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Správy z radnice

16. 4. - Pracovné stretnutie s vedením
Technických služieb Senica

- Rokovanie s predstaviteľmi  ŠFRB
ohľadom prestavby administratívnej
budovy Agrostavu Senica na ná-
jomné byty 

17. 4.  - Pracovné rokovanie na odbore
PPLH OÚ Senica o ďalších zámeroch
výstavby firmy Delphi

18. 4. - Rokovanie s vedením OSBD –
vysporiadanie pozemkov pod
odpredanými  bytmi v ich správe

22. 4. - Rokovanie na odbore školstva OÚ
Senica na tému prechodu zriaďo-
vateľskej funkcie materských a zá-
kladných škôl na mesto Senica

23. 4. - Pravidelné zasadanie komisie pre
prevenciu protispoločenských čin-
ností  na OÚ Senica

24. 4. -  Pracovné rokovanie s riaditeľom
Zs VaK Ing. Alešom Procházkom
ohľadom transformácie vodární

- Účasť na zasadaní VÚC Trnavs-
kého kraja ohľadom ďalšej spolu-
práce s miestnou samosprávou,
kde boli prizvaní všetci starostovia
a primátori

- Zasadnutie komisie pre verejné
obstarávanie na výber zhotoviteľa
61 bytového domu na Kolónii

25. 4. -  Účasť na zasadnutí regionálneho
združenia obcí Jaslovské Bohunice,
kde o prechode kompetencií
v rezorte školstva zo štátu na obec
hovoril podpredseda ZMOS

- Rokovanie mestského zastupiteľstva
26. 4. - Prijatie predsedu NR SR Jozefa

Migaša, ministra obrany Jozefa
Stanka, poslankyne NR SR Jany
Haluškovej 

- opätovné predloženie žiadosti
o grant z EÚ na spoločný projekt
vybudovania kanalizácie v Čáčove,
Kunove, Sobotišti a Častkove

27. 4. - Prijatie delegácie z družobného
mesta Trutnov na čele so starostom
Ivanom Adamcom pri príležitosti
vystúpenia divadelného súboru A.
Jiráska z Úpic. 

29. 4. - Pracovné rokovanie s primátorom
Trnavy Štefanom Bošnákom o roz-
delení Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti na Bratislavskú
a Trnavskú

- Doručenie základného privatizač-
ného projektu  Polikliniky Senica na
Ministerstvo zdravotníctva SR

30. 4. - Stavanie mája v Kunove
- Stavanie mája v Senici

2. 5. - Pracovné rokovanie s vedúcim
odboru bytovej politiky KÚ Trnava
V. Vítekom o prestavbe budovy
Agrostavu na byty a výstavbe
bytovky na Kolónii  

- Rokovanie protinákazovej komisie
- Rokovanie komisie na prípravu

podkladov na verejné obstarávanie
- Technické služby

3. 5. - Rokovanie Klubu starostov okresu
Senica o rozdelení Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti na Bratis-
lavskú a Trnavskú

- Návšteva z USA v rámci projektu

Aktivity radnice

Prvý kkrok k spolupráci
Prvým oficiálnym stretnutím predsedu

ZOZO RNDr. Ľubomíra Parízka a pod-
predsedu ZOZO Ing. Michala Srholca
s kráľom  Záhoria Alojzom I. Sekulským –
Ing. Alojzom Hešterom a jeho ministrom
pre zahraničie Ing. Miroslavom Jureňom,
sa v piatok 17. mája otvoril priestor na
užšiu koordinovanú spoluprácu. Kráľ
Záhoria, ktorý bol korunovaný 8. júla 2001
na Kamennom mlyne, informoval predstavi-
teľov samosprávy o spôsobe, akým sa dostal
na kráľovský trón. Prízvukoval, že nie je žiad-
nym samozvancom a poukázal, v akých
oblastiach si postavilo ciele občianske zdru-
ženie Záhorácke kráľovstvo. Tie sú formulo-
vané v Desatore Záhoráckeho kráľovstva. 

Predseda ZOZO RNDr. Ľubomír Parízek
privítal aktivity tohto občianskeho združenia
a s potešením prijal podávanú ruku na spo-
luprácu, ktorá, ako podotkol, viazne
s Regionálnym združením Záhorie. Ako sa
vyjadril, len koordinovanou spoluprácou
všetkých zložiek spoločensko-občianskeho
života na Záhorí sa bude dariť zveľaďovať
región Záhoria ku prospechu všetkých jeho
obyvateľov. 

Prítomní sa zhodli na tom, že priestor na
spoluprácu je široký a k jej akcelerácii by
mala prispieť i pripravovaná zmluva. V uvoľ-
nenej a príjemnej atmosfére, ku ktorej pris-
pel i koniec pracovného týždňa, sa potom
predstavitelia oboch subjektov zaoberali
rámcom partnerskej zmluvy a možným sme-
rovaním tejto spolupráce. bar, pet

ekonomického rozvoja miest
7. 5. -  Pracovné rokovanie s riaditeľom TS

Senica  Jaroslavom Kaščákom o rea-
lizovaní úloh a ďalších činností na
úseku Technických služieb v meste 

- Prijatie primátora mesta Myjava
Ing. Dušana Rybára a jeho zástupcu
na tému cezhraničná spolupráca
s Českou republikou a spolupráca
regionálnych združení

- Kladenie vencov k Pamätníku oslo-
bodenia k výročiu ukončenia II.
svetovej vojny

9.5.  - Pracovné rokovanie s tajomníkom
združenia ZOZO Vladimírom
Vydareným o výsledku snemu
ZMOS a príprave Rady ZOZO na
tému: Presun kompetencií na obce

- Pracovné rokovanie s riaditeľom
MsPS Ing. Jánom Bachurom o skva-
litnení služieb pre  občanov mesta
a konzultácia harmonogramu čin-
ností a výkonu príspevkovej organi-
zácie mesta, podpísanie projektov
na Phare CBS

- Stretnutie s novinármi   3-týždenný
študijný pobyt primátora mesta
v USA na pozvanie vlády USA

- Pozvanie od premiéra SR na verejnú
diskusiu o odpočte výsledkov
súčasnej vlády

10.5. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Záhorskej knižnice v Senici K. Sou-
kupovou a riaditeľom Záhorskej
galérie Š. Zajíčkom o príprave kul-
túrno-spoločenských podujatí
v Senici

- Prevzatie krojovanej čáčovskej
bábiky ako symbolický dar Čáčova-
nov od pani Kristíny Sukopčákovej

13.5. - Stretnutie starostov okresu Senica
s prednostom OÚ v Senici a odbor-
nými pracovníkmi z odboru škols-
tva a financovania o presune kom-
petencií k 1.7.

- Zasadanie Okresnej školskej rady
14.5. - Bratislava – rokovanie švajčiarsko-

slovenskej obchodnej komory
a rokovanie s viceguvernérkou NBS
Ing. Elenou Kohútikovou

- Bratislava - slávnostná večera na
počesť návštevy Marka Sutera, švaj-
čiarskeho poslanca

15.5. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
Colnej správy Senica Ing. Milanom
Sládkom o činnosti colníkov a spo-
lupráci s mestom Senica

15.5. - Zasadnutie členov rady ZMOS-u
-16.5. na Táloch.  Stretnutie s ministrom

školstva P. Ponickým a generálnym
riaditeľom sekcie základných
a stredných škôl pánom Galbavým
o presune kompetencií v školstve

16.5. - Stretnutie s generálnou riaditeľkou
sekcie financií ministerstva zdravot-
níctva Ing. Máriou Husárovou o pri-
pravenosti podkladov na prevod
Polikliniky Senica do majetku mesta

-  Rokovanie mestskej rady
-  Televízna beseda na tému: 3-týž-

denný pracovný pobyt  primátora
mesta Senica RNDr. Ľubomíra
Parízka v USA na pozvanie vlády USA

17.5. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
OR PZ v Senici plk. JUDr.
Eduardom Šedivým  o bezpečnosti

v meste Senica a príprave progra-
mov na prevenciu proti kriminalite

-  Pracovné rokovanie s kompletným
zborom MsP Senica o mzdovej
motivácii a stanovení priorít výkonu
služobnej činnosti mestskej polície

- Slávnostné stretnutie v Bratislave
na pozvanie veľvyslanca USA v SR
R. Weisera a ministra zahraničných
vecí SR E. Kukana pri príležitosti
návštevy J. Englera, guvernéra štátu
Michigan a predsedu Národnej aso-
ciácie guvernérov štátov USA

- Neformálne stretnutie  s ministerkou
Máriou Machovou

Bude ma! mesto  na kasárne?
(dokončenie zo str. 1)

Podľa jeho slov kúpna cena pre mesto sa
pohybuje medzi týmito sumami.

Mesto o majetok kasární za rozumnú
cenu má stále záujem. Pritom z mestského
rozpočtu si to vyžiada ďalších približne 5
miliónov Sk na zabezpečenie areálu pred
zdevastovaním a jeho úprava.  O tom, či a
za akú cenu sa má mesto o vojenský maje-
tok uchádzať, sa bude hovoriť aj na mest-
skom zastupiteľstve. Mesto zatiaľ ponúklo
sumu 1 milión korún, ktorá však podľa minis-
tra nie je akceptovateľná. Obe strany si však
vytvorili priestor na ďalšie rokovanie.  V prí-
pade, že by ďalšími rokovaniami o cene     za
kasárne nedošlo k dohode, by tento objekt
išiel do osobitného ponukového konania,
kde by už dostali šancu aj iní  záujemcovia. 

bar



4

Správy z radnice

Priority mestského rozpo#tu
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25.apríla

schválilo rozpočet mesta pre  rok 2002. Tvorba rozpočtu  bola
ovplyvnená troma skutočnosťami a to: novou rozpočtovou
skladbou, ktorou sa   nový rozpočet od  starého odlišuje, preto
ho občania na vývesnej tabuli nemohli so starým porovnať,
ďalej zákonom o štátnom rozpočte, ktorý nám každoročne
určuje  výšku podielových  daní od štátu (príjem z daní  fyzic-
kých, právnických osôb  a cestnej  dane)  a nakoniec  novela
zákona o rozpočtových pravidlách,  z ktorej vyplynula najmä
povinnosť vytvoriť rozpočty dva  bežný rozpočet a kapitálový
rozpočet. 

Bežný rozpočet slúži na pokrytie bežných výdavkov (mzdy,
energie, údržba, dane, poplatky,  príspevky ap.) pre  bežný život
mesta, ako sú strediská mestskej polície, požiarnej ochrany, sprá-
vy, Rekreačných služieb mesta Senica, Mestského  kultúrneho
strediska, detských  jaslí,  úhrady prác od Technických služieb
ap. Kapitálový  rozpočet slúži na pokrytie kapitálových výdav-
kov, ako sú napríklad realizácie nových stavieb, nákupy pozem-
kov, objektov, strojov,  techniky ap. Možnosti výdavkov sa vždy
odrážajú od tvorby príjmov, ktoré v tomto roku vychádzajú
najmä zo spomínaných podielových daní, miestnych a správ-
nych poplatkov, príjmov z prenájmov a predajov majetku, zobra-
tých úverov a prevodov z mimorozpočtových fondov.

Pri tvorbe príjmov sme vychádzali zo známych skutočností
vyplývajúcich zo zákona (dane), skutočností z predpisov (daň z
nehnuteľností), výmerov (poplatky), zmlúv (prenájmy) atď.
Celková výška príjmov by mala dosiahnuť 128,145 mil. Sk,
z čoho  94,397 mil. Sk sú bežné príjmy. V rámci nich  očakáva-
me 28,840 mil.  Sk dane  z príjmov fyzických osôb, 7,2 mil. Sk
z príjmov právnických osôb, 23,5 mil. Sk  daň z nehnuteľností,
5,2 mil. Sk cestnej dane, 4,875 mil.  Sk miestnych  poplatkov, 8
mil. Sk poplatok za zber,  odvoz a zneškodňovanie komunál-
nych  odpadov, 2,8  mil. Sk za prenájmy, 3,4  mil. Sk správnych
poplatkov,  zostatok  z r. 2001 predstavuje 7,312 mil. Sk. V rámci
prevodov uskutočníme prevod do rezervného fondu vo výške

2,75 mil.  Sk (v rámci neho je prevod 2 mil. Sk z cestnej  dane,  kto-
rej  použitie  určí  mestské  zastupiteľstvo neskôr), prevod do
fondu Pro Senica vo výške 1,396 mil. Sk, prevod z fondu rozvoja
bývania 3,4 mil. Sk ap. Na pokrytie časti kapitálových výdavkov
použijeme 2,685 mil. Sk  bežných príjmov. 

Bežné výdavky predstavujú sumu 91,712 mil. Sk, z čoho naj-
vyššie položky tvoria: výdavky správy 18,911 mil. Sk, príspevok
Rekreačným službám mesta Senica 13,8 mil. Sk, príspevok
Mestskému kultúrnemu stredisku 5,289 mil. Sk,  mestská polícia
6,8 mil. Sk, údržba ciest a chodníkov 6,746 mil. Sk, údržba zelene
4,8 mil. Sk, vývoz odpadov 12,150 mil. Sk, výdavky spojené s pre-
najatými priestormi 5,017 mil. Sk, výdavky na  elektrické osvetle-
nie  mesta a jeho  údržbu 5,7 mil. Sk, splácanie úverov a úrokov
z nich 3,715 mil. Sk, detské jasle 0,92 mil. Sk. V rámci nižších polo-
žiek sa budú  napríklad realizovať: stravovanie  dôchodcov 650
tis. Sk, dávky sociálnej pomoci 310 tis. Sk, požiarna ochrana 271
tis. Sk, vysielanie TV SEN a tlač Našej  Senice 862 tis. Sk, infor-
mačný systém mesta 250 tis. Sk ap.

V rámci kapitálového rozpočtu tvoria jeho príjmy 33,748 mil.
Sk a výdavky 36,433 mil. Sk (rozdiel  je dotovaný zo spomínaných
bežných príjmov). Príjmy počítajú s tržbami za predaj budov vo
výške 2,5 mil. Sk, predaj pozemkov za 6,998  mil. Sk a zobratie
štátneho úveru na výstavbu bytov pre mladé rodiny  a prestavbu
budovy Agostavu a.s. na byty  pre  mladé  rodiny  vo  výške
24,250 mil. Sk. Za najvyššie výdavky okrem použitia úverov
možno považovať nákupy pozemkov za 1,59 mil. Sk, na realizá-
ciu nových  stavieb je vyčlenených 3,35 mil. Sk s tým, že za  900
tis. Sk sa zrealizujú nové  parkoviská a 2,45 mil. Sk sa ponechajú
ako rezerva, 945 tis. Sk  je na zaplatenie  prvej polovice  sumy za
reakreačný areál  na Kunovskej  priehrade po Zväze družstevných
roľníkov  (na  pláži),  1,2  mil.  Sk sa použilo na realizáciu novej
kuchyne v DPD  a 500 tis. Sk  na protipožiarne dvere v DPD I.
etapa, 500 tis. Sk na  rekultiváciu skládky Prietrž, 2,276 mil. Sk
pokryje nákupy výpočtovej  techniky a programov, technického
vybavenia (klimatizácia sobášnej miestnosti), kancelárskych stro-
jov ap.

Ing. Milan Jurík
vedúci odd. financií MsÚ

Kapitálový rozpočet v roku 2002 (v tis. Sk) Výdavky

Kapitálový rozpočet v roku 2002 (v tis. Sk) Príjmy

Bežný rozpočet v roku 2002 (v tis. Sk) Výdavky

Bežný rozpočet v roku 2002 (v tis. Sk) Príjmy



5

Mozaika z mesta

Za profesorom 
Jozefom Potočárom

To je ten neslýchane ťažký okamih,
keď poznáš, že už ďalej viacej nemôžeš,
si ako v tráve pohodený spiež, na planej
hruške uvädnutý list.

A ty si chcel až k srdciam ľudí prísť
a zostať v nich...

To sa vám, vážený pán dirigent, úplne
podarilo, zostanete v našich srdciach až
pokiaľ budeme žiť.

Rozdávali ste sa šesť desaťročí, rozsie-
vali krásu a čaro hudby s láskou, s neko-
nečnou trpezlivosťou a precíznosťou ste
vytvorili náročné a neopakovateľné inter-
pretácie stoviek skladieb, vychovali ste
tisícky nadšencov zborového spevu, ktorí
ponesú vašu štafetu. Nikto z nich nebude
taký ako vy, ale bude v nich pretrvávať
váš duch.

Rozdali ste sa celý, od Skalitého po
Bratislavu, od Senice cez Viedeň,
Lambach, milovanú Marseille, Tavragonu,
Barcelonu, cez vznešený Paríž, Brémy, po
Miedzuzdroje, Levkas a Rím...

Vaša Cantilena, s ktorou ste prežili
štvrťstoročie vašich aktívnych rokov zbo-
rového života, si uvedomuje, že zo všet-
kých ciest sa človek môže vrátiť, ak zblú-
dil, ak nedošiel, kam mal, ale na tejto
poslednej sa stopa zrazu stratí a nieto
návratu tam, odkiaľ prichádzal. 

Bolestným pohľadom sme sa navždy
rozlúčili a budeme uchovávať spomienky
na váš neopakovateľný zmysel pre vtip,
obdivuhodný optimizmus a entuziazmus,
na vaše kúzelné ruky, na prenikavý
pohľad vašich očí...
Po zemi si rozdal svoje piesne.
Osud náhlil, šlo sa naživo.
Ani raz sa nepomýlil - presne
dopadlo jeho kladivo.

Ďaleko je vidieť za jesene.
Opadol už opar zmyslový.
Nebo je tak čisto zametené,
že to už len slza vysloví.

Za všetko vám, vážený pán dirigent,
ďakujeme.

(Posledné vyznanie speváckeho zboru
Cantilena svojmu dirigentovi PhDr.
Jozefovi Potočárovi, ktorý zomrel v Bra-
tislave 26. 4. vo veku 81 rokov. Umelec-
kým vedúcim Cantileny a dirigentom bol
25 rokov a zbor priviedol medzi popredné
amatérske zborové telesá na  Slovensku.)

Medzinárodné impulzy
prospešné 

Vzhľadom na veľmi intenzívne kontak-
ty, ktoré Senica a Záhorie má so Švajčiars-
kom a konkrétne s mestečkom Herzogen-
buchsee, navštívil veľvyslanec Švajčiarska
Thomas H. R. Wernly Senicu a Záhorie už
viackrát. V utorok  14. mája absolvoval
v Senici spolu s manželkou Brigitou roz-
lúčkovú návštevu, ktorá sa uskutočnila pri
príležitosti ukončenia jeho diplomatickej
misie na Slovensku. Spolu s ním prijal pri-
mátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek na
radnici aj  poslanca švajčiarskeho parla-
mentu Marka Sutera. 

Jeho Excelencia T. Wernly v tejto súvis-
losti povedal, že Senica je jediné mesto,
ktoré navštívil  a označil ju za neporovna-
teľnú. Na otázku, ako bude o Senici hovo-
riť vo Švajčiarsku, povedal: „Toto relatívne
malé mesto je výnimočné v tom, že sa
orientuje na spoluprácu so zahraničím
a vie využiť kontakty so svetom. Hovorí
o tom spolupráca s Herzogenbuchsee
a tiež nedávna návšteva primátora Senice
v USA a ďalšie perspektívne vzťahy s re-
giónmi v iných krajinách." Na margo spo-
lupráce regiónov vyzdvihol, že dobré
vzťahy  znamenajú   veľký prínos pre obe
zainteresované strany. V Senici sa rozví-
jajú o to intenzívnejšie, že ako poradca
senického primátora pôsobí  od 1. februá-
ra 2001 Peter Horváth, vyslanec švajčiars-
kej nadácie Danubio. Jeho úlohou je
pomáhať Záhoriu v nadväzovaní kontak-
tov so švajčiarskymi partnermi a prispieť
k realizácii mnohých užitočných progra-
mov. Rozvíjajú sa v oblasti kultúry, športu,
organizácií tretieho sektora, v podnikateľs-
kej sfére. Poslanec Mark Suter takisto
vyzdvihol aktivity senickej radnice sme-
rom k zahraničiu.  Tie podľa neho  posú-
vajú mesto na inú úroveň a sú predpokla-
dom väčšieho záujmu zahraničných inves-
torov a následného rozvoja.

Thomas Wernly navštívil Senicu tohto
roku už trikrát. Prvá z tohtoročných
návštev pána veľvyslanca sa týkala realizá-
cie rekvalifikačného kurzu pre rómske
ženy, ktorý zabezpečuje ÚS SČK Senica
v Kuklove a finančne na  projekt prispela aj
švajčiarska vláda. Zúčastnil sa tiež na otvo-
rení fabriky Delphi, kde sú umiestnené
niektoré stroje švajčiarskej výroby. 

Viera Barošková

Silvestra Fordinála, 
ved. odd. MsÚ 

Úspora sa prejavila
Vo februári minulého roka sme infor-

movali občanov o zámere zefektívniť
verejné  osvetlenie v meste.  Úsporu
nákladov sa mesto rozhodlo robiť dvomi
spôsobmi – reguláciou spotreby namon-
tovaním regulátorov a modernizáciou
svietidiel. Pán Fordinál, podarilo sa zámer
realizovať a s akými výsledkami?  

- V máji 2001 začali v meste fungovať
regulátory  verejného osvetlenia namonto-
vané firmou Ing. Vladimír Kesegh
Bratislava, ktoré boli namontované  na šesť
odberných miest v meste. Regulátory
umožňovali  tri voliteľné úrovne vstupného
napätia a prepínanie do vopred  zvoleného
režimu prevádzky. Po roku fungovania kon-
štatujeme, že spotreba na týchto odber-
ných miestach  preukazuje úsporu  30 981
kWh.  Cena za 1 kWh je v súčasnosti
2,64 Sk. Vo finančnom vyjadrení úspora
činí 81 789,70 Sk. Percentuálna úspora
v porovnaní so spotrebou od mája 2000 do
apríla 2001 predstavuje 11,01 percenta. 

Investícia na vyhodnotených odberných
miestach predstavuje hodnotu 345 000 Sk.
Pri predpokladanom ročnom zvyšovaní
cien elektrickej energie v priemere o 10
percent je návratnosť investície v časovom
vyjadrení do apríla 2004. Doba návratnosti
teda predstavuje 3 roky a 8 mesiacov.  

V ďalšom období sa zameriame na
výmenu poškodených a opotrebovaných
svietidiel za úspornejšie a efektívnejšie
typy, čo by sa malo realizovať už v tomto
roku. NS

???otázka pre

Prvý raz v galérii
Tvorbu jedného z našich najznámejších

keramikárov Jozefa  Sušienku si bude
môcť  verejnosť pozrieť v Záhorskej galé-
rii. V Senici a na Záhorí vôbec  sa predsta-
vuje s klasickou, modernou i úžitkovou na
autorskej výstave po prvý raz. Výstava je
pripravená v spolupráci s Nitrianskou galé-
riou. Umelec, ktorý si pripomína 65. naro-
deniny, je členom medzinárodnej asociá-
cie keramikárov AIC od roku 1971 v Žene-
ve a v súčasnosti  pôsobí  ako pedagóg na
UCM v Trnave.

bar

Kurzy pre deti 
V mesiacoch apríl a máj uskutočnilo

CVČ Stonožka v Senici v spolupráci s OÚ-
OŠMaTK v Senici tri základné kurzy pre žia-
kov všetkých senických základných škôl.
Snažili sme sa  prispieť k zmierneniu
dopravnej nehodovosti a znížiť počet
dopravných nehôd, na ktorých sa podieľajú
deti, naučiť ich ovládať niektoré základné
prvky prvej pomoci a napomôcť k zníženiu
počtu požiarov. Všetkých kurzov sa zúčast-
nilo 921 žiakov so svojimi učiteľmi. 

Kurz dopravnej výchovy absolvovali
žiaci 1. ročníkov a oboznámili sa so základ-
nými pravidlami cestnej premávky pre
chodcov a cyklistov. Kurz zdravotnej
výchovy, základy poskytovania prvej
pomoci zase  boli určené žiakom 3. roční-
kov. Štvrtákom boli určené základné pravi-
dlá požiarnej výchovy, čo by malo prispieť
k zníženiu požiarov, na ktorých sa podie-
ľajú deti. Naše poďakovanie patrí riaditeľs-
tvám ZŠ za pochopenie a ústretovosť, kto-
rou napomohli k uskutočneniu týchto kur-
zov a samozrejme OR PZ SR - dopravnému
inšpektorátu v Senici, Slovenskému Červe-
nému krížu v Senici a OÚ - odboru požiar-
nej ochrany v Senici za milú a príkladnú
spoluprácu. 

Oľga Kučková
zástupkyňa riaditeľky CVČ

Seni čania v parlamente
Obrázky detí s témou životného prostre-

dia budú mať možnosť uvidieť poslanci
Národnej rady SR od 18. do 25. júna. Pôjde
o výber najlepších prác z výtvarnej súťaže pri
príležitosti Dňa Zeme, ktorú zorganizovalo
Hornozáhorské osvetové stredisko Senica
a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
v Senici. Výstava je realizovaná vďaka inicia-
tíve poslanca NR SR L. Ambroša, ktorý je pra-
videlným hosťom osláv Dňa Zeme v Senici
a ktorý v Bratislave sprostredkoval  prezentá-
ciu prác senických detí v našom parlamente. 

Ľ. K. 
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Poznáte povinnosti
motocyklistu?

V súvislosti s nadchádzajúcou letnou
turistickou sezónou po cestách vo zvý-
šenej miere jazdia motocyklisti.
Okresný dopravný inšpektorát v Senici
touto cestou chce informovať vodičov
motocyklov o ich povinnostiach a pou-
kázať na najčastejšie priestupky tejto
skupiny účastníkov cestnej premávky. 

Okrem všeobecných povinností vodi-
čov a pravidiel cestnej premávky, ktoré sú
obsiahnuté v zákone NR SR č. 315/1996
Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách, v znení neskorších predpisov sa
na vodičov motocyklov a ich spolujazd-
cov vzťahujú aj niektoré špecifické usta-
novenia tohto zákona. V zmysle týchto
ustanovení napríklad.:

1. vodič motocykla je počas jazdy
povinný vhodným spôsobom chrániť si
zrak najmä okuliarmi alebo ochranným
štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť
jazdy v hmle, pri snežení alebo v daždi

2. vodič motocykla je povinný počas
jazdy oboma rukami držať riadidlo moto-
cykla okrem prípadu, keď dáva predpísa-
né znamenie 

3. vodič motocykla a jeho spolujazdec
sú povinní počas jazdy používať riadne
upevnenú schválenú ochrannú prilbu

4. vodič motocykla a jeho spolujazdec
nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť 

5. vodič motocykla je povinný aj za
neznníženej viditeľnosti jazdiť s rozsvie-
tenými stretávacími svetlami

6. vodič motocykla smie jazdiť rých-
losťou najviac 90 km/h

7. na druhom sedadle motocykla sa
nesmie prepravovať osoba mladšia ako
12 rokov. Bočné sedenie osôb prepravo-
vaných na motocykli je zakázané

8. bez pripevnenej tabuľky s pridele-
ným evidenčným číslom alebo s nečitate-
ľnou alebo poškodenou tabuľkou sa
motocykel nesmie používať v cestnej pre-
mávke ani nechať stáť na ceste. 

Najčastejšie sa vodiči motocyklov
dopúšťajú priestupkov proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky konaním,
že počas jazdy nepoužívajú riadne upev-
nenú schválenú ochrannú prilbu, za
nezníženej viditeľnosti jazdia bez roz-
svietených stretávacích svetiel, používajú
na jazdu motocykle, na ktorých nie je pri-
pevnená tabuľka s prideleným evidenč-
ným číslom a tým, že obťažujú ostatných
účastníkov cestnej premávky nadmerným
hlukom alebo zbytočným ponechaním
motora stojaceho motocykla v chode. Za
uvedené konania im môže byť príslušní-
kom Policajného zboru uložená pokuta
do výšky 2000 Sk. Za prekročenie povo-
lenej rýchlosti im môže byť uložená
pokuta do výšky 7000 Sk a zákaz činnos-
ti do 12 mesiacov.

Mgr. Marek Mach
riaditeľ ODI Senica

Neodkladajte výmenu
Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ

v Senici oznamuje držiteľom vodičských
preukazov vydaných do 31. 12. 1992, že
tieto vodičské preukazy zostávajú v platnos-
ti do 31. 12. 2002. Po uplynutí tohto termínu
sú vodičské preukazy vydané do 31. 12.
1992 neplatné a nebude možné nimi preu-
kazovať oprávnenie na vedenie motorového
vozidla pri kontrolách v cestnej premávke. 

Z dôvodu zabezpečenia plynulej výme-
ny žiadame držiteľov takýchto vodičských
preukazov, aby ich výmenu neodkladali na
koniec roku 2002, kedy bude predpoklad
zvýšeného počtu žiadateľov o ich výmenu. 

Na výmenu vodičských preukazov vyda-
ných do 31. 12. 1992 je potrebné predložiť
vyplnenú žiadosť, platný doklad totožnosti,
zaplatiť správny poplatok vo výške 100 Sk,
odovzdať pôvodný vodičský preukaz a so
žiadosťou predložiť 1 ks neretušovanej
farebnej alebo čiernobielej fotografie s roz-
mermi 3,5 x 4,5 cm.

Mgr. Marek Mach, riaditeľ ODI Senica

Tane#ný sviatok v Senici
7. a 8. júna 2002

bude Mestské kultúr-
ne stredisko Seni-
ca hostiteľom ta-
nečníkov z celé-
ho Slovenska,
ktorí zavítajú
do nášho mes-
ta na Majstrovs-
tvá Slovenska
Slovenskej tanečnej organizácie disciplín
IDO. 

Organizátorom súťaže je Mesto Senica,
MsKS Senica a tanečná skupina SCREAM.
K termínu uzávierky bolo do súťaže prihlá-
sených 35 tanečných súborov zo Slovenska
a z Českej republiky. STO D IDO (Slovenská
tanečná organizácia  disciplín IDO)  zastre-
šuje okolo 1 500 tanečníkov, choreografov
a vedúcich súborov a každoročne sa pod jej
záštitou konajú celoslovenské súťaže, súťa-
že s medzinárodnou účasťou a nominančné
súťaže na Európske a svetové šampionáty.

Mesto Senica a jej tanečné skupiny SCRE-
AM a SONNY získali v minulých rokoch
významné medzinárodné úspechy.  SCRE-
AM je úradujúcim Majstrom Slovenska za
rok 2001 v disciplíne Disco-dance chlapci –
detská veková kategória, Hip-hop duo – ju-
niori-  a Disco-dance skupina – hlavná veková
kategória a Majstrom sveta v Hip-hop duo –
juniori pre rok 2001 je Ina Kopecká a Zuzka
Závodná. Skupina SONNY je Majstrom
Slovenska v Dance show formáciách.

Na tohtoročných Majstrovstvách
Slovenska v Senici sa bude súťažiť v 14 dis-
ciplínach v dance show – duo, skupiny, for-
mácie detskej vekovej kategórie a juniorskej
vekovej kategórie, v hip-hop disciplínach
a disco dance disciplínach juniorskej veko-
vej kategórie a v disco-show formáciách
hlavnej vekovej kategórie.  Súťaž je rozdele-
ná do dvoch súťažných dní, v poobedných
hodinách budú prebiehať vyraďovacie kolá
a od 18.00 hod. sa uskutoční finále najús-
pešnejších jednotlivcov, skupín a súborov.

Pozývame všetkých priaznivcov, aby prišli
povzbudiť domáce súbory  a nechali sa oča-
riť krásou a dynamikou moderného tanca. 

K.V.

Bola ajjazda zru#nosti
Dňa 21. mája usporiadalo CVČ Stonožka

v Senici v spolupráci s OÚ-OŠMaTK v Senici,
OR PZ - dopravným inšpektorátom v Senici
a firmou Dema v Senici Majstrovstvá okresu
dopravnej súťaže základných škôl. Súťaže sa
zúčastnilo 11 družstiev zo 7 ZŠ nášho okresu,
a to: I. a IV. ZŠ v Senici, ZŠ Borský Mikuláš,
Dojč, Jablonica, Sobotište a Štefanov, ktoré
súťažili v dvoch kategóriách.  

Všetci súťažiaci preukázali svoj um a zruč-
nosť či už v prvej teoretickej časti, ktorá spočí-
vala v testoch z pravidiel cestnej premávky,
a tiež v druhej praktickej časti, v ktorej preko-
návali 10 prekážok v jazde zručnosti na bicykli. 

Po vyrovnanom súboji nakoniec boli
v mladšej kategórii prví traja ZŠ Jablonica, ZŠ
Borský Mikuláš a ZŠ Dojč. Trojica najlepších
v kategórii starších: ZŠ Sobotište,  IV. ZŠ
Senica, I.ZŠ Senica. Všetkým súťažiacim srdeč-
ne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu svo-
jich škôl. Poďakovanie patrí pánom učiteľom
a pani učiteľkám, ktorí žiakov na súťaž zodpo-
vedne pripravili, tiež príslušníkom dopravnej
polície z OR PZ v Senici a firme Dema za vyni-
kajúcu spoluprácu pri zdarnom priebehu súťa-
že, čím napomáhajú pri výchove našej naj-
mladšej generácie. Veríme, že víťazi kategórie
starších (ZŠ Sobotište), ktorí postupujú na
krajské kolo do Trnavy, budú príkladne repre-
zentovať náš okres Senica a držíme im palce.

Oľga Kučková, zástupkyňa riaditeľky CVČ

Výro#ie SZZ
Slovenský zväz záhradkárov si tohto

roku pripomína 45. výročie svojho vzniku a
túto príležitosť využili na slávnostné zasad-
nutie okresnej organizácie 22. mája.
Stretnutiu, na ktorom  bilancovali, ale sa
i zamýšľali nad budúcnosťou  organizácie,
predchádzalo prijatie popredných funkcio-
nárov primátorom mesta RNDr.Ľ. Parízkom
v obradnej sieni radnice. Bol medzi nimi
i zakladateľ záhradkárstva v Senici 92-ročný
Jaroslav Freitag, ktorému srdce stále bije
pre túto ušľachtilú ľudskú činnosť. Primátor
mesta ocenil vzťah  záhradkárov k prírode,
pôde, životnému prostrediu, ktoré stále
pomáhajú zveľaďovať. Vďaka ich neúnavnej
práci sa mnohé lokality premenili na prekvi-
tajúce osady.  Pri tejto príležitosti vyzdvihol
aj   ústretový krok SZZ pri výmene pozem-
kov pri budovaní fabriky Delphi. bar
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S 1. májom sa spája Sviatok práce a symbo-
licky v jeho  predvečer 30. apríla sa na Čáčovs-
kej ceste v slávnostnej atmosfére otvárala fabri-
ka Delphi. Premiér vlády SR Mikuláš Dzurinda
bol 1. mája 2001 pri položení základného kame-
ňa a bez jedného dňa do roka stál pri otvorení jej
brán, keď zdôraznil, že tento príklad dokazuje,
že na Slovensku sme schopní  dosahovať európs-
ku kvalitu vo svetových termínoch. Zahraničnú

investíciu a s ňou nové pracovné miesta označil za veľký impulz nielen pre
tento región, ale i celú republiku. V Delphi  sa kompletujú elektrické káblové
zväzky pre vozidlá vyrábané v koncerne Wolksvagen. Generálny riaditeľ
Delphi  Hans Joachim Bernien pripomenul, že pred rokom mala firma dvoch
zamestnancov, dnes má 266 a do konca roka presiahne počet zamestnancov
hranicu  tisíc. Začiatkom mája sa v Delphi vyrábalo 70 káblových zväzkov
denne, čo je určené do 5 automobilov. Pri sériovej výrobe sa bude denne pro-
dukovať kabeláž pre 400 áut . 

Slnečné a teplé počasie prilákalo na prvomájové Námestie oslobodenia
700-800 ľudí, ktorí si vypočuli príhovor ministra financií SR Františka Hajnoviča
a potom tlieskali tanečnému, speváckemu i hudobnému  umeniu folklórneho
súboru Kopaničiar z Myjavy. V predpoludňajšom programe účinkovala tiež
Seničanka a skupina Nabetón z CVČ. Stranu pripravila Viera Barošková

Foto autorka (4), archív E.W.

M á j  f o t o o b j e k t í v o m
Máj nazývame najkrajším mesiacom roka. Asi právom. Príroda, ktorá po zime opäť nadobudla plnú silu, vzbudzuje aj v človeku krásne

pocity prebúdzania nových síl, očakávania. Preto k dávnym zvykom patrí stavanie mája, ktorý sa udržal aj u nás. V mestskej časti Čáčov je
tradícia pevne zakorenená a široko-ďaleko nemá obdobu. Do tradičného ľudového odevu sa oblečú pri tejto príležitosti takmer všetci oby-
vatelia a spoločne prejdú s muzikou od domu k domu celú dedinu. Tohto roku sa stavania mája 27. apríla zúčastnilo okolo 600 ľudí a čoraz
častejšie sa prichádzajú pozrieť i hostia. Tentoraz boli účastníkmi  tejto jarnej slávnosti i hostia z Trutnova primátor Mgr. I. Adamec so svo-
jimi spolupracovníkmi, ktorých sprevádzal zástupca primátora Senice Mgr. O. Krajči. Pre zdarný priebeh akcie sú dôležití aj sponzori
a organizátori vyjadrujú vďaku primátorovi MsÚ RNDr. Ľ. Parízkovi a F. Beňovi.

Tancuje sa na priedomí i na ulici.

Pred novučičkou fabrikou privítal predsedu vlády viceprimátor
Mgr. O. Krajči.

Dobrú náladu vyjadrujú  spevom.

Krásne kroje má i najmladšia generácia.  

Kopaničiar 
na  pódiu.

Predseda vlády (druhý zľava) si so záujmomprezrel výrobnú halu. Sprevádzal ho H. J.Bernien (druhý sprava). Švajčiarsky veľvysla-nec v SR Thomas Wernly (vľavo).

Pohľad z pódia na námestie.
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Zamyslenie ku Dňu detí 
Čo deti potrebujú 

Deti - ako krehko znie toto slovíčko,
ako jeho samotná podstata. Deti sú
veľkým zmyslom nášho života, naša veľká
radosť a potešenie v ťažkých chvíľach
nášho života, keď sa nám zdá všetko
fádne a beznádejné. Deti - sú naším
impulzom pre riešenie niekedy neriešiteľ-
ných situácií. Deti - sú naším pokladom. 

Byť rodičom je veľmi veľká zodpoved-
nosť, čo si veru niekedy niektorí mladí ľudia
nevedia dosť uvedomiť. Deti sú pokračova-
teľmi nášho rodu a je veľmi dôležité, akú
"pôdu" im sme schopní pripraviť do života.
Stačí niekedy veľmi málo a my dospelí
v záujme svojho pohodlia či nevedomosti
pokazíme už v začiatku krehkú dušičku
dieťaťa, ktoré by možno za iných podmie-
nok vyrástlo v úspešného mladého človeka. 

Častokrát sme svedkami, ako sa mladé
mamičky stretávajú v parku so svojimi rato-
lesťami. Je správne, keď sa deti nachádzajú
v čistom prostredí, kde sa môžu pohrať
a spoznávať zároveň kus prírody, avšak
nemôžeme súhlasiť so spôsobom, akým sa
im "venujú" niektoré mladé mamičky.
V zápale družnej debaty a s cigaretou
v ústach im veľakrát ujde aj taká vec, že die-
ťatko  v tráve objaví pre neho neznámu vec
a, pochopiteľne, ju chce bližšie spoznať.
Nuž a táto neznáma vec nie je  nič  iné ako
výkal niektorého psa, ktorých je v parku
neúrekom. Keď to mamička zbadá, čo
urobí? Pochopiteľne, vidí chybu v dieťati
a potrestá ho. Nuž,  ale či to nie je práve jej
chyba, že sa dieťaťu nevenuje a zaujíma ju
viac, čo porozpráva priateľka? 

Bolo by možné porozprávať oveľa viac,
ako dnešná generácia vychováva svoje deti
a aj to, že mnohí rodičia, ktorí dávajú zo
seba deťom všetko, sa právom potom
môžu dožiť veľkej odplaty od nich. 

Pre každé dieťa je veľmi dôležitá rodina
a ľudia, ktorí ich vedú cestou života, či už
sú to učiteľky z materských škôl, potom uči-
telia zo základných a stredných škôl, vycho-
vávatelia. Citovo sú však deti najviac viaza-
né na rodičov a starých rodičov. Je úsmev-
ný výrok, ktorý som viackrát  počula a ktorý
znie: "Rodičia sú na to, aby deti vychováva-
li a starí rodičia sú na to, aby ich rozmazná-
vali". Je to dosť nadsadené, pretože rozum-
ným starým rodičom veľmi záleží na ich
vnúčatkách a maximálne sa snažia pomá-
hať rodičom pri výchove. Oni totiž už majú
skúsenosti s výchovou svojich vlastných
detí a veľakrát riešia tú či onú situáciu roz-
vážnejšie a citlivejšie. 

Ešte by som sa chcela vyjadriť aj k tzv.
"opičej láske". To je taká láska rodiča, kedy
rodič dovolí dieťaťu všetko, len nech on má
pokoj a svoje pohodlie. Čo už len môže
vyrásť z takéhoto "samorastu"? 

Dieťa nie je hračka, ktorú, keď nechce-
me, môžeme odložiť. Je to naša krv,  ktorá
sa vždy prihlási pri ťažkej situácii a veľmi to
bolí, keď si nemôžeme pomôcť. 

Naše deti si zaslúžia našu pozornosť
a tiež obetavosť. Venujme sa im, zisťujme
ich schopnosti a podporujme ich v nich,

rozprávajme sa s nimi o veciach dobrých aj
zlých, aby boli pripravené do toho bludiska,
ktoré nazývame prosto "život".  Každý z nás
dospelých bol dieťaťom a všetci sme si do
života priniesli veľa dobrých, ale aj zlých
skúseností. Nedopusťme, aby aj tieto naše
krehké dušičky mali zlé skúsenosti. Veď
vieme, ako to bolí a ako ťažko sa s mnohý-
mi zlými skúsenosťami  vyrovnáva a veľa-
krát nás to v mnohom aj v dospelosti
poznačilo. 

Doprajme im dni "plné slnečných lúčov
" v prítomnosti všetkých blízkych, ktorí  im
dávajú pre ne to najcennejšie - lásku a maxi-
málnu pozornosť, a to nielen v deň, kedy
oslavujú svoj sviatok, ale počas celého
roka, počas ich detstva, počas dospievania.
Určite sa dočkáme od nich odplaty, a to aj
v tom, že aj oni budú svoje deti vychovávať
rozumne a s citom. 

Milé naše deti!  K vášmu sviatku vám zo
srdca prajem radostný, veselý  život, plný
zaujímavých zážitkov, veľa dobrých kamará-
tov, dobrých učiteľov a vychovávateľov
a hlavne dobrých rodičov a starých rodičov.

Mária Bezdeková

"Oheň – pomocník, oheň - ničiteľ " –
takto pomenovala svoju výtvarnú prácu
Lucia Beňková, s ktorou sa zúčastnila súťa-
že v kreslení a maľovaní na témy požiarnej
ochrany v minulom roku. Všetkých 294
detí, ktoré sa vlani  súťaže zúčastnili, preu-
kázali svojimi prácami veľmi dobrú zna-
losť požiarneho nebezpečia, tiež správne
vytušili možné príčiny vzniku požiarov.
Možno by mohli tieto deti poučiť aj niek-
torých dospelých, napríklad o rizikovosti
vypaľovania suchých porastov, pri ktorých
vzniklo od začiatku tohto roka  len
v Senickom okrese 20 požiarov (z celko-
vého počtu 45). Nedbanlivosť dospelých
sa v Senici  v tomto roku smutne prejavila
stratou jedného ľudského života a požia-
rovosť už do mája zavinila len v našom

meste priamu škodu 611 000 Sk.
Odborná porota pre súťaž v kreslení už

v minulom roku konštatovala vysokú úro-
veň detských prác a veľký záujem detí. Aj
v tomto roku sa tešíme na množstvo krás-
nych výkresov, ktoré môžu deti všetkých
vekových kategórií odovzdať na mest-
skom úrade do 1. júna. Odborná porota
práce vyhodnotí a najlepších 20 bude
odmenených vecnou cenou. Pre verejnosť
bude sprístupnená výstava súťažných prác
v Dome kultúry a v Múzeu L.
Novomeského v čase od 10. do 17. júna.
Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa usku-
toční 14. júna v Dome kultúry o 14. hod.
Deti, nielen maľujte, ale najmä v prírode
dávajte na oheň veľký pozor!                      

Dobrovoľní požiarnici

Kreslenie na témy po�iarnej ochrany

Ponuka CVČ na jún
" 1.6. o 8.30 a 14.  hod. 

MDD – Kunovská priehrada, podujatie
určené pre deti zamestnancov SH
a spoločnosti Hílek a spol.

" 8. 6. 
Deň detských radostí na Záhorí
- podujatie určené pre deti zamestnan-
cov MsÚ, VTSÚ, VÚ, OVS, OR PZ,
OÚ, SlSP, SP, VÚB

" 24. 6. 
Okresné kolo súťaže mladých záchra-
nárov

" 25. – 27. 6. 
Kalokagatia – celoštátna olympiáda
v hádzanej  s medzinárodnou účasťou

CVČ Stonožka sa už teší na leto a na
deti, pre ktoré má už pripravený zaujímavý
program v rôznych táboroch. Ich komplet-
ná ponuka bola uverejnená v minulom
čísle Našej Senice. Keďže sú ešte voľné
miesta, informácie ochotne poskytnú pra-
covníci CVČ na telefónnom čísle 651 3539. 

Pripravila Dana Kopecká
vedúca odd. CVČ
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Po období tréningov a nácvikov nových
choreografií nastalo obdobie tanečných
súťaží. Samozrejme na nich nemôže chýbať
ani tanečná skupina Sonny (na foto), ktorá
už 13. rok pôsobí pri Mestskom kultúrnom
stredisku v Senici pod vedením Andy
Jakubcovej.

Ich prvou súťažou bola celoslovenská
súťaž Top dancing v Topoľčanoch, kde tes-
tovali novú choreografiu s názvom Virtual
reality. V konkurencii 24 choreografií si
v kategórii Disco choreografie odniesli cenu
a pohár za choreografické stvárnenie. 

O tri týždne neskôr sa ako minuloročný
Majstri Slovenska zúčastnili Majstrovstiev
sveta v Prostějove a v kategórii Disco dance

formácie v konkurencii 18 choreografií
z Belgicka, Nemecka, Poľska, Dánska, Česka,
Talianska a Slovenska získali pekné 8. miesto. 

Zavŕšením ich snaženia sa boli
Majstrovstvá Slovenska v Žiline v dňoch 17. -
19. mája. Ich jediným cieľom bolo obhájenie
titulu majster Slovenska v kategórii Disco
dance formácie. Obhajoba sa podarila a tak
sa už tretíkrát po sebe stali Majstrami
Slovenska v uvedenej kategórii. 

Teraz súbor Sonny čakajú ešte jedny pre-
teky Majstrovstvá Slovenska v Senici a záve-
rečný koncert, ktorý bude 20. júna o 18.
hod. v Dome kultúry Senica a všetkých
priaznivcov tanca naň srdečne pozývame. 

A. J. 

V deň sprístupnenia 26. výstavy umeleckej fotografie ZSF sa
uskutočnila 6. mája v priestoroch Hornozáhorského osvetového
strediska (HOS) v Senici odborná prezentácia výrobkov firmy
CANON so zameraním na najnovšie digitálne fotoaparáty, spoje-
ná s odbornou prednáškou a názornými praktickými ukážkami.

Podujatie, ktoré sa konalo v rámci šesťdňovej predvádzacej akcie
najnovšej techniky značky CANON a prezentácie najmodernejšieho
digitálneho minilabu Fuji Frontier 330, bolo určené profesionálnym
i amatérskym fotografom s cieľom rozšíriť ich prehľad vo vývoji digi-
tálnej fotografie a odborné poznatky v používaní najnovších typov
digitálnych fotoaparátov, videokamier až po samotné spracovanie
digitálnej fotografie. Zúčastnení fotografi mali možnosť v otvorenej
diskusii dozvedieť sa rôzne zaujímavosti a získať odborné informácie
z oblasti digitálnej fotografie, prakticky si mohli vyskúšať používanie
digitálnej fototechniky.

Hlavným usporiadateľom podujatia bola firma JOKA Senica
v spolupráci s fotoklubom RETINA, spoločnosťou CANON Slovakia
s HOS, ktorej snahou okrem komerčnej aktivity bola i odborná
pomoc fotografom v orientácii najnovších druhov, typov a značiek
najmodernejšej fototechniky.

Súčasťou prezentácie bola i prehliadka 26. výstavy umeleckej
fotografie Zväzu slovenských fotografov, inštaláciou ktorej HOS
pokračuje v tomto roku významných fotografických výročí - 60. výro-
čia vzniku fotoklubu RETINA a nedožitých 80. narodenín význam-
ného senického a slovenského fotografa Jána Náhlika - v realizácii
ďalších podujatí a fotografických výstav.

Mladé talenty sa prejavili
V dňoch 29. a 30. apríla prezentovali

v ZUŠ svoje umenie interpretácie recitátori
okresov Senica a Skalica na regionálnej
súťaži v umeleckom prednese poézie
a prózy Hurbanov pamätník. 34. ročníka sa
zúčastnilo 39 detských recitátorov vybra-
ných zo 160 detí recitujúcich v piatich
obvodových súťažiach v Senici, Kútoch,
Skalici a Holíči a 20 študentov stredných
škôl, víťazov školských kôl. Sviatok mla-
dých talentov otvorila riaditeľka
Hornozáhorského osvetového strediska
RNDr. Ľubica Krištofová a prednesom ver-
šov G. Corsa Klaun recitátorka Mária
Danadová z Gymnázia zo Senice, víťazka
vlaňajšej celoštátnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Najlepší recitátori boli odmenení
diplomami a knižnými cenami, 15 detí
základných škôl a 5 študentiek stredných
škôl bolo odporučených postúpiť do krajs-
kej súťaže do Trnavy. Mesto Senica budú
v súťaži Trnavského kraja Hollého pamät-
ník zastupovať Marián Holenka (IV. ZŠ),
Lucia Danadová, Samuel Židek
(Gymnázium), Martin Mikuš, Michal
Kalman (I.ZŠ) a Ján Hyža (II.ZŠ). Študentov
stredných škôl budú reprezentovať gymna-
zistky Dagmar Dobríková, Mária Danadová
a Alena Kováčová. Organizátori
Hurbanovho pamätníka - Hornozáhorské
osvetové stredisko v Senici, Okresné úrady,
odbory školstva, mládeže a telesnej kultúry
v Senici a v Skalici, Záhorská knižnica
a ZUŠ v Senici víťazom blahoželajú
a želajú veľa úspechov v krajskej súťaži
v umeleckom prednese poézie a prózy
Hollého pamätníka 3. a 4. júna v Trnave.

J. Slezáková
HOS Senica

Úspechy tane čnej skupiny Sonny

Kolekcia najlepších fotografií
Odborná prezentácia najnov�ej
fototechniky

Účastníci odbornej prednášky.                          Foto Jozef Kalka

Po premiére výstavy v Ružomberku a ďalších výstavách v Spišskej
Belej, Zvolene, Žiline, Považskej Bystrici, mohli Seničania i ostatní
milovníci umeleckej fotografie vzhliadnuť túto výstavu v novej podo-
be i v Senici. Návštevníci mali možnosť obdivovať výstavnú kolekciu
- výber 83 najlepších fotografií od 41 významných slovenských foto-
grafov, členov Zväzu slovenských fotografov, ktorí sa v Senici pre-
zentujú svojou najnovšou fotografickou tvorbou, či už v oblasti kraji-
nárskej fotografie, zátiší, dokumentárnej fotografie, portrétoch alebo
experimente.

26. výstava umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov
bola sprístupnená verejnosti vo výstavných priestoroch ZOS do 30.
mája 2002. - vp -
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Ako na prijímačkách
V utorok 7. mája sa na viacerých

stredných školách na Slovensku usku-
točnili prijímacie skúšky. Prinášame
výsledky, ktoré v nich dosiahli žiaci
senických základných škôl.

Na 1. ZŠ je v 9. ročníku 48 končiacich
žiakov a všetci boli prijatí. Na gymnáziá
bolo prijatých 5 žiakov, na stredné
odborné školy (SOŠ) 21 žiakov, na stred-
né odborné učilištia 4.- ročné (SOU) 7
žiakov a na SOU 3.- ročné 15 žiakov.

Na 2. ZŠ je v 9. ročníku 69 končiacich
žiakov, z toho 68 bolo prijatých a jeden
žiak čaká na výsledok odvolacieho kona-
nia. Na gymnáziá bolo zobratých 14 žia-
kov, na SOŠ 26 žiakov, na SOU 4.- ročné
2 žiaci a na SOU 3.- ročné 26 žiakov. 

Na 3. ZŠ je v 9. ročníku 146 žiakov, z
toho prijatých 142. Na gymnázium prijali
19 žiakov, SOŠ 69 žiakov, SOU 4 ročné
11, SOU 3 ročné 40, OU 3 ročné 1, OU
2 ročné 2.

Na 4. ZŠ je v 9. ročníku 87 žiakov,
z toho bolo 83 prijatých, traja žiaci
čakajú na druhé kolo a jeden na odvola-
nie. Na gymnáziá zobrali 13 žiakov, na
SOŠ 37 žiakov, na SOU 4.- ročné 5 žia-
kov a na SOU 3.- ročné 28 žiakov. 

I. T. 

Stromy – naše bohatstvo
Stromy a parky sú bohatstvom a ozdo-

bou každého mesta. Je chvályhodné, že
i mesto Senica sa celoročne stará o výsad-
bu  stromov a udržiava ich. Je milé, že
počas niekoľkých rokov pribudne ďalšia
nová zeleň na takých miestach, kde to
bude potrebné. Senickí záhradkári ešte
v roku 1950 vysadili  okolo starého bitún-
ku (terajšia autobusová stanica) niekoľko
vŕb. Zostali tam z nich ešte tri. Už samot-
ný pohľad  na tieto stromy oživuje spo-
mienky na časy, keď boli vysadené. Za
tých vyše 50 rokov zmohutneli a narástli
do úctyhodnej výšky. Nech tieto stromy
pripomínajú súčasnej generácii obdobie,
kedy boli s láskou vysádzané.

Jaroslav Freitag

Za svet bez zbraní
Svet bez zbraní bol názov podujatia,

ktoré zorganizovalo Hornozáhorské osveto-
vé stredisko v Senici, Femina klub, SZOPK
a občianske združenie Sekultura. Poslaním
tejto akcie pre deti bolo upozorniť verejnosť
na rozrastanie sa násilia vo svete a urobiť čo
len malý krôčik, aby sa svet zmenil na pokoj-
nejší. Dátum 9. máj symbolizoval zároveň
koniec vojny a víťazstvo nad fašizmom.
Terajšie deti našťastie nezažili vojnu
a poznajú ju len z televíznych obrazoviek.
Avšak násilie je často ich denným spoloční-
kom, či už doma, v škole, na ulici, v kinách...
Je preto potrebné upozorňovať na tento
problém a snažiť sa ho riešiť. 

V dňoch 9. a 10. mája mohli deti do
Múzea L. Novomeského priniesť svoju hrač-
ku znázorňujúcu vojnu alebo násilie (zbra-
ne, vojakov, bojové vozidlá). Za túto hrač-
ku, ktorú bolo treba zavesiť na strom mieru,
si mohli žrebovať odmenu. Taktiež deti
mohli namaľovať aj obrázok znázorňujúci
mier, pokojný život a zapojiť sa do rôznych
hier v parku: mohli kresliť na chodník, skákať
vo vreci, triafať ceruzku do fľaše, preliezať
tunelom. Každé dieťa, ktoré sa podujatia
zúčastnilo sa dostalo do žrebovania o ceny:
zmrzlinu, šiltovky, hračky, sladkosti, omaľo-
vánky. Diplom a cenu za tri najkrajšie výkre-
sy dostali Michal Závodský, Martin Milota
a Michalka Kramárová. Poďakovanie patrí
tiež  sponzorom: discobar Pyramída,
Ohridská zmrzlina, Strana zelených, SLAPO,
čajovňa U sousedú, Smotko.

K vydarenému podujatiu patrilo i krásne
počasie a preto bolo prekvapujúce, že
o podujatie prejavili len malý záujem školy.
Korunu podujatiu však dal nemilý incident,
keď strom mieru, vyrobený z kartónu a pa-
piera v sobotu večer v Múzeu L.
Novomeského nerozvážny mladík podpálil.
To organizátorov podujatia utvrdilo v pre-
svedčení, že podujatí nabádajúcich k mieru,
to lerancii a spokojnému spolunažívaniu
v Senici nikdy nebude dosť. 

RNDr. Ľ. Krištofová

Strom mieru jednému z návštevníkov Múzea
L. Novomeského prekážal, keď ho zapálil.

Foto Simona Tóthová

POP Senica 2002
Vo štvrtok 9. mája sa v kinosále Domu

kultúry Senica uskutočnila súťaž mladých
interpretov populárnej piesne. Predsedom
odbornej komisie bol riaditeľ umeleckej
agentúry Talent v Bratislave PaedDr. Kamil
Baxa. Súťaže sa zúčastnili I., III. a IV. ZŠ
v Senici, ďalej ZUŠ a CVČ. Okrem nich
boli na súťaži i žiaci zo štyroch ZŠ mimo
Senice. Celkovo sa v troch hlavných kate-
góriach prezentovalo 30 súťažiacich.
Program spestrili tanečné a spevácke
vystúpenia kolektívov CVČ - tanečnej sku-
piny Sonny-kuriatka, breakdancovej skupi-
ny B -TOP, mažoretiek, hudobnej skupiny
Nabetón a speváčky skupiny Alvarez
Márie Závodskej.

Ako to všetko skončilo pre Seničanov?
V kategórii sólo do11 rokov bol prvý Erik
Flámik z 1. ZŠ, v kategórii sólo do 15 rokov
sa o prvé dve miesta podelili Ján Hyža
z CVČ a Erik Vepy zo ZUŠ. V kategórii
hudobné skupiny  1.  miesto obsadila sku-
pina Beat-Back zo ZUŠ, 2. miesto skupina
Bez šance z CVČ a 3. bola  skupina Frajeri
zo IV. ZŠ.  Cenu diváka získala Katarína
Blažová z III. ZŠ a Erik Flámik z I. ZŠ.

Poďakovanie ďalej patrí jedinému
súťažnému vystúpeniu v kategórii Mini-
playback show  Simone Vrkočovej z I. ZŠ
alias Britney Spears. 

Organizátori súťaže ďakujú súťažiacim
za kvalitné spevácke a hudobné výkony,
pedagógom a rodičom za prípravu žiakov,
senickým školám za divácku podporu
a vytvorenie príjemnej atmosféry.

D.K.

Meranie osteoporózy
malo ohlas

V čase od 25. do 28. marca, keď sa väč-
šina obyvateľov  pripravovala na blížiace
sa veľkonočné sviatky,  CHZP Apollo -
pobočka Gbely  vo svojich expozitúrach
v Senici, v Myjave, Pezinku a v Malackách
vykonávala  denzitometrické vyšetrenie
osteoporózy pre rizikové skupiny poisten-
kýň.  Akcia sa stretla s veľkým záujmom,
pretože najbližšie zdravotnícke zariade-
nie, kde sa vykonávajú denzitometrické
vyšetrenia sa nachádza v Piešťanoch
alebo v Hlohovci.  

Vyšetrenie bolo vykonané u 269 pa-
cientiek.  U 12 pacientiek – hlavne vyššie-
ho veku – bola zistená osteoporóza.
Osteopénia bola zistená u 108 pacientiek,
z toho 71 pacientiek s ťažšou formou oste-
opénie, boli  odoslané  na celotelovú den-
zitometriu. U 144 pacientok boli výsledky
denzitometrického merania v norme.
MUDr. Vidovič  z NsP Skalica,  ktorý vyko-
nával počas štyroch dní denzitometrické
vyšetrenia pacientiek, ich zároveň  poučil,
ako môžu zmenou životosprávy pred-
chádzať ochoreniu,  alebo  prispieť k zlep-
šeniu zdravotného stavu.

CHZP Apollo pobočka Gbely 

Chcete spieva!
v Cant i lene?

Spevácky zbor mesta Senica - CANTI-
LENA prijme záujemcov o zaradenie do
mužských speváckych hlasov. Mladí
muži a páni, ktorí máte záujem o prácu
v oblasti zborového spevu, ste srdečne
vítaní každý pondelok o 17. hod.
v Dome kultúry v Senici, kde sa konajú
pravidelné nácviky zmiešaného spevác-
keho zboru.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
Vedenie zboru Cantilena  
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Zvýšili sme náklad
Už dlhšie časové

obdobie pociťujú
tvorcovia Našej
Senice každý mesiac
zvýšený záujem
o toto periodikum,
čo nás samozrejme
veľmi teší. Naša

Senica vychádza v náklade 3 000 výtlač-
kov, ktorým sme nemohli uspokojiť záu-
jem občanov mesta. Na návrh redakčnej
rady mestské zastupiteľstvo na aprílovom
zasadaní pri prerokúvaní rozpočtu na
tento rok schválilo na informačný mesač-
ník zvýšenú finančnú čiastku, čo nám
umožnilo  zvýšiť náklad. Už toto číslo
vyjde v náklade 4 500 výtlačkov. 

Našu Senicu  môžu občania dostať vo
všetkých novinových  stánkoch v meste, na
MsÚ, v Záhorskej knižnici,  v Dome kultúry.
Predpokladáme, že noviny budú teraz
dostupné všetkým, ktorí si ich budú chcieť
prečítať. Ešte pripomíname, že vychádzajú
vždy na konci mesiaca. 

Aj tentoraz sme sa pozreli do 25-ročnej
histórie a zo stránok Našej Senice  sme
vybrali zopár zaujímavostí.

Rok 1983:
….Úprava námestia  je ďalšou stavbou,

na ktorú sa sústreďuje pozornosť občanov.
Prečo prichádza k úprave námestia?
Predchádzajúca slúžila občanom už viac
ako 50 rokov a vzhľadom na celkové nové
usporiadanie objektov na námestí a vybu-
dovanú komunikáciu už nevyhovovala.
Nové riešenie vychádza z potrieb mesta na
zhromažďovací a odpočinkový  priestor. Tak
aj bude realizovaná  konečná úprava. Na
námestí sa postupne budú umiestňovať
lavičky, kvetináče, propagačné panely.
Spolu s fontánou sa vytvorí na ploche odpo-
činkový priestor na letné mesiace a zároveň
sa zeleňou vylepší životné prostredie centra
mesta. Úprava kameňom bola volená

���������
	�

z dôvodu veľkej životnosti a estetického
vzhľadu , čo ešte vhodne doplní i malá archi-
tektúra. 

… Žiadatelia o devízový prísľub môžu
v tomto roku požadovať  na krytie pobyto-
vých výloh  na cesty do nesocialistických
štátov  17 až 20 USD na osobu a deň, maxi-
málne však 400 USD na celý pobyt.
Predajný kurz 1 USD v januári t.r. je 25 Kč. 

… Už po tretí   rok sa konali celoštátne
dostihy v areáli chovu koní na dostihovej
dráhe v Čáčove.  Na štart v siedmich dosti-
hoch nastúpilo 60 koní. Počasie nám prialo
a návšteva 5 tisíc ľudí svedčí o veľkom záuj-
me o tento krásny šport. 

Rok 1984
… ZsKNV Bratislava a ONV Senica vypísa-

li výtvarno-architektonickú súťaž riešenia
pamätníka L. Novomeského s cieľom získať
vysokohodnotný ideovo-výtvarný celok. Ako
víťazný bol vyhodnotený návrh národného
umelca profesora Jána Kulicha. Jeho plastika
vyjadruje typický Novomeského postoj
a symbolicky tlmočí nezmieriteľnú energiu
tohto  veľkého básnika i politika, odhodlané-
ho bojovať za slobodu a veľké ideály ľudstva. 

… V práci s filmovým umením bola
pozornosť venovaná zabezpečovaniu pravi-
delného premietania v kine Klub ZV ROH n.
p. SH. V mesiacoch júl – august  bolo v let-
nom kine premietnutých 69 filmov, ktoré
videlo 52 043návštevníkov. Po predchádza-
júcich dobrých výsledkoch bola Senica
vybratá  za festivalové mesto. Desať festiva-
lových filmov videlo 16 933 občanov nášho
mesta a okolia. 

… Na všetky festivalové filmy je jednotné
vstupné 8 Kč. Pred filmami  socialistických
kinematografií je pripravený kultúrny pro-
gram. 

… V období od júna 1983 do konca mája
1984 pracovníci IVP (inšpekcia verejného
poriadku, pozn. red.) zistili a riešili 92 pries-
tupkov  na úseku čistoty a hygieny, 296 prí-
padov nedovoleného jazdenia na bicykli  po
chodníkoch, 134 priestupkov nesprávneho
parkovania vozidiel, 74 rôznych pripomie-

nok tlmočili príslušným organizáciám
v meste, predložili na riešenie 12  priestup-
kov vodičov na DI ZNB. Za priestupky ulo-
žili pokuty vo výške 6 155 korún. V činnosti
pracovníkov IVP sú ešte rezervy, i keď stav
pracovníkov (4) nie je dostačujúci na to, aby
dôsledne zvládli dozor na území celého
mesta. 

bar, F.H. 

Colníci ššppoorrttoovvaallii
V čase vyjdenia Našej Senice sa

v mestskej športovej hale konal VIII.
ročník športových hier vo volejbale,
ktorý organizuje Colný úrad Senica
pre svojich kolegov a kolegyne.
„Každý   colný úrad na Slovensku pri-
pravuje súťaž v nejakom športe – my
vzhľadom na veľmi dobrú tradíciu
a úspechy  senického volejbalového
klubu sa venujeme tomuto kolektív-
nemu športu," zdôraznil riaditeľ
Colného úradu Senica Ing. Milan
Sládek. Od 30. mája do 1. júna sa
v Senici zišlo vyše 100 colníkov  z 12
colných úradov a spolu s hráčmi
jedno družstvo z colného riaditeľs-
tva. Tento ročník je v oveľa väčšom
rozsahu ako boli tie predchádzajúce,
keď v minulosti sa zúčastňovalo len
8 až 9 družstiev. Colný úrad Senica
má pôsobnosť v okresoch Senica,
Skalica a Myjava a patrí počtom pra-
covníkov na 3. priečku medzi 14 col-
nými úradmi.  bar

Senica-Hodonín-Hohenau
V rámci plnenia úloh z projektu Zdravá

škola 4. ZŠ na Mudrochovej ul.  17. mája
už po desiatykrát zorganizovala športové
stretnutie starších žiakov družobných škôl.
Tradičnými hosťami športovcov zo 4. ZŠ
boli ich priatelia zo ZŠ z Hodonína na
Očovskej ul. a Haupchule Hohenau.
Riaditelia škôl Mgr. Branislav Grimm,
Zdeněk Vymyslický a Willi Wind vysoko
ocenili výkony súťažných družstiev, orga-
nizátorskú prácu usporiadateľov i myšlien-
ku cezhraničnej spolupráce troch susedia-
cich štátov. Putovný pohár získali žiaci zo
Senice. Jednotlivé výsledky:

V ľahkej atletike – súťaži družstiev boli
najlepší Seničania ped školami Hohenau
a Hodonín. V malom futbale bolo poradie
Senica, Hodonín a Hohenau. Basketbal
chlapcov vyhrala opäť Senica pred
Hodonínom a Hohenau. V stolnoteniso-
vej súťaži družstiev bol najlepší Hodonín
pred Hohenau a Senicou. V basketbale
a vybíjanej dievčat slávili úspech žiačky 4.
ZŠ v Senici pred ZŠ z Hodonína. 

K slávnostnej atmosfére podujatia pris-
pela svojimi pesničkami i hudobná skupi-
na Frajeri. Ďalšie športové stretnutie pre
mladších žiakov sa uskutoční 6. júna
v Hohenau a kultúrne stretnutie umelec-
kých súborov bude na záver školského
roka v Hodoníne. 

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu Zdravá škola

HUMBOLDT IDŠ...to pravé štúdium pre Vás !!!
Uvažujte o kvalite vzdelania už dnes, zajtra ju budete potrebovať !!!

Váš krok za vzdelaním je správnym rozhodnutím, informujte sa  02/524 97 277.
V našom študijnom katalógu nájdete informácie o ponuke kurzov, informácia nič nestojí 
objednajte si ho bezplatne, zašleme Vám ho ZDARMA!
Vyplnený kupón zašlite na našu adresu, mailujte, prípadne faxujte 02/ 524 97 338 !

" kurzy cudzích jazykov v rôznych stupňoch  
(AJ, NJ, FJ, Tal.J, Šp.J)

" kurzy Internetu, tvorby www-stránok, 
programovania v JAVA

" kurzy s obch.-ekon. obsahom      
Účtovníctvo, ABC o daniach, 
Živ. podnikanie, Marketing

" NOVINKY : 
Prípravné kurzy AJ a NJ  k výkonu 
štátnej jazykovej skúšky 
v ponuke od 1. 6. 2002 ! 

Humboldt IDŠ
Štefánikova 16, 811 04 Bratislava 1 

h u m b o l d t @ h u m b o l d t . s k          w w w .  h u m b o l d t . s k  

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Tel. číslo:

Mám záujem 
o kurz:

PSČ

Kód NS21
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Staršie juniorky zlaté
V dňoch 26. - 28. apríla sa uskutočnil

finálový turnaj starších junioriek vo volejba-
le  v Spišskej Novej Vsi, na ktorom nechý-
balo ani senické družstvo. Na turnaji hralo
šesť družstiev a hralo sa systémom každý
s každým. Naše dievčatá vyhrali všetkých
päť stretnutí a zaslúžene sa radovali zo
zisku zlatých medailí. Na 2. - 4. mieste sa
umiestnili družstvá, ktoré mali zhodne po
tri víťazstvá, a tak o poradí rozhodovali
vyhraté sety. Konečné poradie bolo: 1.
Senica, 2. Žiar n./Hr., 3. Slávia UK, 4. Žilina,
5. Liptovský Hrádok, 6. Spišská  Nová Ves. 

- A čo hovorí na prvenstvo na M-SR
v starších juniorkách tréner Mgr. Martin
Rašner?

„Myslím si, že zlato sme získali úplne
zaslúžene, pretože sme mali najkvalitnejší
káder. Naviac sme mali i dosť skúsené hráč-
ky, veď Podová, Menkynová, Cifrová,
Hatinová, Bilková a Biksadská hrali extrali-
gu žien. Tieto hráčky boli doplnené šiestimi
juniorkami, ktoré boli úspešné v základnej
časti v starších juniorkách. Sú to Marta
a Miroslava Pöštenyiové, Blanka Brusilová,
Monika Livinková, Aďa Hrušecká a Renáta
Grófová. Družstvo malo obrovskú devízu
v tom, že veľmi túžilo konečne získať titul
po 15. rokoch pre Senicu. Dievčatá nes-
mierne bojovali, aj keď naši súperi boli
veľmi kvalitní. Veď Slávia UK mala na tur-
naji celé B-mužstvo, ktoré skončilo v extra-
lige žien na treťom mieste. I z tohto hľadis-
ka je veľmi cenné víťazstvo najmä nad
Sláviou UK. Veľmi dobré mužstvá mal
i Žiar n./Hr. a Žilina."

- Ktorý zápas bol na finálovom turnaji
najťažší?

„Bol to predposledný zápas so Žiarom,
ktorý nás veľmi prekvapil svojou hrou. Ich
hráčky boli povzbudené víťazstvom nad
Sláviou UK, čím si zvýšili svoje sebavedo-
mie a šancu na najvyššie méty. V spomína-
nom zápase naše hráčky síce urobili viac
chýb ako v iných zápasoch, ale nakoniec
sme sa radovali z víťazstva 3:2 (rozhodujú-

ci set 17:15). V poslednom zápase so
Sláviou UK už nám na titul stačilo získať
dva sety. Za stavu 2:1 pre nás sme mali
teda titul vo vrecku, napriek tomu však
dievčatá doviedli zápas do víťazného
konca."

- Ktoré hráčky patrili medzi najlepšie?
„V podstate ani nemôžem vyzdvihnúť

jednotlivé hráčky, lebo dievčatá hrali ako
jednoliaty kolektív, tvorili veľmi dobrú par-
tiu, keď staršie sa zladili s mladšími hráčka-
mi. Chcel by som však predsa len vyzdvih-
núť Katku Cifrovú, ktorá turnaj odohrala vo
výbornej forme aj napriek zraneniu kolena."
Výsledky Senice:
Senica - S. N. Ves 3:0
Senica - Lipt. Hrádok 3:0
Senica - Žilina 3:0
Senica - Žiar n./Hr. 3:2
Senica - Slávia UK 3:1

Mladšie juniorky sa zúčastnili finálového
turnaja v dňoch 10. - 12. mája v Trebišove.
Zúčastnilo sa osem družstiev, ktoré hrali vo
dvoch skupinách. Prvé dve družstvá z kaž-
dej skupiny postúpili do semifinále, kde sa
už hralo systémom K.O. Konečné poradie:
1. Žiar, 2. Liptovský Hrádok, 3. Slávia UK, 4.
Senica, 5. ŠOG Nitra, 6. Vranov, 7.
Stropkov, 8. Pezinok.

Aj mladšie juniorky viedol  Mgr. Martin
Rašner spolu s asistentom Ivanom Turzom.
Dievčatá mali ambície byť vo finále, nakoľ-
ko celoročné výsledky boli dobré. Na tur-
naji štartovali aj štyri hráčky zo zlatého star-
šieho juniorského tímu, ktoré mali byť opo-
rami. Podľa slov trénera bola však jedinou
oporou v mužstve Blanka Brusilová, ktorá
hrala výborne a zaslúžene sa dostala do
reprezentačného kádra junioriek (ročník
1984). 

„Naše dievčatá mali na finále, ale dôle-
žité bolo zahrať zápasy tak, ako po celý
rok. Družstvo hralo dobre najmä na bloku
zásluhou spomínanej Brusilovej. Problémy
sme však mali s hráčkami, ktoré útočia
z okrajov siete a na príjme. Robili sme ele-
mentárne chyby v zlomových zápasoch
(s L. Hrádkom, v semifinále so Žiarom
a v zápase o 3. miesto so Sláviou UK), ktoré
hráčky nerobili počas sezóny. Možno to
pripísať stresu, niektoré dievčatá však uro-
bili podobné chyby aj minulý rok. V družs-
tve sme mali aj minuloročné žiačky, ktoré
nemali skúsenosť z finálového turnaja.
Zlom nastal v zápase základnej skupiny s L.
Hrádkom, kde sme vyhrávali 2:1. Aj keď
sme boli lepší, zase sa negatívne prejavili
morálne a vôľové vlastnosti niektorých hrá-
čok. Zápas sme zbytočne prehrali 3:2
a v semifinále sme narazili na silné družstvo
Žiaru. Zápas sme hladko prehrali 3:0
a úspešní sme neboli ani v stretnutí o 3.
miesto, keď sme prehrali so Sláviou UK 3:1.
Titul jasne získali hráčky Žiaru nad
Hronom, ktoré vo finále zvíťazili nad L.
Hrádkom 3:0," to boli ďalšie slová trénera
M. Rašnera. 

Za mladšie juniorky hrali: Aďa
Hrušecká, Miroslava Pöštenyiová, Blanka
Brusilová, Monika Livinková, Zuzka
Mikuličková, Martina Horváthová, Silvia
Valachovičová, Lucia Chovancová, Marcela
Krišková, Ivana Staniszewská, Petra
Kožarová a Zuzka Krišková. 

Za rozhovor poďakoval Ivan Tobiáš

Petronela Biksadská (vpravo) preberá cenu
pre najlepšiu hráčku z družstva starších
junioriek. Foto archív VC SH

Senica sa v sobotu 22. júna stane
dejiskom XIV. ročníka Záhoráckeho
maratónu. Bežecký sviatok starostlivo
organizátori pripravujú a v čase našej
uzávierky už prichádzali prvé prihlášky.
Vlani štartovalo na maratóne 49 bežcov.
Vyhral ho spôsobom štart – cieľ Peter
Behún zo Strážskeho časom 2:37,36. Aj
po vlaňajšom ročníku zostal neprekonaný
traťový rekord z roku 1996, ktorý stále drží
Ondřej Němec z Prusinovic. Trať dlhú 42
195 metrov vtedy zabehol za 2:23,42.

Prezentácia pretekárov bude na futba-
lovom štadióne  SH od 12. do 14.30 hod.
a o 15. hod. sa bežci vydajú na trať  vedú-
cu zo Senice cez Dojč do Šaštína-Stráží
a späť po rovnakej do cieľa.  Štartovné
100 Sk je pre tých, ktorí sa prihlásia do
10. júna, ostatní pri prezentácii zaplatia
150 Sk. 

Organizátori mesto Senica a komisia
pre mládež a šport pri mestskom zastupi-
teľstve spolu so SZTK a CVČ Senica vypí-
sali  kategórie muži do 40, od 40 do 50,
od 50 do 60 a nad 60 rokov a ženy štar-
tujú v jednej kategórii bez rozdielu veku.
Na prvých troch čakajú v každej kategórii
finančné odmeny, ďalší traja získajú vecné
ceny. Ženská kategória bude finančne
odmenená iba v prípade, keď budú štarto-
vať najmenej tri pretekárky. Na víťaza hlav-
nej kategórie čaká odmena 10 000 Sk.  Na
prvého maratónca na obrátke v Šaštíne-
Strážach čaká Cena primátora  tohto zná-
meho pútnického mesta. Primátor Senice
zase venuje cenu pre najlepšieho
Seničana.

Viera Barošková  

Aj takto je vnímaný maratónsky beh.
Foto Marian Holenka

Zatrasie sa  rekord z roku 1996?
Maratónsky sviatok  

s a  b l í ž i

Kam na turistiku
Priaznivci turistiky by si do svojho

kalendára mali už teraz zapísať 42. re-
gionálny letný zraz turistov, ktorý sa
uskutoční v Zlatníckej doline 20. júna.

V dňoch 1. 7. júla organizuje KST
Levice 33. stretnutie turistických oddie-
lov mládeže  KST,  Majstrovstvá SR v PTZ.
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Rebríček najpredávanejších kníh
k n í h k u p e c t v a  A r k u s  v  Z á h o r s k e j  k n i ž n i c i  -  M Á J

autor: názov: vydavateľ:
1. Tolkien, J. R. R. Pán prsteňov I., II. Slovart
2. Pavlovič, J. Parádnice zajačice Ikar
3. Rowlingová, J. Harry Potter I. - IV. Ikar
4. kol. Pred štartom na strednú školu Infopress
5. Burnie, D. Malá encyklopédia ľudského tela Talentum
6. kol. Detské doplňovačky indiánske Arkus
7. Potterová, P. Spojení prísahou Ikar
8. Satinský, J. Čočoriedkareň Ikar
9. Gray, J. Mars a Venuša - 365 rád Ikar
10. Hill, N. Pozitivním přístupem k úspěchu Pragma
11. Castelot, A. Napoleon a jeho ženy Ikar
12. Saroyan, W. Ach, holčičko Eminent

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i v našej internetovej predajni www.vydarkus.sk. 

Majster Európy je z Hanko kai Senica

Zlato z Tallinu
Na Majstrovstvách Európy v karate 4.

mája v estónskom Talline dosiahla jedineč-
ný úspech pretekárka Hanko kai Senica
Petra Nová (na foto vpravo).  Táto 24-ročná
zverenkyňa MUDr. Martina Čulena získala
zlatú medailu a titul majstra Európy v kata
ženy. Vyraďovacími súbojmi prešla študent-
ka Vysokej školy telovýchovy a archeológie
suverénnym spôsobom ostrieľanej prete-
kárky. Po takticky perfektne zvládnutom
semifinále ju vo finále čakala francúzska
reprezentantka, obhajkyňa titulu a tretia
z majstrovstiev sveta - Skudlareková. Petra
(2. Dan) zacvičila katu Anan absolútne pres-
ne, s obrovskou dynamikou a rýchlosťou
každého úderu a kopu. Výsledkom bolo
tesné víťazstvo 2:1 a miesto na samom
vrchole európskeho karate. Petrin triumf bol
absolútne zaslúžený a nebol žiadnym
veľkým prekvapením. Už na minuloroč-
ných ME v Sofii 2001 získala striebro, keď
sa uspokojila s druhým miestom  a do finále
nešla už stopercentne motivovaná. Za
nesmierne tréningové nasadenie si zlatý
úspech z Tallinu táto inteligentná a vždy
dobre naladená mladá slečna určite zaslúži. 

E. Jareč

Zlatý Koblenz
Senickí karatisti

v Nemecku
Nevšedným úspechom skončila účasť

karatistov Hanko kai Senica na medziná-
rodnom turnaji 27. apríla KrokoYama
v nemeckom Koblenzi. Na jednom z naj-
väčších mládežníckych turnajov v Európe
štartovalo na 8 tatami vyše 900 preteká-
rov z 15 krajín. V modernej hale
Obenwenth sa bojovalo od rána do
neskorých večerných hodín. V ťažkej
medzinárodnej konkurencii sa mladí kara-
tisti zo Senice nestratili a neraz vystúpili
i na stupeň víťazov. V kata juniorky vyra-
dila 19-ročná Mirka Vašeková (1.Dan),
reprezentantka SR, všetky svoje súperky
a po skvelom výkone zvíťazila pred
Danielsovou z Belgicka a Korberovou
z Nemecka. Bezchybne zacvičené ťažké
kata štýlu šito ryu svojou rýchlosťou
a silou prekvapili a veľmi sa páčili nejed-
nému z medzinárodných rozhodcov.
V kata žiačok sa Mirkin triumf skoro
podarilo zopakovať 11-ročnej Gabriele
Liškovej. Víťazné ťaženie vicemajsterky
Slovenska zastavila až vo finále Polka
Pawlovská a to znamenalo striebro
a veľký pohár pre mladú reprezentantku. 

Na tomto gigantickom turnaji štartova-
la i reprezentácia SR. Z jej reprezentan-
tov so štátnym znakom na kimone sa
„hviezdou" tímu stala ďalšia Seničanka
Lucia Povalačová, ktorá vybojovala hneď
dve zlaté medaily. Brilantná zápasníčka
vyhrala v kumite juniorky kategóriu do 60
kg, ale aj absolútnu súťaž bez rozdielu
hmotností. Medzi špičkou európskeho
karate bolo senické karate teda veľmi
dobre vidieť. Turnaj bol pre mladých pre-
tekárov štartujúcich pod hlavičkou
Slovenskej federácie širo ryu obrovskou
skúsenosťou a získané znalosti využijú
v slovenských súťažiach. Súťaž  rozhodo-
vali najlepší svetoví rozhodcovia z WKF
(Svetová federácia karate) a medzi nimi si
dobre viedli i dvaja senickí rozhodcovia. 

E. J. 

Famózna Gabika
Mladá šampiónka v karate

Na Majstrovstvách Slovenska žiakov 11.
mája v Spišskej Novej Vsi zažiarila mladá
senická karatistka, iba 11-ročná Gabriela
Lišková z Hanko kai Senica. Vicemajsterku
republiky 2001 tentoraz nezastavil nikto na
jej „spanilej jazde" šampionátom a vyhrala
suverénne nielen kata mladšie žiačky, ale aj
športový zápas kumite. Dve zlaté medaily
zo slovenských majstrovstiev ukazujú, že
v Senici vyrastá ďalší obrovský talent slo-
venského karate. Sympatická Gabika jedna
z najmladších slovenských reprezentantiek
a medzinárodná majsterka Holandska
2002 má pred sebou veľkú budúcnosť. 

E. J.

Víťazka prišla zo Žiliny  
Ôsmy ročník senického aerobic mara-

tónu organizoval  4. mája športový klub
Aerobic s Andy v mestskej športovej hale
v dvoch súťažných kategóriách do 25
a nad 25 rokov. Zaregistrovalo sa naň  93
súťažiacich, z toho 3 muži, z rôznych
kútov Slovenska: Trnava, Malacky, Žilina,
Nové Mesto nad Váhom, Bratislava, Zlaté
Moravce, Myjava, Brezová, Holíč, Skalica
a Senica. Senicu na aerobic maratóne
zastupovalo 22 žien.

Tento rok sa súťažilo podľa nových pra-
vidiel. Porota počas maratónu nenapomí-
nala a nevylučovala súťažiacich, ale si prie-
bežne značila ich výkony. Do piatej finálo-
vej hodiny vybrala z každej kategórie 15
finalistov, ktorí bojovali o umiestnenie na
1. až 6. mieste. 

V kategórii do 25 rokov zvíťazila
Zuzana Šeligová zo Žiliny a najlepšia
Seničanka bola šiesta Lívia Levárska.
V kategórii 25 rokov a viac sa z 1. miesta
tešila  Iveta Čuntalová z Trnavy. V tejto
kategórii sa naša reprezentantka medzi
najlepšiu šesticu nedostala. 

Satisfakciou bolo, že diváci zvolili svo-
jím hlasovaním za najsympatickejšiu účast-
níčku Líviu Levársku zo Senice (na foto
vľavo).

A. Jakubcová
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PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 5.-6.6. od 8. do 16. hod.

Dvojdňový seminár zameraný na zákon č. 263/1999 Z.z. o verej-
nom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a jeho novelizáciu (Zák. č. 557/2001 Z.z.)
Prihlásiť sa môžete na č.t. 034/651 2301 kl. 14, kde dostanete bliž-
šie informácie.

� 10.6. - Absolventský a záverečný koncert tanečného odboru
ZUŠ SENICA

� 14.6. o 11.30 hod.
MADAME BOVARY - Divadlo Jána Palárika Trnava - Gustave
Flaubert divadelná hra pre študentov SOU Senica.

� 17.6. o 19.30 hod.
KONCERT NA ŽELANIE MILANA MARKOVIČA - agentúra
PACZELT uvádza zábavný program, kde okrem Milana Markoviča
účinkujú Peter Niňaj a Róbert Puškár - "páni bratia".

� 20. 6. o 18, hod.
DANCE ATTACK alebo ÚNIK DO TANEČNEJ REALITY - Koncert
TS SONNY a SONNY JUNIOR CVČ

� 21. a 24. 6. - Výchovné koncerty TS SONNY a SONNY JUNIOR
CVČ pre ZŠ Senica

� 24.6. o 14.30 hod.
LÚČENIE S MŠ - Zábavný program pre deti, ktoré po prázdninách
začnú chodiť do školy. V programe bude účinkovať populárny
ŠAŠO MAROŠ s programom  ZAHRAJME SA NA PESNIČKU,
súčasťou programu bude vernisáž výstavy ručných a výtvarných
prác detí MŠ a na záver čaká všetky deti DISKOPARÁDA ŠAŠA
MAROŠA. Vstupné pre deti 20 Sk, pre rodinných príslušníkov
vstupné ľubovoľné. 

� 26.6. - Výchovný koncert TS SCREAM a tanečného odboru ZUŠ
Senica

PODUJATIA v Dome kultúry Kunov
� 8.6. - TOTÁLKA II. (techno, house) Boss, Bolek, Spasm, ShakerJ,

Snip
� 15.6. od 21. hod. - REAGGE PARTY 

vystúpi skupina ŠVIHADLO z Prahy + DJ Vincent (Švihadlo)
Predpredaj vstupeniek 100 Sk v DK Senica a Čajovňa u sousedú

PODUJATIA v Múzeu L. Novomeského
� 1.6. od 14. do 16. hod. 

DOMKA K MDD - vystúpenie divadelného súboru
� 4.6. o 17. hod. - A-KLUB (Klub abstinentov)
� 10.6. o 17. hod. - KLUB PROFESIONÁLNYCH ŽIEN 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Jozef Balek a Zuzana Krištofová
Milan Kovár a Zuzana Šedivá
Radovan Škojec a Miroslava Otépková
Tomáš Božek a Simona Gašparíková
Jozef Mazúr a Jana Hirthová
Zdenko Šmida a Bibiana Majerová
Eduard Jašminský a Gabriela Michálková
Ing. Ivan Šmida a Jana Slováková
Ing. Igor Kolárik a Andrea Jurovatá
Tomáš Tichý a Dagmara Burešová
Michal Laurenčík a Pavlína Starychová
Peter Babušík a Jana Bírešová
Ing. Andrej Jurica a Martina Jankovičová

Narodili sa
Katarína Škodáčková, Hviezdoslavova 469 3. 4. 2002
Viktor Šúrek, Hviezdoslavova 470 3. 4. 2002
Linda Zíšková, Štefánikova 709 5. 4. 2002
Viliam Kovár, Fajnorova 809 7. 4. 2002
Matej Zahumenský, Čáčov 307 12. 4. 2002
Mária Lopúchová, Komenského 969 26. 4. 2002

Opustili nás
Marta Kurtová, Štefánikova 1377 2. 4. 2002
vo veku 87 rokov
Nadežda Bašnárová, Moyzesova 829 3. 4. 2002
vo veku 76 rokov
Terézia Matušovičová, Štefánikova 1377 5. 4. 2002
vo veku 84 rokov
Mária Fricová, Tehelná 407 6. 4. 2002
vo veku 72 rokov
Pavla Kuklišová, Štefánikova 1377 6. 4. 2002
vo veku 83 rokov
Mária Slováková, Štefánikova 1377 6. 4. 2002
vo veku 75 rokov
MUDr. Mikuláš Kováč, Komenského 977 7. 4. 2002
vo veku 75 rokov
Mária Krčová, Sládkovičova 171 9. 4. 2002
vo veku 70 rokov
Vladimír Haba, Kalinčiakova 299 12. 4. 2002
vo veku 69 rokov
Anna Štibravá, Kalinčiakova 298 12. 4. 2002
vo veku 66 rokov
Zuzana Mrvová, Štefánikova 1377 14. 4. 2002
vo veku 85 rokov
Parasceva Vaculová, Štefánikova 1377 15. 4. 2002
vo veku 81 rokov
Anna Balúchová, Kalinčiakova 295 19. 4. 2002
vo veku 85 rokov
Jozef Chochlík, L. Novomeského 1210 20. 4. 2002
vo veku 68 rokov
František Kúdela, Kalinčiakova 300 23. 4. 2002
vo veku 64 rokov
Antonia Kuklišová, Štefánikova 721 23. 4. 2002
vo veku 65 rokov
Ján Slezák, Hurbanova 501 30. 4. 2002
vo veku 73 rokov

Postúpili s pantomímou 
Na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar, ktorá sa

konala v Dome kultúry 22. apríla, boli úspešné Hanka
Fodorová a Nikola Michaličková s pantomímou Zlodeji v kate-
górii scénických miniatúr, keď ich odborná porota nominova-
la  spolu s DS Vitalit z Galanty na celoštátnu súťažnú pre-
hliadku Zlatá priadka v Šali, ktorá sa koná v dňoch 29. mája až
1. júna. Na malej krajskej scénickej žatve detskej dramatickej
tvorivosti Trnavského kraja účinkovali víťazi regionálnych
prehliadok. bar

Nová (plánovaná) podoba cintorína  
Starý cintorín v tesnej blízkosti sídliska Sotina v Senici sa postupom

rokov premenil na neupravenú plochu. Hoci sa na ňom nepochová-
va už niekoľko desiatok rokov, pri zachovaných náhrobných kame-
ňoch sa príležitostne objaví kytica kvetov. Rozlohou nie príliš veľká
plocha už dlhšie obdobie bola predmetom kritických poznámok
najmä pre neupravenosť prostredia, pretože názory sa zhodovali
v tom, že je to pietne miesto a ako také  malo by mať dôstojnú
podobu. 

Zdá sa, že po viacerých pokusoch dostane tento priestor nové
využitie. Na základe požiadavky senickej radnice Ing. arch. Marcela
Masaryková, ktorá je spracovateľkou  ekonomizácie údržby zelene
v Senici, spracovala štúdiu „premeny" tejto plochy   na akúsi oddy-
chovú, tichú zónu. „Pri riešení zostali zachované všetky znaky cinto-
rína – náhrobné kamene, kríž, ku ktorým   sme zakomponovali chod-
níky, lavičky, čím sa priestor opticky rozdelí na viac menších častí,"
predstavila stručne projekt M. Masaryková.  Zachovaná lipová alej,
ktorá ústi priamo na sídlisko, bude slúžiť ako vstup do tejto zóny.
Projekt predpokladá, že sa odstráni náletová zeleň  a vysadí nová
kvalitná, ktorá  bude spĺňať požiadavky pre takýto priestor. 

Realizáciou projektu starý sotinský  cintorín  získa nové využitie.
Špecifické prostredie  tak nadobudne nové veľké možnosti,  aby slú-
žilo obyvateľom sídliska, ktoré sa vyznačuje tým, že tu bývajú najmä
mladé rodiny s deťmi.   

bar
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na JÚN 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

Sobota 1. a nedeľa 2. júna
HARTOVA VOJNA
Americký thriller. Za odvahu, za česť. Bruce Willis a Colin
Farrell v zajateckom tábore.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 124 min., PREMIÉRA
Utorok 4. a streda 5. júna
PRÍSAHA
Americký thriller. Nevadský detektív za niekoľko hodín opustí svoju
kanceláriu v oddelení vrážd a odíde do výslužby. Nečakaný nález
mŕtveho tela dievčatka však dramaticky zmení chod udalostí....
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 124 min., PREMIÉRA
Utorok 11. a streda 12. júna
BLÁZNIVÝ ÚTEK
Anglická komédia. Skupina odsúdencov zo štátneho väzenia sa
rozhodla zrealizovať svoj šialený plán. Využiť účinkovanie vo
väzenskom divadelnom predstavení k úteku na slobodu. 
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 98 min., PREMIÉRA
Piatok 14. júna
MALÉ KATASTROFY
Najúspešnejší dánsky film roku 2001. Dánska komediálna dráma.
Rodinu si nikto nevyberá...
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 109 min., PREMIÉRA
Sobota 15. a nedeľa 16. júna
VÁŽKA
Americký thriller. Ak niekto zomrie, je naozaj navždy preč?
Kevin Costner vo filme s nečakaným rozuzlením.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 104 min., PREMIÉRA
Utorok 18. a streda 19. júna
SHOWTIME
Podarí sa najlepší policajný záťah v priamom prenose?! Robert De
Niro, Eddie Murphy a Rene Russo v americkej akčnej komédii.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 95 min., PREMIÉRA
Sobota 22. a nedeľa 23. júna
KRÁĽ ŠKORPIÓN
Americká hororová komédia. Tretie pokračovanie Múmie, ktoré
sa časovo odohráva pred pôvodnou Múmiou. Bojovník.
Legenda. Kráľ.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 92 min., PREMIÉRA
Utorok 25. a streda 26. júna
WASABI
Francúzsko-japonská akčná komédia. Japonský chren, ktorý vám
rozmláti držku. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 94 min., PREMIÉRA
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Našim lúštiteľom trošku zamotala hlavu v minulom čísle prvá
otázka  V ktorom štáte USA boli na študijnom pobyte pracovníci
MsÚ Senica? Správna odpoveď mala byť štát IOWA. Zo správ-
nych odpovedí sme vyžrebovali Teréziu Kunlovú, J. Mudrocha
1353/30. Výherkyňa si výhru prevezme v redakcii na MsÚ. 

Kto vie ,  odpovie

??

?

✃

?

Kupón č. 5
1. Uveďte názov mesta, s ktorým Senica podpísala partnerskú

dohodu

2. V akom náklade vychádza Naša Senica?

3. Koľko Seničaniek sa zúčastnilo na aerobic maratóne?  

Meno a priezvisko

Adresa
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Čo a kedy vysiela TV SEN

Premiérové vysielanie spravodajskej relácie TV SEN – SENO
(Senické noviny) v júni môžete sledovať: 7.6. a 21. 6. vždy o 18. hod.
Reprízy: 10. 6. o 18. 30 hod. 12. 6. o 10. hod.

24. 6. o 18. 30 hod. 26. 6. o 10. hod.

Myjavské tel. noviny: 14. 6. o 18. hod.  28. 6. o 18. hod.

Skalický magazín: 12. 6. o 18. hod. 26. 6. o 18. hod.

Správy spod Bradla: 28. 6. o 18. hod. 
(po Myjavských televíznych novinách) 

Posedenie pri hudbe
Pravidelné a obľúbené stretnutie dôchodcov pri živej hudobnej

produkcii sa bude konať v hoteli Branč  vo štvrtok 20. júna o 15.
hod. Jednota dôchodcov Slovenska naň pozýva   všetkých  svojich
členov a priaznivcov. 

Prí$ te na Senický jarmok
Mesto Senica pozýva na  Senický jarmok, ktorý sa uskutoční

14. a 15. júna na Sadovej ulici v čase od 6. do 18. hod. V piatok 14.
júna o 14. hod. vystúpi tanečná skupina Scream.    

K u  k o r e ň o m
Myjava a amfiteáter  Trnovce bude v dňoch 21. až 23. júna  patriť

medzinárodnému folklórnemu festivalu, ktorý otvorí svoje brány po 43.
raz. Folklórne slávnosti Myjava s prezentáciou kultúrneho dedičstva
našich predkov  patria svojou tradíciou medzi najstaršie na Slovensku
a získali si veľkú obľubu. Každoročne sa popri prezentácii folklóru
z obcí a miest  západného Slovenska predstavujú aj kolektívy z iných
slovenských regiónov a zo zahraničia. Organizátori aj tohto roku pri-
pravili bohatú programovú ponuku, z ktorej bude  ťažko vyberať.
Nebude chýbať  regionálny program, ľudové zábavy, jarmok, program
ľudových rozprávačov, Cena Samka Dudíka, folklórna škola, vyvesova-
nie ornamentníkov, škola hier a zábavy, škola tancov, sprievod ulicami
mesta, vystúpenia folklórnych súborov a skupín,  program heligónkarov,
záverečný galaprogram. Myjavské návraty k tradíciám predkov posky-
tujú poučenie, zábavu a oddych v príjemnom prostredí.  

bar

Vyradi l i  vojakov
Po skončení brannej povinnosti sa vojaci  vyraďujú z vojenskej

evidencie. Po minulé roky mal tento akt  slávnostnejší charakter,
avšak teraz pre nedostatok financií v rezorte obrany sa uskutočnil
len administratívne. Týmto spôsobom bolo 6. mája z vojenskej
evidencie vyradených  na MsÚ 52 vojakov, ročník narodenia
1941. Z nich  bolo 9 dôstojníkov. 

bar

I N F O S E Ns novou  s lužbou
Stredisko Infosen začalo od 1. apríla  s poskytovaním novej

služby – úschovou batožín na autobusovej stanici. Počas let-
ných prázdnin 1. júla do  31. augusta  bude predĺžená prevádz-
ka v sobotu a bude otvorené aj v nedeľu. Od 1. júla  sa mení e-
mailová adresa informačnej kancelárie a informácie budú
poskytované na adrese: infosen@stonline.sk.


