDr. Oľga Švarcová, PhD.
Ing. Peter Špánik a Alexandra Cintulová
Milan Bašnár a Dana Rehušová
Lukáš Blahý a Jarmilka Bažalja
Juraj Lupták a Zuzana Deščíková
Lukáš Blanárik a Lucia Barteková
Peter Pleša a Zuzana Bieliková
Ondrej Vidovič a Mgr. Ľudmila Bartošková
Michal Matula a Jana Horňáková

Vítame nových Seničanov
Karolína Hladíková narodená 2. septembra v Skalici
Tamara Kadlíčková narodená 2. septembra v Myjave
Richard Macek narodený 2. septembra v Skalici
Adrian Štefka narodený 2. septembra v Skalici
Monika Burianová narodená 3. septembra v Skalici
Daniela Otepková narodená 5. septembra v Nitre
Viktor Halabrín narodený 9. septembra v Myjave
Emma Žúreková narodená 13. septembra v Banskej Štiavnici
Aneta Pekárová narodená 16. septembra v Myjave
Vanessa Vaňová narodená 17. septembra v Myjave
Adéla Boršošová narodená 18. septembra v Myjave
Ema Stachovičová narodená 21. septembra v Skalici
Vanesa Vaculková narodená 23. septembra v Skalici
Sonia Flannery narodená 26. septembra v Skalici
Maroš Filuš narodený 29. septembra v Skalici

Opustili nás
Oľga Reháková, Štefánikova 709 7. 9. 2008
vo veku 66 rokov
Anna Brožková, Štefánikova 1377 8. 9. 2008
vo veku 93 rokov
Oto Bartal, Štefánikova 1377 9. 9. 2008
vo veku 86 rokov
Martin Harnoš, S. Jurkoviča 1202 10. 9. 2008
vo veku 17 rokov
Magdaléna Bucalová, Štefánikova 1377 11. 9. 2008
vo veku 77 rokov
Emil Krásny, V. P. Tótha 52 11. 9. 2008
vo veku 69 rokov
Peter Sivák, L. Novomeského 1217 12. 9. 2008
vo veku 43 rokov
Margita Vudyová, Robotnícka 87 12. 9. 2008
vo veku 90 rokov
Anna Jankovychová, Štefánikova 1377 13. 9. 2008
vo veku 77 rokov
Ján Krnáč, Štefánikova 1377 17. 9. 2008
vo veku 81 rokov
Emília Koblížková, Priemyselná 261 18. 9. 2008
vo veku 74 rokov
Mária Kubincová, Hollého 741 19. 9. 2008
vo veku 56 rokov
Ján Macek, Čáčov 288 19. 9. 2008
vo veku 91 rokov
Cecília Kadlubjaková, Štefánikova 1377 22. 9. 2008
vo veku 77 rokov
Štefan Švancara, Hviezdoslavova 484 24. 9. 2008
vo veku 80 rokov
Viliam Jesenský, Továrenská 530 25. 9. 2008
vo veku 73 rokov
Alžbeta Strmisková, Kolónia 548 26. 9. 2008
vo veku 79 rokov
Mária Harnúšková, Štefánikova 1377 27. 9. 2008
vo veku 86 rokov

Júlia Drahošová, Hviezdoslavova 313 28. 9. 2008
vo veku 82 rokov
Jozef Karell, Štefánikova 1377 29. 9. 2008
vo veku 76 rokov

Adventný veniec z Kunova 
Pod týmto názvom sa vlani  uskutočnil 1. ročník aranžovania

adventných vencov a vianočných dekorácií, ktoré v spolupráci s
Mestom Senica organizoval Mestský výbor č. 8, Klub priateľov
Kunova a Záhorské osvetové stredisko. Podujatie malo úspech a
tešilo sa záujmu hlavne dám, ale prišli aj páni, ktorým aranžova-
nie tiež nie je cudzie.   Mestský výbor v tradícii pokračuje a  29.
novembra  o 14. hod. v kultúrnom dome Kunov sa bude opäť
aranžovať. Podujatie sa uskutočňuje pod dohľadom skúsenej
aranžérky. Pracuje sa hlavne s materiálmi, ktoré si každý záujem-
ca osobne prinesie.

Ing. Tatiana Blažková 



Naša Senica 10/2008

14

na NOVEMBER 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Sobota 1. a nedeľa 2. november
DAJTE SI POZOR NA ZOHANA
Zohan je špičkový izraelský bojovník proti
terorizmu, ktorý predstiera svoju vlastnú
smrť, aby si mohol splniť sen: stať sa kader-
níkom v New Yorku. 
Vstupné: 60 Sk, l,99 Eur, MP 12 r., 113 min.

� Utorok 4. a streda 5. november
AKO UKRADNÚŤ NEVESTU
Hrdina filmu je úspešný a vie, že sa môže
kedykoľvek spoľahnúť na Hannah, svoju
okúzľujúcu najlepšiu kamarátku. Všetko
funguje až do chvíle, kedy Hannah odíde
do   Škótska  a Tom si uvedomí, aký je jeho
život bez nej prázdny. Rozhodne sa, že
akonáhle sa vráti, požiada ju o ruku...
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 101 min.

� Piatok 7. november
PROJEKT 100 - 2008
KORYTNAČKY MÔŽU LIETAŤ
Filme nás zavedie do malej dediny a ute-
čeneckého tábora na iracko-tureckej hrani-
ci na jar 2003, teda v čase spojeneckej
invázie proti režimu S. Husajna. Hrdinami
filmu sú trinásťročný Solan,  a deti, ktorým
sa stal nepísaným vodcom. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40 Sk,
1,32 Eur, MP 15 r., 96 min.

� Sobota 8. november
STAR WARS
Galaxia je sužovaná Vojnou klonov - civil-
nou vojnou, ktorá proti sebe postavila
armádu Separatistov a Republiku so svojimi
ochrancami, rytiermi Jedi. V snahe získať
prevahu sú Jedi A. Skywalker a jeho pada-
wanská učnica A. Tano vyslaní na misiu...
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP  12 r., 98 min.

� Utorok 11. november
CESTA DO STREDU ZEME
V dobrodružnom filme sa traja bádatelia
dostanú do podivuhodného sveta, ktorý sa
nachádza hlboko pod zemským povr-
chom. Vydajú sa na neuveri-teľnú cestu
plnú úžasných miest, kde na každom
kroku striehne smrteľné nebezpečenstvo.  
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 92 min.

� Streda 12. november
PROJEKT 100 - 2008
SKRYTÝ PÔVAB BURŽOÁZIE
Toto satirické podobenstvo so surrealistic-
kými prvkami patrí do francúzskeho obdo-
bia Buňuolovej tvorby. Skupinka priateľov,
členov spoločenskej smotánky, sa v ňom
chce stretnúť na večeri, ale postupne im
v tom bránia stále bizarnejšie prekážky. 

� Predfilm ANDALÚZSKY PES 16 min.
Provokatívny Bunuelov debut, ku ktorému
napísal scenár spoločne s maliarom Salva-
dorom Dalím. Významné nemé surrealis-
tické dielo  s legendárnou a často citova-
nou scénou oka rozrezávaného britvou.
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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-
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Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40 Sk,
1,32 Eur, MP 12 r., 105 min.

� Sobota 15. a nedeľa 16. november
VENKOVSKÝ UČITEL
Film zachytáva osudy troch hrdinov, kto-
rých náhodné stretnutie rozpúta veľký prí-
beh lásky, priateľstva a odpustenia. Každá
z postáv si nesie so sebou tajomstvo,
každá túži po ľudskej blízkosti. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40 Sk,
1,32 Eur, MP 15 r., 117 min.

� Utorok 18. november
TOBRUK
Druhá svetová vojna, jeseň roku 1941. Do
Nemcami a Talianmi obliehaného mesta Tob-
ruk v severoafrickej Líbyi sú odvelení vojaci
11. východného československého práporu.
Medzi nimi je aj mladý vojak  Pospíchal. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 102 min.

� Streda 19. november
CINKA PANNA
Cinka Panna je prvá známa rómska primáš-
ka. Mladá Cinka Panna prejaví hudobné
nadanie, no poslaním ženy nie je stať sa hus-
listkou. Jej otec ju predá synovi kováča.
Nádej vymaniť sa z núteného manželstva
vzniká vo chvíli, keď vyjde najavo, že ak
žena do roka neporodí dieťa, môže ju otec
ženícha vrátiť s podmienkou vrátenia platby. 
Vstupné: 70 Sk, 2,32 Eur, MP 15 r., 122 min.

� Piatok 21. november
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: 50 Sk, 1,65 Eur, MP 15 r., 145 min.

� Sobota 22. a nedeľa 23. november
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Zachrániť svet je pekelná drina. Najproble-
matickejšieho zamestnanca prísne tajného
Úradu pre paranormálny výskum a obranu
tentoraz čaká naozaj náročná úloha. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 120 min.

� Utorok 25. november
V ÚDOLÍ ELAH
Týždeň po návrate z Iraku je M. Deerfield
nezvestný a vyhlásený za dezertéra. Keď
jeho otec Hank, vojnový veterán, a jeho
žena Joan dostanú telefonát s týmito zne-
pokojujúcimi správami, vydá sa Hank svoj-
ho syna hľadať. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 15 r., 121 min.

� Streda 26. november
PROJEKT 100 - 2008
SKAFANDER A MOTÝĽ
Príbeh J. D. Baubyho, šéfredaktora časopi-
su Elle, ktorý po náhlej mozgovej príhode
ochrnul  na celé telo. Pomocou špeciali-
stov a ľudí z blízkeho okolia sa učí opäť
integrovať do spoločnosti. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40 Sk,
1,32 Eur, MP 15 r., 112 min.

Okienko JDS
Na Reumatologický deň
v Piešťanoch môže ísť iba
obmedzený počet účastníkov.
Chystáme stretnutie s jubilantmi.
Členské príspevky budeme vyberať až
po Novom roku.
O silvestrovskom posedení budú
podané bližšie informácie na novem-
brovom posedení v Branči, ktoré bude
13. novembra o 15. hod M. S.

Kam na turistiku 
8. november
Pochod Šaštínskymi bormi
- organizátor KST Senica

2222..  nnoovveemmbbeerr
Chodníkom Viktora Beniaka
- 10. ročník, organizátor KST Senica

Angličtina pre najmenších   
Centrum voľného času detí a mládeže

organizuje vyučovanie angličtiny pre
maličkých škôlkarov od 4 do 6 rokov. Hra-
vou a zábavnou formou sa naučia  zákla-
dy   angličtiny. 

Sluchovým vnímaním a na základe
obrázkov sa  budú zabávať bežnou kon-
verzáciou. Vyučovanie bude vo  štvrtok
o 15.30 v CVČ.  Mesačný poplatok 150
Sk. Informácie v CVČ t. č. 651 3539.

Prvý hudobný worshop
V sobotu  15. novembra  o 15. hod. sa

v Dome kultúry  Senica začne nová a ori-
ginálna etapa senickej hudobnej scény
a to Senická hudobná akadémia, za ktorej
názvom sa skrýva séria hudobných works-
hopov.

Workshop sa bude zaoberať témou
Rytmika bicie a budú ho viesť majstri
bicích nástrojov Stanislav Kociov  a tiež
perkusií Jozef Gorel. Bude zameraný na
praktické používanie súčasných rytmic-
kých nástrojov a perkusií s dôrazom na
kombinovanie hudobných žánrov. Bude
venovaný histórii, trendom a experimen-
tom v hudobnej tvorbe, týkajúcej sa pre-
važne rytmickej časti. Časť  workshopu
bude venovaná diskusii o perspektívach
rytmických nástrojov na Slovensku i vo
svete a voľnému praktickému programu.
Tento skvelý nápad na rozvoj hudobnej
teórie i praxe hudobníkov vznikol na pod-
poru hudobného vývoja, či už začínajú-
cich alebo pokročilých hudobníkov. Hlav-
nými aktérmi  projektu sú Viera Šusteková
a Peter Kavický zo Senice. NS
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