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Už po 8. raz naše mesto otvorí náruč deťom a mládeži
do 20 rokov z celého Slovenska, ktorí sa venujú folkovej,
trampskej, country hudbe a mladým tanečníkom z country
súborov. Pre nich je určená súťažná prehliadka s medzinárodnou účasťou nesúca názov Senický kľúčik. Uskutoční
sa v dňoch 11. – 13. apríla v Dome kultúry.
Hlavní organizátori z CVČ Stonožka aj tento rok zostali
verní ústrednému zameraniu súťaže vyhľadávať a prezentovať mladé talenty a dávať priestor na rozvoj ich tvorby. Do
interpretačnej, autorskej a tanečnej časti je prihlásených
spolu 220 účastníkov. Pre víťazov je okrem cien pripravená aj
odmena - účasť na známych festivaloch pre dospelých.
Podrobnejší program čítajte na strane 11.
bar

Čo robiť
v prípade ohrozenia?
Ľudia sa pri určitých mimoriadnych udalostiach stávajú bezradnými a nevedia vhodne zareagovať na
vzniknutú situáciu. V súčasnosti
verejnosť znepokojuje vojna v Iraku
a všetky nebezpečenstvá súvisiace
s týmto konfliktom. Mesto Senica sa
rozhodlo, že doručí do každej
domácnosti v priebehu mesiaca
apríla príručku pre obyvateľstvo,
ktorú vydalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Brožúra
poskytne informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život
a zdravie alebo ako postupovať,
keď je ohrozený majetok.

Poradňa
pre verejnosť
Na MsÚ v Senici bola vo štvrtok
27. marca otvorená Poradňa pre
verejnosť, ktorej náplňou bude bezplatné poradenstvo v oblasti právnej, sociálnej, psychologickej a všeobecnej osobnostnej problematiky. Na otvorení bol prítomný primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek a
podpredsedníčka NR SR Zuzana
Martináková. Poradenský tím, ktorého koordinátorkou je RNDr.,
Oľga Ulehlová, sa bude problémom občanov venovať raz do
mesiaca – každý posledný utorok
od 13. do 18. hod. Prvýkrát môžu
občania do Poradne prísť 29. apríla, kde vo veľkej zasadačke MsÚ im
právnici, psychológovia, znalci zo
sociálnej oblasti poradia, ako ich
problém riešiť.
bar

Na Senickom kľúčiku budú tohto roku prevládať tanečné
súťaže pred hudobnými a speváckymi.

Nové úpravy na trhovisku
Prvý jarný deň bol slnečný, ale poriadne studený.
Akokoľvek sa zima bráni, jar už cítiť vo vzduchu a skôr či
neskôr nás poteší teplé jarné slniečko a po snežienkach aj
prvé kvety zlatého dažďa. Záhradkári sú už na toto obdobie nachystaní dávno a kto nie, očakáva, že si vyberie
z ponuky na trhovisku. Ako to vyzerá tesne pred sezónou
na našich dvoch trhoviskách – na Hviezdoslavovej
a Hurbanovej ulici - sme sa opýtali riaditeľa Mestského
podniku služieb (MsPS) Ing. Jána Bachuru.
MsPS prevádzkuje trhovisko na Hviezdoslavovej ulici,
ktoré je majetkom mesta a tiež trhovisko na Hurbanovej
ulici, ktoré má mesto prenajaté. Uznesenie mestského zastupiteľstva z februára minulého roka určilo, že na trhovisku na
Hviezdoslavovej ulici (v miestnom žargóne staré) sa bude
predávať tzv. ostatný tovar, teda všetko okrem zeleniny
a ovocia. Tieto komodity má vyčlenené trhovisko na
Hurbanovej ulici.
Súčasný stav na starom trhovisku označil Ing. Bachura za zlý.
Trhovisko vlani odchodom predajcov zeleniny a ovocia stratilo
svoj typický ráz. Ostatní trhovníci s tovarom, prevažne odevov
a obuvi, nemali už takú návštevnosť. Navyše im v meste pribudla konkurencia a ľudia na trhovisko prestali chodiť. Zo šiestich nájomníkov tam v zime využíval priestory iba jeden.
(pokračovanie na str. 2)
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Siahame ešte po knihe?
V marci si obvykle pripomíname čas kníh. Ak ich milujeme, iste
sa vždy tešíme na chvíľku, keď si
v intimite svojej izby zažneme
lampu a zahĺbime sa do čítania.
Presne tak to robili generácie
našich otcov pred sto, dvesto či
viac rokmi a verím, že tak to budú
robiť i generácie našich detí.
Kniha má však dnes svojich súperov v konkurencii iných médií
a v sociálnom rozmere. Je čoraz
drahšia a pre menej solventných
občanov finančne nedostupná.
Tento problém by však mali
pomôcť riešiť knižnice, či už
miestne alebo štátne. Zatiaľ sa
však kompetentní ku knižniciam
správajú macošsky. Sú finančne
výrazne poddimenzované, napriek tomu, že patria k tradičným
pilierom vzdelanosti v našej krajine. Čitateľom chýbajú v slovenských knižniciach (a našu senickú
nevynímajúc) nové knihy a moderné technológie. Úbytok
dospelých čitateľov, najmä študentov, nezaznamenávajú. V kategórii detských čitateľov pokles
kopíruje zníženie počtov detí na
základných školách. Čísla zrealizovaných výpožičiek stúpajú, no
bohužiaľ, stúpa i počet neuspokojených čitateľov. Keď prezentujeme svoje problémy na verejnosti, často sa nám podsúvajú
slová „veď knihy už dnes nikto
nečíta, potrebujeme vôbec knižnice!?". Odpoveďou by mohli byť
aj tieto čísla a údaje: v uplynulom
roku mali na Slovensku čitatelia
najväčší záujem o beletriu, zaregistrovaných bolo 8 miliónov
výpožičiek, ročne vyjde u nás
približne 7 tisíc titulov publikácií,
čitateľsky najúspešnejšou slovenskou knihou posledného desaťročia sú Modlitbičky od
Milana Rúfusa. Táto zbierka poézie vyšla v úhrnnom náklade
141 247 výtlačkov (od roku 1992
vlastne v deviatich vydaniach).
Vyjadrenia slovenských spisovateľov k tejto téme sú tiež veľavravné. Peter Pišťanek: ,,Či ľudia čítajú
knihy? Niektorí áno, niektorí nie.
To je, myslím, úplne v poriadku. Je
zbytočné usilovať sa robiť z čítania literatúry masový šport".
(pokračovanie na str. 5)

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
1. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senici sa konalo 27. februára
2003.
Z 25 členného poslaneckého zboru
bolo na zasadnutí prítomných 23 poslancov, ďalej boli na zasadnutí prítomní vedúci oddelení mestského úradu, riaditelia
príspevkových organizácií RSMS, MsKS
a riaditelia obchodných spoločností
s účasťou mesta TS, MsPS, Službyt, riaditeľka Polikliniky v Senici a niekoľko občanov mesta.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a o riešení
pripomienok s termínom plnenia do 27.2.
- uznesenia prijaté na 1. a 2. riadnom zasadaní MsR
- správu o činnosti Mestskej polície za rok
2002
- správu o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ v Senici a DPO v Senici za
rok 2002
- správu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Poliklinikou Senica a prevode tohto
zdravotníckeho zariadenia na Polikliniku
Senica, n.o., ktorú mesto založilo so
zámerom zabezpečovania zdravotnej
starostlivosti
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o plnení uznesení prednesenú
Mgr. Borisom Pivoluskom, hlavným kontrolórom mesta
- doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o miestnych poplatkoch v časti
týkajúcej sa poplatku za pobyt v mieste
sústredeného cestovného ruchu
- zmenu VZN č. 30 a 32, ktorými boli
schválené termíny konania jarmokov
- zmenu územného plánu mesta Senica
z plochy na výrobu a služby na plochu
pre bývanie v rodinnej vilovej zástavbe
v časti IBV Záhrady na Topoľovej ul.
- registratúrny poriadok a registratúrny
plán MsÚ v Senici
- dispozície s majetkom mesta
- verejný odpredaj majetku dražbou, ktorá
sa bude konať 2. apríla na MsÚ v Senici.
Predmetom dražby je odpredaj kotolne
na parc. č. 1421/1 a priľahlých pozemkov za vyvolávaciu cenu 3 160 000 Sk
- schválilo odmeny poslancom MsZ za
účasť na zasadnutí MsR, MsZ, členom
komisií za účasť na zasadnutí komisií
a odmeny účinkujúcim na občianskych
obradoch
- plán zasadnutí MsR a MsZ
- zmenu rokovacieho poriadku komisií MsZ
3. riadne zasadanie MsR sa konalo 20.
marca. Rokovanie rady viedol Ing. Anton
Cibula, zástupca primátora mesta.
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termínom plnenia do 20.3.
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2002
- výsledky inventarizácie majetku mesta
k 31.12.2002
- informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku mesta
- organizačno-technické zabezpečenie
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referenda, ktoré sa uskutoční v dňoch
16.-17. mája, v ktorom občania budú mať
možnosť vyjadriť sa k vstupu Slovenska
do EÚ
- návrh na doplnenie VZN č. 3 o miestnych poplatkoch
- návrh na dispozície s majetkom
- návrh VZN – o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby
- informácia o vykonávaní menších obecných služieb nezamestnanými v meste
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2002 bude MsZ predložený spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta ako aj so stanoviskom
auditora, ktorý sa vyjadruje a overuje záverečný účet mesta. Rozpočet v časti bežných príjmov dosiahol 147 815 000 Sk
a dosiahol plnenie na 107,7 % v porovnaní s plánovaným rozpočtom. Bežné výdavky boli plnené na 100,4 % a dosiahli
128 381 000 Sk. Kapitálové príjmy dosiahli 41 172 000 Sk a kapitálové výdavky
21 432 000 Sk. So záverečným účtom
mesta čitateľov bližšie oboznámime po
jeho prerokovaní v mestskom zastupiteľstve 24. apríla.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Viete, kto vás zastupuje?
◗ Dušan Bartek

Narodil sa v roku 1952 v Sološnici.
Strednú poľnohospodársku školu, odbor
záhradník, vyštudoval v Brne a ukončil
v roku 1973. Po vojenskej základnej službe
pracoval až do roku 1997 v Záhradkárskych
službách Senica. Odvtedy je živnostníkom
vo svojom odbore a je majiteľom predajne
záhradkárskych potrieb. Do Senice prišiel
bývať v roku1978. Je ženatý, má dve dcéry.
Poslancom mestského zastupiteľstva je
od roku 1998. V komunálnych voľbách
v decembri 2002 kandidoval vo volebnom
obvode číslo 3 za SDKÚ, KDH, ANO, DS.

Nové úpravy na trhovisku
(dokončenie zo str. 1)
Keďže nik z trhovníkov nemal záujem
predĺžiť nájomné zmluvy, ku koncu marca
opustia tento priestor. „Momentálne je záujem využívať tento priestor na iné účely,
všetko je ešte v štádiu rokovaní," pripomína
riaditeľ Ing. Bachura a dodáva, že by to bolo
len prechodné riešenie, pretože štatút mestského trhoviska by si tento priestor mal
ponechať aj naďalej.
Lepšie situácia sa javí na Hurbanovej
ulici, kde popri predajných kamenných
a plechových stoloch sú aj tri stánky s trvalým stanovišťom. Dva sú využívané a jeden
je ponúkaný na predaj. „V polovici februára
sme zorganizovali stretnutie všetkých trhovníkov, ktorí minulý rok predávali na našom
trhovisku, aby sme ich oboznámili s novými
podmienkami. Výsledkom je, že 27 predajných stolov máme zmluvne vyťažených na
64 percent. Šesť stolov sme predali celoročne, čo doteraz nebolo. Súčasne sme ich
oboznámili aj s ďalšími novými podmienkami na trhovisku, čo prispeje k ich lepšej
spokojnosti, ale i zákazníkov. Úprava prispeje k tomu, že už pri vstupe na trhovisko
získa zákazník prehľad o predajcoch," informoval Ing. Bachura. Napriek zmluvným
podmienkam budú niektoré stoly k dispozícii aj nájomcom na jeden deň. V prípade, že
zmluvný nájomca stôl neobsadí do 7.30
hod., dostane ho k dispozícii iný drobný
predajca, samozrejme musí mať povolenie
na predaj.
Na trhovisku sa uplatňujú všetky podmienky predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach i VZN mesta č.
29, 31 a 36. Trhovisko je v prevádzke od
pondelka do soboty od 6. do 18. hod.
Viera Barošková

Dušan Bartek (vpravo) preberá osvedčenie
o zvolení za poslanca 8. decembra 2002
od predsedu mestskej volebnej komisie
Václava Hanáka.
Aké sú vaše predstavy vo funkcii poslanca? Aké zámery chcete vo volebnom obvode realizovať?
- Myslím si, že by bolo treba poopravovať
chodníky na sídlisku IBV Záhrady, starať sa
viac o verejnú zeleň na hlavnej ceste, lebo
priestor je neupravený. Ľudia pred domami
si sami upravujú priestranstvá. Najlepšie
poznám IBV Záhrady, pretože tam bývam.
Tú ďalšiu časť mesta, spadajúcu do volebného obvodu až tak nepoznám, preto teraz
neviem zaujať stanovisko.
Voliči vám dali hlas v obvode, ktorý je najväčší v meste. Zastupujete občanov z rodinnej zástavby i z činžiakov. V predchádzajúcich volebných obdobiach boli vytvorené
mestské výbory, ktoré mali byť platformou
stretávania sa občanov s poslancami v záujme riešenia problémov v obvode. Odteraz
už tento spôsob komunikácie neexistuje.
Akými metódami a spôsobmi chcete vo
volebnom období pracovať s voličmi?
- Ľudia, keď majú problémy, keď niečo
potrebujú, nás nájdu. Už mám jeden taký príklad. Jedna pani prišla s konkrétnou požiadavkou na osadenie spomaľovača na
Jabloňovej ulici. To je súbežná cesta s hlavnou cestou a vodiči tam jazdia 80 –90 km
rýchlosťou. Deti sa tam hrávajú na trávniku,
môžu vybehnúť na cestu, je to nebezpečné
miesto. Na tomto uzavretom sídlisku by autá
mali jazdiť pomaly, málokto to však dodržiava. Už som o tejto požiadavke hovoril s primátorom mesta. Nie je to však doriešené,
budeme o tom diskutovať na zastupiteľstve.
Viera Barošková
Foto autorka

Aktivity radnice
27. 2. - rokovanie mestského zastupiteľstva
4. 3. - stretnutie pracovníkov TS Senica
a MsÚ Senica. Zadávanie prác na
tento rok
- stretnutie s obyvateľmi bytoviek
č. 734 a 839 na tému čistota
a údržba domov a okolia
5. 3. - Bratislava – stretnutie so švajčiarskym veľvyslancom na Slovensku
Rudolfom Staubom – prezentácia
našich zámerov pre švajčiarskych
investorov
6. 3. - pracovné stretnutie s Ing. Jozefom
Mikušom, riaditeľom VšZP v Senici
o financovaní Polikliniky
- pracovné stretnutie s obyvateľmi
Kolónie o ich súčasných problémoch
7. 3. - pracovná porada s riaditeľmi základných škôl, CVČ, ZUŠ a Spojeného predškolského zariadenia
- prezentácia regiónu v adresári
cestovného ruchu www.arelax.sk
s pánom Robertom Vachom
11. 3. - pracovné rokovanie s RSDr. Milinou
Rosovou (SZPB) o príprave osláv
oslobodenia nášho mesta
12.- - rada ZMOS na Štrbskom Plese –
13.3. za účasti ministra školstva, štátnych
tajomníkov ministerstva vnútra a pracovníkov Ministerstva financií SR
13.3. - Smrdáky – porada prednostov OÚ
a prednostu KÚ Trnava
16.3. - mariášový turnaj v reštaurácii Malina
17.3. - rokovanie o využití senických
kasární
18.3. - pracovné rokovanie s pracovníkmi
Okresného stavebného bytového
družstva v Senici o hľadaní jednoduchších riešení pri právnom vysporiadaní pozemkov pri zmene vlastníkov v spolupráci s mestom
19.3. - stretnutie s novinármi regiónu
- poliklinika Senica, n.o. – zasadnutie
správnej rady, schválenie uznesenia
o dostavbe rozostavaného zdravotníckeho objektu v Sotine a postup
skvalitnenia poskytovania zdravotníckej starostlivosti v meste
- pracovné stretnutie s riaditeľmi TS
Senica Jaroslavom Kaščákom, MsKS
Milanom Jakubáčom a RSMS Štefanom Majchrákom o príprave celoslovenského zasadnutia asociácií
technických služieb v našom meste
20.3. - pracovné stretnutie so štátnym
tajomníkom Ministerstva školstva
SR Ing. Františkom Tóthom o financovaní školstva a aktuálnych problémoch prechodu na samosprávu
- účasť na medzinárodnom klube
v Kongresovej sále NR SR na tému
Vízia slovenskej ekonomiky na
najbližšie desaťročie. Stretnutie
s podpredsedom vlády a ministrom
hospodárstva
SR
Robertom
Nemcsicsom
- rokovanie mestskej rady
21.3. - slávnostné stretnutie so zamestnancami Spojeného predškolského
zariadenia v meste pri príležitosti
Dňa učiteľov

✍ PREDSTAVUJEME

Ing. Antona Cibulu (KDH)
zástupcu primátora Senice
Pán zástupca, na
úvod niekoľko životopisných
údajov
o sebe...
- Som rád, že sa
môžem Seničanom
predstaviť.
Svetlo
sveta som uzrel v roku
1961 v Nitre, ale detstvo
som
strávil
v Topoľčanoch, kde
som absolvoval Gymnázium. Na vysokú
školu som sa vrátil do Nitry. Tu som v roku
1983 promoval na ekonomickej fakulte
ako inžinier ekonóm.
Prvé ostré pracovné skúsenosti som získaval na Generálnom riaditeľstve STS
a OPS v Rovinke. V roku 1987 som sa oženil a zároveň presťahoval do Senice.
Pracovné uplatnenie som našiel vo výpočtovom stredisku Štátneho majetku Šaštín
-Stráže. Keďže postupne pribúdali deti,
využil som možnosť v roku 1991 nastúpiť
do OÚNZ Senica a neskôr po jeho rozpade som prešiel do Štátneho zdravotného
ústavu Senica. Momentálne som dlhodobo
uvoľnený na výkon poslanca, zastupujúceho primátora. Bývam na sídlisku Sotina,
spolu s manželkou a siedmimi deťmi.
V tomto volebnom období vás hlasy
voličov vo volebnom obvode č.5 poverili
zastupovaním občanov v mestskom zastupiteľstve (MsZ). Ako vnímate toto poslanie?
- Musím sa vrátiť trochu do histórie.
Hoci som sa asi do roku 2000 politicky
neangažoval, tak komunálne problémy mi
neboli ľahostajné. Už od roku 1994 som
pracoval v Komisii pre koordináciu prevodu bytov pri MsZ. Prvýkrát som bol zvolený za poslanca v roku 1998. Teraz pôsobím už druhé volebné obdobie a cítim túto
voľbu ako ocenenie práce poslanca za
prvé volebné obdobie, ale aj ako dôveru
od občanov a zodpovednosť z mojej strany, že ich budem čo najlepšie zastupovať.
Na ustanovujúcom zasadnutí vás
poslanci MsZ zvolili za zástupcu primátora. S akými kompetenciami?
- V podstate sú tieto kompetencie rozdelené na dve časti. Za prítomnosti primátora mi bola zverená všetka činnosť spojená s komisiami, t.j. ich koordinácia navzájom, medzi nimi a mestským úradom, ale aj
kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok z komisií.
Okrem toho koordinácia činnosti medzi
mestskou radou a mestským úradom.
Ďalej podieľať sa spolu s primátorom
a pracovníkmi mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
mesta a po dohode s primátorom plniť aj
iné úlohy. Druhú časť tvoria kompetencie
v čase neprítomnosti primátora, kedy zvolávam a vediem zasadnutia MsZ a mestskej
rady, schvaľujem výdavkové položky do
výšky dohodnutej s primátorom a vykonávam všetky úkony smerujúce k uzavretiu
dohôd, príp. zmlúv, t.j. rokovania a pod.

Na prvom zasadnutí MsZ boli schválení členovia všetkých komisií, poradných
orgánov MsZ. Sú 13-členné a miesto
v nich zastávajú aj nominanti politických
strán. Zaznamenali sme názory, že by
v nich mali byť len odborníci. Aký je váš
názor?
- Môj názor je totožný, ale musíme si
uvedomiť, že tento poradný orgán je pre
poslancov MsZ. Návrh na člena mohol dať
ktokoľvek do jedného mesiaca od ustanovujúceho zastupiteľstva. Pravdaže, najviac
návrhov prišlo od politických strán, ktoré
navrhli svojich odborníkov. Keďže väčšina
poslancov je politickými nominantami, tak
to budí dojem, že aj v komisiách sú politickí nominanti. Odhliadnuc od toho, že
v komisiách sú aj inak nominovaní odborníci, verím, že aj títo tzv. politickí nominanti sú odborníkmi na svojom mieste a prácu
v komisii si zastanú, pretože aj od ich
odborného stanoviska sa bude odvíjať rozhodovanie MsZ.
Ktoré problémy v meste vnímate najintenzívnejšie a ako by ste ich chceli riešiť?
- Tých problémov je viac, ale medzi tie,
ktoré trápia väčšinu občanov je bezpečnosť mesta, bytová otázka a čistota.
V oblasti čistoty je to problém nevychovanosti niektorých ľudí. Občania by si mali
uvedomiť, že sami často môžu za to,
v akom prostredí žijú. Teraz pripravujeme
jarné upratovanie. Chcel by som vyzvať
všetkých spoluobčanov, aby sa intenzívne
zapojili a mesto skrášlili, ale aj potom sa pričinili o to, aby to tak aj zostalo. Okrem tejto
aktivity sme doteraz využívali na čistenie
verejno-prospešné práce (VPP) a Technické služby, s.r.o. V tomto roku však VPP sú
utlmené, no chceme využiť možnosť
zabezpečiť to pomocou nezamestnaných.
V oblasti bezpečnosti by som chcel, aby
boli viac zabezpečené frekventované priechody cez cestu pri príchode a odchode
detí zo škôl. Tu chcem viac zaangažovať
mestskú políciu a nezamestnaných, hlavne
z radov rodičov školopovinných detí.
Okrem toho by som chcel, aby sa mestská
polícia viac zapojila do peších pochôdzok,
hlavne každá hliadka vo svojom rajóne,
ktorý jej určil náčelník MsP. Riešenie bytovej otázky je stále zložitejšie, pretože
mesto nedisponuje temer žiadnymi bytmi.
Tento rok sa nám podarí odovzdať do užívania malometrážne nájomné byty, ktoré
majú slúžiť ako štartovacie pre mladé rodiny. Ďalšie budovanie bude náročné z hľadiska finančnej obtiažnosti a je závislé aj od
bytovej politiky štátu. Už tu som narazil
(ale platí to o všetkých problémoch) na
obtiažnu finančnú situáciu mesta. Na
zasadnutí MsZ v apríli bude schvaľovaný
rozpočet mesta na rok 2003. Teraz sme
v štádiu prípravy a už je jasné, že v príjmovej oblasti k veľkým nárastom nedôjde, ale
vo výdajovej potreba by bola veľká (zvýšili
sa energetické vstupy, prevzali sme kompetencie nedostatočne vyfinancované,
nehovoriac o zlom stave prevzatých zariadení). Zo zákona však rozpočet musí byť
vyrovnaný, a tak nás čakajú ťažké rozhodovania, ktoré aktivity budú mať aktuálnejšiu
prioritu a s akým finančným krytím.
Viera Barošková
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Komisie mestského
zastupiteľstva
Novozvolené mestské zastupiteľstvo
zvolilo členov komisií, ktoré budú pôsobiť ako poradné orgány mestského zastupiteľstva a budú sa vyjadrovať k závažným rozhodnutiam prijímaným v MsZ.
1. Komisia pre podnikateľskú činnosť,
správu mestského majetku, obchodu
a verejno-prospešných služieb
Predseda komisie:
Ing. Emília Wágnerová
Tajomník komisie:
Eva Baranová
Členovia komisie:
Poslanci
Ferdinand Beňa
Ing. Jaromír Pláteník
Neposlanci
Ing. Samuel Baláž
Ing. Jozef Jagušák
Ing. Pavol Chábela
Ing. Vladimír Kostelný
Rudolf Králiček
Dana Kristiníková
Ing. Jozef Marenčík
Ing. Vladimír Minx
Ondrej Orth
Ing. Patrik Pecha
2. Komisia finančná
Predseda komisie:
Ing. Anton Cibula
Tajomník komisie:
Marta Jankovíchová
Členovia komisie:
Poslanci
Jaroslav Kaščák
Ing. Peter Švec
Neposlanci
Ľudmila Danišová
Alena Čulenová
Ing. Alexander Janovič
Ing. Vladimír Kocourek
Ing. Štefan Križan
Ing. Jana Poláčková
Ing. Roman Sova
Ing. Adriana Svobodová
Ing. Ľubica Vyletelová
Ing. Daniela Závodská
3. Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú činnosť, koordináciu prevodu
bytov a nebytových priestorov
Predseda komisie:
MUDr. Zdenek Šulek
Tajomník komisie:
Viola Kostolná
Členovia komisie:
Poslanci
MUDr. Jozef Gembeš
MUDr. Peter Šťastný
Neposlanci
Mgr. Jana Banská
Ján Bošák
MUDr. Oľga Guzyová
Mgr. Zlata Hagerová
Leonarda Jamrišková
Danka Kolajová
JUDr. Miroslav Mečíř
PhDr. Božena Nemravová
JUDr. Pavel Šajánek
Ľudovít Závodský
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4. Komisia pre mládež a šport.
Predseda komisie:
MUDr. Jozef Krajčovič
Tajomník komisie:
Erika Mášiková
Členovia komisie:
Poslanci
MUDr. Jana Planková
Jozef Ružička
Neposlanci
Katarína Danišová
Bohumír Hlavatý
Mgr. Rastislav Jamriška
Štefan Orth
Jaroslav Rehuš
Mgr. Peter Sadloň
Ing. Pavol Škodáček
Oľga Štefková
Tadeáš Vartiak
Viliam Vrbovský
5. Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a zbor pre občianske záležitosti
Predseda komisie:
Mária Bezdeková
Tajomník komisie:
Mgr. Anna Bardiovská
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Mária Briestenská
Neposlanci
Miroslava Cisárová
Mgr. Danka Janáčková
Mgr. Roman Kristiník
Mgr. Silvia Krišáková
Viera Poláková
Stanislav Prokeš
Mgr. Katarína Soukupová
Mgr. Marta Štítna
Alžbeta Tihláriková
RNDr. Oľga Ulehlová
6. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie
Predseda komisie:
Ing. Ferdinand Bartal
Tajomník komisie:
Anna Šváčková
Členovia komisie:
Poslanci
Dušan Bartek
Ing. Roman Radočák
Neposlanci
Ľubomír Béreš
Ondrej Danada
Ivan Haba
Ing. Peter Harnoš
Ing. Jaroslav Kucbel
Ing. Ondrej Máčalka
Ing. Viliam Nečas
Ing. Ján Piskla
Ján Radič
Milan Zálešák
7. Komisia pre ochranu
poriadku
Predseda komisie:
RSDr. Ján Pukančík
Tajomník komisie:
Anna Bartoňová
Členovia komisie:
Poslanci
MUDr. Janka Švárna
Neposlanci
Stanislav Dornák
Ľubomír Fábik
Mgr. Michal Chovanec

verejného

Mgr. Igor Janšák
Milan Kopecký
Jozef Kovačovský
Ing. Štefan Kubalák
Vladimír Lanák
Mariana Paulíková
Andrej Ragula
Ján Šebesta
8. Komisia na prešetrovanie sťažnosti
proti činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
Predseda komisie:
Rudolf Halaš
Tajomník komisie:
Mgr. Jana Hromádková
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Ondrej Krajči
Ing. Štefan Mikula
MUDr. Mária Šimeková
Neposlanci
JUDr. Gabriela Olejárová

Redakčná rada Naša Senica
Mgr. Viera Barošková – vedúca redaktorka
Mária Bezdeková
Mgr. Branislav Grimm
Anna Maximová
PhDr. Božena Nemravová
Štefan Orth
Ján Peter
Katarína Soukupová
Ivan Tobiáš
JUDr. Katarína Vrlová

Požiarnici bilancovali
V sobotu 22. februára sa zišli členovia
organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana
na svojej výročnej členskej schôdzi.
Prítomní členovia pri hodnotení minulého
roka sa zamerali na jednotlivé oblasti činnosti. Medzi najvydarenejšie akcie vlani patril 10. ročník súťaže o Putovný pohár primátora mesta, na ktorom sa zúčastnil rekordný
počet súťažiacich družstiev. Dovedna 39
požiarnych družstiev okrem domácich aj
z Česka a Rakúska svedčí o dobrej práci
organizácie. Hasiči popri plnení svojich
základných povinností sú výbornými organizátormi ďalších podujatí, v mnohých
z nich budú pokračovať aj v tomto roku.
Rok 2003 bude rokom postupovým do
národného kola, tak to odznelo na výročnom rokovaní. Budú sa snažiť, aby výsledky
umiestnení boli ešte lepšie a aby svoje
minuloročné úspechy (hlavne ženy) obhájili. „Sú k tomu vytvorené podmienky i počas
zimy, kedy máme k dispozícii telocvičňu na
zdokonalenie fyzickej prípravy. Naším hlavným nedostatkom pri výcviku je, že nemáme priestory na výcvik ako v okolitých obciach. Robíme často na asfaltovej ceste, kde
dochádza k značnému opotrebovaniu
hadicového materiálu."
Na výročnom rokovaní hasiči volili nový
9-členný výbor. Predsedníčkou organizácie
sa stala Jarmila Drinková. Prevzala štafetu
po Vladimírovi Bibzovi, ktorý z dôvodu
zaneprázdnenosti požiadal o uvoľnenie
z funkcie.
bar

Kvety k pamätníku

Siahame ešte po knihe?

Siedmeho apríla roku 1945 postupujúce vojská Sovietskej armády a Rumunskej armády oslobodili Senicu. Od toho
dňa uplynie už 58 rokov. Výročie oslobodenia si pripomenieme 7. apríla položením vencov pri pamätníku na Námestí
oslobodenia o 14.30 hod.

(dokončenie zo str. 1)
Ivan Štrpka: "Myslím, že sa číta. Číta sa
málo, ale považujem za prednosť, že sa
číta slobodne. Dobrá literatúra je závislá
od citlivých a vnímavých čitateľov. Jeden
takýto čitateľ je viac hoden ako ten, čo si
informácie necháva predžuvať médiami ".
A napokon názor Ivana Kadlečíka:
„Literatúru skoro nikto nečíta, ale skoro
každý píše. Knihy píšu tí, čo ich nečítajú".
Svetová kultúrna verejnosť na problém kníh, knižníc a čítania zareagovala
vlani 23. apríla tým, že pri príležitosti
Medzinárodného dňa knihy ukončila
veľký medzinárodný projekt a otvorila
Alexandrijskú knižnicu. Bibliothéca
Alexandrina stojí na mieste, kde pred
1 600 rokmi zhorela knižnica, ukrývajúca
vzácne knižné exponáty, a ktorá bola
zároveň prvým vedeckým inštitútom na
svete. Obrovská stavba vo forme slnečných hodín naklonených k Stredozemnému moru sa stala príbytkom 400 000
diel. Na stavebných prácach knižnice
s kapacitou 10 miliónov kníh sa podieľalo
viac ako 30 krajín a jej hodnota je vyčíslená na 200 miliónov USD.
Čítanie ako jedna zo základných ľudských potrieb je najdôležitejšou kultúrnou
dispozíciou človeka. Ten, kto je zvyknutý
správne čítať určitý text, dokáže svet
okolo seba a medziľudské vzťahy hlbšie
rozkrývať, vnímať ich citlivejšie, nachádzať
východiská. Ľahšie rozpoznáva dobro, zlu
sa vie brániť. Som optimista, verím že čítanie sa nikdy nekončí, nevytlačia ho iné
formy vnímania a komunikácie, že dobrá
kniha si svojho čitateľa vždy nájde.
Katarína Soukupová

Z a p o j t e s a
do jarného upratovania
Mesto Senica v spolupráci s OSBD,
Službytom, Slovenskou správou ciest
a Technickými službami v Senici uskutoční generálne jarné upratovanie mesta,
v termíne 4. do 12. apríla.
Obraciame sa na vás, aby ste aj vy prispeli k spríjemneniu prostredia nášho
mesta tým, že upravíte, vyčistíte okolie
svojich objektov, prevádzok, prípadne
vaše areály v zmysle cestného zákona, ale
aj všeobecne záväzných nariadení mesta.
Zároveň organizujeme zber objemného odpadu. Objemný odpad je napríklad
vyradený nábytok, podlahoviny, umývadlá, drezy, vane, časti bytových jadier.
Tento odpad uložte pri bytových domoch,
k stojiskám kontajnerov alebo do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú umiestnené na doluuvedených miestach.
Do objemného odpadu nepatria chladničky, autobatérie, pneumatiky, elektronický a iný nebezpečný odpad!
Objemný odpad odvezú v uvedených
termínoch Technické služby Senica
4.,5.,6. apríla (piatok, sobota, nedeľa)
od 6. do 18. hod.
KUNOV
- kultúrny dom
- pri ihrisku
- bytovka PD
ČÁČOV
- materská škola
- pri PD
- oproti katolíckemu kostolu
- cesta na IBV
11.,12.,13. apríla
(piatok, sobota, nedeľa) od 6. do 18. hod.
SENICA
- IBV pri reštaurácii Lipa
- IBV križovatka ulíc Okružná – SNP
- IBV križovatka ulíc Okružná –
Komenského
- Križovatka ulíc Komenského – Hollého
- SNP nad cintorínom
- J. Kráľa, bytovka 734
- Kolónia
- Tehelná ulica pri Záhradkárskych
službách
- Ružová ulica
- Školská ulica
- Robotnícka ulica - parkovisko pri
večierke
- Križovatka ulíc Mudrochova – Gen. L.
Svobodu
- Sotinská ulica - parkovisko pri Šanci
- parkovisko pri Jednote na Ulici L.
Novomeského

P á r a č k y
Bilancia 11. ročníka senických Páračiek bola nad očakávanie. Potvrdilo sa,
že táto akcia má nielen svojich stálych
priaznivcov, ale vždy sa pridajú aj nejakí
„nováčikovia". Tohto roku sa ich 25. februára zišlo v malej sále Domu kultúry
okolo 60 a medzi početnejšou ženskou
časťou sa dobre cítilo aj päť mužov. Do
večernej Senice sa rozliehal zvuk heligónky v podaní Anny Celleryovej a spev.
Driapanie peria, tak ako v minulosti, je
i teraz záležitosťou pracovnou i spoločenskou.
Pri všetkých ročníkoch bol organizátorom miestny odbor Matice slovenskej,
ktorý sa vo svojej činnosti sústreďuje aj na
udržiavanie a uctievanie tradícií. Presvedčil sa o tom i predstaviteľ MS Jozef Prokeš,
ktorý nakrátko medzi účastníkov Páračiek
zavítal. Tí veru nelenili, keď za tri hodiny
nadriapali 2,5 kg peria Aurélii Halašovej
z Rovenska. Okolo 20. hodiny už si všetci
pochutnávali na fašiangových šiškách, kysnutých závinoch, zákuskoch, chutnom čaji
i slivovici. Podujatie, presiaknuté dobrou
atmosférou, sa značne predĺžilo pri speve
pesničiek a rozprávaní.
bar

Klieštik robí včelárom starosti

Medu konzumujeme menej

Vyše 70 členov základnej organizácie
Slovenského zväzu včelárov (SZV) rokovalo 23. februára na svojej výročnej
členskej schôdzi o súčasnej úrovni včelárstva na Slovensku a jeho perspektívach, na ktorej bol prítomný tiež člen
výkonného výboru SZV pre Trnavský
kraj Vladimír Klačan.
„Súčasná úroveň slovenského včelárstva je v stave recesie. Je charakterizovaná výrazným zvýšením vstupných nákladov, pričom výstupy prakticky stagnujú.
Znížila sa spotreba medu na obyvateľa,
výrazne sa zhoršil zdravotný stav včelstiev, znižujú sa počty chovaných včelstiev, zvyšuje sa priemerný vek včelárov,
prevládajú včelári s malým počtom včelstiev," informoval nás Ing. Jozef Bauer,
tajomník senickej organizácie.
Senická organizácia SZV má momentálne 159 členov, ktorí pracujú v obvodných skupinách v 12 obciach v okolí
Senice. V jeseni minulého roka zazimovali včelári 1 917 včelstiev. Po prvýkrát
v histórii senickej organizácie poklesli
počty pod 2 000 včelstiev! V porovnaní
s rokom 2001 je to menej o 390 včelstiev.
Každoročný pokles počtu včelstiev
súvisí so zdravotným stavom včiel, ktoré
poškodzuje klieštik včelí (varroa destructor). Členovia organizácie s týmto škodcom každoročne bojujú a po znáške
včelstvá liečia viacerými liečivami. „Žiaľ,
zdá sa, že klieštiky začínajú byť voči
účinným látkam v liekoch rezistentné,
čím sa celá situácia v zdravotnom stave
včelstiev značne komplikuje," konštatoval
Ing. Bauer. Podľa neho z hľadiska produkcie medu bol minulý rok, ale i rok
2001, veľmi nepriaznivý. Produkcia medu
z repky olejnej bola pomerne dobrá,
totálne však zlyhala znáška z agátov.
Kvetné puky agátov takmer úplne zmrzli,
preto produkcia kvalitného agátového
medu bola minimálna, resp. u niektorých
včelárov aj žiadna.
Na schôdzi zaznelo, že i napriek nepriaznivým podmienkam, ktoré včelárom už na začiatku tohto roka vznikli zvýšenie cien cestovného, pohonných
hmôt, cukru, včelárskych potrieb atď.,
určenie neobjektívnej a nevhodnej formy
dotácií do rozvoja včelárstva - sa rozhodli členovia tieto prekážky prekonať
a nevzdať sa svojej krásnej záľuby. Preto
si popriali, aby ich neznechutili spomínané zhoršené podmienky, aby ich neopúšťalo včelárske šťastie, ďalej neklesali
počty včelstiev z dôvodu premnoženia
klieštikov, aby ich snaženie prinášalo
radosť i úžitok ich rodinám i celej spoločnosti. Včelári očakávajú zvýšenú konzumáciu kvalitného medu a vyššie spoločenské ocenenie ich krásnej, ale mimoriadne náročnej a spoločensky významnej práce.
NS
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Veľkonočné zamyslenie

Basa bude hrať!

Deň narcisov

Čože sa to deje?! Slnko sa začína
usmievať čoraz hrejivejšie, vŕby si češú
vlasy vánkom a vystavujú na obdiv bahniatka, snežienky i šafrán lákajú na prvé
hostiny hladných návštevníkov - usilovné
včielky. Áno, prišla jar a s ňou i úsmev na
perách šantiacich detí. Konečne je viac
svetla a tepla po mrazivých a nevľúdnych
dňoch presýtených zimou. Všetko čo má
ruky a nohy hľadá, čo treba po zime opraviť, vyčistiť a skrášliť. Činia sa aj gazdinky:
umývajú obločné tabule, perú, tepujú....
slovom práce vyše hlavy. Tak to už býva
zvykom pred nejakými veľkými sviatkami. Veru, všetci spoločne s radosťou
v srdci čakáme na tie vskutku jarné sviatky - Veľkú noc. Chlapci (vekom alebo
povahou) sa tešia, že budú môcť konečne po roku vyšibať a vyoblievať dievčatá
a ony zasa budú mať možnosť prezentovať svoj um a fantáziu pri maľovaní
kraslíc....
Ide však v týchto dňoch len o toto?
Zamysleli sme sa skutočne nad významom Veľkej noci? Nie sú to iba dni veselosti a hlučnej zábavy, radosti. Sú to aj
chvíle posvätné a tiché, pretože si opäť
sprítomňujeme bolestné utrpenie a smrť
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Celá
bytosť, srdce i myseľ, city i vôľa všetkých
kresťanov sú upreté ku krížu, na ktorom
trpel za nás všetkých. Kristov kríž nás
oslovuje bez rozdielu, máme príležitosť
sa zamýšľať nad Kristovým utrpením, je
to čas na spoznanie vlastných previnení.
Kristov kríž nás oslovuje i dnes tým, že
nás volá k zamysleniu sa nad utrpením. Je
síce pravda, že mnoho utrpenia je i blízko
nás, i v našej vlasti, ale predstavme si,
koľko zla sa skrýva vo vojne, koľko ľudí,
mladých i starších, detí musí trpieť
a neraz stratí to najcennejšie - vlastný
život. Kristus trpel preto, aby človeku vrátil to, čo stratil v raji. Žiaľ, pre toto trpí
Kristus až podnes. Máme možnosť sa
zamyslieť nad tým a spoznať i svoje previnenia.
Veľkonočné sviatky nie sú výhradne
len sviatkami smútku a žiaľu. Sú to aj
sviatky nevýslovnej radosti. To si pripomíname najmä Kristovým veľkonočným
víťazstvom nad hrobom, smrťou. Jeho
vzkriesením. Preto môžeme plesať, jasať
a radovať sa, lebo Pán Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych. Tento Boží Baránok vstal
z mŕtvych pre ospravedlnenie nás všetkých. Je to udalosť, ktorá presahuje všetky naše predstavy a úvahy. Je priam neuveriteľné, že Pánov hrob je prázdny,
a predsa je to tá najradostnejšia skutočnosť, ktorá sa dotýka každého z nás. Pán
Boh obrátil všetko zlé na dobré. To všetko
vykonal mocou svojej lásky, aby nás uistil
o svojej Božej moci nad smrťou a hriechom a otvoril nám radostný výhľad do
budúcnosti.
Vážení čitatelia, dovoľte, aby som vám
poprial všetkým požehnané, radostné
a milosťou Božou naplnené prežitie prichádzajúcich veľkonočných sviatkov.
Peter Maca

Mesto Senica a Dobrovoľná požiarna
ochrana v Senici zorganizovali 4. marca už
tradičné pochovávanie basy spolu s tanečnou zábavou. Seničania sa výborne zabávali, hudobná skupina Orbita sa postarala
o dobrú náladu a na záver fašiangov hasiči
pochovali basu. Stalo sa už tradíciou, že
Dobrovoľný hasičský zbor nielenže basu
pochováva, ale aj oživuje po dňoch pôstu
a ticha.
Hasiči oživia basu v Dome kultúry
v Senica 20. apríla na Veľkonočnú nedeľu.
Mesto Senica a Dobrovoľná požiarna ochrana preto srdečne pozýva všetkých priaznivcov dobrej zábavy už na tretie takéto podujatie. Do tanca až do rána bieleho bude opäť
hrať hudobná skupina Orbita. Hasiči sa už
teraz chystajú, aby vás zabavili vynikajúcim
programom. Po polnoci na Veľkonočný
pondelok si tu môžete zakúpiť už tradičné
korbáče. Za vstupné zaplatíte iba 60 Sk.
Jarmila Drinková
predsedníčka DPO v Senici

Po 7. raz sa 4. apríla uskutoční na
Slovensku verejná zbierka na podporu
boja proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Všetci, ktorí budú chcieť vyjadriť
solidaritu, podporiť programy prevencie,
včasné diagnostikovaníe a liečbu rakoviny,
môžu tak urobiť prostredníctvom aktivistov, ktorí im za finančný príspevok venujú
kvietok narcisu.
bar
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Masérsky kurz
Účastníci masérskeho kurzu Aleny Beranovej (na foto s časťou poslucháčov kurzu)
mali v deň konania záverečných skúšok
trému. Napokon však všetko dobre dopadlo a odborníci, ktorí kurz viedli, boli s preukázanými znalosťami spokojní. Možnosť
získať vedomosti a zručnosti v ďalšom
odbore využilo vyše 10 záujemcov z celého Slovenska. Dnes už môžu po kvalifikovanom kurze vykonávať aj takúto prax.
text a foto bar

O školskej reforme
Štátny tajomník Ministerstva školstva
František Tóth zavítal počas svojej pracovnej cesty po Záhorí aj do Senice. Na IV.
ZŠ sa 20. marca stretol s riaditeľmi a učiteľmi základných a materských škôl
z mesta i okolia. Oboznámil ich so zámermi reformy v školstve a postupných krokoch jej realizácie. Učitelia ocenili možnosť diskusie so štátnym tajomníkom, no
poukázali na mnohé súčasné problémy,
predovšetkým finančné.
bar

Usmievavé kraslice
Obyčajné vyfúknuté vajíčko, ktoré chytili ruky dievčaťa, sa zmení farbami a vzorom na krásnu kraslicu. Takáto odmena
pre veľkonočných šibačov či oblievačov
patrí dozaista k tým najkrajším. Hoci
chlapci viac ocenia čokoládové vajíčka
a iné dobroty, prípadne korunku, kraslica
sa stala vhodným darčekom práve pre
veľký kus osobného vkladu, ktorý do jej
výslednej podoby vložili šikovné ruky
tvorcu.
Medzi tých, ktorí vajíčkam dávajú osobité čaro, patrí aj Alžbeta Zamcová zo
Senice. Spolu so svojou dcérou Janou využívajú zimné dni na maľovanie vajíčok, aby
ich v čase pred Veľkou nocou podarovali
svojim príbuzným a priateľom. „Niekto rád
pozerá televízor, iný číta. Predtým som
viac vyšívala, no keď sa mi zhoršil zrak,
našla som záľubu v maľovaní vajíčok.
Neviem len tak nečinne sedieť. Robím
niečo, čím ľudí poteším. Tomuto koníčku sa
venujem v zime. Od jari do jesene je prvoradá záhradka," vyznáva sa pani Zamcová.
Na stole v košíku sú kraslice najrozličnejších farieb, vzorov, použitých techník.
Vajíčka akoby sa usmievali, majúc v sebe
zakódované posolstvo života. Každé zaujme voľačím iným – jedno zvláštnym odtieňom farby, iné vzorom. Sama vymýšľa
vzory, no necháva sa aj inšpirovať, keď vidí
niečo zaujímavé a zvláštne. Hádam najnáročnejšie na robotu sú tie kraslice, na ktoré
si najprv nakreslí vzor a potom ho vyvŕta.
Všetky vŕtané vzory potom obtiahne voskovou farbou, prípadne ňou dotvára celkový
vzor na vajíčku. V inom košíku sú zase
vajíčka, ktoré najprv zafarbí základnou farbou na vajíčka alebo na látky a až potom
nanáša špendlíkovou hlavičkou voskové
farby. Okrem týchto vajíčok v matných farbách robí aj lesklé, na ktoré používa zase
iné druhy farieb.
Kým je kraslica vyložená na stole ako
symbol veľkonočných sviatkov, vyžaduje si
to nesmierne veľa trpezlivosti. Tá pani
Zamcovej nechýba, keď hovorí: „Som zvyknutá stále niečo robiť. Pochádzam
z Podbranča, už ako malé deti sme mali
určité povinnosti . Rodičia nás tak vychovávali . Maľovanie kraslíc je moja veľká záľuba, preto neľutujem množstvo drobnej,
precíznej práce." Pani Alžbeta Zamcová
vkladá do každej veľa času, lásku a nádej,
že práve tá kraslica, ktorú drží v ruke, sa
bude obdarovanému veľmi páčiť.
Viera Barošková

Poznáte ma?

Obchodná akadémia v Senici:

w

k

s2senica
Základná škola na
w.z
.s
w
Komenského
ulici
začala svoju činnosť
v septembri 1963 ako
p l n o o rg a n i z ova n á
základná škola s ročníkmi 1.- 9. V tom
čase mala škola 20
tried s 800 žiakmi.
V súčasnosti má škola 511 žiakov, ktorí sa
učia v 21 triedach (priemerný počet 24,3 na
triedu). Priestory budovy umožnili zriadenie
odborných učební chémie (najmodernejšie
vybavená učebňa v okrese), fyziky, prírodopisu, cudzích jazykov, hudobnej výchovy,
výtvarnej výchovy, technickej výchovy
a informatiky. Okrem hlavnej budovy patrí
ku škole budova telocvične a školskej jedálne. Budovy obklopuje areál s množstvom
zelene, školským pozemkom, ihriskami,
pieskoviskom a oddychovým kútom.
Počas 39 rokov činnosti sa profilácia
školy niekoľkokrát zmenila. Škola prešla od
zamerania tried na matematiku a fyziku,
športových tried, rozšíreného vyučovania
hudobnej výchovy, až po súčasnú orientáciu na triedy s rozšíreným vyučovaním
technickej výchovy. Súčasťou výučby
v týchto triedach je práca s počítačom.
Aktuálne zmeny sú reakciou školy na požiadavky rodičov a samotných žiakov
a dôkazom fungujúcej spolupráce školy
s rodičmi a verejnosťou.
Od začiatku svojej existencie škola vyvíja mnohé aktivity i mimo vyučovania. Na
škole pracujú v súčasnosti krúžky: šachový,
strelecký, ochrancov prírody, tanečný,
výtvarný, rozhlasový (školské vysielanie
3x týždenne). Žiaci majú možnosť navštevovať nepovinné predmety - cvičenia zo
slovenského jazyka, cvičenia z matematiky,
práca s literárnym textom, pohybová príprava, anglický jazyk, nemecký jazyk,
výtvarné práce s materiálom. Už štvrtý rok
pracuje na škole žiacky parlament. Za
pomoci zástupcov parlamentu škola organizuje každý rok plaveckú súťaž Kapriáda,
na Deň detí Olympiádu v netradičných disciplínach, školský karneval, mikulášsku
nádielku, sadenie stromčekov na Deň
Zeme a pod. O týchto aktivitách si žiaci
môžu prečítať v školskom časopise
Občasník. Život školy je spestrený aj
návštevami rôznych kultúrnych podujatí
(koncerty, divadlá, výstavy), organizovaním
škôl v prírode, lyžiarskeho kurzu, plaveckého výcviku a množstva exkurzií a výletov.
V rámci projektu Zdravá škola sa zúčastňujú žiaci aj učitelia na rôznych športových
podujatiach, organizuje sa na škole Deň
boja proti fajčeniu, Deň Zeme, Deň zdravia, Deň boja proti rakovine, zber druhotných surovín, Beh proti drogám, používanie eko zošitov apod. Ďalším projektom,
do ktorého sú zapojení žiaci, je enviroprojekt Živá príroda a Strom života. Cieľom
týchto aktivít je poznanie lesného, lúčneho
a vodného ekosystému v našom regióne
a ochrana životného prostredia v rámci sledovania tvorby a recyklácie komunálneho
odpadu.
Získané vedomosti si žiaci môžu overiť
na množstve súťaží. O tom až nabudúce.
Ľ. D.

Nová spolupráca

V školskom roku 2002/2003 sa začala
rozvíjať nová spolupráca medzi Obchodnou akadémiou v Senici a Handelsakademie v Laa/Thaya (Rakúsko). Prvé kontakty
začali na sklonku uplynulého roka.
Dňa 27. novembra v minulom roku mala
naša Obchodná akadémia v Senici česť prijať prvú delegáciu z Handelsakademie
Laa/Thaya a predstaviť jej našu školu a aktivity. Zároveň začali prvé rozhovory, ktoré
sa týkajú nášho možného partnerstva,
o ktoré majú obe strany záujem.

Už 29. januára tohto roka sme podnikli
priateľskú návštevu do Laa/Thaya.
Zástupcovia Obchodnej akadémie Senica
boli srdečne prijatí pánom riaditeľom
Thalhammerom (na foto s riaditeľkou
senickej OA Ing. M. Príkopovou), ktorý nás
oboznámil s ich obchodnou akadémiou
a jej aktivitami. V tento deň sa konal
v Laa/Thaya futbalový turnaj ôsmych družstiev. Zúčastnili sa ho aj naši futbalisti
a obsadili pekné tretie miesto. Aj takto
neformálne mohli slovenskí a rakúski žiaci
nadväzovať prvé kontakty.
Dúfame, že naše nové partnerstvo prerastie do dlhodobej spolupráce a vzájomného priateľstva.
Mgr. Petra Valúšková

Všímajme si,
čo sa okolo deje
Záleží vám na ochrane povrchových
a podzemných vôd? Preto v prípade
nezvyčajného zafarbenia a nezvyčajného
zápachu vôd, výskytu tukového povlaku
na vode, ropných škvŕn na vode, plávajúcich látok s tvorbou usadenín alebo peny
na vode, uhynutých rýb alebo neprirodzeného správania sa rýb, rozliatych ropných
látok na teréne, rozliatych alebo rozsypaných chemikálií na teréne, zakázaného
výskytu nebezpečného odpadu v blízkosti
toku volajte 24 hodín denne bezplatné
telefónne čísla 150 (Hasičský a záchranný
zbor), 158 (Polícia SR) a od 1.7.2003 aj 112
(Integrovaný záchranný systém).
NS

Úsmev na tvári
stojí málo peňazí
Týmito slovami sme ukončili výročnú
členskú schôdzu MsO JDS v Senici, ktorá sa
uskutočnila koncom februára. V Dome kultúry sa zišlo vyše 380 senických dôchodcov, aby prostredníctvom predsedníčky
Boženy Hradskej zhodnotili svoju činnosť
za rok 2002 a naplánovali si aktivity na rok
2003. Výročná schôdza potvrdila starý
výbor na výkon funkcie s doplnením M.
Chlapečkovej do revíznej komisie. Žiaľ,
kvôli chrípke sme sa museli zaobísť bez kultúrneho programu senických žiakov.
Schôdzu nám spestril náš súčasný senický
básnik P. Pius - Stanislav a mažoretky DK.
Ani tento rok nás nesklamali predstavitelia mesta a poctili nás svojou prítomnosťou.
Primátor RNDr. Ľubomír Parízek oboznámil
prítomných so situáciou v meste. Hovoril
o vytvorení Rady starších, pretože v mestskom zastupiteľstve nie je ani jeden
dôchodca. Prisľúbil vytvorenie poradne pri
MsÚ pre pomoc dôchodcom riešiť ich problémy. Ing. Anton Cibula pozdravil dôchodcov a zároveň sa predstavil ako novozvolený zástupca primátora. V diskusných príspevkoch pani Trochtová poukázala na problémy knižnice pri zakupovaní nových kníh,
oklieštených priestorov, potreby vydávania
kníh o národných buditeľoch a významných ľuďoch. Pán Vaškovič hovoril o presťahovaní polikliniky na okraj mesta a ťažkostiach s dopravou pacientov, ako aj o necitlivom prístupe pri znižovaní sociálnej
pomoci ťažko telesne postihnutým
a o znovu zavedení poplatkov za rozhlas
a televíziu. Pán Hlavatý odporučil zaslať
z tohto rokovania petíciu na ÚJDS. Všetky
diskusné príspevky boli zodpovedané. Po
občerstvení vyhrávala do tanca a na počúvanie dychovka Seničanka.
Vďaka všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu výročnej členskej schôdze.
M. Slivková

Novinka z Arkusu

Detektívny príbeh pre deti

Jela Mlčochová: Stratený egyptský poklad
Keď pred časom vyšiel príbeh o 12-ročnej Adriane, túžiacej stať sa kriminalistkou
(Adrianin prvý prípad), stretol sa s veľkým
záujmom mladých čitateľov a kniha vyšla
i v Českej republike. Autorka sa teraz rozhodla spracovať ďalší zo série prípadov
podnikavej Adriany, v ktorom hlavná hrdinka vyrieši tajomstvo egyptského pokladu,
ukrývajúceho sa v útrobách opustenej vily.
Pátranie však nie je jednoduché, pretože
sa jej na päty zavesí viacero podozrivých
ľudí: cudzinka, nápadne pripomínajúca
egyptskú múmiu, tajomný Frankestein, ba
i Maximilián Veľký, majiteľ firmy na výrobu
záhradných trpaslíkov. Zakrátko vyjde
najavo i to, že v starej vile straší...
Kniha už vyšla i v českom preklade. Má
tvrdú väzbu a 144 strán. Knihu si môžete
kúpiť v kníhkupectve Arkus v Senici,
v budove Záhorskej knižnice.
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Jubilujúci umelec
Bohumil Bača
Pred necelými pätnástimi rokmi sa
návštevníci Záhorskej galérie v Senici mohli
stretnúť s výtvarným dielom umelca dnes už
zvučného mena akademického maliara
Bohumila Baču. S odstupom času Bohumil
Bača opäť zavítal do kultivovaných priestorov galérie, tentokrát s výberom tvorby z rozpätia desaťročia 1993-2003. Podnetom pre
usporiadanie výstavy bolo významné životné jubileum 60. rokov, ktoré autor oslávil
práve počas jej trvania.
Bohumil Bača je rodákom zo Záhoria.
Narodil sa 28. marca 1943 v Plaveckom
Mikuláši. Detstvo a mladosť prežil v iných
záhorských obciach, striedavo v Kútoch
a Gbeloch. V roku 1957 odišiel za vzdelaním
do Bratislavy a odvtedy tu s krátkym prerušením pôsobí až dodnes. Po absolvovaní
Školy umeleckých remesiel, kde študoval na
oddelení grafiky, pokračoval v rokoch 19621968 v štúdiu monumentálneho maliarstva
na bratislavskej Vysokej škole výtvarných
umení v ateliéri vynikajúceho umelca i pedagóga profesora Petra Matejku. Je zakladajúcim členom umeleckého združenia Art Club
60+8, ktoré sa v Záhorskej galérii v minulosti prezentovalo, a od roku 1999 predsedom
Spolku výtvarníkov Slovenska.
V roku 1995 sa i z jeho iniciatívy zriadila
Súkromná stredná umelecká škola
v Bratislave a tu pôsobí vo funkcii riaditeľa
i pedagóga aj v súčasnosti. Okruh výtvarných záujmov B. Baču predstavuje široký
žánrový diapazón. Zahŕňa viaceré monumentálne techniky (gobelín, mozaiku, vitráž,
reliéf, doskovú monumentálnu maľbu), ktorým sa venoval najmä v minulosti zhruba od
polovice 70-tych do polovice 80-tych rokov,
zriedkavejšie siahne po knižnej ilustrácii.
V súčasnosti sa popri pedagogickej práci
venuje predovšetkým komornej maľbe
a kresbe, z ktorých je zostavená i umelcova
výstava v Záhorskej galérii do 27. apríla.
Doterajší maliarsky program autora sa
sústreďuje predovšetkým na figurálnu problematiku v rozmeroch zdôraznenej pocitovej sféry - človek v sústave zložitých spoločenských vzťahov alebo v intímnejšej polohe partnerských väzieb. Dôležitý bol i stále
je prienik ľudskou psychikou, vnútorné
momenty jednania postáv, vyjadrenie
vypätých emotívnych reakcií v konfliktných
situáciách, ktoré často prirovnáva k pohybu
kyvadla. Aktuálnym zostáva okruh ekologicky motivovanej problematiky, otázky zachovania života i planéty.
Vlastné výtvarné prostriedky, ktorými túto
myšlienkovú koncepciu napĺňa, prechádzajú
prirodzene vývojom, pričom si však udržiavajú plynulú názorovú kontinuitu. V súhrne
však senzibilitu a citovosť popri expresívnej
formulácii možno určiť ako nosné články
v autorskej hierarchii obrazu. Tento ťažiskový znakovo-figurálny program v poslednom
období posúva až po samotný prah abstrakcie, keď maximálne uvoľňuje väzby k predmetnému a reálnemu.
Aspoň v takomto zrkadle sa v týchto
dňoch prezentuje Bohumil Bača na svojej
jubilejnej výstave v Záhorskej galérii v Senici.
bad
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Trik na dlhý vek:

Vlažné mlieko s medom

V roku 1930 končil Obchodnú školu
v Skalici a vzali ho ako praktikanta na notariát v Čáčove. Sídlil v novom obecnom
dome. Do notárskeho obvodu patrili okrem
Čáčova aj Koválov a Smrdáky. Zaujímavosť:
dnes býva v dome, kde kedysi začínal pracovať – 90-ročný Ján Oríšek.
Spolu s dcérou Darinou a jej manželom
sviežo a s úsmevom privítal hostí, ktorí mu
k jubileu prišli zavinšovať. Prednostka MsÚ
JUDr. Katarína Vrlová (na foto) a vedúca
oddelenia MsÚ Anna Bardiovská mu ku kytici kvetov pripojili i želanie dobrého zdravia
a spokojnosti do ďalších rokov.
S rodným Čáčovom, kde sa narodil 13.
januára 1913, je spätý celý život. Keď sa
v roku 1951 notariát rušil, začal pracovať na
finančnom odbore Okresného národného
výboru v Senici. Od augusta 1960 do apríla
1962 pracoval na MNV a od 1. mája 1962
ako ekonóm na miestnom JRD. Koľko je to
spomienok! Pán Oríšek však najradšej spomínal na pracovné začiatky. „Bol som mladý,
plný elánu a sily," hovorí s úsmevom. Každé
životné obdobie však bolo čímsi zvláštne,
výnimočné. Nehovoril však len o sebe. Živo
sa zaujímal, ako sa dnes pracuje v samospráve, aké novinky sa v meste chystajú.
Spolu s manželkou, ktorá zomrela pred desiatimi rokmi, vychovali tri deti.
Pán Oríšek si stále rád prečíta noviny,
pozrie televízor. Udivuje jeho svieža pamäť
a pohotovosť. Spýtali sme sa aj na jeho
recept na dlhovekosť. Vraj vlažné mlieko
s medom.
text a foto bar

Svet okolo nás
je reálny, nie ideálny
Prichádza jar a všetci sme plní očakávania. Príjemné šteklenie jarného slniečka každého z nás núti pouvažovať nad zmyslom
života. Studené počasie a chladnúce vzťahy
medzi ľuďmi akoby čakali na teplé slnečné
lúče.
Po dlhej a studenej zime sa v nás nahromadilo množstvo negatívnej energie.
Každodenne sme nútení riešiť množstvo
nezodpovedaných otázok. Opäť sme konfrontovaní s reálnymi problémami, ktorých
je stále viac a viac.
Musíme riešiť najzákladnejšie problémy
ohľadom našej existencie. Veď neustále stúpanie cien, očakávaná reforma v zdravotníctve či vojnový konflikt na Blízkom východe, sú veľmi reálne. Aj keď sa snažíme
vytvoriť si svoj vlastný ideálny svet v rodine
a s najbližšími, zisťujeme, že svet okolo nás
je reálny, nie ideálny.
Preto sa nesmieme nechať znechutiť
a odradiť od viery, že všetka naša snaha
vytvoriť niečo pekné a prospešné, má aj
dnes zmysel. Naučme sa tešiť z maličkostí,
ktoré ak sa pospájajú do veľkej mozaiky
dobrých úmyslov a skutkov, dokážu možno
zmeniť dejiny či aspoň svet okolo nás.
Nečakajme, že sa stane niečo prevratné,
že niekto vyrieši všetky problémy za nás.
Začnime sami od seba a to už hneď ráno,
keď stretneme prvého človeka, ktorého inokedy sotva stačíme registrovať. Venujme mu
úsmev a zdvorilú vetu, veď nás to nič nestojí. Verme, že jemu sa tým zmení celý deň na
krajší.
Nebojme sa prekážok, ktoré nám prináša
život. Veď len cez ne sa stávame silnejšími
a zodpovednejšími. Uvedomme si, že vždy
sú pred nás položené iba také úlohy, ktoré
sme schopní prekonať.
Jana Černáková

Hľadajú mažoretky
Mažoretky TK Gymnik Luxet Senica
pozývajú medzi seba nové členky.
Záujemkyne od 9 do 19 rokov môžu prísť
každý utorok od 15. do 16. hod. do telocvične gymnázia aj s cvičebným úborom.
NS
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Oheň je Z L Ý pán
Jarné mesiace predstavujú obdobie,
kedy sa začína prebúdzať príroda, rozvíjať
nová vegetácia a zostatky minuloročnej
suchej trávy, lístia a ihličia, predstavujú
veľké nebezpečie vzniku požiarov a najmä
rozšírenia požiarov. Zo štatistiky údajov
vyplýva, že v roku 2002 bolo zaznamenaných na Slovensku v lesnom hospodárstve
celkom 689 požiarov s priamou škodou
18 165 600 Sk. V porovnaní s rokom 2001
sa počet požiarov zvýšil o 196 požiarov.
V okrese Senica vzniklo v roku 2002
celkom 107 požiarov z toho v prírodnom
prostredí vzniklo 66 požiarov, čo predstavuje 61,7 percenta. Najčastejšou príčinou
vzniknutých požiarov bola nedbalosť
a neopatrnosť dospelých osôb, a to v 57
prípadoch, čo predstavuje 53,3 percenta
z celkového počtu. V lesnom hospodárstve vzniklo 16 požiarov s priamou škodou
35 600 Sk, čo je nárast o 10 lesných požiarov v porovnaní s rokom 2001. Uchránené
hodnoty boli 1 351 000 Sk. Nebola pri nich
zaznamenaná žiadna ujma na životoch,
ani nebol nikto zranený. Na vzniku požiarov sa podieľali najviac deti do 6 do 15
rokov bez dozoru, ktoré zapríčinili 5 požiarov, v dôsledku fajčenia vzniklo 5 požiarov, 3 požiare vznikli zakladaním ohňa
v prírode, jedenkrát bol založený oheň na
skládke odpadu, jedenkrát prišlo k znovurozhoreniu požiariska z predošlých dní
a jedenkrát nebola príčina zistená.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Senici preto dôrazne upozorňuje a vyzýva všetkých občanov,
aby venovali zvýšenú pozornosť svojej činnosti v prírode.
Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi, fyzické osoby sú
povinné dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu. Porušením týchto povinností sa
fyzické osoby dopúšťajú priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý
môže okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru uložiť pokutu až do
výšky 10 000 Sk.
Právnické osoby a podnikajúce fyzické
osoby nesmú spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
V prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba vypaľuje porasty bylín, kríkov
a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez
písomného súhlasu okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru môže jej
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky
500 000 Sk.
npor. Jarmila Drinková
samostatný inšpektor

Zdravotnícke okienko
Vydesila vás hmotnosť?
Čo robiť s nadbytočnými kilogramami
V rôznych obdobiach mnohí ľudia cítia,
že by potrebovali zhodiť niekoľko nadbytočných kilogramov. Takéto obdobie
nastáva, povedzme, teraz pred letnou
sezónou, keď najmä ženy by chceli kilogramy stratiť, aby sa vedeli obliecť do svojich efektných plaviek. Zvyčajne však sú to
obdobia po väčších sviatkoch (napr. po
Vianociach), kedy sme si počas príjemného leňošenia dopriali viacej pôžitkov
z bohatého stola. Prinieslo nám to zistenie, že nevojdeme do svojich šiat, gombíky sú ďaleko od gombíkových dierok a ani
horný objem nohavíc nestačí stiahnuť
kypré boky. Naša hmotnosť nás fyzicky
obťažuje, začíname byť alergickí na obvyklú privítaciu formulu našich známych,
ktorí sotva zalichotia, keď povedia: „Ako
dobre vyzeráš!"
Čo teda robiť? Predovšetkým musíme
dodržiavať základné predpoklady pre
redukciu hmotnosti, čiže ide o to, aby
výdaj energie prevýšil jej príjem. Váhový
úbytok bude o to väčší, o koľko bude
schodok v príjme energie výraznejší. Inak
povedané, treba znížiť prívod potravy
a zvýšiť svalovú činnosť. Pri porovnávaní
obidvoch týchto činiteľov, ktoré vedú ku
zníženiu hmotnosti, väčší význam má
obmedzenie prívodu potravy. Keby sme
napríklad chceli odstrániť z nášho tela
jeden kilogram tuku iba svalovou činnosťou, museli by sme chodiť takmer 40 kilometrov rýchlosťou štyroch kilometrov za
hodinu.
Ak zvolíme redukciu energetického prívodu potravy, potom stačí, aby sme prijímali iba polovicu odporúčaného prívodu
energie. Za necelý týždeň by sme ten kilogram tuku mohli stratiť, pritom pri plnej
výkonnosti psychickej i fyzickej. Pravdaže,
intenzívnejšia svalová činnosť, trebárs
rekreačného športového zamerania, môže
celý proces výrazne ovplyvniť.
U niekoho by stačilo aj veľmi jednoduché riešenie: na polovicu alebo na tretinu
znížiť množstvo príloh na tanieri, napr.
zemiakov, knedlí alebo iných múčnych
jedál. Mal by sa zvýšiť objem zeleniny vo
vhodnej forme (zaiste nie zaprážaných prívarkov), potom vynechať voľný cukor
i cukrárske výrobky a nahradiť ich ovocím.
Je nesprávne, ak sa niekto rozhodne pri
dovtedy zaužívanej vyššej frekvencii denných jedál, niektoré jedlá vynechávať.
Dlhšie intervaly medzi jedlami spôsobujú
pokles hladiny krvného cukru a následný
pocit hladu. Hlad sa potom tíši väčším prívodom potravy. Výhodnejšie je dodržiavať
dvoj až trojhodinové intervaly medzi jedlami, prakticky päťkrát denne jesť, samozrejme, v uvážlivých porciách.
A mali by sme si dať aj prísnejší režim
vo chvíľach odpočinku, najmä pri televízore. Odstráňme zlozvyk, že pri sledovaní
televíznych programov obvykle čosi „zobkáme", raz arašidy, inokedy zemiakové

lupienky, keksy, napolitánky, popíjame
pivo, sladené limonády namiesto sódovky
atď. Takto môže byť spotreba energetických zdrojov tak významná, že naša inak
celodenná snaha o reguláciu prívodu
potravín zostane bez účinku.
Pozrite, aké je to všetko jednoduché!
Pravdaže, ani tento jednoduchý recept sa
bez vašej pevnej vôle nedá realizovať.
Práve vôľu vám predovšetkým musíme
zaželať.
Každý človek sa môže meniť. Už
prvým krokom k tejto zmene je, keď sa kritickým okom pozrieme do zrkadla
a postavíme sa na váhu.
PhDr. Božena Nemravová

Matica v jubilejnom roku
Tento rok v auguste uplynie 140 rokov
od založenia národnej ustanovizne Matice
slovenskej. MO Matice slovenskej v Senici
vo svojej činnosti sa zameriava na oživovanie národných tradícií, posilňovanie národného a regionálneho povedomia. Myslím,
že do povedomia mnohých Seničanov sa
dostali už naše tradičné podujatia, ktoré
organizujeme sami alebo v dobrej spolupráci s ďalšími subjektami, najmä
Záhorskou knižnicou, CVČ, či Dozorným
výborom Jednoty. Každoročnými podujatiami sú Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenskej povesti, vlastivedná súťaž
Senica - moje mesto s jej školskými a mestským kolom, literárne pexeso pre žiakov
školských klubov, pre staršiu generáciu
obľúbené páračky. Tohtoročné páračky
v návšteve prekonali i minuloročné 10.
jubilejné. Teší nás, že máme verné účastníčky i účastníkov a záujem narastá.
Náš najväčší projekt Senica - moje
mesto v spolupráci so Záhorskou knižnicou už povzbudil mnohých žiakov
k poznávaniu svojho mesta. Senica so svojou históriou a osobnosťami si zaslúži. Na
mestskom kole budú vítaní v hľadisku
Domu kultúry všetci, ktorí si nájdu čas.
Určite sami budú milo prekvapení vysokou
úrovňou vedomostí žiakov jednotlivých
základných škôl i senického gymnázia.
Májový termín súťaže v Našej Senici ešte
upresníme.
Dobrú spoluprácu máme i s Mestom
Senica, ktoré našu činnosť už viackrát ocenilo spolu s ďalšími neziskovými subjektami v rámci dňa dobrovoľníctva.
V súčasnej ťažkej finančnej situácii,
kedy sa príspevok štátu na činnosť Matice
slovenskej redukuje prakticky len na grantové krytie konkrétnych projektov a je
nutné redukovať činnosť domov MS a viacerých jej pracovísk, vydala MS pamätné
známky jubilejného 140. roku svojho založenia. Ich zakúpením v čiastke 50 Sk je
možné podporiť jej činnosť. Známky sú
k dispozícii na MO, kde je tiež možné
zakúpiť Národný kalendár v cene 80 Sk.
Informácie o členstve a činnosti MS sú
k dispozícii na č. tel. 6514271 u V.
Kubíkovej alebo na č. tel. 6513430 u A.
Kulíškovej.
V. Kubíková
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Ochrana
domácnosti
Vaša domácnosť môže byť terčom
pozornosti kriminálnych živlov i vo
vašej prítomnosti preto:
Nikdy neotvorte dvere cudzím osobám a nedajte vedieť, že ste sami doma.
Nikdy nepozývajte do bytu ľudí, s ktorými ste sa práve zoznámili.
Ak vám niekto zvoní, vždy sa pozrite
cez priezor, kto to je. Ak ho nemáte, dajte
si ho namontovať.
Požiadajte údržbárov a iných servisných technikov, aby vám ukázali cez priezor poverenia alebo preukaz. Venujte čas
tomu, aby ste si ho riadne prezreli.
Neostýchajte sa tejto osobe povedať, aby
ho chvíľu dlhšie podržala pred vašimi
očami. Väčšinou tieto firmy informujú
vopred o návšteve ich pracovníka letáčikom.
Stáva sa dokonca aj to, že si páchatelia
lúpežných prepadnutí obstarajú falošné
preukazy a vymyslia si dôvod, aby ste im
otvorili (nevoľnosť, porucha kúrenia, kontrola televíznej alebo telefónnej prípojky,
odkaz na telegram, rýchla telefonická
pomoc a pod.). Ak máte telefón, môžete
si dokonca overiť, či uvedený podnik
k vám naozaj takého človeka poslal.
Ak sa dá, neotvárajte ani na retiazku.
Ak sa niekto rozhodol k vám dostať, retiazka vám nemusí pomôcť. Venujte peniaze radšej na pevnejšie dvere a zámky.
Peniaze a cennosti radšej uchovávajte
vo finančných ústavoch alebo trezoroch.
Ak môžete, urobte si fotografie cenností, aby bolo možné ich pri strate identifikovať. Napíšte si aj výrobné čísla vášho
technického vybavenia.
Ak idete na dovolenku, požiadajte
člena rodiny alebo priateľa, ktorému
dôverujete, aby počas zalievania kvetín,
o ktoré ste ho požiadali, otvoril na chvíľu
dokorán okná, či pustil nahlas rádio.
Prípadní páchatelia („tipári") budú vidieť
v byte pohyb a môže ich to odradiť od
zamýšľanej krádeže.
Spoznajte i ostatné časti domu, kde
bežne nechodíte (povala, pivnice).
Nechodievajte do týchto priestorov sami.
Pri odchode z domu nenechávajte vo
dverách ceduľku kam idete, neinformujte
široké okolie, že cestujete preč.
Nakontaktujte sa na políciu, ak chcete
vedieť čo sa deje vo vašom okolí (MsP
034/651 4333). Nespoliehajte sa len na
informácie v televízii či iných médiách.
Opýtajte sa policajta vo vašom obvode,
čím by ste mu mohli pomôcť, upozornite
ho na skutočnosti, ktoré vás môžu
ohroziť.
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Mestská polícia zasahovala
Mladiství s alkoholom. Hliadka MsP pri
kontrole na autobusovej stanici našla 10.
marca o 12.30 hod. skupinku mladistvých,
ktorí popíjali alkohol. Zistili, že alkohol im
podali v stánku, ktorého majiteľ bol riešený
na mieste v blokovom konaní.
Bicykel na polícii. Na základe oznámenia občana bol 9.marca o 7.30 hod. na
Ulici SNP nájdený neuzamknutý horský
bicykel. Je umiestnený na MsP.
Nepochodil. Na operačné oddelenie
MsP bolo 4. marca o 17. hod. prijaté anonymné oznámenie, že na „smetisko" za
Rovenskou ulicou išiel traktor s nejakým
odpadom. Hliadka na mieste zistila, že
z vlečky bol čiastočne zhodený náklad, išlo
o stavebný odpad. Prípad bol s priestupcom riešený na mieste v blokovom konaní
a miesto, kde odpad zložil, dal do pôvodného stavu.
Zabránilo sa nešťastiu. Hliadka MsP
bola 26. februára o 15:35 hod. požiadaná
o pomoc 47-ročnou Seničankou, ktorú
v byte napadol manžel nožom. Po príchode na miesto bolo zabránené ďalšiemu
násiliu. Podozrenie zo spáchania trestného
činu preveruje OO PZ SR v Senici. V tomto
prípade možno len vysoký stupeň alkoholu v krvi útočníka zabránil nešťastiu.
Týrané dieťa. Dňa 4. marca o 18.30
hod. prijala hliadka MsP oznámenie, že
z bytu na 4. poschodí činžiaku počuť detský plač. Po príchode na miesto a objasňovaním ďalších skutočností sa zistilo, že
rodičia sa nestarajú o svojho sedemročného syna. Podmienky, ktoré musel sedemročný Vladimír v byte strpieť, sa dali kvalifikovať ako týranie. Podozrenie zo spáchania
trestného činu v tejto veci preveruje OO
PZ SR v Senici.

Pripomenieme si
sviatok Zeme
Aj v tomto roku Záhorské osvetové
stredisko, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Femina klub a Strana
zelených na Slovensku v spolupráci
s ostatnými organizáciami mesta pripravujú podujatia ku Dňu Zeme.
Keďže 22. apríl v tomto roku pripadne
opäť do veľkonočných prázdnin, podujatia ku Dňu Zeme začnú 23. apríla vyhodnotením výtvarnej súťaže a vernisážou
výstavy Zem - voda – vzduch a potrvajú
14 dní. Počas týchto dní bude prebiehať
premietanie ekofilmov pre školy a verejnosť, budú pripravené náučno - zábavné
súťaže pre deti. Dňa 25. apríla sa bude
konať tradičný večerný kvetopád – sviatok rozkvitnutých čerešní, čiže poeticko
-hudobný večer.
Naplánovaný je aj seminár o globalizácii a environmentálnych problémoch
Európy s vysokoškolským pedagógom
profesorom RNDr. Otom Majzlanom,
CSc. a ďalšími osobnosťami. Na tomto
sviatočnom posedení budú vyhlásení víťazi ochranárskeho činu roka a ocenenie
osobností v environmentálenj výchove.
Podujatie doplní výstava fotografií
s ochranárskou tematikou.
Naplánovaný je aj country koncert,
beh parkom a plno ďalších aktivít pre deti,
ale i pre dospelých.
Prekvapením vernisáže a podujatí
budú hostia - členovia Výboru pre životné
prostredie NR SR, poslanci NR SR a osobnosti z oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia.
Pripravované podujatia sú všetky situované do priestorov Múzea L. Novomeského a sú podmienené súhlasom
Mestského kultúrneho strediska, ktoré
budovu spravuje.
RNDr. Ľ. Krištofová

O odpadoch
V Dome kultúry v Senici sa 2. a 3. apríla uskutoční zasadnutie celoslovenského
snemu Združenia organizácií verejných
prác SR.
Snem sa bude zaoberať činnosťou svojho združenia v minulom roku a aktivitami
na tento rok. Nosným bodom programu
budú informácie o aktuálnom stave legislatívy v odpadovom hospodárstve. Súčasťou snemu bude aj výstava komunálnej
techniky a technológií.

Termíny jarmokov
Táto synagóga, postavená v roku 1860, sa
zachovala len na fotografiách. Stála v ulici
Fortňa, na mieste dnešného parkoviska za
Foto archív J. Petra
VÚB.

Mestské zastupiteľstvo schválilo, že jarmoky sa v tomto roku budú v meste konať
dva - 20.-21. júna a 10. –11. októbra.
V Dome kultúry sú v dňoch
14. –15. apríla
Veľkonočné trhy
12. - 13. novembra Predvianočné trhy
14. - 15. decembra Vianočné trhy

Slávici (na ulici)
v Stonožke

Senický kľúčik
už o týždeň!

Senica nielen dobre tancuje, ale
i výborne spieva. To potvrdila nedávna
spevácka súťaž populárnej piesne, ktorá
sa 14. marca konala v CVČ.
Celkovo 16 prihlásených detí zo
senických ZŠ a speváckeho krúžku CVČ
súťažilo v dvoch kategóriách a spolu
s hudobnou skupinou Frajeri zo IV.
základnej školy pripravilo divákom
pekný takmer dvojhodinový program.
Do poroty Stonožka zavolala Máriu
Závodskú zo skupiny Alvarez, Lukáša
Bečku a riaditeľa CVČ Mgr. art. Martina
Dudáša. Moderovanie si vyskúšala
Magda Trubanová a za zvukárskym pultom si veľmi dobre viedol Michal
Kalman. Michal bol okrem iného i iniciátorom tohto podujatia aj v speváckom
krúžku CVČ na súťaž pripravil sedem
súťažiacich.

Program:
12. 4. o 9.30 hod.
Otvorenie festivalu (Jaro Závodský zo skupiny Alvarez)
o 9.45 - 11.00 hod.
Hudobná súťaž, 1. časť - sólo, duo, do 15
a do 20 rokov (folk, country)
o 11.00 - 12.00 hod.
Tanečná súťaž, 1.časť - westernové choreografie (do 15 rokov)
o 13.30 - 15.00 hod.
Tanečná súťaž, 2. časť - clogging a country
show (do 15 a 18 rok.)
o 15.00 hod.
Nesúťažné vystúpenie hudobnej skupiny
Frajeri zo IV. ZŠ Senica
o 15.15 - 17.00 hod.
Hudobná súťaž, 2. časť - skupiny, do 15
a do 20 rokov (folk, country, bluegrass)
o 19.30 - 21.30 hod.
Galavečer - vyhodnotenie, vystúpenie víťazov
- countrytéka, hry, súťaž, výuka tancov
Na celý program 12. apríla platí celodenná
vstupenka 30 Sk. Srdečne vás pozývame.
Súčasťou programu sú hudobné (účastnícky poplatok 50 Sk) a tanečné (účastnícky poplatok 160 Sk a pre deti 80 Sk) semináre, ktoré povedú odborní lektori SACT
a známi hudobníci. Semináre sa konajú
v Dome kultúry:
- 11. apríla od 16.30 do 20.30 hod.
(4 tanečné, 2 hudobné)
- 12. apríla od 15. do 17. hod.
(2 tanečné a 2 hudobné)
- 13. apríla od 9.30 do 11.30 hod.
(2 tanečné)

Leto je za dverami
V podaní Michala Králika prišla na
súťaž i známa Jana Kirschner. Zážitkom
pre všetkých však bola víťazka súťaže
Zuzana Hrubá s piesňou Lucie Bílej
„Amor magor". Bola milým prekvapením
i pre porotu. Po skončení súťaže dokonca dostala dve ponuky od senických
hudobných skupín, ktoré hľadajú speváčku!!! Jednotku od Stonožky si rovnako
zaslúžila i Paťa Barkóci (2. v poradí) za
vynikajúci výkon v anglickej interpelácii
piesne Complicadet.
Výsledky:
mladšia kategória:
1. Katarína Blažová, III. ZŠ
2. Dominika Dorotková, III. ZŠ
3. Nikolka Jamáriková, III. ZŠ
staršia kategória
1. Zuzana Hrubá, I. ZŠ
2. Patrícia Barkóci, I. ZŠ
3. Zuzana Pištánková, I. ZŠ
(všetky súťažili za CVČ)
Blahoželáme!
stranu pripravila Dana Kopecká

Chcete zažiť nevšedný prázdninový
týždeň s kamarátmi a zároveň spoznať
pekný kraj Malej Fatry a Strážovských
vrchov? Chcete pocítiť príjemnú únavu
z celodennej túry a zároveň si oddýchnuť
v prírode? Potom poďte s nami v lete do
tábora. Kde: Rajecká Lesná, 20. - 27. júla
2003, strava 4x denne, ubytovanie moderné chaty (každá má tri troj až päť
postelové izby, kuchyňu, WC, sprchu, je
vykurovaná).
V programe:
- celodenný výlet autobusom do Terchovej a Jánošíkových dier alebo do Súlovských skál
- turistické vychádzky a túry v okolí,
výstup na horu Kľak
- výlet do Čičmian a Rajeckých Teplíc
(múzeum, termálne kúpalisko)
- súťaže, hry, zábava, piesne s gitarou,
nočná hra, výtvarná činnosť, tábornícke
aktivity, šport, stolný tenis
Poplatok je 2600 Sk (deti do 10 rokov
2400 Sk, mládež nad 15 rokov 2700 Sk).
Poplatok treba uhradiť do 30. júna (môžete ho uhradiť i v dvoch splátkach do 30.
mája a do 30. júna). Prihlášky sú k dispozícii v CVČ, prihlásiť sa treba do 30. mája.
Tábor je vhodný pre deti a mládež od 8 do
17 rokov.

Pozn. v tábore bude k dispozícii vlastný
autobus
Rajecká Lesná je starobylá obec zo 14.
storočia. Bola známym pútnickým miestom. Jej atrakciou je Slovenský betlehem
(slávnostne otvorený v r. 1995), na ktorom
tunajší majster Jozef Pechar pracoval 15
rokov. Obec sa nachádza v Lúčanskej
Malej Fatre, neďaleko Rajeckých Teplíc, 15
km od Žiliny.
Ponuku ďalších táborových aktivít CVČ
nájdete v budúcom čísle.

Ponuka CVČ na apríl
 3. 4. o 15.30 v CVČ - Konkurz do dets-











kého súboru mažoretiek
Dievčatá vo veku 10 – 13 rokov, so
sebou tenisky
4. 4. Filozofický večer pre mládež,
CVČ, 18.30 - 20.30 hod., téma: Pravda
4. 4. Majstrovstvá SR v halovom futbale
školských zamestnancov, športová hala
od 9. hod.
10. 4. Majstrovstvá kraja vo volejbale
SŠ, športová hala, od 9.30 hod.
11. - 13. 4. Senický kľúčik
15. 4. o 15. hod. v CVČ
Výtvarná dielňa – veľkonočné dekorácie
24. 4. Majstrovstvá kraja v mixvolejbale
školských zamestnancov, športová hala
od 9. hod.
25. 4. Miss mažoretka
26. 4. Čo vieš o správnej výžive, II. ZŠ
od 14. hod. (beseda, kvíz, hry)
30. 4. Detská tančiareň, DJ„Nick", CVČ
od 17. hod., vstupné 10 a 15 Sk.

Blahoželáme ...
Blahoželáme kolektívu senických učiteľov a školských zamestnancov za víťazstvo
na majstrovstvách kraja v halovom futbale,
ktoré sa konalo 20. marca.
Súboru CVČ Rovinka, v ktorom účinkovali aj deti zo súboru Kolovrátok MŠ
U veselého šaša, za víťazstvo v regionálnej
súťaži folklórnych súborov v Borskom
Mikuláši. Vedúcou Rovinky je Darina
Kutálková.

Miss mažoretka
Dievčatá! Ak máte 10-13 rokov a ste
členkami niektorého z mažoretkových
súborov v Senici a okolí, neváhajte a prihláste sa do novej Stonožkinej súťaže.
Termín: 25. apríla 2003 o 15. hod.,
miesto: CVČ Senica, resp. priestor pred
Múzeom L. Novomeského (v prípade
priaznivého počasia). V súťažných disciplínach nebude chýbať rozhovor, módna
prehliadka, práca s mažoretskou paličkou
a športovo-zábavná úloha. Presné propozície a prihlášky sú k dispozícii u vedúcich
senických detských mažoretkových súborov, alebo v CVČ (D. Kopecká). Prihlásiť sa
treba do 9. apríla u svojich vedúcich alebo
v CVČ (kvôli uverejneniu v tlači treba
spolu s prihláškou priniesť i fotografiu
v mažoretkovom kostýme). Štartovné na
súťaž je 50 Sk. V prípade vyššieho počtu
prihlásených sa bude v každom mažoretkovom súbore konať výberové kolo.
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60 rokov
organizovanej turistiky

V Bratislave sa uskutočnil 23. februára
celoslovenský turnaj v karate o Bratislavský pohár. Na súťaži úspešne štartovali aj
žiaci Hanko kai Senica. V kata staršie žiačky obsadili výborné Seničanky prvé tri
miesta v poradí:
1. Zuzana Lišková
2. Gabriela Lišková
3. Monika Čulenová (na foto)

Regionálna rada Klubu slovenských
turistov v Senici zorganizovala 8. februára slávnostné zasadnutie pri príležitosti
60. výročia organizovanej turistiky
v okrese Senica. Slávnosti sa zúčastnil aj
Ing. Miroslav Herchl, predseda Ústrednej rady KST z Bratislavy, Ing. Ľubomír
Chytil, CSc., zástupca hodonínskych
turistov, Milan Jurča, jeden zo zakladajúcich členov a ďalší hostia.
Hlavný referát predniesol Ing. Vratislav
Schaal, predseda Regionálnej rady KST
v Senici, ktorý je zároveň členom ÚR KST,
predsedom medzinárodnej komisie ÚR
a predsedom Združenia priateľov prírody
Slovenska.
Ing. V. Schaal zhodnotil činnosť KST za
celé obdobie svojej existencie, výsledky,
úspechy i neúspechy. K referátu sa pripojili a doplnili informácie zástupcovia jednotlivých odborov turistiky. Hostia pozdravili
turistov na ich slávnostnom zasadnutí
a pripojili ďalšie zaujímavé informácie
o turistike.
Regionálna rada pod redakčným vedením Ing. V. Schaala vydala bulletin, ktorý
informoval o histórii turistiky. Všetci prítomní dostali pamätný pohár a pamätný
list.
V dôsledku zmien územného usporiadania SR menil Senický okres niekoľkokrát
svoju rozlohu, hranice i obce, ktoré do
neho patrili - a tým aj odbory turistiky, či
oddiely (neskôr kluby). V roku 1960 sa
k pôvodnému Senickému okresu pričleňuje celý bývalý okres Skalica a prevažná
časť okresov Myjava a Malacky. Po ďalšej
reorganizácii r. 1996 sa náš okres znovu
zmenšuje a strácame niekoľko dobrých
turistických klubov. Zvykáme si namiesto
starého označenia „okres" na nové označenie „región".
Niektoré turistické oddiely vydržali dlhšie, niektoré kratšie, niektoré postupne
zanikli.
V priebehu 60 rokov histórie turistiky
v našom regióne existovali turistické
oddiely v týchto mestách a obciach:
Brezová pod Bradlom, Borský Jur, Borský
Mikuláš, Brodské, Bukovec, Cerová, Častkov, Dojč, Gbely, Hlboké, Hradište pod
Vrátnom, Holíč, Chropov, Jablonica,
Kopčany, Košariská, Kuklov, Kúty,
Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre,
Moravský Ján, Myjava, Oreské, Osuské,
Petrova Ves, Prievaly, Radošovce,
Rohožník, Senica, Smolinské, Sobotište,
Sološnica, Skalica, Stráže, Studienka, Šajdíkove Humence, Šaštín, Štefanov, Turá
Lúka, Unín, Vrbovce, Závod.
V súčasnosti registrujeme tieto kluby
turistiky: KST ŠK Bradlan Brezová pod
Bradlom s predsedom Mgr. Petrom
Uhlíkom, KT Holíč - predseda Ing. Vratislav
Schaal, KST Jablonica - predseda Stanislav
Hamerlík, OT ŠK Záhorák Plavecký
Mikuláš - predseda Vladimír Hlavatý, KST

Šport

Stupne víťazov
pre Seničanky

Po výborných výkonoch sa na stupeň
pre víťaza postavili aj Boris Thebery - víťaz
v kata starších žiakoch a Peter Dermek víťaz v mladších dorastencoch. Vo finále
mladších žiakov prehral Daniel Sebeš - 2.
miesto a Monika Čulenová - kumite staršie
žiačky. Tretie miesto v kumite žiačok do
40 kg pripojila Gabriela Lišková a v starších žiakoch Erik Truhlář.
E. J.

Kam na turistiku
Veľkonočné sviatky sú príležitosťou aj
na vychádzky do jarnej prírody. V sobotu
19. apríla sa koná Veľkonočný pochod
k Rehušom i Veľkonočná cykloturistika
Holíč - Skalické hory. O týždeň neskôr
26. apríla sa uskutoční Jarný pochod
v Malých Karpatoch z Plaveckého
Mikuláša na Rozbehy.

Zimný zraz
V sobotu 22. februára sa konal zimný
zraz turistov na Rozbehoch. Zúčastnili sa
ho i zástupcovia vyšších orgánov: Ing.
Vratislav Schaal za Ústrednú radu KST
v Bratislave a za Regionálnu radu KST
v Senici podpredseda JUDr. Jozef Kuliaček
a tajomník Peter Sadloň.
Prišli mladí i štarší nadšenci turistiky
nášho regiónu. Využili pekné zimné počasie na zdraviu prospešný pobyt v prírode.
Mgr. Anna Krahulcová
členka KR KST Senica
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Senica - predsedníčka PhDr. Alžbeta Šnittová, KST Sobotište - predseda Ján Oravec,
KST Studienka - predseda Ing. Boris
Soukup.
V okresnom orgáne sa vystriedalo viacero funkcionárov. Vo funkcii predsedu
bol 26 rokov Viktor Beniak. Teraz túto
funkciu vykonáva Ing. Vratislav Schaal.
Turisti Senického okresu majú za sebou
bohatú činnosť. V priebehu rokov tu patrili rôzne odvetvia, ktoré sa postupne odčlenili (horolezci, jaskyniari...). Dnes je našou
súčasťou: pešia turistika (asi 70 percent
akcií), vysokohorská turistika, lyžiarska
turistika, turistika mládeže, cykloturistika
a mototuristika.
Jednotlivé KST organizujú vlastné
akcie, turisti sa zúčastňujú aj na akciách
iných KST, KČT i v zahraničí. Naše pochody, ktoré boli zaradené do medzinárodného kalendára IVV:
KST Holíč - Pochod po stopách Márie
Terézie, KST Senica - Senická mašírovka,
KST Sobotište - Sobotištská pätnástka, KST
Studienka - Hasprunská päťdesiatka.
Obľúbené akcie turistov nášho regiónu
sú okresné (resp. regionálne) zrazy turistov - zimné i letné. Stretnutia sú organizované nielen s turistickým programom, ale
i s programom kultúrnym, súťažným so
zameraním na rôzne hry, predovšetkým
pre mládež.
V 60-ročnej histórii turistiky organizovali okresné zrazy tieto kluby turistiky:
Brezová p. B., Gbely, Hradište p. V.,
Holíč, Chropov, Jablonica, Myjava,
Radošovce, Pl. Mikuláš, Senica, Studienka,
Smolinské, Šaštín a Vrbovce.
Najviac okresných zrazov organizoval
KST Senica: 13 letných a 20 zimných.
V tom čase mala senická organizácia veľa
členov, ten počet sa do dnešných čias
značne zmenšil. Pri chate KST na
Rozbehoch sa konali i celoslovenské zrazy
turistov, veľmi úspešné boli v rokoch 1975
a 1987. V tomto období - od roku 1965 až
do rokov deväťdesiatych, pôsobil úspešne
ako predseda KST Ľudovít Vrla.
Významné sú naše medzinárodné kontakty. Okrem našich vlastných medzinárodných pochodov sa zúčastňujeme
pochodov v zahraničí. Boli sme dvakrát
v Rakúsku, dvakrát v Maďarsku, zúčastňujeme sa pochodov v ČR i spoločných akcií
KST a KČT. Zúčastnili sme sa
Medzinárodnej turistickej olympiády
v Seefelde (Rakúsko).
Klub slovenských turistov je súčasťou
týchto medzinárodných organizácií:
IVV (Internationaler Volkssportverband), EWV (Europäische Wandervereinigung), FICC (Féderation International de
Camping et de Caravaning), NFI
(Naturfreunde International).
Môžeme si iba želať, aby sa našej turistickej organizácii naďalej darilo a aby sa
nám podarilo pritiahnuť i ďalších záujemcov o potulky prírodou a poznávanie jej
krás.
PhDr. Alžbeta Šnittová
Členka Regionálnej rady KST Senica

V druhej časti
úspešnejšie
V decembrovom čísle Našej Senice sme
priniesli rozhovor s trénerom senických
volejbalistiek Martinom Rašnerom po skončení základnej časti. Seničanky v nej skončili na štvrtom mieste, čo bolo určite sklamanie oproti minuloročným výsledkom. Bolo
to však zapríčinené hlavne zraneniami a slabou formou hráčok. Dňa 14. marca ukončili senické volejbalistky druhú časť súťaže
a v nej sa im už darilo podstatne lepšie, keď
sa dostali na druhé miesto v tabuľke.
Momentálne sa už hrajú stretnutia play off,
naše dievčatá si ľahko poradili vo štvrťfinále
s Dolným Kubínom, keď obidva zápasy
vyhrali hladko 3:0 a postúpili tak do semifinále, kde sa stretnú s Forplastom Bratislava.
Po skončení druhej fázy volejbalovej extraligy sme požiadali o rozhovor manažéra VC
SH Senica Karola Valáška.

- V druhej časti extraligy sa dievčatám
darilo podstatne lepšie. Čo bolo príčinou
tohto zlepšenia?
„V druhej fáze súťaže bolo družstvo
v podstatne lepšej forme ako v tej prvej.
Bolo to dané najmä tým, že dlhodobo zranené hráčky sa vrátili do tímu. V rekonvalescencii však stále bola nahrávačka Petra
Podová, ktorú úspešne nahradila bývalá trénerka Eva Bródyová. Družstvo sa na druhú
časť pripravovalo na Slovenskom a Československom pohári a na turnaji v Žiari nad
Hronom. Na týchto akciách sme síce nedosiahli výraznejšie výsledky, ale prvým
dobrým krokom k zlepšeniu formy bola jednoznačná výhra nad Žiarom, ktorá pomohla k zvýšeniu sebavedomia hráčok.
Družstvo sa postupne dostalo do optimálnej formy a v zápasoch druhej časti sme si
bez zaváhania poradili s najväčšími konkurentami na druhé miesto Žiarom a Žilinou.
Vrchol výkonnosti prišiel v domácom zápase proti Slávii UK, ktorá síce nehrala v kompletnom zložení, ale i s náhradníčkami je silným družstvom. Naše dievčatá zahrali
výborne a vyhrali zápas 3:0. Takýmto rozdielom sme Sláviu UK v oficiálnom stretnutí ešte neporazili. Po tomto zápase však na
družstvo doľahla chrípková epidémia
a s náhradníčkami sme prehrali v Žiline

i doma so Žiarom. Našťastie tieto prehry už
neohrozili našu výhodnejšiu druhú pozíciu
pred play off."
- Teraz nasleduje rozhodujúca fáza
extraligy - play off. Aký má družstvo cieľ?
„Zápasy v play off majú úplne inú atmosféru, žiadne stretnutie sa nesmie podceniť
ani s ľahším súperom. Musíme hrať maximálne koncentrovane. Vo štvrťfinále sa
stretneme s Dolným Kubínom. Atmosféra
zápasov play off bude okorenená i tým, že
Združenie volejbalových klubov na
Slovensku i v Česku rozhodlo, že od budúcej sezóny sa bude hrať spoločná súťaž.
V nej bude pôsobiť osem najlepších družstiev z Českej extraligy a dva najlepšie tímy
z našej extraligy, ku ktorým z dlhodobého
hľadiska naše dievčatá patria. Ide nám teda
aj o potvrdenie finálnej účasti v našej extralige, aby sme mohli hrať spoločnú súťaž.
Určite by to bola veľká motivácia hlavne
pre naše mladé reprezentantky, pretože
väčšia konkurencia s lepšími družstvami im
určite pomôže. Finálová účasť družstva je
teda naším hlavným cieľom."
- Ako sa darí v súťaži vašim juniorkam?
„Staršie juniorky hrali 16. marca
v Martine kvalifikačný turnaj na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom apríla v Žiari nad Hronom.
Semifinálový turnaj sa hral za účasti nášho
tímu, Malaciek, Martina a S. N. Vsi.
Záhoráčky potvrdili, že sú lepšími tímami
ako družstvá z Martina a S. N. Vsi a obe
postúpili do záverečného boja o medaily.
Našim dievčatám chýbala pre chrípku najlepšia hráčka Zuzana Michalcová a Martina
Bilková, ktorá momentálne hosťuje
v Studienke. Juniorky majú na prípravu
záverečného turnaja päť týždňov.
Najväčšie súboje na Majstrovstvách
Slovenska odohrajú medzi sebou mužstvá,
ktorých najlepšie hráčky hrajú v extralige
žien - Slávia UK, Žilina, Žiar a naše dievčatá. Okrem týchto štyroch mužstiev budú
ešte v Žiari štartovať Malacky a Liptovský
Hrádok."
Ivan Tobiáš

Pohár s rekordnou
účasťou
Ako každý rok i tento sa uskutočnil
v Senici tradičný turnaj v karate o Pohár
západnej únie. Domáci klub Hanko kai
Senica ho poriada už roky a sme svedkami
stále sa zvyšujúcej úrovne tohto športového
podujatia. Tento rok sa v sobotu 22. februára zišlo v telocvični III. základnej školy na
Sadovej ulici vyše 70 karatistov z 11 klubov
Slovenska a Čiech. Za rekordnou účasťou
športovcov i klubov je treba vidieť výborné
meno senického karate na Slovensku
a v zahraničí i dobrú prácu organizátorov.
Posledným veľkým úspechom slovenského
karate boli štyri medaily na juniorských
Majstrovstvách Európy vo februári v Poľsku.
Dve medaily, zlatú a bronzovú, pritom
vybojovali odkovankyne senického karate.
Zlatú Lucia Povalačová a bronzovú Mirka
Vašeková, ktorá sa v Senici na turnaji predstavila v trochu nezvyčajnej úlohe. Tentoraz
totiž zamenila biele kimono karatistu s čier-

nym pásom za modré rozhodcovské sako.
Po slávnostnom otvorení súťaže sa rozbehli súťaže v kata. V tejto disciplíne doslova „kraľovali" senickí pretekári, keď z 10
vekových kategórií vyhrali osem! Ukazuje
sa, že zameranie sa na presnú techniku
a náročné kata už u najmladších žiakov prináša neskoršie svoje ovocie. Ako najlepší
pretekári celého turnaja boli vyhodnotení
práve pretekári kata - úradujúca vicemajsterka sveta Erika Hrušecká (čierny pás)
a Peter Dermek (hnedý pás) obidvaja
z Hanko kai Senica.
V druhej disciplíne - kumite sa
Seničanom už tak nedarilo. Získali „iba"
jedno druhé miesto a päť tretích. V zápasoch sa presadzovali špecialisti na kumite vynikajúci pretekári z Ekonómu Trenčín,
Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej
a Rapidu Bratislava. Perfektne nacvičenými
kombináciami úderov, kopov a podmetov
v plnej rýchlosti a pritom dokonale kontrolovanými slávili zaslúžene víťazstvá. Vo všetkých súbojoch od najmenších 8-ročných
žiačikov až po medzinárodne ostrieľaných
pretekárov bolo vidieť veľkú snahu o víťazstvo, bojovnosť a nasadenie, ale samozrejme aj úctu k súperovi, ktorú rozhodcovia
v karate veľmi prísne vyžadujú. Poďakovanie patrí aj sponzorom podujatia, obchodu s koženými odevmi - Inge a ďalším.
Najlepší senickí pretekári sa teraz už
tvrdo pripravujú na jeden z najprestížnejších turnajov v západnej Európe.
Medzinárodné majstrovstvá Holandska žiakov Dutch open 30. marca patria k najlepšie
obsadeným turnajom v Európe a pretekári
Hanko kai na nich už neraz zvíťazili.
Naposledy v minulom roku mladá reprezentantka Slovenska Gabika Lišková, ktorá
bude teraz zlato z Haagu obhajovať.
Výsledky pretekárov Senice
Kata
- chlapci do 10 rokov
1. Michal Toure, 2. Miroslav Balogh
- mladší žiaci do 12 rokov
1. Daniel Sebeš
- staršé žiaci do 14 rokov
1. Boris Thebery
- mladší dorastenci do 16 rokov
1. Peter Dermek
- starší dorastenci do 18 rokov
1. Vitalij Zanyk, 2. Dárius Pavlík
- juniori do 21 rokov
1. Daniel Jankových, 2. Peter Blažek
- staršie žiačky
1. Gabriela Lišková, 2. Monika Čulenová,
3. Zuzana Lišková
- juniorky do 21 rokov
1. Erika Hrušecká, 2. Ľuba Pomóthyová
Kumite
- starší žiaci do 50 kg
3. Miroslav Skurák
- mladší dorastenci do 45 kg
3. Peter Dermek
- mladší dorastenci do 50 kg
3. Erik Truhlář
- staršie žiačky do 40 kg
2. Monika Čulenová
- staršie žiačky do 45 kg
3. Gabriela Lišková
- staršie dorastenky BRH
3. Ľuba Pomóthyová
E. Jareč
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Spoločenská kronika

Podujatia v Dome kultúry






Uzavreté manželstvá
Ing. Marian Marko a Ing. Ľubica Theberyová
Rastislav Nosek a Lucia Marková
Radoslav Pullmann a Jana Kráľovičová

Narodili sa
Martin Harský, Kalinčiakova 296
Simona Királová, Štefánikova 702
Marcel Motus, Hviezdoslavova 314
Peter Savara, Hviezdoslavova 472
Miriam Rybnikárová, S. Jurkoviča 1208
Michaela Machová, Hollého 751
Damian Ožvoldík, Sotinská 1475
Sabína Kutálková, Hurbanova 525
Ivan Danček, S. Jurkoviča 1204
Ema Bolebruchová, Robotnícka 58
Aneta Kušmíreková, S. Jurkoviča 1206
Erik Blanárik, Štefánikova 723
Eva Gachová, Železničná 338
Miriam Mudrončeková, Štefánikova 702

2.
3.
3.
10.
15.
17.
17.
20.
23.
25.
26.
27.
27.
27.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Opustili nás
Anna Turanská, Štefánikova 1377
vo veku 82 rokov
Anna Andelková, Hviezdoslavova 484
vo veku 68 rokov
Ján Martiš, Brezová 858
vo veku 70 rokov
Bohumil Kukliš, Rovenská 684
vo veku 78 rokov
Jozef Hrebíček, Štefánikova 719
vo veku 69 rokov
Milka Bartoňová, Kunov 126
vo veku 62 rokov
Serafína Majzonová, Štefánikova 1377
vo veku 68 rokov
Jaroslav Freitag, SNP 756
vo veku 92 rokov
Štefan Matejovič, Štefánikova 1377
vo veku 78 rokov
Františka Pristachová, Štefánikova 1377
vo veku 80 rokov
Miloš Podmajerský, Robotnícka 58
vo veku 64 rokov

1. 2. 2003
2. 2. 2003

4. apríla - Oskar ROZSA - koncert v tanečnej sále o 21. hod.
5. apríla - MALÁ KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA
11. - 13. apríla - SENICKÝ KĽÚČIK
16. apríla - SENICKÁ DIVADELNÁ JAR
24. apríla o 19. hod. - MANDARÍNKOVA IZBA - Predstavenie
divadla WEST Bratislava s komédiou, v ktorej účinkujú Zuzana
Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková.
 24. apríla - ZASADNUTIE OSBD
 25. apríla - DESMOD - koncert hudobnej skupiny v tanečnej sále
o 21. hod.
 26. apríla - KMEŤO BAND - koncert HS a spoločenská zábava
Pravidelná činnosť:
Kurzová činnosť:
- Jazykové kurzy - podľa harmonogramu
- Kurz spoločenského tanca pre mierne pokročilých v utorok od
17. hod.
Krúžková činnosť:
- Klub spoločenského tanca - SYNKOPA v sobotu od 18. hod.
- Dychová hudba SENIČANKA - vo štvrtok o 18. hod.
- Krúžok MAŽORETKY LADIES - v piatok o 17. hod.
- Klub priateľov heligónky 1 x do mesiaca - v sobotu o 14. hod.
- Spevácky súbor CANTILENA - v pondelok o 18. hod.
- Tanečný krúžok SONNY - v piatok a sobotu o 16. hod.

3. 2. 2003

Podujatia v Múzeu L. Novomeského

5. 2. 2003

 1. apríla - A - KLUB o 17. hod. - pravidelné stretávanie seminárne-

ho zamerania

9. 2. 2003

 9. apríla - KLUB ZDRAVIA o 17.30 hod. - stretnutie priateľov zdravia
 15. apríla - A - KLUB o 17. hod.
 22. apríla - Výstava ZOS "DEŇ ZEME" - prezentácia detí zo ZŠ

12. 2. 2003

 23. apríla - AKO ZVLÁDNUŤ STRES - ďalšie stretnutie priateľov

7. 2. 2003

15. 2. 2003
16. 2. 2003
20. 2. 2003
24. 2. 2003

Jarná časť sa futbalistom už začala
Senickí futbalisti vstúpili v sobotu 15. marca do bojov o druholigové body na Žitnom ostrove v Dunajskej Strede, kde prehrali 2:0. Sezónu síce mali začať už o týždeň skôr, ale kvôli
chrípkovej epidémii v kádri Ličartoviec sa prvý jarný zápas napokon neodohral. Domácu jarnú overtúru mali teda až 22. marca,
keď privítali na svojom ihrisku mužstvo Senca. Ani jedno mužstvo v tomto zápase gól nestrelilo, a tak si obe mužstvá pripísali
do tabuľky po jednom bode. Seničania absolvovali zimnú prípravu v domácom prostredí a boli na sústredení vo Vyhniach.
Ako nám povedal tréner FK SH Peter Fieber do mužstva pribudli dvaja noví hráči. Peter Masarovič z druholigového ŠKP Devín
a Tomáš Zárecký z prvoligovej Artmedie Petržalka. Z mužstva
odišli štyria hráči - Radovan Paľo a Norbert Horáček, ktorým sa
skončilo hosťovanie, ďalej Tomáš Mička, odišiel do Šajdíkových
Humeniec a Martin Truska do Prahy. „Káder sme chceli posilniť
aj o ďalších hráčov, ale niektoré hosťovania a prestupy nám
nevyšli, takže nás je oproti jesene o dvoch menej. Prvý zápas na
jar sme závahali v Dunajskej Strede (2:0), kde sme nepodali optimálny výkon, ako som očakával od svojho tímu. Mužstvo má
jednoznačne naviac. Naším cieľom do jarnej časti je prilákať na
štadión čo najviac divákov, aby sme predvádzali pekný, útočný
futbal a aby sme nazbierali v majstrovských zápasoch čo najviac bodov," povedal tréner senických futbalistov a bývalý reprezentant Peter Fieber.
Ivan Tobiáš

a MŠ - do 30. apríla
zdravia. Seminár vychádzajúci z prednášok našich aj svetových
odborníkov, ktorý vedie k poznaniu vlastnej osobnosti a jej hodnoty na kresťanskom základe.
 29. apríla - A - KLUB o 17. hod.
DK Kunov - bližšie informácie môže poskytnúť sl. Cádrová, ktorej sa
DK dal do prenájmu!

Okienko JDS
Záujemcom o rekreácie informácie podá v klube
dôchodcov predsedníčka mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska B. Hradská. Na 10.
apríla o 15. hod. pripravujeme v klube dôchodcov
besedu s členmi Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Pravidelné posedenie pri živej hudbe sa uskutoční
v hoteli Branč 24. apríla o 15. hod.
V Osuskom z rodinných dôvodov predám obývateľný 3-izbový
rodinný dom. Podpivničený, garáž, šopa, záhrada 7 ár, cena 550 000
Sk. Volajte 0903/246 142.

MsKS Senica vás pozýva na

VEĽKONOČNÉ TRHY
Opäť sú tu sviatky jari a naši predávajúci vás obslúžia veľmi radi !!!
Čo budú ponúkať?
Oblečenie pre deti i dospelých, kožené kabáty, prútený tovar,
rôzne vybavenia domácnosti, hračky, športovú i klasickú obuv,
záclony, keramický tovar a množstvo iného spotrebného tovaru.

Navštívte Dom kultúry Senica
v dňoch 14. a 15. apríla v čase od 8. do 18. hod.
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na APRÍL 2003
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
✓ Utorok 1. a streda 2. apríla
DVA TÝŽDNE NA ZAĽÚBENIE
Americká romantická komédia. Nikdy nie je neskoro povedať:
"Ľúbim ťa! "
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 4. apríla
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
Americký dobrodružný rodinný film. Slovenský dabing.
Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka
Harryho Pottera.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 161 min.
✓ Sobota 5. a nedeľa 6. apríla
KNIHA DŽUNGLE 2
Americký animovaný rodinný film. Slovenský dabing. Balú je späť!
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 73 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 8. apríla
PLES PRÍŠER
Americký thriller. On je kat, ona manželka muža, ktorého popravil
... Veľké zmeny sa dejú v malých okamihoch.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 131 min.
✓ Streda 9. apríla
SEXY VTÁCI
Francúzska komédia. Prci, prci po francúzsky... Francúzska odpoveď na Prci, prci, prcičky...
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 90 min.
✓ Nedeľa 13. apríla
KOCKA 2
Kanadský scifi-thriller. Odkryte doposiaľ nepoznané pocity strachu
vo voľnom pokračovaní šokujúceho scifi-thrilleru Kocka ...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 95 min.
✓ Utorok 15. a streda 16. apríla
CHARLOTTE GRAY
Anglická vojnová dráma. Príbeh o láske, ľútosti a odvahe.
Vstupné: 65, 67, 69, SK, MP 15 r., 99 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 19. a nedeľa 20. apríla
NÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ: POLICAJTI NA BATERKY
Americká akčná komédia. V dvojici (bývalých policajtov) sa to ťahá
lepšie (do väzenia?)
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 88 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 22. apríla
BRAK
Česká komédia. Pánska jazda troch priateľov a prostitútky Nicol,
ktorá sa mení v nočnú moru.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 85 min., PREMIÉRA
✓ Streda 23. apríla
NA POKRAJI SMRTI
Americký akčný thriller. Steven Seagal a banda hrdlorezov musia
obrániť Nový Alcatraz pred teroristami.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 99 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 25. apríla
K 19
Americko-anglicko-nemecký thriller. Dve veľmoci. Dvaja velitelia.
Hroziaca katastrofa.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 138 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 26. apríla
ÚTEK DO BUDÍNA
Slovenská romanca. Túžba im dala krídla, vášeň ich stiahla na zem.
Bolek Polívka v hlavnej úlohe slovenského filmu.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 135 min.
✓ Nedeľa 27. apríla
SMRADI
Český rodinný film. O ľuďoch, ktorí o láske nehovoria, oni ju žijú.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 94 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 29. apríla
PORNOGRAFICKÝ VZŤAH

Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
streda 2. 4.
piatok 11. 4.
nedeľa 13. 4.
pondelok 14. 4.
streda 16. 4.
piatok 25. 4.
nedeľa 27. 4.
pondelok 28. 4.
streda 30. 4.

10.00 hod.
18.00 hod. - p
11.00 hod.
18.00 hod.
10.00 hod.
18.00 hod. - p
11.00 hod.
18.00 hod.
10.00 hod.

Skalický magazín
streda 2. 4.
nedeľa 6. 4.
pondelok 7. 4.
streda 9. 4.
streda 16. 4.
nedeľa 20. 4.
pondelok 21. 4.
streda 23. 4.
streda 30. 4.

18.00 hod. - p
18.00 hod.
22.00 hod.
10.00 hod.
18.00 hod. - p
11.00 hod.
18.00 hod.
10.00 hod.
18.00 hod. - p

22.00 hod.

Myjavské televízne noviny
piatok 4. 4.
nedeľa 6. 4.
pondelok 7. 4.
streda 9. 4.
piatok 18. 4.
nedeľa 20. 4.
pondelok 21. 4.
streda 23. 4.

18.00 hod. - p
18.00 hod.
22.00 hod.
10.00 hod.
18.00 hod. - p
11.00 hod.
18.00 hod.
10.00 hod.

22.00 hod.

Správy spod Bradla
piatok 18. 4.
nedeľa 20. 4.
pondelok 21. 4.
streda 23. 4.

18.00 hod. - p
11.00 hod.
18.00 hod.
10.00 hod.

22.00 hod.

Magazíny Radíme vám
utorok 1. 4.
štvrtok 3. 4.
piatok 4. 4.
pondelok 7. 4.
utorok 8. 4.
štvrtok 10. 4.
piatok 11. 4.
utorok 15. 4.
štvrtok 17. 4.
piatok 18. 4.
utorok 22. 4.
štvrtok 24. 4.
piatok 25. 4.
utorok 29. 4.

18.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.
22.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.

22.00 hod.
22.00 hod.

22.00 hod.
22.00 hod.
22.00 hod.
22.00 hod.

22.00 hod.
22.00 hod.
22.00 hod.

22.00 hod.
22.00 hod.

22.00 hod.

-p
22.00 hod.
-p
22.00 hod.
22.00 hod.
-p
22.00 hod.
22.00 hod.
-p
22.00 hod.

Belgicko-francúzsko-luxembursko-švajčiarsky film. Krehký milostný
príbeh dvojice na prahu stredných rokov, v ktorom sa pôvodné,
rýdzo sexuálne stretnutia, premieňajú na hlboký vzájomný cit.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 82 min., PREMIÉRA
✓ Streda 30. apríla
ZEM NIKOHO
Slovinsko-francúzsko-taliansko-belgická dráma. Čiko a Nino - dvaja
vojaci, jeden Srb druhý z Bosny, ktorých vojna postavila proti sebe.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 172 min., PREMIÉRA

Predaj vstupeniek iba v pokladni kina v čase od 17.30 hod. do
18.30 hod., kedy je aj predpredaj vstupeniek na jeden týždeň
dopredu. Vstup do kinosály počas predstavenia je zakázaný!
Zmena programu sa vyhradzuje.
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