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Primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek (vpravo) prijal 26.
júla na radnici účastníkov projektu Tri plus sedem.
Besedu k nemu zorganizoval Zdeno Cho z Mediál-
neho inštitútu v spolupráci s Videoštúdiom RIS
Senica. V strede veľvyslanec R.D.Todd. Viac na
strane 2. Foto bar

Máme v�etci rovnaké
mo�nosti pracovať?

Práca je dnes to, čo si človek cení a jej
cenu spozná vtedy, keď o ňu príde.
Prácou sme boli povýšení na človeka,
práca zaisťuje pokrok vo vývoji civilizá-
cie. Práca sa stala tým, čo nielen dnes, ale
už celé desaťročie skloňujeme najviac.

Nezamestnanosť, ktorá trápi našu
republiku, dosahuje pomerne vysoké
číslo. Prácu potrebujeme, aby sme si
mohli zabezpečiť a uspokojiť potreby,
ktoré nám dávajú pocit akejsi istoty. Veď
len človek, ktorý má prácu a zarába si,
žije plnohodnotným životom. 

Keď stvoríme niečo nové, hovoríme
iným o sebe, svojej životnej skúsenosti,
zážitkoch, o radostiach i smútku.
Určitým spôsobom sa odkrývame aj
sami pred sebou. Podstatné je, že každý
z nás nosí v sebe obrazy poznania a že
sa snažíme nejakým spôsobom priblížiť
k iným.  

Ak by sme vychádzali z toho, že jed-
nou zo zásadných príčin úpadku veľkej
časti populácie bolo jej "odstavenie" od
príležitostí, potom aj cesta k zmene
musí viesť cez zabezpečenie rovnosti
k trhu príležitostí. Veď cez vlastnú reali-
záciu v práci sa navzájom spoznávame
a aj sami v sebe objavujeme nové roz-
mery. Každý, kto chce pracovať, mal by
mať rovnaké šance ako ostatní. 

Potreby ľudí so zdravotným postih-
nutím sa skúmajú nie preto, aby ich
niekto reguloval a ovplyvňoval, ale
preto, aby sa identifikovali požiadavky,
ktoré sú priblížením vzťahu človeka ako
nositeľa potrieb.             

Ľudia so zdravotným postihnutím
môžu mať s mnohými z týchto sprie-
vodných zážitkov nepredstaviteľné
a často neriešiteľné problémy v prípa-
de, že im nie je pri ich zabezpečovaní
poskytnutá potrebná pomoc. Nie sú
výnimkou prípady, že sa občan so zdra-
votným postihnutím musí vzdať pracov-
nej príležitosti nie pre nedostatok vzde-
lania, potrebnej kvalifikácie, či pre nízke
pracovno-profesionálne ambície, ale
preto, že nemá možnosť pre bariéro-
vosť využiť budovu, v ktorej je pracovná
príležitosť poskytnutá. Často sa pre
neprístupnosť verejnej dopravy nemá
možnosť prepraviť k pracovnému mies-
tu vzdialenému od miesta bydliska. Sú
to takmer absurdné situácie, kedy mož-
nosť jedinca zamestnať sa u konkrétne-
ho zamestnávateľa závisí od splnenia
vonkajších okolností.

(pokračovanie na str. 3)

Zber preru�ilo počasie  
Žatevné práce na Poľnohospodárskom družstve

Senica sa tohto roku začali už 27. júna zberom ozim-
ného jačmeňa. Ten malo družstvo zasiaty na 198 hek-
tároch. Celkove však senickí družstevníci zberajú obil-
niny z 2 774 hektárov. O situácii k 23. júlu nás infor-
moval Pavol Harnoš, vedúci úseku rastlinnej výroby.

Do tohto dňa pozberali úrodu z výmery 1 298 ha,
čo je takmer 47 percent z celej výmery osiatych plôch.
V polovici júla zabrzdilo žatevné práce daždivé poča-
sie. PD Senica pestuje ozimnú pšenicu na 1 670 ha,
jačmeň jarný na 896 ha a ovos na 10 ha. Prvé rekapi-
tulácie žatvy hovoria o nižších  hektárových úrodách
ako si družstevníci naplánovali  Do zberu  má družstvo
zapojených 23 obilných kombajnov, z toho sedem je
brigádnických. Následne po kosbe pokračuje  zber
slamy a podmietka. bar

Chov psov:
nové podmienky a povinnosti

Doterajšie podmienky chovu psov boli upravené
v článku 13 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene a
o tvorbe a ochrane životného prostredia na území
mesta. 

Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upra-
vujú niektoré podmienky držania psov, nadobudol
účinnosť 1. júla 2002 a dopĺňa niektoré povinnosti
pre chovateľov psov, ale aj pre obce, ktoré musia
upraviť svoje evidencie a všeobecne záväzné naria-
denie o chove psov do 31.12. t.r.

Držitelia psov sú povinní do 30 dní, každú zmenu
skutočností , ktoré sa zapisujú do evidencií, oznámiť
obci, kde pes je alebo má byť evidovaný. Do eviden-
cie je držiteľ povinný tiež nahlásiť skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi. (pokračovanie na str. 2)

Letný jarmok 
a ďal�ie akcie
Víkendové dni od piatku 16.

do nedele 18. augusta budú
v Senici patriť  viacerým tradič-
ným podujatiam, ktoré majú svo-
jich stálych návštevníkov. Na
Sadovej ulici sa v piatok a v sobo-
tu bude konať Letný jarmok. Po
oba dni budú stánky otvorené od
6. do 18. hod. Počas všetkých
troch  víkendových  dní si budú
môcť obyvatelia Senice i jej
návštevníci pozrieť 27. Záhorácku
výstavu drobných hospodárskych
zvierat. Na nedeľu 18. augusta sú
naplánované dostihy v Čáčove,
o ktorých podrobnejšie píšeme
na inom mieste.

bar

Tábor mladých
ochrancov prírody 
V dňoch 19. až 25. augusta sa

bude konať na Rozbehoch Tábor
mladých ochrancov prírody zame-
raný na čistenie zrúcanín hradu
Korlátko a kosenie lúk pod hra-
dom. Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť a podrobnejšie informácie
získať  na adrese SZOPK, Kolónia
606, 905 01 Senica alebo telefo-
nicky na čísle 034/ 651 3740.
Ubytovanie účastníkov je zabez-
pečené na turistickej Chate SNP
na Rozbehoch. Na realizáciu
tábora prispelo Ministerstvo život-
ného prostredia a Mesto Senica. 

Ľ. Krištofová
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Chov psov:
nové podmienky a povinnosti
(dokončenie zo str. 1)

V prvom polroku  Mestská polícia rie-
šila 241 priestupkov na úseku chovu psov.
Po zverejnení zoznamu majiteľov  psov
prihlásených do našej evidencie, došlo
k skvalitneniu evidencie, lebo viacerí
vlastníci psov si dodatočne splnili povin-
nosť. K dnešnému dňu je v evidencii
mesta prihlásených 776 psov, z toho
v rodinných domoch 552 a v panelákoch
224.

Podľa tohoto zákona obec má
umiestniť na území mesta kontajnery
vhodné na zhromažďovanie psích exkre-
mentov a zabezpečiť ich vyprázdňova-
nie. Táto snaha o zabezpečenie podmie-
nok na likvidáciu psích výkalov tu už bola
pred 5-6 rokmi. Červené smetné nádoby
označené piktogramom psa jasne vypo-
vedali k čomu slúžia. Životnosť tohoto
opatrenia bola veľmi krátka a smetné
nádoby sa rýchlo vytratili. Dôvod? Buď
ich niekto rozbil zo zábavy, alebo zaplnil
tým, čo do tejto nádoby nepatrilo. Ťažko
sa realizujú tieto ustanovenia zákona,
keď vyspelosť verejnosti drieme na hrani-
ci ľahostajnosti. Koľkí chovatelia psov
aspoň zbierajú exkrementy, hoci zákon
jednoznačne hovorí: „Ak pes znečistí
verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť". Prevenciu a apelovanie na
ohľaduplnosť musí vystriedať represia
a možnosť riešenia priestupkov a uklada-
nia pokút za porušenie tohoto zákona
a potom snáď si aj tí ľahostajní uvedomia,
že pravidlá sa majú rešpektovať. 

Zaujímavú skúsenosť mám z Grécka,
kde v letovisku pri mori sa voľne pohybo-
vali celé svorky psov, voľne polihovali pri
pláži, v reštauráciách, na parkoviskách,
poniektorí boli zúbožení, asi smädní,
hladní … Nevedela som si takýto stav
predstaviť u nás doma, veď len v tomto
roku bolo mestskou políciou odchyte-
ných 39 voľne sa pohybujúcich psov,
bohužiaľ 19 bolo utratených a zvyšok sa
vrátil buď novým alebo pôvodným maji-
teľom.

Zákon umožňuje obci, aby za priestu-
pok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, bola
uložená pokuta do 5 000 Sk a v prípade
ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opa-
kovane, možno mu uložiť pokutu až do
výšky dvojnásobku pokuty. Sankcie sú
prísnejšie ako v doterajšej právnej úprave,
preto radšej namiesto platenia pokút
kúpme našim verným priateľom nejaké
dobroty.

Na inom mieste uverejňujeme prvú
časť zoznamu majiteľov psov z rodin-
ných domov. V ďalších číslach prinesie-
me kompletnú evidenciu.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Strelecké skú�ky 
Vojenský technický a skúšobný ústav

Záhorie v zmysle dohôd u o využití  civilné-
ho priestoru pre strelecké skúšky  uskutoční
19. a 20. augusta od 8.30 do 11.30 hod.  stre-
lecké skúšky zo 155 mm ShKH vz. HIMA-
LAYA. Náhradný termín je 21. augusta.
Strelecké skúšky sa uskutočnia z palebného
postavenia v priestore Myjava, časť Turá
Lúka, lokalita Kolárici alebo z priestoru
Brezová pod Bradlom, lokalita U Závod-
ných. Doba trvania streleckých skúšok  bude
v uvedených dňoch maximálne tri hodiny.
Cieľová plocha bude vo vojenskom výcviko-
vom priestore Kuchyňa – priestor B. Pre
vykonanie streleckej skúšky  155 mm muní-
cie na maximálnu vzdialenosť  budú vykona-
né viaceré bezpečnostné opatrenia, vrátane
uzatvorenia ciest v okolí palebného postave-
nia  a cieľovej plochy  v čase trvania streľby.
V tom čase je prísny zákaz vstupu do ohro-
zených priestorov. VTSÚ Záhorie

Na�a Senica
Prečítali sme si:

Rok 1987: 
… Základným

mottom  Silvestrovs-
kého behu mestom
Senica, ktorého pr-
vý ročník sa usku-
točnil 31. 12. 1986, bolo neustále zvyšo-
vanie fyzickej pripravenosti  na báze
masového behu. I. ročník sa stretol
s mimoriadnym ohlasom – štartovalo 90
bežcov.

…. Výstavka krojovaných bábik bola
prvou tohto druhu v Senici. Vystavených
bolo 80 bábik zo 6 oblastí Senického
okresu, ktoré prezentovali kroje sviatoč-
né, pracovné i obradné.     

… Zasadačka  OÚNZ v Senici ožila
neobvyklým ruchom a príjemnou atmo-
sférou. Jej priestory zaplnili žiaci senic-
kých základných a stredných škôl – účast-
níci mestskej súťaže v speve ľudových
piesní Fajnorova Senica. Súťažilo sa v šty-
roch kategóriách.

…  Sálový futbal sa (po roku, pozn.
red.)  medzi senickou mládežou udomác-
nil. V nultom ročníku mestskej ligy  bojo-
valo medzi sebou 20 mužstiev, čo preds-
tavovalo 294 hráčov, z ktorých v TJ nie je
registrovaných 153. Víťazom ročníka
1986/87 sa stalo mužstvo n.p. SH –
Slovister Ideál s 35 bodmi, ktoré vybojo-
valo v Šali  i postup do krajskej ligy.

Rok 1988:
…  Miestna organizácia Slovenského

rybárskeho  zväzu  bola založená v roku
1949 a mala vtedy 18 zakladajúcich čle-
nov.  Dnes má organizácia 907, z toho
315 mládežníkov a 23 žien. Organizácia
pre lovný rok 1987 plánovala  na jedného
člena dosiahnuť 15 kg ulovených rýb.
Tento zámer bol však vysoko prekročený,
pretože v skutočnosti sa ulovilo až 27,4
kg na jedného člena. 

…Neprehliadnite! Odhodený papier
a neporiadok v okolí činžiaku, domu,
obchodu, školy, prevádzky, autobusovej
zastávky svedčí o nekultúrnosti ľudí žijú-
cich v ňom i neúcte k životnému prostre-
diu. Nenechajme si znečisťovať  životné
prostredie a upozornite tých, ktorí
sa nevedia správať!

… V našom zariadení začínalo všetko
kultúrne dianie v Senici. V Závodnom
klube boli položené  základy speváckeho
zboru Senica (dnes Cantilena, pozn. red.)
súbor Senica začal rozvíjať folklór
v tanečnej a speváckej zložke za spoluú-
činkovania cimbalovej hudby. Vynikajúce
výsledky  počas 35-ročného pôsobenia
ZK dosiahol najmä divadelný súbor (M-
divadlo) a tvorivá skupina Retina.
Nemožno nespomenúť  ani mravenčiu
prácu bábkarskeho súboru Včielka, šikov-
nosť a fantáziu  našich výšivkáriek, a elán
najmladšieho súboru malých javiskových
foriem…

Vybrala F. H.

Naša S
enica

Okienko JDS
Mestská organizácia

Jednoty dôchodcov Slo-
venska pripravuje na 7.
augusta autobusový zájazd
do Trnavy na krajskú preh-
liadku dôchodcovských súborov pod
názvom Seniori seniorom. Zároveň je
naplánovaná návšteva obchodného domu
Tesco.  Poplatok je 50 Sk. Pravidelné a ob-
ľúbené stretnutie dôchodcov pri živej
hudobnej produkcii  sa bude konať  v hote-
li Branč vo štvrtok 15. augusta o 15. hod.
Jednota dôchodcov Slovenska naň pozýva
všetkých svojich členov a priaznivcov.

M. Slivková

O cezhraničnej spolupráci
„Cezhraničnú spoluprácu vnímam ako

prirodzený proces, ktorý v tomto regióne
vždy existoval a stále sa rozvíja v záujme
napredovania," konštatoval primátor Senice
RNDr. Ľ. Parízek na besede predstaviteľov
samosprávy s veľvyslancami Veľkej Británie
a Severného Írska  D. R. Toddom,  ČR R.
Slánským a zástupcom veľvyslanca Rakúska
J. Eignerom, ktorá sa konala 26. júla
v Múzeu L. Novomeského. Samosprávu
reprezentovali primátori a ich zástupcovia
zo Skalice, Myjavy, Brezovej pod Bradlom,
Starej Turej a Strážnice. Beseda o cezhranič-
nej spolupráci v predvstupovom procese do
EÚ a NATO potvrdila, že v tomto špecific-
kom priestore susedstva troch krajín je vní-
maná ako neodmysliteľná súčasť života,
ktorá prináša obyvateľom množstvo nových
kontaktov. Predstavitelia ambasád v tejto
súvislosti vyjadrili podporu nášmu vstupu do
EÚ a NATO, čím by sa tieto atribúty len pre-
hĺbili. Zhodne vyslovili presvedčenie,  že SR
bude mať po septembrových voľbách vládu,
ktorá bude dôveryhodným partnerom euro-
atlantickým štruktúram. Záznam besedy sa
bude vysielať vo všetkých lokálnych televí-
ziách na Slovensku. V Senici sa konala 3.
časť z päťdielneho projektu. bar
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22.6. – XIV. ročník Záhoráckeho maratónu
25.6. – Slávnostná recepcia v Bratislave

pri príležitosti ukončenia diploma-
tickej misie veľvyslanca Švajčiars-
ka na Slovensku Thomasa Wernlyho

26.6. – Prijatie volejbalového družstva žien
VC SH Senica a poďakovanie za
vynikajúce výsledky klubu dosiah-
nuté v uplynulej sezóne, zápis do
pamätnej knihy mesta

27.6. – Prijatie učiteľov z partnerskej školy
ZUŠ Senica z rakúskeho mesta
Dürnkrut

– Valné zhromaždenie Technických
služieb Senica

4.7. – Pracovné stretnutie s riaditeľmi
materských a základných škôl,
ZUŠ a CVČ: organizačné pokyny
a koordinovanie činnosti škôl
a mesta pri zabezpečovaní otvore-
nia nového školského roka 

5.7. – Prijatie delegácie z juhoslovanské-
ho mesta Selenča a tamojšieho
cirkevného zboru, ktorý sa zúčast-
nil na evanjelických bohoslužbách
pri príležitosti sviatku Cyrila a Meto-
da na Branči

8.7. – Doplnenie žiadosti o dotáciu na
výstavbu 32 bytov v budove
Agrostavu na Ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja

9.7. – Rokovanie s primátormi Malaciek
a Skalice o koordinovanom postu-
pe pri transformácii vodární a ka-
nalizácií

– Prijatie u primátora Bratislavy J.
Moravčíka a rokovanie s primátor-
mi okresných miest Senica,
Skalica, Malacky, Myjava, Senec
a Pezinok. Hľadanie možných
spôsobov fungovania spoločnej
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, ktorej vznik odsúhlasila
vláda SR a zriaďuje ju FNM. 

10.7. – Pracovné rokovanie s predstavi-
teľmi Daňového riaditeľstva Bans-
ká Bystrica a riaditeľom Daňového
úradu Senica Ing. J. Vajdom ohľa-
dom rekonštrukcie budovy  Daňo-
vého úradu na Námestí oslobode-
nia, prípadne hľadanie iných  mož-
ností riešenia

11.7. – Rokovanie s predstaviteľmi HC
Dukla Senica a RSMS Senica o za-
čatí tohtoročnej hokejovej sezóny,
príprava novej zmluvy

– Návšteva írskeho experta zo spo-
ločnosti SARIO o vstupe zahranič-
ných investícií

12.7. – Riešenie opravy sociálnych zaria-
dení v amfiteátri a príprava Let-
ného jarmoku s vedúcim oddele-
nia MsÚ S. Fordinálom

15.7. – Pracovná porada s riaditeľkou
Spojeného predškolského zariade-
nia Mgr. I. Noskovou v súvislosti
s prechodom kompetencií v škols-
tve na mesto  

16.7. – Porada ohľadom ďalšej prevádzky
Strediska služieb škole, ktorého

Aktivity radnice

Máme v�etci rovnaké
mo�nosti pracovať?

(dokončenie zo str. 1)
V prípade, že sa o pracovné miesto

zaujíma niekto bez zdravotného postihnu-
tia, zistí si, či práca zodpovedá jeho preds-
tavám, jeho profesionálnym ambíciám,
ako je finančne ohodnotená, aké sú
v organizácii zabezpečené možnosti ďal-
šieho kariérneho rastu a aká je v nej úro-
veň starostlivosti o zamestnancov.
Nemusí sa až natoľko zaujímať o to, že na
každodenný výkon práce mimo domova
sa treba špeciálne duševne i fyzicky pri-
praviť, že sa treba k budove pracoviska
prepraviť, dostať sa do vnútra jej priesto-
rov, voľne sa v nich pohybovať. Nemusí
myslieť na to, či sa postaví z nízkej stolič-
ky, či boľavými rukami otočí kľúčikom
v zámke a ak sa pohybuje na vozíčku, či sa
dostane cez úzke dvere na toalety...... Až
keď si vyrieši tieto potreby a požiadavky,
môže sa sústrediť na samotnú prácu. 

Niekto by možno povedal, tí postihnutí
už ani nevedia, čo by chceli. Veď samotné
postihnutie ich neoprávňuje na kladenie si
nekonečných požiadaviek. Omyl, zdravot-
ne postihnutým vôbec nejde o kladenie si
požiadaviek a nárokov. Ide o rovnosť
šancí a príležitostí. Ak nechcú rezignovať
a pred všetkým a všetkými sa skryť, musia
sa tvrdo a nekompromisne biť o svoje
miesto na slnku. Pre zdravotne znevýhod-
neného človeka zápasiaceho s chorobou
či postihnutím je prekonávanie samého
seba každodennou rutinou na pokraji
vlastných možností a síl. No ale aj napriek
tomu sú to len obyčajní ľudia so svojimi
radosťami a starosťami, a tiež potrebami
realizovať sa. J. Č.

zriaďovateľom od 1. 7. v rámci
prechodu kompetencií v školstve
sa stalo  mesto Senica

– Porada s generálnym riaditeľom
Technických služieb J. Kaščákom
a predsedom MsV č. 2 B. Hlava-
tým ohľadom odstránenía pods-
tavca v parku pri kasárňach a po-
žiadavkach občanov na ďalšie
úpravy v tejto zóne 

18.7. – Riešenie havarijnej situácie v VI.
MŠ, kde spadla omietka

Ing. Viliama Nečasa, 
konateľa Technických služieb 

Nová čistiareň
V pondelok 15. júla bola v budove na

autobusovej stanici  otvorená prevádzka
rýchločistiarne, ktorá rozširuje paletu
poskytovaných služieb  v tejto oblasti
v našom meste.  Prevádzkovateľom  che-
mickej rýchločistiarne sú Technické služ-
by Senica, spol. s.r.o., preto sme práve
tam hľadali odpovede na otázky. 

Pán Nečas, akou technológiou je
vybavená rýchločistiareň?

- Disponujeme najmodernejšou tech-
nológiou – čistiacim strojom   Realstar
M 20 na 10 kg textilu , kde je zabezpeče-
ná stopercentná  recyklácia perchlóretylé-
nu  a následný návrat do  uzavretého
okruhu. Odpad sa zberá a likvidujú ho
Práčovne a čistiarne Nitra. Táto technoló-
gia zaručuje maximálnu ochranu životné-
ho prostredia a nezávadné pracovné pod-
mienky pre personál. 

Aké služby ešte poskytujete?
- Po chemickom vyčistení  textílií nasle-

duje úprava žehlením na žehliacich stro-
joch a zabalenie do plastového návleku.
Okrem toho je prevádzka vybavená aj
automatickou práčkou a sušičkou, teda
poskytujeme obyvateľom  aj služby pra-
nia lôžkovín, košieľ a podobných textílií
s následným žehlením. 

Môžu si  priniesť občania aj textílie
poznačené škvrnami? 

- Samozrejme, naše dve pracovníčky
vykonávajú tzv. detašovanie, čo je vlastne
predčistenie textílie, zbavenie škvrny a až
potom nasleduje ďalšie čistenie.  

Aká je prevádzková doba?
- Otvorené je v pracovné dni od 7. do

17. hod. Prevádzka je zriadená  na rýchle
služby bez možnosti ďalšieho skladova-
nia, preto  v cenníku    služieb uvažujeme
len s dvoma možnosťami – čistenie do 24
hodín a do 3 dní.  

Budova na autobusovej stanici je
v správe Technických služieb. Predne-
dávnom tam ponuku rôznych služieb
rozšírila Senická mliekareň, a.s. o svoju
tretiu predajňu v Senici a usudzujúc
podľa návštevnosti to bolo veľmi dobré
riešenie.

- My sme  si do uvoľneného priestoru
po predajni mäsa z viacerých ponúk
vybrali   práve Senickú mliekareň, pretože
sme uprednostnili stabilného, trvalého
partnera, ktorý bol ochotný rešpektovať
aj naše požiadavky. Jednou z nich naprí-
klad bolo, aby tam bolo zachované
občerstvovacie zariadenie. V mliečnej
sekcii  ponúkajú výrobky  svoje i iných
mliekarní. V gastro sekcii ponúkajú  teplé
i studené jedlá, šaláty – to všetko s mož-
nosťou kombinácie podľa požiadaviek
zákazníka. 

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

???otázka pre

Oprava �elezničnej ulice
Mesto Senica upozorňuje občanov

a firmy, že od 1. augusta do 15. septembra
t.r. sa bude robiť oprava povrchu miestnej
komunikácie Železničná ulica v úseku od
križovatky ulíc Dlhá a Tehelná (pri budove
SPP) po koniec zástavby rodinného domu
č. 368. Počas opravy budú vykonávané
podľa potreby a rozdelenia prác i dočasné
zmeny v doprave. Tie budú včas a riadne
vyznačené dopravnými značkami. Žiada-
me občanov o rešpektovanie týchto
zmien a ďakujeme za pochopenie. 

Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ
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Na obzore rakúsko-
slovenský muzikál 

Senická základná umelecká škola dostala
z Rakúska pozvanie zapojiť sa do jedinečného
projektu - muzikálu Otakar, ktorý Základná
a hudobná škola v Dürnkrute pripravuje pri prí-
ležitosti osláv 725. výročia bitky na Moravskom
poli medzi českým kráľom Otakarom II. a habs-
burgovcom Rudolfom I.

Za týmto pozvaním nasledovala spoločná pre-
zentácia budúcej spolupráce a partnerstva týchto
dvoch škôl v rakúskom meste Laa an der Thaya
31. mája. V súťaži pod názvom „Stať sa partne-
rom - partnerstvá" prezentovali obidve školy cez-
hraničnú spoluprácu a predovšetkým svoju čin-
nosť formou fotografických dokumentov, ale
i výtvarných prác detí zobrazujúcich výjavy histo-
rickej bitky a portréty oboch panovníkov. Úspech
zožalo vystúpenie siedmich tanečníkov ZUŠ,
ktorí očarili nielen porotu, ale aj ostatných účast-
níkov súťaže. Svedomitá príprava na prezentáciu
začínajúceho partnerstva napokon priniesla
obom školám víťazstvo i spoločnú finančnú
odmenu 2 000 eur. Účasť v súťaži však v koneč-
nom dôsledku znamenala oveľa viac - vytvorili sa
totiž nové kontakty, nové priateľstvá.

Už 27. júna prišlo 17 učiteľov a riaditeľ dürnk-
rutskej ZHŠ na návštevu do Senice. V senickej
ZUŠ sa oboznámili so systémom výučby talento-
vaných detí v tanečnom, dramatickom, výtvar-
nom a hudobnom odbore. V koncertnej sále ZUŠ
sa zúčastnili na „malom" hudobnom koncerte,
v kultúrnom dome videli absolventskú výstavu
žiakov výtvarného odboru a na nádvorí ZUŠ im
chvíle oddychu spríjemnila novovznikajúca det-
ská hudobná skupina ...

Význam tejto návštevy bol umocnený i prija-
tím u primátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka
v obradnej miestnosti mestského úradu. 

V septembri na ďalšom stretnutí v Rakúsku sa
bude hovoriť o obsadení pripravovaného muziká-
lu, ktorého autormi sú Gerhardt Hasitzka, Rudolf
Wrba a Jozef Spreizer a má v ňom účinkovať 120
žiakov oboch škôl. Potom sa začne skúšať!
Premiéra projektu, v ktorom sa bude prelínať his-
tória s prítomnosťou a bude využívať modernú
a klasickú hudbu, je naplánovaná na máj 2003.

Štefan Orth
Foto autor

O mláde�níckych 
a k t i v i t á c h

V Múzeu  L. Novomeského v Senici
sa 26. júna stretli predstavitelia  Rady
mládeže Trnavského kraja (RMTK) na
čele s jej predsedom Mgr. Rastislavom
Mrázom  so zástupcami detských
a mládežníckych organizácií zo Senice
a okolia, aby ich oboznámili s cieľmi
a zámermi  RMTK  a doterajšími aktivi-
tami a možnosťami financovania.
RMTK zastupuje mládežnícke organi-
zácie v nej združené pri rokovaniach
s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
pripomienkuje návrhy zákonov, podie-
ľa sa na tvorbe regionálnej politiky voči
mládeži.

Senicu zastupovali na tomto stret-
nutí SZOPK (člen RMTK), DOMKA
(pozorovateľ), Mládež pre Senicu,
Mladí zelení, FEMINA, Klub Humanita
a zdravie pre všetkých.  Na toto stret-
nutie boli pozvaní aj starostovia  obcí,
pretože  prechod kompetencií dáva
obecným  úradom povinnosti v starost-
livosti o mládež. Príležitosť využili len
obce Smrdáky a Podbranč. Rada mlá-
deže Trnavského kraja tiež ponúkla sta-
rostom pomoc pri zakladaní klubov
mládeže alebo iných detských a mlá-
dežníckych zoskupení v obciach.
V meste Senica i v okrese pracuje veľa
mládežníckych organizácií, ktoré by sa
mohli uchádzať o členstvo v RMTK.
Senica vyniká i mnohými zaujímavými
aktivitami a mládež má podporu samo-
správy. 

Rada mládeže Trnavského  kraja
bola založená v roku 2000 a je zdru-
žením  detských a mládežníckych
organizácií pôsobiacich na území
Trnavského kraja. Tvorí akúsi stavovskú
organizáciu pre občianske združenia
detí a mládeže v tomto regióne, ktoré
sú jej členmi. Cieľmi RMTK sú predov-
šetkým:
- v súlade s právnym poriadkom
ovplyvňovať politiku štátu a samos-
právnych orgánov v prospech vytvára-
nia predpokladov pre všestranný, slo-
bodný a demokratický rozvoj detí
a mládeže, v zmysle realizácie ich
oprávnených záujmov, a tým sa podie-
ľať na tvorbe  regionálnej politiky voči
mládeži
- prispievať  k tvorbe predpokladov pre
činnosť organizácií detí a mládeže
a pre koordinované presadzovanie ich
spoločných záujmov 
- aktívne spolupracovať  s partnerskými
organizáciami doma i v zahraničí,
s medzinárodnými vládnymi i mimo-
vládnymi organizáciami a inštitúciami,
ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí
a mládeže
- spolupracovať so štátnymi a samos-
právnymi inštitúciami  a občianskymi
združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť
v sfére  záujmov RMTK
- poskytovať pre členské organizácie
poradenské, metodické a informačné
služby

Absolventi výtvarného odboru senickej  ZUŠ s uči-
teľmi dürnkrutskej ZHŠ (vľavo) po prehliadke
výstavy.

- v spolupráci so zainteresovanými pris-
pievať  k tvorbe finančných zdrojov pre
činnosť detských a mládežníckych
organizácií.

Členom RMTK sa môže stať každá
detská a mládežnícka organizácia
v Trnavskom kraji, ktorá spĺňa pod-
mienky: 
- je registrovaná podľa zákona o ob-
čianskych združeniach
-    jej základnými cieľmi  sú neziskové
aktivity vykonávané v prospech detí
a mládeže
-  rešpektuje dodržiavanie ľudských
práv a nesmie propagovať nacionaliz-
mus, militarizmus, náboženskú, rasovú
či inú diskrimináciu, pričom združova-
nie  členov a tvorba orgánov  organi-
zácie spĺňa základné demokratické
princípy
-    nadpolovičnú časť jej registrovaného
členstva  tvoria deti a mládež do 26
rokov
- spĺňa  ďalšie podmienky určené sta-
novami RMTK  alebo právoplatným
rozhodnutím Valného zhromaždenia.

Záujemcovia o členstvo v RMTK sa
môžu obrátiť o podrobnejšie informá-
cie na www.trnava.mladez.sk alebo
e-mailom na rmtk@trnava.mladez.sk

Viera Barošková

Prečo je cintorín zamknutý?
Mesto Senica vydalo 29. apríla 2002

príkaz na uzamknutie  bočných vcho-
dov cintorína v Senici z Vajanského
ulice a Ulice SNP.  Otvorený zostal
v zmysle Cintorínskeho poriadku (čl. 13
Vstup na pohrebisko) hlavný vchod
z Brezovej ulice. Tento vchod je otvore-
ný denne.   Dôvodom na takéto opat-
renia boli neustále krádeže kytíc, ven-
cov, hliníkových líšt z celej budovy
domu smútku. V prípade potreby sú
kľúče od bočných vchodov  k dispozícii
u správcu cintorína. 

Ako Našu Senicu informovala Z.
Škurková z oddelenia  podnikateľskej
činnosti a správy majetku mesta MsÚ k
takémuto opatreniu sa pristúpilo už 1.
mája 2001 v dôsledku stále sa opakujú-
cich krádeží, prejazdov na bicykloch
a vodení psov na cintorín.  Otvorený
bol tiež len hlavný vchod z Brezovej
ulice. Po asi 3 mesiacoch sa na základe
ohlasov občanov  potom bočné brány
cintorína otvorili.  

Hlavný vchod cintorína je verejnosti
prístupný  od 1. apríla do 15. októbra
od 8. do 20. hod., od 16. októbra do 10.
novembra od 8. do 21. hod.  a od 11.
novembra do 31. marca  od 8. do 18.
hod.  Článok 13 Cintorínskeho poriad-
ku hovorí v bode 2 o tom, že návštev-
níci cintorína  sú povinní správať sa pri-
merane k piete miesta. Zakazuje sa na
cintoríne fajčiť, odhadzovať odpadky
mimo smetných nádob, vodiť psov,
konzumovať alkohol, robiť hluk a jazdiť
na bicykli. Aj v tomto prípade platí, že
múdry človek pochopí  a pre ostatných
sú predpisy. bar
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Priateľstvá pretrvali 
Naša Senica priniesla v júli 1999 infor-

máciu zo  stretnutia bývalých spolužiakov
senickej meštianky (1946-1949) po päťde-
siatich rokoch. Dôkazom toho, že  táto
akcia nebola iba formálna, je korešpon-
dencia a občasné styky spolužiakov z dáv-
nych čias. K takým patrilo aj stretnutie
Suzanne Spitzkopf-Mihalovičovej a Ivana
Panenku s manželkou v máji 2002
v Bavorsku. 

Externisti nedostali �ancu
V januári t.r. sme v Našej Senici infor-

movali čitateľov, že  Trenčianska univerzita
v Trenčíne sa rozhodla otvoriť v ďalšom
školskom roku  v Senici elokované praco-
visko externého bakalárskeho štúdia v štu-
dijnom odbore Verejná správa. Vyučovanie
sa malo zabezpečovať v priestoroch SOU
Senica.  Prodekanka pre pedagogickú čin-
nosť Trenčianskej univerzity Ing. Nina
Baculíková, PhD informovala, že v súlade
s prijatým zákonom o vysokých školách
nebude Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity  otvárať
v školskom roku 2002/2003 externé baka-
lárske štúdium v spomínanom  študijnom
odbore. bar

Z tvorby J. Su�ienku
V Záhorskej galérii je do 25. augusta

otvorená výstava keramiky Jozefa
Sušienku, ktorú pripravila domáca
Záhorská galéria spolu s Nitrianskou galé-
riou Nitra. J. Sušienka je jeden z najzná-
mejších  keramikárov a v galérii sa pred-
stavuje    s klasickou, modernou i úžitko-
vou tvorbou pri  príležitosti 65. narodenín.
Je to jeho prvá výstava na Záhorí.

bar

Smútok a krása
tvojich hviezd

Vo štvrtok 27. júna  rezonovalo v pries-
toroch Domu kultúry krásne slovo.
Katolícky duchovný Peter Farkaš - Žiška
v spolupráci s moderátorom večera Pavlom
Piusom a ďalšími organizátormi pripravili
večer venovaný jeho novovydanej knižke
Smútok a krása tvojich hviezd. Po dvoch
básnických zbierkach Čo som napísal, napí-
sal som (2000) a Prisľúbený ostrov (2001) si
na jej prezentáciu opäť vybral Senicu,
mesto svojho niekdajšieho pôsobenia.
Tentokrát nejde o knihu veršov, ale o krátke
lyrické prozaické útvary plné úvah, rozho-
vorov, hlbokých myšlienok. 

Predseda Spolku slovenských spisova-
teľov Ján Tužinský vo svojom príhovore
ocenil na Slovensku nezvyklú formu, ktorú
použil mladý autor. Snáď podobné črty
nájdeme iba v tvorbe Jána Červeňa, auto-
ra Modrej katedrály (1942). Ako charakte-
rizujúcu myšlienku diela odcitoval jej
záver: "Mocne ako smrť v sebe cítim
Krásu, ktorá je niekde nad hviezdami,
a vedie ma ku kráse tvojich hviezd".
Celkovú atmosféru stretnutia umocnili cit-
livý výber ukážok v podaní Jána Šimonovi-
ča, člena hereckého súboru Slovenského
rozhlasu, klavírne vstupy Petra Fordinála,
či spev Martiny Krčovej a Ing. Františka
Fábika.

V závere programu sa zo svojich poci-
tov vyznal autor Peter Farkaš - Žiška.
Podujatie vyvrcholilo  autogramiádou.

K. Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Kni�nica v auguste
Po júlovej inventarizácii bude

Záhorská knižnica svojim čitateľom opäť
poskytovať služby. Od 5. augusta sú výpo-
žičné hodiny   v pondelok až v piatok od
8. do 16. hod. V sobotu bude knižnica
zatvorená. K obvyklému režimu sa knižni-
ca vráti 5. septembra. 

Rozmiestnenie �iakov
V Senickom okrese končilo 30. júna

2002 školskú dochádzku 821 žiakov (z
toho 384 dievčat). Na gymnáziá sa dosta-
lo 99 žiakov, na stredné odborné školy
345 a na stredné odborné učilištia 334 žia-
kov. Do pracovného pomeru bude zara-
dených 28 žiakov, z toho 12 dievčat.
Neschopní na zaradenie sú 3 žiaci. Na ZŠ
zostáva 12 žiakov  a mimo SR boli umiest-
není 2 žiaci. V minulom školskom roku
končilo školskú dochádzku na Špeciál-
nych základných školách 29 žiakov, z toho
11 dievčat. Na OU 3-ročné bolo prijatých
20 detí a do pracovného pomeru   bude
zaradených 8 žiakov. Na ŠZŠ zostáva
jeden žiak.

Mgr. Jana Robychová
metodička, Pedagogicko-

-psychologická poradňa

Vykreslili si odmenu
Komisia, v ktorej boli zastúpení pracovní-

ci Základnej umeleckej školy v Senici, OV
DPO v Senici a Mesta Senice vyhodnotila
súťaž v maľovaní na témy požiarnej ochrany
na úrovni okresu a mesta Senica 14. júna
v Dome kultúry. Ceny za prekrásne výtvarné
práce, ktoré vyjadrujú vedomosti našej mlá-
deže o nebezpečí ohňa, dostali z rúk
zástupcu primátora mesta Mgr. Ondreja
Krajčiho a prednostky MsÚ JUDr. Kataríny
Vrlovej. Vyhodnotenie spestrilo milé taneč-
né vystúpenie detí z MŠ "U veselého
šaša".Ocenené boli práce týchto  detí:    
I. kolo - mesto Senica: 
Kategória do 6 rokov - 1. až  5. miesto -  IX.
MŠ Senica – Martin Škandera, X. MŠ –
Jakub Matta, XI. MŠ – Nikolka Bordáčová,
XII. MŠ – Michalka Kovačicová, XII.MŠ –
Peter Kalafut
Kategória od 6 do 10 rokov - 1. až 5. miesto
- I. ZŠ – Silvia Olšová, I. ZŠ – Nikolka
Závodná, I. ZŠ - Michaela Dermíšková, III.
ZŠ – Katarína Madunická, IV. ZŠ –
Annamária Marečková
Kategória nad 10 rokov - 1. až 5. miesto - I.
ZŠ - Lenka Driečna, I. ZŠ - Radka
Pulmanová, III. ZŠ - Barbora Schneiderová,
III. ZŠ – Dominika Peričková, III. ZŠ -  Emília
Auxtová
Kategória – ZUŠ - Katarína Gembešová,
Silvia Olšová, Andrej Bezdek, Dominik
Horňák, Martin Dudáš   
II. kolo - okres  Senica:
Kategória do 6 rokov - 1. až 5. miesto - MŠ
III. Senica  - Deniska Gabrielová, MŠ X.
Senica – Pavlínka Olajošová, MŠ XII. Senica
– Kristínka Sarnovská, MŠ XII. Senica –
Timea Vizváryová
Kategória od 6 do 10 rokov - 1. až 5. miesto
- ZŠ I. Senica – Patrik Vašek, ZŠ III. Senica –
Nikolka Štepanovská, ZŠ III. Senica –
Dominik Rehák 
Kategória nad 10 rokov - 1. až 5. miesto - ZŠ
III. Senica – Paľko Miškovič, ZŠ III. Senica –
Radka Kiripolská, ZŠ III. Senica – Simona
Oslejová      

Druhej ZŠ a materským školám VI. a VIII.
v Senici môže byť len ľúto, že na výstave
medzi vystavenými 290 krásnymi výtvarný-
mi prácami neboli práce ich detí. Všetky deti
by si mali pred prázdninovým obdobím
aspoň touto formou pripomenúť požiarne
nebezpečie.       

Soňa Cádrová, foto bar

Na výletnej lodi na jazere Starnberg
Suzanne Spitzkopf-Mihalovičová upro-
stred.

Andrejkovi Bezdekovi (v strede) blahoželá
ku krásnej výtvarnej práci Mgr. O. Krajči.

NS
Foto Toni Matějíček
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Viete ako oznámiť
porušenie verejného
poriadku, podozrenie
z trestnej činnosti a inej

protispoločenskej činnosti, ktorej ste sved-
kom? Mestská polícia v Senici ponúka
nasledovné rady:
➢ vždy, keď polícii oznamujete udalosť,

ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch
➢ oznámte každú činnosť, ktorá sa vám

zdá podozrivá, hliadka na mieste vec
preverí 

➢ oznámenie môže byť aj anonymné,
v takom prípade uveďte presne mies-
to, popis páchateľa a čo urobil

➢ oznamovať môžete telefonicky na
čísle 159, 24 hodín denne

➢ oznamovateľ môže požiadať Mestskú
políciu (telefonicky, osobne) o vysvet-
lenie, ako bola nahlásená udalosť riešená

➢ môžete tiež  oznámiť  nečinnosť
mestského policajta, v takom prípade
si poznačte čas, miesto, čo neurobil.
Poznatky nahláste osobne alebo tele-
fonicky na čísle 651 5886

➢ tak isto môžete oznámiť na Mestskú
políciu aj iné udalosti, napr. požiar,
zranenú osobu atď, službukonajúci
policajt zabezpečí ďalšie potrebné
zložky

➢ svoje pripomienky na Mestskú políciu
adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk
alebo telefonicky na číslo 651 5886

➢ pamätajte na to, že ak ste boli svedkom
nejakej udalosti a neoznámite to,
umožňujete páchateľovi pokračovať
v jeho činnosti ďalej. Nabudúce aj vy
alebo osoba vám blízka sa môže stať
obeťou kriminálnej činnosti

➢ pri opise vozidla udajte farbu, typ,
evidenčné číslo, smer pohybu vozidla

➢ pri opise osoby si všímajte vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vla-
sov, štýl účesu, oblečenie (odhora
nadol), popis tváre (farba očí, brada,
fúzy), či bol ozbrojený, vyjadrovanie sa
a iné zvláštnosti (kríva a pod.)

Viete ako sa 
zachovať? 

N e h o d y  
s tragickými následkami

Na cestách okresu Senica sa v prvom
polroku stalo 256 dopravných nehôd. Ich
bilancia je tragická: 6 osôb našlo pri nich
smrť, 22 bolo ťažko a 69 ľahko zranených.
Po mierne pozitívnom vývoji dopravnej
nehodovosti v prvom štvrťroku t.r., kedy
v porovnaní s predchádzajúcim  rokom kle-
sol počet  nehôd, znovu došlo k nárastu
havárií a ich tragických následkov.  

Ako nás informovali z OR PZ Senica,
k najčastejším príčinám dopravnej nehodo-
vosti patrí porušenie základných povinností
vodiča (105) a nesprávny spôsob jazdy (56). 

Mestská polícia zasahovala  
Zábava po diskotéke. Hliadka MsP pri

kontrole verejného poriadku v okolí disko-
ték spozorovala 6. júla o 1.40 hod.  sku-
pinku ľudí, ktorá sa zabávala  vytrhávaním
pätníkov pri ceste. Bola zistená ich totož-
nosť  a po vyčíslení škody  prípad dorieši
MsP. 

Poškodzoval autá. Na základe telefo-
nického oznámenia  hliadka MsP prichyti-
la 10. júla o 23.40 hod. mladistvého, scho-
vávajúceho sa medzi autami. Po prehliad-
ke okolostojacich áut bola na jednom
z nich utrhnutá tesniaca guma, k čomu sa
dotyčný priznal. Prípad bol riešený bloko-
vou pokutou a majiteľ auta bol obozná-
mený so situáciou.  

Káble cez plot. MsP dostala 11. júla
o 21.11 hod. telefonickú informáciu od

Zmena názvu mláde�níckeho klubu
Príprava sa u� začala

„Skláňam sa pred ľuďmi, ktorí dokážu
niečo urobiť pre mládež, nie pred ľuďmi,
ktorí sa snažia vysvetliť, prečo pre nich
niečo neurobili." To je zásada senického
mládežníckeho hokeja, jeho prezidenta
a hlavného sponzora Alfonza Hrnčiríka,
ktorého sme požiadali o rozhovor.

„Na začiatku chcem povedať, že hlav-
ným sponzorom nie som ja, ale mesto
Senica. Aj touto cestou mu chcem vysloviť
úprimné poďakovanie, pretože na pod-
mienky, ktoré nám vytvára Mestský úrad
na čele s primátorom RNDr. Ľubomírom
Parízkom, sme veľmi hrdí a radi ich pre-
zentujeme v rámci celého Slovenska", to
boli úvodné slová A. Hrnčiríka.

Prečo sa zmenil názov klubu HC SH
Senica na terajší HK 91 Senica?

„V marci výbor mládežníckeho hokeja
predložil  valnému zhromaždeniu návrh
na zmenu názvu klubu, čo bolo akcepto-
vané. Podľa skúseností z minulých rokov
sa valné zhromaždenie uznieslo, že zalo-
žíme s.r.o. s cieľom mať finančné prost-
riedky, ktoré vkladajú rodičia a sponzori
do mládežníckeho hokeja, pod prísnou
kontrolou."

Čo viedlo výbor k prihláseniu mužstva
mužov do druhej ligy?

„Jednoznačne nás k tomu viedol fakt,
že juniori končiaci v tejto kategórii nedo-
stávali žiadne alebo len veľmi malé príleži-
tosti v HC Dukla a boli nútení ukončiť
aktívnu činnosť. V rámci toho, aby sme
našim chlapcom umožnili hrávať hokej aj
naďalej, sa výbor rozhodol prihlásiť ama-
térske družstvo mužov do druhej ligy.
Musím podotknúť, že medzi bývalými
juniormi a hráčmi je o 2. ligu veľký záu-
jem. Vzhľadom na to, že záujem je aj
u hráčov z okolitých miest, výbor stanovil
prioritu, aby v mužstve hrali v prvom rade
senickí odchovanci. Trénerom mužstva sa
stal Pavol Anderle a vedúcim Miroslav
Vépy ml. Jednou z našich priorít je aj
postup juniorov z 1. ligy do extraligy. Tým
by sme chceli motivovať najmä terajších
dorastencov v ich hokejovej perspektíve.
Trénerom juniorov sa stal náš odchovanec
a dlhoročný hráč extraligovej Skalice
Pavel Klečko."

Ako prebiehala príprava hokejových
tried a ako sa pripravujú na svoju extrali-

govú premiéru dorastenci?
„Po skončení uplynulej sezóny mali asi

mesiac všetky mládežnícke družstvá
voľno. Od 2. mája sa začala prvá časť let-
nej prípravy na suchu. Chlapci trénovali
takmer každý deň až do 29. júna. Potom
mali voľno do 23. júla, kedy sa začala hlav-
ná časť letnej prípravy. Dorastenci, ktorí
postúpili do extraligy, absolvujú sústrede-
nie v Liptovskom Jáne, v zariadení SOU
Senica. V minulosti sa nám veľmi osvedči-
lo a so službami, prostredím aj terénmi
sme maximálne spokojní. Mužstvo mal
pôvodne trénovať S. Chlebec, ten však
dostal ponuku trénovať mužov v Nitre.
Nastal proces hľadania adekvátnej náhra-
dy. Musím povedať, že odchod S. Chlebca
sa veľmi rýchlo rozšíril po celom
Slovensku, pretože v priebehu 3 dní sa
nám prihlásilo deväť trénerov od Prešova
až po Bratislavu. Po rokovaniach s každým
záujemcom sa výbor rozhodol pre jedné-
ho z najskúsenejších mládežníckych tré-
nerov v rámci regiónu Františka Kazinotu.
Hlavným cieľom dorastencov je záchrana
a verím, že na to máme predpoklady.
Extraliga dorastu sa začína 14. septembra,
kedy odchádzame na stretnutia do
Popradu a Spišskej  Novej Vsi."

Ako je klub pripravený na novú,
náročnú sezónu?

„Výbor  sa na svojich pravidelných
zasadnutiach  neustále pripravuje na za-
čiatok novej sezóny. Preto si moje ocene-
nie zaslúži riaditeľ klubu Ing. Miloslav
Malinka spolu s manažérom Karolom
Slezákom. Na príprave celého klubu aj
zimného štadióna urobili obaja maximum
na úkor svojho voľného času. Chcem im aj
touto cestou vysloviť poďakovanie. Moje
poďakovanie samozrejme patrí aj rodi-
čom, ktorí odpracovali niekoľko hodín na
príprave štadióna, či už to bola úprava
a vymaľovanie kabín, náter mantinelov
a iné úpravy. Na záver by som chcel
vyzvať sponzorov o finančnú, resp. mate-
riálnu pomoc. Môžeme im garantovať
reklamu na mantineloch, ľadovej ploche,
dresoch, v spravodajoch... Veď každý týž-
deň sa na zimnom štadióne odohrá 8 maj-
strovským zápasov s návštevnosťou, ktorú
nám závidí nejeden hokejový klub na
Slovensku."

Za rozhovor poďakoval Ivan Tobiáš

občana, že dvaja muži preliezali plot auto-
bazára. Hliadka na mieste zadržala dvoch
mladých mužov, ktorí z objektu vyniesli asi
50 kg káblov. Tie boli  vrátené majiteľovi
a prípad je zatiaľ v riešení MsP. 

Vytrhol bicykel. Občianka mesta nahlá-
sila telefonicky 17. júla o 18.10 hod., že jej
synovi ukradli bicykel za jazdy. Pri objasňo-
vaní bol uvedený popis dotyčného, ktorý
vytrhol  maloletému jeho bicykel z rúk.  Na
základe popisu bol  páchateľ nájdený, čo
potvrdil aj svedok činu. Pretože išlo o podo-
zrenie z trestného činu, bol prípad odstú-
pený OO PZ Senica.
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Adamíková Zdenka, Kolónia 550
Adamuščin Jozef, Nám.Oslobodenia 16/5
Alenová Renáta, Jasmínová 1261/5
Babák Vlastimil, V.P.Tótha 40/28
Baďura Ján, Sládkovičova 169
Baďura Štefan, Tehelná 420/45
Bachar Dušan, Železničná 1336
Bachratý Milan, Kolonia 567
Bajan Jozef, Kunov 40
Baláž Samuel, Kunov 192
Balciar Ivan, Kunov 156
Baleková Libuša, D.Suroviny 1000/5
Balombeniová Jarmila, Kunov 21
Banárová Eva, Bernolákova 209
Barteková Mária, S.Jurkoviča 1203/4
Bartoň Ján, Čáčov 249
Bartoň Ján, Kunov 126
Bartoň Ján, Čáčov 142
Bartoň Jozef, Čáčov 4
Bartoň Miroslav, Čáčov 144
Bartoň Pavol, Čáčov 264
Bartoňová Emília, Čáčov 92
Bartoňová Henrieta, Gen.L.Svobodu 1358/6
Bašková Marta, Priemyselná 261/1
Beblavý Robert, Štefánikova 723/22
Bednár Miroslav, Železničná 331
Belan Peter, Hurbanova 1379
Belanová Anna, Čáčov 275
Belko Pavel, Bukovec 49
Bella Milan, Stromová 1068
Belohlávek Juraj, Čáčov 281
Beňovský - rozl.tov. Jozef, Čáčov 174
Bílková Pavlína, Čáčov 2
Blanárik Peter, Tehelná 418
Blažek Ján, Čáčov 278
Blažek Marcel, Kunov 73
Bobek Viliam, Kalinčiakova 295 /3
Bobek Michal, Dlhá 252
Bordáč Dominik, Čáčov 102
Bordáč Ján, Čáčov 87
Boršová Alžbeta, Čáčov 169
Bôrik Marek, Robotnícka 57/19
Brečka Pavol, Čáčov 194
Brezinová Magdaléna, Železničná 325/3
Brhelová Alžbeta, Olivová 1142/2
Brňová Kristína, Brestové 990
Brólková Zita, Priemyselná 288
Brošková Zita, Priemyselná 288
Bučák Ľudovít, Čáčov 126
Bučák Vladimír, Čáčov 209
Bumbala Viliam, Čáčov 8
Buraj Jozef, Čáčov 26
Búranová Emília, S.Jurkoviča 1204/26
Burian Pavol, Hviezdoslavova 318
Buríková Miroslava, Palárikova 289/11
Bystrický Ján, Čáčov 151
Cablk Štefan, Čáčov 270
Cádrová Milena, Hviezdoslavova 312
Cellery Radovan, S.Jurkoviča 1208/54
Celleryová Matilda, Rovenská 1346
Cicáková Miroslava, Hurbanova 490/15
Cíger Ján, Priemyselná 275
Cintula Ivan, Čáčov 200
Ciran Ján, Čáčov 333
Čajka Rudolf, Sadová 644
Čenteš Štefan, Priemyselná 267
Černáková Anna, Čáčov 133
Černeková Martina, Štefánikova 704/31
Čonková Mária, Kaplinská 1098
Čulen Martin, Kunov 187
Čulen Martin, S.Jurkoviča 1208/56
Čuvala Pavol, L.Novomeského 1349/104

Danada Dušan, Kolonia 574/36
Danada Ondrej, Dr.I.Horvátha 887/30
Daniel Jozef, Čáčov 40
Danková Mária, Kunov 108
Dieneš Július, Kunov 10
Dieneš Július, Kunov 168
Dobiaš Vladimír, L. Novomeského 1216/80
Dobiašová Amália, J. Kráľa 736/20
Drbohlav Jozef, Moyzesova 830
Durcová Renáta, Vajanského 22/13
Durláková Agneša, Bernolákova 203
Dzura Miroslav, Tehelná 1161
Dzurová Tatiana, Štefánikova 704/29
Džačovský Dezider, Kaplinská 1086
Fábik Jozef, Kunov 4
Figurová Monika, Kunov 159
Filípek Emil, Smreková 1305
Filípek Ján, Hurbanova 505
Filípek Martin, Kunov 51
Fodor Ivan, M.Nešpora 905/9
Fordinál Silvester, Bernolákova 207
Funka Jozef, Sotiná 1213/70
Furic Gheorghe, Čáčov 213
Futrikanič Jozef, Továrenská - SH
Gáfrik Andrej, Okružná 1178/11
Galádová Blanka, Hviezdoslavova 472/32
Galbavý Ján, Komenského 948/24
Galbavý Vladimír, Komenského 960
Gáliková Marta, Agátová 1324
Gašparík Karol, Sládkovičova 179
Gašparíková Viera, Železničná 374/90
Gavlasová Alžbeta, Čáčov 332
Gazdíková Amália, Hurbanova 1379
Gažová Denisa, Záhradná 1057/10
Gréková Elena, M.Nešpora 909
Griga Ondrej, Dlhá 257
Grimm Vladimír, Agátová 1310
Hagerová Dagmar, Štefánikova 709/65
Hágerová Viera, Dlhá 230/7
Hájková Veronika, J.Mudrocha 651/3
Halabrín Jozef, Kunov 15
Halaš Sidon, Hurbanova 499/33
Hanák Ondrej, Kunov 148
Harnoš Karol, Čáčov 22
Harnoš Vladimír, Brezová 842/5
Harnošová Helena, Čáčov 52
Harnošová Iveta, Moyzesova 797
Hasl Peter, Železničná 438/40
Havel Juraj, Hurbanova 509
Havel Ján, Kunov 21
Havlík Pavol, Dr.I.Horvátha 886/32
Havlíková Lenka, J.Mudrocha 1353
Havlová Emília, Robotnícka 73
Heiker Július, Kunov 27
Heiling Viliam, Čáčov 224
Held Ľudovít, Moyzesova 837
Hlavenka Štefan, Čáčov 145
Hlavičková Marta, Brestové 985
Hluchý Anton, Robotnícka 64
Hodúl Pavol, S.Jurkoviča 1202/10
Holická Anna, Železničná 364
Holický Jozef, Čáčov 214
Hollý Martin, Hurbanova 512
Holovanišin Ján, Agátová 1308/6
Horňák Ivan, Čáčov 293
Horný Vladimír, SNP 770
Horvárh Miroslav, V.P.Tótha 48/12
Horvát Jaroslav, Kalinčiakova 295/9
Horváth Peter, Štefánikova 723
Hruška Ľubomír, Kunov 113
Hrušková Oľga, Kaplinská 1093
Hrúz Rudolf, Čáčov 277

Hučko Milan, S.Jurkoviča 1204/22
Hudecová Emília, Železničná 379
Huk Anton, Agátová 1311
Hurban Ján, Čáčov 366
Húšek Jozef, L. Novomeského 1217/84
Huttová Mária, Sadová 622/11
Hyža Ján, Dr.I.Horvátha 896/10
Hyža Ján, Čáčov 90
Hyža Milan, Hurbanova 469
Hyža Vladimír, Kunov 45
Hyžová Mária, Košútovec 1020
Chalupa Ján, Tehelná 427/12
Chalupa Rudolf, Železničná 442
Chalupová Anna, Hurbanova 504/43
Chodúr Ján, Kvetná 1141/1
Chodúr Jozef, Čáčov 157
Chodúr Martin, Čáčov 146
Chodúr Milan, Čáčov 37
Chodúr Pavol, Čáčov 262
Chodúr Zdeno, Brezová 864
Chodúrová Miroslava, Čáčov 164
Chocholáček Jozef, Čáčov 177
Chovanetová Etuška, D.Suroviny 1038/15
Chrenka Dezider, Komenského 936
Chrenková Simona, Komenského 936
Chropúvka Miroslav, Hviezdoslavova 472/36
Chvála Anton, Topoľová 1224
Chytková Vendula, Gen.L.Svobodu 1360/20
Ilčík Pavol, Čáčov 330
Iskrová Anna, Čáčov 173
Ivácková Anna, Čáčov 52
Jablonický Ján, Moyzesova 813
Jablonický Pavol, Moyzesova 814
Jakáb Dušan, Čáčov 161
Jakáb Ján, Brestové 984
Jakáb Zdenko, Štúrova 139
Jakábová Mária, Čáčov 189
Jakubová Emília, Čáčov 38
Jamárik Ján, Kunov 120
Jamárik Ján, Železničná 385
Jamáriková Viera, Kunov 33
Janáček Anton, Železničná 369
Janáčková Dana, Kunov 173
Jančovičová Zlatica, Hollého 741/5
Jankovič Eduard, Čáčov 183
Jankovič Vladimír, L.Novomeského 1215/74
Jankovichová Mária, Železničná 393
Jankovíchová Nevenka, Jabloňová 1285/8
Jankových Jaroslav, Dr.I.Horvátha 877/9
Jankových Miloš, Dr.I.Horvátha 900/2
Janošič  Walter, L. Novomeského 1210/64
Jarábek Tomáš, Čáčov 323
Jediná Anna, Čáčov 188
Jediný Jozef, Kalinová 1254
Jochová Silvia, Robotnícka 99/36
Jorík Peter, Čáčov 196
Junas Pavol, Kunov 147
Jurášová Mária, D.Suroviny 998
Jurdák Jozef, Košútovec 1364
Jurek Ján, Jabloňová 1271/36
Jurigová Mária, Kunov 157
Jurík Ján, Bernolákova 216
Jurík Ľudovít, Bottova 1167/4
Jurík Marcel, Bernolákova 216
Juríková Mária, L.Novomeského 1210/64
Kadlečík Milan, Komenského 945/30
Kadlečík Pavol, Čáčov 78
Kadlečík Miroslav, Čáčov 138
Kadlečíková Terézia, Čáčov 91
Kadlečíková Zuzana, Brestové 863/20
Kalivodová Alžbeta, Priemyselná 264
Kaljanková Mária, SNP 779/53

Zoznam majiteľov psov v rodinných domoch, ktorí si plnia svoju ohlasovaciu povinnosť (1)
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Rebríček najpredávanejších kníh
vo virtuálnom kníhkupectve vydavateľstva Arkus - www.vydarkus.sk - JÚL

autor: názov: vydavateľ:
1. Le Fanu, J. S. Sirota z Knowlu Arkus
2. Ponec, J. Chvíľky v prírode Parpress 
3. Burgess, M. Heroín Arkus
4. Arnaud, T. Druhý život doktora Morina Regent
5. Buron, Nicole de Miláčik, počúvaš ma? Epos
6. Rúfus, M. Mechúrik koščúrik Buvik
7. Carranzaová, M. Neblázni, Cándida! Regent
8. Carlson, R. Netrápte sa pre maličkosti, tínedžeri Sofa
9. Fernau, J. Ruže pre Apolóna Epos
10. kol. Nezábudník Buvik
11. Lebert, B. Crazy Arkus
12. Ďuríčková, M. Jasietka Arkus

Kníhkupectvo Arkusu v budove Záhorskej knižnice v Senici bolo v júli zatvorené.

Známe u� po celej Európe 
Súbor mažoretiek TK-Gymnik Luxet

Senica, ktorého vedúcou je  Alena Bukajová,
začínal svoje turné po zahraničí už v roku
1997. Odvtedy sa dievčatá začali zúčastňo-
vať už pravidelne každoročne medzinárod-
ných viacdňových vystúpení, okrem bežných
1-dňových zahraničných vystúpení vo
Viedni, Poľsku, Maďarsku a na Morave. 

V roku 1997 absolvovali prvé 3-dňové
vystúpenia vo Francúzsku v meste Parthenay.
O rok neskôr to bolo v Taliansku v prímors-
kom  rekreačnom meste Amalfi, v roku 1999
opäť vo Francúzsku v prímorskom meste La
Levandue na veľkom festivale kvetín, v roku
2000 v Španielsku  v známom meste Murcia.
Minulý rok to bolo znova Francúzsko a mesto
Valreas, v tradičnej vinárskej oblasti Avignonu.

Do Francúzska sa súbor mažoretiek veľmi
rád vracia, pretože tam majú  priateľstvá, obe-
censtvo ich prijíma s obdivom a dobrosrdeč-
nosťou. Ponuky na zahraničné festivaly prevlá-
dajú práve z agentúr z Francúzska, keď do
roka tento súbor dostáva okolo 5-8 ponúk.
Z dôvodov finančných a časových nie je ale
možné sa  všetkých festivalov zúčastniť.. Preto
súbor absolvuje 1-2 vystúpenia ročne.

Súbor mažoretiek TK-Gymnik Senica sa
v čase od 10. až 14. júna zúčastnil vo
Francúzsku jedného z najväčších festivalov
v Európe pod názvom Fanfares sans frontieres,
čo v preklade znamená - fanfáry bez hraníc.
Tento festival sa konal už po 15. raz v meste

O �kolstve i zamestnanosti  
„Mohli by sme hovoriť o prechode kom-

petencií v oblasti školstva. Vy to viete najlep-
šie, preto som zvedavý, ako sa s touto proble-
matikou vysporiadavate, v čom vidíte problé-
my", obrátil sa bezprostredne po privítaní na
zástupcu primátora Mgr. O. Krajčiho posla-
nec NR SR Milan Ftáčnik, predseda SDA. 

Zástupca primátora, prednostka MsÚ
JUDr. K. Vrlová i vedúca oddelenia Mgr. A.
Bardiovská potom M. Ftáčnika  informovali,
že do pôsobnosti mesta sa dostali 4 základné
školy, CVČ, ZUŠ, 11 materských škôl, ktoré sa
združili do jedného Spojeného predškolského
zariadenia. Do tohto prebiehajúceho procesu
treba zaradiť i Stredisko služieb škole, o ktoré-
ho delimitácii rozhodla vláda neskôr.
Momentálne sa intenzívne rokuje o ďalšom
charaktere tohto strediska, ktoré malo a aj
bude mať regionálnu pôsobnosť. Exminister
školstva sa dôkladne oboznámil s celou pro-
blematikou a ocenil, že mesto ju rieši  vlastný-
mi silami a pustilo sa do celej záležitosti veľmi
životaschopne. „Po tomto stretnutí by som
povedal, že reforma nie je až taká katastrofic-
ká", povedal na záver. 

Keďže cieľom jeho návštevy M. Ftáčnika
bolo zmapovať problematiku školstva, ale i
zamestnanosti, navštívil v sprievode predse-
du Klubu SDA M. Čopjana aj Okresný úrad
práce v Senici. bar

Mazamed, ktorý sa niesol v znamení priateľs-
tva celej Európy, bez ohľadu na farbu pleti
a národnosť. Svoje umenie prišlo predstaviť
okolo 800 účinkujúcich z 15 krajín Európy.
Náš súbor ako jeden zo Slovenska mal tú prí-
ležitosť sa zúčastniť na tomto obrovskom fes-
tivale. Po tradičných vystúpeniach v uliciach
mesta sa na druhý deň konala voľba Miss fes-
tivalu, kde si každá krajina zvolila svoju favorit-
ku do súťaže. Po výbere vedúcou súboru bola
našou reprezentantkou Lenka Štécová zo
Senice. Dievčatá sa predstavili v jazyku anglic-
kom alebo francúzskom a súbor reprezento-
vala v kostýme mažoretky svojho súboru. Pri
súťaži povzbudzovali každý svoju favoritku
buď potleskom, kričaním alebo hudbou.
Všetci sme boli milo prekvapení, keď sa pri
vyhlasovaní výsledkov už blížilo k vyhláseniu
prvých troch dievčat, kde Lenka Štécová obsa-
dila 2. miesto za mažoretkou z ČR. Na treťom
mieste sa umiestnila mažoretka z Bosny
a Hercegoviny. Všetci sme boli dojatí šťastím
a bol to jeden z najväčších úspechov tohto
súboru v zahraničí, keď sme medzi 15 krajina-
mi obsadili 2. miesto. 

Okrem účinkovania  v Mazamede  dievča-
tá  vystupovali aj  v mestách Carpentras
a Lodeve. Nebývalo zvykom, aby súbor dostal
ponuku do troch miest Francúzska počas jed-
ného zájazdu, čo bolo pre všetkých veľmi
vyčerpávajúce. 

V meste Mazamed boli zástupcovia všet-
kých súborov prijatí na radnici starostom
mesta, kde sme odovzdali srdečné pozdravy

zo Slovenska a od nášho primátora RNDr.
Ľubomíra Parízka sme im odovzdali darčeky.
Zážitkom pre dievčatá bolo i to, že sme cez
internet odovzdali prostredníctvom Rádia OK
srdečné pozdravy domov. Na základe tohto
úspechu vo Francúzsku dievčatá čakajú ďalšie
ponuky, a to vo februári 2003 do Talianska a v
auguste 2003 na týždenný pobyt do
Francúzska, kam sa už teraz veľmi tešia. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým
sponzorom, bez ktorých by sme ťažšie zvládli
tento náročný zájazd. Predovšetkým MsÚ,
lekárňam Arnika a U Martina, KAV Hurban
Šaštín-Stráže a hlavne pani Fránerovej, matke
jednej mažoretky súboru, ktorá bez finančnej
odmeny dokázala v krátkom čase ušiť sukne
pre celý súbor. 

Touto cestou chcem pripomenúť dievča-
tám vo veku od 13-18 rokov, pokiaľ prejavia
záujem vstúpiť do tohto súboru, majú tak
možnosť urobiť každý utorok (počas školské-
ho roka) v priestoroch telocvične Gymnázia
Senica o 15. hod., alebo volať na č. t.
0903/378 131 vedúcej súboru  A. Bukajovej.

A. B., Foto archív súboru 

Na diskotéku
do Domu kultúry

Po júlovej technickej odstávke  Dom kul-
túry v auguste  rozširuje svoju  ponuku
o diskotékový program. Zabezpečuje ho
Klub mládeže pri MsKS a ponúka diskotéky
každý piatok a sobotu. O dobrú náladu sa
bude starať DJ Shaker J. a občerstvenie
zabezpečuje priľahlý bar. Vstupné je 20 Sk.
Dievčatá majú do 23. hod. vstup zdarma. 
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Mozaika z mesta / Inzercia

Delphi Automotive Systems Slovensko s.r.o. 
so sídlom v Senici zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov pre firmu Volkswagen zamestná väčší
počet zamestnancov v nasledovných profesiách: 

1 .  M o n t á ž n y  p r a c o v n í k
2 .  Z á s o b o v a č  l i n k y
3 .  M a t e r i á l o v ý  z á s o b o v a č
4 .  S k l a d n í k

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:
- Vzdelanie – vyučený v odbore 

(najlepšie strojárskeho alebo elektrotechnického zamerania, nie je však podmienkou)
- muži po základnej vojenskej službe
- dobrý zdravotný stav
- u skladníkov platné oprávnenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka, znalosti obsluhy PC
- zmysel pre presnú prácu, zodpovednosť, dôslednosť 
- schopnosť pracovať v tíme

PONÚKAME:
- zaškolenie na prácu
- primerané finančné ohodnotenie
- výborné pracovné podmienky
- možnosť osobného rastu

KONTAKTUJTE NÁS PÍSOMNE NA ADRESE:
Delphi Automotive Systems Slovensko s.r.o. 
– Personálny úsek  
Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica alebo
Telefonicky na čísle: 034- 6957-111

Vylučovalo sa aj  
za nadávky 

Za svojím spôsobom ojedinelý možno
považovať futbalový turnaj  detí, ktorého
svedkami boli po niekoľko júlových dní
obyvatelia starého sídliska. Do jeho orga-
nizácie sa nezapojil žiadny športový klub,
ani škola, ale za touto sympatickou letnou
iniciatívou sme našli dvoch ľudí. Jedného,
ktorý sa na svet díva očami skúseností
a jedného, ktorý je o niekoľko desaťročí
mladší. Slovo dalo slovo a predseda mest-
ského výboru č. 2 Bohumír Hlavatý
a Dominik Gál sú tými osobami, ktoré dali
chlapcom  ďalší rozmer prázdnin.

„Chlapci majú z turnaja nesmiernu
radosť, čo ma veľmi teší a núti rozmýšľať,
ako pre nich zase čosi urobiť", hovorí pán
Hlavatý. Nazdáva sa totiž, že deťom treba
poskytnúť možnosť na adekvátne využitie
voľného času, na také aktivity, ktoré ich
bavia a nedať priestor nude, ničnerobeniu.
A 12-ročný Dominik? Chuť zahrať si futbal,
aby bola zábava, to boli asi určujúce
momenty, keď sa organizoval tento turnaj.

Prihlásilo sa naň   6 tímov detí do 14
rokov z celého mesta, ďalšiu kategóriu pre
malý počet mužstiev  neotvorili. O víťazs-
tvo medzi sebou bojovali 5-členné tímy
Ajax, Šelmy, Draci, Pirane, Pumy a Diabli.
Zápolenie, hoci ihrisko  nemalo potrebné
parametre, bránky boli bez siete, bolo
hodné veľkých zápasov. Futbalového
nadšenia a zápalu pre hru tu bolo veľa,

výrazná bola aj divácka kulisa a z času na
čas sa na srdnatý zápas pozreli i okoloidú-
ci. Pripravené boli i žlté a červené karty.
Čo bolo milou zvláštnosťou – červená
karta sa dávala aj za nadávky. Kto sa dva-
krát takto prehrešil proti pravidlám, musel
z ihriska nekompromisne dole. Do finále
sa dostali mužstvá Ajaxu a Pirane. Tipy na
víťaza neboli jednoznačné, no napokon sa
z víťazstva tešil Ajax.

Viera Barošková

Stono�ka baví 
na 100 spôsobov
Centrum voľného času Senica si svoj-

ho času pridalo k názvu Stonožka. Toto
pomenovanie plne vystihuje činnosť
tohto zariadenia, keď svojimi aktivitami
deti baví na 100 spôsobov. Neplatí to len
počas školského roka, ale aj teraz, cez
prázdniny je činnosť CVČ takisto  vrcho-
vato naplnená aktivitami.

Okrem organizovania  mestských tábo-
rov priamo v ich zariadení CVČ a detská
organizácia Fénix ponúkli  deťom týžden-
né pobytové tábory  na Záhorí i v iných
častiach Slovenska. Ako nás informovala
riaditeľka CVČ Zdenka Cigánková, na
Záhorí sa vystriedajú aj rôzne ucelené
kolektívy – volejbalisti, futbalisti, ľahkí atlé-
ti, dovedna vyše 600 detí. Stonožkovo –
ako si toto prostredie nazvali, bolo i počas
našej návštevy plné rozruchu, ktoré načas
prerušila letná búrka. Len čo slniečko opäť

začalo vyhrievať  piesčitú zem,  už aj sa
vyhrnuli von, aby pokračovali v začatom.
Vyše 30 detí bývalo v budove a 24 detí
bolo ubytovaných vo veľkých vojenských
stanoch. V jednom z nich si  po daždi ešte
na posteliach  lebedili dievčatá.  Plné dob-
rej nálady ich nebolo treba núkať do reči.
Zážitkov už mali neúrekom, možno naj-
viac sa im páčila nočná hra, skúška odva-
hy. K tomu diskotéky, súťaženie, hry, skrát-
ka celý deň vyplnený podľa ich predstáv.
Možno preto sa sem rok čo rok vracajú.

„Áno, máme svojich pravidelných
návštevníkov, čo nás samozrejme veľmi
teší, pretože to najviac vypovedá o spo-
kojnosti detí," dopĺňa informáciu  pani ria-
diteľka. Je to veľmi dôležité kritérium, pre-
tože v tábore sa stretnú rôzne deti, ktoré
treba vedieť sem – tam aj pohladiť, poro-
zumieť ich drobným problémom, poradiť.
„Človek musí vedieť zaujať deti, aby pobyt
v tábore bol pre nich inšpirujúci, poučný,
ale i dostatočne oddychový," tvrdil
Miroslav Tehlár, vedúci 3. táborového tur-
nusu. Jeho gitara tvorí neodmysliteľnú
súčasť každého dňa a deti sa na tieto
chvíľky veľmi tešia. 

Prázdninové dni sa dajú vyplniť rôzne.
CVČ stavia každoročne na aktívnom prís-
tupe k voľnému času detí a pripravuje pre
nich zaujímavé ponuky. Niektoré tábory
sú špecificky zamerané, napríklad na
hudbu, spev, tanec, iné majú všeobecné
zameranie. Tou najlepšou vizitkou pre pra-
covníkov CVČ je však spokojnosť detí. 

bar  
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Šport

Predstaví sa aj d�okej J. Linek
Dostihový deň v Čáčove

V nedeľu  18. augusta sa už tradične
za účasti koní z Čiech, Moravy
a Slovenska uskutoční v areáli chovu koní
Poľnohospodárskeho družstva Senica
dostihový deň, na ktorý pozývajú všet-
kých priaznivcov. Dostihy sa začínajú
o 13. 30 hod. a na návštevníkov čaká aj
tombola, bohaté občerstvenie, vyhrávať
bude dychovka Májovanka.

PD Senica má v chove koní dlhodobú
tradíciu a sympaticky prezentuje slovens-
ký chov na turfovej scéne v Čechách a na
Slovensku. V súčasnosti disponuje 14
plnokrvníkmi prevažne vlastného chovu,
ktoré sa pripravujú pod taktovkou
Vlastimila Tomana, z toho je 8 koní dosti-
hových, 2 chovné kobyly, 1 žriebä, 2 dvoj-
ročné kone a vlastný plemenný žrebec
Czas, víťaz dvoch klasických testov na
Slovensku. Počas dostihového dňa uvidia
diváci 8 dostihových zápolení, v ktorých
sa postupne predstavia traja zverenci tré-
nera V. Tomana, sedlajúceho ich pre staj-
ňovú jednotku univerzála Jaroslava Líneka.
V steeplechasse cross -country na 3 400
m pre 4 ročné kone absolvuje svoj krst
nad ťažšími prekážkami štvorročná hned-
ka Rimava, predtým umiestnená v dostihu
cez prútené prekážky v Topoľčiankach.
Trojročný poľský import Przebój si svoj
sezónny debut odkrúti v rovine III. kategó-
rie na 2 200 m pre trojročné a staršie
kone. V rovinovom dostihu III. kategórie
na 1100 m pre dvojročné kone domácu
omladinu reprezentuje tmavý hnedák
valach Ravenswood, predtým dvakrát
umiestnený na dostihoch v Šuranoch
a Bratislave. V ich sedlách svoje jazdecké
umenie predvedie džokej Jaroslav Línek,
ktorý je so 14 víťazstvami lídrom tohtoroč-
ného rovinového šampionátu a zároveň
vedie súťaž o pohár Závodiska Bratislava. 

Na záver už len zostáva dúfať, že
domáci reprezentanti svojimi výkonmi
nadviažu na úspechy predošlých rokov.
Verme, že to všetko pred čo najväčšou
diváckou kulisou a za priaznivého počasia.

VT
Program dostihov 
1. Steeplechase cross-country 3400 m
– sponzor Insemas s. r. o. Lučenec
2. Steeplechase cross-country 3400 m
– sponzor Alchem s. r. o. Senica
3. Rovina III. kategórie 2200 m
– sponzor Senická mliekareň a. s. Senica
4. Rovina III. kategórie 1100 m
– sponzor Schaumann Slovensko s. r. o.
Bratislava
5. Rovina IV. kategórie 1100 m
– sponzor Agrostav a. s. Senica
6. HDCP Rovina IV. kategórie 1800 m
– sponzor Slovenská poisťovňa a. s. 
7. HDCP Rovina V. kategórie 2200 m
– sponzor PD Senica
8. Rovina V. kategórie 1100 m
– sponzor Agropotravinár družstvo Senica

Kam na turistiku
V auguste je pre zdatných turistov urči-

te lákavým podujatím  národný výstup na
Kriváň, ktorý sa koná 17. a 18. augusta.
KST Senica tradične poriada 30.augusta
Partizánsku vatru na Rozbehoch.

Úspechy plavcov
V júni sa pretekári Plaveckého klubu

Záhorák zúčastnili na viacerých plavec-
kých pretekoch, na ktorých dosiahli pekné
umiestnenia. Na neoficiálnych majstrovs-
tvách Slovenska v Handlovej sa zúčastnili
pretekárky Kristýna Palkovičová, Zuzana
Harnošová, Dominika Vacová a Adriána
Svobodová. Plavecké preteky boli určené
pre mladšie žiačky kategórie „C" ročník
narodenia 1991 a 1992. Kristýna
Palkovičová doplávala trikrát na druhom
a raz na treťom mieste v disciplínach 50
m prsia, 100 m prsia, 100 m a 200 m polo-
hový pretek.

Ako nás informoval Milan Jamrich pred-
seda PK, vyvrcholením tohtoročnej sezóny
boli Majstrovstvá Slovenska v plávaní, kona-
né  28. - 30. júna v Žiline v 50 m bazéne pre
mladších žiakov kategórie „B" ročník naro-
denia 1989 a 1990. Prijaté na MR SR v plá-
vaní boli Jana Svrčková, Hana Polláková,
Stanislava Mihálková a Miroslava Parízková. 

Janka Svrčková dosiahla historický
úspech, keď ako prvá pretekárka PK
Záhorák na MR SR doplávala v disciplíne
200 m prsia na druhom mieste. V ostat-
ných disciplínach sa dievčatá umiestnili
v prvej pätnástke pretekárov, čo je vzhľa-
dom na krátku existenciu PK Záhorák
pekný úspech. NS

Vrátili sa s medailou
Starobylá obec Bátovce pri Leviciach

privítala v prvý prázdninový týždeň mla-
dých turistov zo Slovenska i Čiech. Naše
mesto zastupovala 20-členná výprava,
ktorá si svoje stany rozložila v areáli ZŠ.
Počas pobytu sme navštívili obec Brhlovce
známu skalnými obydliami, hrad v Levi-
ciach  i múzeum. Počasie nám naozaj pria-
lo, a tak sme využívali na rekreačný pobyt
neďalekú vodnú nádrž Lipoviny i oblasť
Margita-Ilona s piatimi bazénmi. V rámci
zrazu sa konali Majstrovstvá SR v preteku
turistickej zdatnosti, kde nás reprezentova-
lo päť hliadok. Naši chlapci vybojovali
strieborné medaily v malom futbale. 

Zrazovú štafetu pre rok 2003 prebralo
mesto Lučenec. 

Anna Vanžurová
vedúca TOM

Časť výpravy pred Levickým hradom.

Zahrali si aj proti starostovi
V rámci prehlbovania a rozširovania

vzťahov uskutočnila sa od 28. júna 10
dňová návšteva hádzanáriek  TJ Agrostav
Záhoran Senica v Herzogenbuchsee vo
Švajčiarsku. Stalo sa tak na základe roz-
hovorov vo februári, kedy bol na návšteve
v Senici tamojší prezident  hádzanárske-
ho klubu. 

Ako nás informoval predseda hádza-
nárskeho oddielu TJ Agrostav Záhoran Ing.
Ján Kovár, ktorý je aj podpredseda výkon-
nej rady a člen správnej rady SZH, vo Švaj-
čiarsku boli dve hádzanárske družstvá –
mladšie dorastenky a ženy. Gro  pobytu
tvoril športový proces, keď denne mali
k dispozícii 4 hodiny športovú halu na tré-
ning  a na rehabilitáciu kúpalisko i krytú
plaváreň, maséra a ďalšie služby. „Za sta-
rostlivosť sme sa im „odvďačili“ naším
víťazstvom v troch zo štyroch zápasov",
dodáva J. Kovár. 

Program hádzanáriek bol nabitý i ďalší-
mi poznávacími, športovými i spoločenský-
mi udalosťami. Jeden deň pobudli v zná-
mom stredisku švajčiarskych Álp, ďalší
v historickom meste Solothurn, hojne nav-
števovanom turistami, vyznačujúcom sa
starou architektúrou.  

J. Kovár osobitne vyzdvihol stretnutie
a obec s veľvyslancom SR vo Švajčiarsku
Jánom Hraškom spolu so starostom
Herzogenbuchsee.  Pán veľvyslanec strávil
s našou delegáciou takmer celý deň, videl
i zápas našich dorasteniek.  Vyzdvihol neú-
navnú prácu poradcu senického primátora
Petra Horvátha pri rozvíjaní kontaktov na
celom Záhorí. „Jeho vysokú angažovanosť
v záujme   nadväzovania spolupráce takis-
to veľmi oceňujem a pre obe strany to zna-
mená veľký prínos", zdôraznil J. Kovár.

Zvláštnosťou bolo, že hádzanárky boli
prvým športovým kolektívom zo Senice na
návšteve v tomto meste. Keďže
v Herzogenbuchse má hádzaná silné kore-
ne a tradíciu, senické ženy zohrali priateľs-
ký zápas s poslancami mestského zastupi-
teľstva na čele so starostom. To bolo vyvr-
cholením  zábavného športového turnaja,
ktorý sa hral naraz na 6 ihriskách v areáli
jednej školy v disciplínach zmiešané
družstvá hádzanej, unihokej, futbal  a pre-
ťahovanie lanom. Zúčastnilo  sa ho niekoľ-
ko desiatok družstiev a hoci o výsledok
ako taký príliš nešlo, nikto nič súperovi
nedaroval.  Mohlo sa hrať v rôznom zábav-
nom oblečení a 2 dňové podujatie bolo
hojne podporené divákmi. 

Senické hádzanárky sú so svojim poby-
tom v Herzogenbuchsee veľmi spokojné,
pretože bolo o nich  veľmi dobre postarané.
Na budúci rok im ich starostlivosť vrátime.

Viera Barošková
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Info kútik

MsKS Senica PRIPRAVUJE
V školskom roku 2002/2003 MsKS Senica pripravuje nasledujú-

cu kurzovú činnosť:
Jazykové kurzy: 
� angličtina pre začiatočníkov
� angličtina pre mierne pokročilých
� video-kurz angličtiny
� nemčina pre začiatočníkov
� nemčina pre mierne pokročilých
Odborné kurzy:
� kurz jednoduchého účtovníctva
� kurz  podvojného účtovníctva
Praktické kurzy:
� kurz strihov a šitia
� kurz spoločenského tanca pre stredoškolákov a žiakov 9.ročníkov

ZŠ
� kurz spoločenského tanca pre dospelých 

Pri MsKS Senica pracuje aj Klub spoločenského tanca s názvom
SYNKOPA.  Prípadní záujemcovia o prácu v tomto krúžku, ako aj
o ďalšie uvedené kurzy sa môžu  prihlásiť od 15. do 31. augusta
v DK Senica, č.t. 034/651 2301 kl. 14, kde môžete získať aj podrob-
nejšie informácie.

M.B.
MsKS Senica

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Milan Bezoušek a Radoslava Koňárová
Juraj Masaryk a Katarína Juralová
Vladimír Hušek a Dana Michalicová
David Markovič a Martina Majdanová
Ján Kutlak a Jana Líšková
Ing. Jozef Sádovský a Mgr. Lucia Jánošová
Ľuboš Trajlinek a Martina Olšová
Erik Malík a Lucia Kardianová
Peter Knotek a Miroslava Bartoňová

Narodili sa
Peter Drinka, Železničná 355 30. 5. 2002
Matúš Chropovský, L. Novomeského 1212 3. 6. 2002
Peter Vach, Čáčov 48 3. 6. 2002
Claudia Benková, Hollého 752 4. 6. 2002
Klaudia Kampošová, Čáčov 233 5. 6. 2002
Martin Hrdlička, S. Jurkoviča 1203 9. 6. 2002
Klaudia Urukovičová, L. Novomeského 1212 10. 6. 2002
Kristián Ferenčík, L. Novomeského 1210 11. 6. 2002
Jaroslav Jamriška, Hurbanova 1379 11. 6. 2002
Pavlína Jánošíková, Štefánikova 702 15. 6. 2002
Petra Jánošíková, Štefánikova 702 15. 6. 2002
Terézia Žáková, Robotnícka 116 16. 6. 2002
Veronika Žáková, L. Novomeského 1217 17. 6. 2002
Lucia Ďurišová-Rubanská, Nám. oslobodenia 16 17. 6. 2002
Jana Lajdová, M. Nešpora 903 18. 6. 2002
Kristína Habová, L. Novomeského 1211 19. 6. 2002
Viktória Mikušová, Sotinská 1421 21. 6. 2002
Tereza Baďurová, Hollého 741 25. 6. 2002
Ivan Deák, L. Novomeského 1349 25. 6. 2002
Adrián Havlík, Robotnícka 57 26. 6. 2002
David Hesek, Robotnícka 57 26. 6. 2002
Jakub Janák, Železničná 386 28. 6. 2002

Opustili nás
Pavel Paška, D. Suroviny 1004 4. 6. 2002
vo veku 69 rokov
Hynek Matys, Štefánikova 1377 7. 6. 2002
vo veku 68 rokov
Jaroslav Valenta, Čáčov 80 7. 6. 2002
vo veku 47 rokov
Ján Čech, Štefánikova 703 8. 6. 2002
vo veku 55 rokov
Martin Černek, Kunov 2 15. 6. 2002
vo veku 77 rokov
Ján Rehuš, Záhradná 1052 16. 6. 2002
vo veku 67 rokov
Helena Škodová, Kolónia 545 16. 6. 2002
vo veku 77 rokov
Helena Mikulecová, Štefánikova 1377 16. 6. 2002
vo veku 77 rokov
Ján Kmec, Nám. oslobodenia 4 23. 6. 2002
vo veku 76 rokov
Miloslav Štefečka, Hollého 752 23. 6. 2002
vo veku 55 rokov
Štefan Vašek, Čáčov 69 23. 6. 2002
vo veku 71 rokov
Karol Procházka, Hviezdoslavova 321 24. 6. 2002
vo veku 61 rokov
Emília Jablonická, Moyzesova 813 26. 6. 2002
vo veku 76 rokov
Štefan Sás, Hurbanova 1379 28. 6. 2002
vo veku 49 rokov
Anna Kollárová, Štefánikova 1377 29. 6. 2002
vo veku 73 rokov
Anna Skladanová, Štefánikova 707 29. 6. 2002
vo veku 63 rokov
Kristína Sukopčáková, Štefánikova 1377 30. 6. 2002
vo veku 72 rokov

Novootvorený penzión Kunovská priehrada – na hrádzi

Fish restaurant �U �tokyho"
Vás pozýva do svojich priestorov

Poskytujeme: - ubytovanie (v 4-5 posteľových izbách)
- stravovanie (aj samostatne v zariadenej kuchynke)

- občerstvenie v bare a na veľkej terase
- možnosť oslavy jubileí   - firemné akcie
- poriadanie diskoték a zábav na terase

- opekanie pri táboráku
- bohaté vyžitie pre rodiny s deťmi - detský areál

Kontakt :  0905/413 445 -  Ivan Štora
R a d i  V á s  p r i v í t a m e  v n a š o m  p e n z i ó n e !

Čo a kedy vysiela TV SEN
Premiérové vysielanie spravodajskej relácie TV SEN – SENO (Senické
noviny) v auguste môžete sledovať: 2. 8. a 16. 8. vždy o 18. hod.

Reprízy: 5. 8. o 18. 30 hod. 7. 8. o 10. hod.
19. 8. o 18. 30 hod. 21. 8. o 10. hod.

Myjavské tel. noviny: 9. 8. o 18. hod.  23. 8. o 18. hod.

Skalický magazín: 7. 8. o 18. hod. 21. 8. o 18. hod.

Správy spod Bradla: 23. 8. o 18. hod. (po Myjavských 
televíznych novinách) 

Vodiči síce momentál-
ne šomrú, keď musia
v dôsledku rekonšt-
rukcie cesty II/500  pri
výjazde zo Senice
v smere na Holíč spo-
maľovať jazdu, ale
výsledkom bude v da-
nom úseku rozšírená
komunikácia s odbo-
čovacími pruhmi a cel-
kové zlepšenie do-
pravnej situácie. Sú-
časťou rekonštrukcie
je aj vybudovanie
chodníka.

text a foto bar
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Info kútik

na AUGUST 2002
Začiatky filmových predstavení o 21.00 hod.
Predaj lístkov v pokladni amfiteátra v čase od 20. hod. do 21. hod.

Piatok 2. augusta
MALÝ SVEDOK
Americký thriller. John Travolta v hlavnej úlohe thrilleru o mužovi,
ktorého bývalá manželka sa chystá znovu vydať. A jeho syn tvrdí, že
„nový otec" je akýsi divný...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 90 min., PREMIÉRA
Sobota 3. a nedeľa 4. augusta
MIIB - MUŽI V ČIERNOM II
Americký dobrodružný film. Rovnaká planéta. Nový „šmejd". Od
posledného boja s mimozemšťanmi sa agent Kay vrátil k civilnému
životu, zatiaľ čo Jay pokračuje v práci pre vládnu agentúru Muži v čier-
nom.
Vstupné: 55 Sk, MP, 89 min., PREMIÉRA
Utorok 6. augusta
SNEŽNÍ PSI
Americká komédia o tom, čo všetko sa môže prihodiť, keď černoch
z Miami zdedí svorku polárnych psov.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 100 min.
Streda 7. augusta
DR. T A JEHO ŽENY
Americká komédia. Neľahký údel príťažlivého gynekológa. Dr. T, ako
mu všetci hovoria, je známy dallaský gynekológ a pôrodník s rozsiah-
lou a vybranou klientelou. V práci je obklopený výhradne ženami
a doma je na tom rovnako. Jedinými únikom zo ženského sveta sú
jeho lovecké výlety a hodiny strávené v golfovom klube. A práve tam
sa objaví nová trénerka...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
Piatok 9. augusta
DÁŽĎ PADÁ NA NAŠE DUŠE
Slovenský film. Spojí ich náhoda, rozdelí osud. Obaja hľadajú niečo
viac. Nájdu to? Mladý Joko utečie z väzenia. Na úteku mu pri krá-
deži auta skríži cestu malá Kika, s ktorou si zo začiatku nevie rady.
Kika má strach, ale po havárii, ktorú sama zaviní, sa strach z Joka
zmení na strach o Joka. Rýchlo sa zblížia a z Kiky sa stáva spoluute-
čenec.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 80 min., PREMIÉRA
Sobota 10. a nedeľa 11. augusta
AKO NA VEC
Americká komédia. Tridsaťosemročný Will je typický londýnsky play-
boy. Je bohatý, slobodný, bezdetný a bezstarostný. Ale len do chvíle,
kým mu jedna z množstva priateliek, ktoré až doposiaľ striedal vo
svižnom tempe, dá „kopačky". A viete prečo? Kvôli svojmu dieťaťu.
Práve táto nová, úplne nepochopiteľná skúsenosť privedie Willa do
nedotknutého „loviska" a tým je Združenie osamelých rodičov, kde sú
takmer výhradne slobodné, či rozvedené ženy. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 110 min., PREMIÉRA
Utorok 13. a streda 14. augusta
POLICAJTKA
Americký thriller. Chicagská policajtka sa pri prenasledovaní zlo-
činca dostane do smrteľne nebezpečnej situácie. Dielom šťastnej
náhody jej pomôže neznámy muž, ktorý vraha odzbrojí a zachráni
jej život. Bolo zjavenie tohto muža nečakané, alebo išlo o osudový
zámer?
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 102 min., PREMIÉRA
Piatok 16. augusta
STOP TÍNEDŽERSKÝM FILMOM! BULŠIT
Americká bláznivá komédia od scenáristov filmu Scary Movie, o stre-
doškolákoch so správnou dávkou humoru, s typickým spôsobom
vyjadrovania sa a o ich počiatočných sexuálnych skúsenostiach.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 82 min.
Sobota 17. a nedeľa 18. augusta
NEVESTA CEZ INTERNET
Komédia, romanca i thriller - nezvyčajná love story Johna a Nade,
ktorí sa milujú i nenávidia. Fádny život tridsaťročného bankového
úradníka sa zmení príchodom ruskej nevesty, ktorú si „objedná" cez
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V minulom kole súťaže všetci účastníci odpovedali na naše otáz-
ky správne. Spomedzi nich  sme vyžrebovali Emila Fialu, Železnič-
ná 370. Cenu si výherca prevezme v redakcii na MsÚ Senica. 

Kto vie ,  odpovie

?
?

?

✃

?

Kupón č. 7
1. Aký názov bude mať rakúsko-slovenský muzikál?

2. V ktorom francúzskom meste sa uskutočnil festival Fanfáry 
bez hraníc?

3. Uveďte meno plavkyne, ktorá na M-SR obsadila 2. miesto

Meno a priezvisko

Adresa
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internet. Najprv ju chce vrátiť, lebo nevie po anglicky ani ceknúť.
Nadia si ho však získa niečím úplne iným - je dobrá v posteli. 
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 90 min., PREMIÉRA
Utorok 20. a streda 21. augusta
CROSSROADS
Americký hudobný film. Sny sa menia, ale priatelia zostávajú. Svieži
film o snoch a nádejách troch priateliek, ktoré sa práve chystajú pres-
kočiť z hravého teenagerského obdobia do problematickej dospelosti.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 94 min., PREMIÉRA
Piatok 23. augusta
IRIS
Americká dráma. Jej najväčším talentom bolo umenie žiť. Často
označovaná za „najpozoruhodnejšiu ženu Anglicka", spisovateľka
Iris Murdochová bola pozoruhodnou osobnosťou a idolom svojej
generácie. V tomto dojímavom príbehu štyridsaťročnej lásky sa pod
drobnohľad dostáva samotná podstata manželstva - prežiť celý život
so všetkými príjemnými i nepríjemnými vlastnosťami, nedostatkami
i problémami toho druhého.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 90 min., PREMIÉRA
Sobota 24. a nedeľa 25. augusta
MILIÓNOVÝ ZÁVOD
Americká komédia. Šesť tímov a dva milióny dolárov. Pravidlá? Žiadne
nie sú! Bohatý majiteľ kasína pripraví pre svojich klientov novinku:
veľký závod o dva milióny dolárov. Zbohatlíci sa o ne nebudú uchá-
dzať sami, ale sa rozdelia na šesť tímov túžiacich po bohatstve.
Potencionálni milionári sú vybraní náhodne a tak vzniknú veľmi zvlášt-
ne zostavy.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 112 min., PREMIÉRA
Utorok 27. a streda 28. augusta
FORMULA
Americká akčná dráma. Na okruhu aj v láske môže zvíťaziť len
jeden! Film sa nakrúcal 8 mesiacov na 9. veľkých cenách v piatich
štátoch. Okrem pohnutých osudov hrdinov a dramatických situácií
na závodných okruhoch, film ponúka aj jedinečné zábery z pohľadu
pilota rútiaceho sa cieľovou rovinkou rýchlosťou 380 km/hod.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 117 min., PREMIÉRA
Piatok 30. a sobota 31. augusta
BAD COMPANY
Americký akčný thriller. Svet je v dobrých rukách. CIA ho dokáže
vycvičiť, ale ani CIA mu nedokáže zavrieť ústa. Agent CIA a pouličný
špekulant na stope nukleárnej bomby. Keď vysoko kvalifikovaného
agenta CIA, absolventa Harvardu, zabijú počas plnenia úlohy, tajná
služba angažuje jeho brata - dvojičku, drobného gaunera, špekulanta
a povaľača, ktorý nemá ani potuchy, čo ho čaká.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 117 min., PREMIÉRA


