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Máj nás víta rozkvitnutými stromami, omamujúcou vôňou
kvetov, vyobliekanou mladou prírodou, trilkovaním vtá-
čat... Prežite krásny máj a nech aj pre vás má prívlastok
mesiac lásky. bar, foto Jaroslav Jurík 

Deň Zeme
Deň Zeme – 22. apríl bol

v tomto roku mimoriadny. V tento
deň sa zamýšľame nad osudom
Zeme. Je úzko spätý s osudom
ľudí. Doteraz sme analyzovali oby-
čajne len vzťah človeka k prírode,
ku krajine, k prostrediu, v ktorom
žije. Hovorí sa, že človek sa správa
koristnícky a prevláda u neho
čoraz viac záujmu o veci materiál-
ne. Neberie ohľad na krajinu
a myslí si, že ju môže vyčerpávať
donekonečna, že prírodné zdroje
sú neobmedzené. Žiaľ, v tomto
roku sa zamyslenia okolo Dňa
Zeme sústredili na novú skutoč-
nosť. V tejto dobe skloňujeme
slovo, ktoré bolo pre nás také cu-
dzie: vojna.

Neskutočná vojenská sila, tony
bômb, rakiet a iných zbraní  zapla-
vili Mezopotámiu, oblasť, ktorú
kedysi stotožňovali s rajom a kolís-
kou civilizácie.  Teraz sa nad ňou
vznášajú čierne oblaky dymu
z horiacich ropných polí a horia-
cich miest. Nad Zemou sa vznáša
plač a nárek obetí vojny. 

Trpia ľudia, trpí krajina i príroda.
Navždy boli zničené pamiatky. Tu,
kde sa kultúra a pamiatky nesmier-
nej hodnoty počítajú na tisícky
rokov, zasiahla ničivá sila vojsk, pre
ktoré nie je svätý ani ľudský život,
ani kultúrne hodnoty, ba ani životné
prostredie planéty. Ano, v tejto
vojne trpí aj životné prostredie, pre-
tože dym a plyny z výbušnín,
bomby a rakety naplnené ktovie-
čím, sa dostávajú do ovzdušia
a zadúšajú Zem i všetko na nej.

Čo iné je možné želať si v tento
deň ako mier a pokoj pre našu Zem
a pre ľudí, ktorí na nej žijú? Nedá mi
nevysloviť hlboký odpor k tejto
vojne, ale i k akejkoľvek vojne a nási-
liu. Odteraz nebude nikto a nikde na
svete bezpečný, odteraz sa budú
ľudia so strachom obzerať, či im
nehrozí útok teroristov. Bude to
tichá vojna, vojna strachu a napätia. 

Tak toto sme si priniesli drahá
Zem, do tretieho tisícročia.
Namiesto toho, aby sme sa starali
o to, aby si nám dlhšie vydržala,
chystáme hrob v smrtonosných
oblakoch bômb...  Prepáč nám to,
drahá Zem, lebo nevedia, čo činia.
Pretože tí, čo tak urputne pília
konár, nevedia, že je práve pod ich
zadkom. A pílka, odpílený strom
i pilčík, podliehajú tým istým gravi-
tačným zákonom prírody.

RNDr. Ľubica Krištofová

Č o  n á s  č a k á  1 .  m á j a
Organizátori osláv 1. mája - Sviatku práce - pozývajú občanov na tieto podujatia:
30. apríla
Námestie oslobodenia 16.30 hod. koncertovanie dychovej hudby Seničanka
Senica 17.00 hod. stavanie mája

17.30 hod. vystúpenie detského folklórneho súboru Rovinka

Kunov 16.30 hod. stavanie mája v časti Kunov

1. mája 7.00 hod. budíček, dychová hudba Seničanka
Námestie oslobodenia 9.30 hod. koncertovanie dychovej hudby Seničanka

10.00 hod. príhovor k občanom
10.15 - 13.00 hod. kultúrny program: mažoretky CVČ Stonožka

a MsDK Senica, Clis, Alvarez a ďalší
Dom kultúry 11.00 hod. výstava vín (spojená s ochutnávkou)

18.00 hod. divadelná hra od J. G. Tajovského Ženský zákon - 
- Divadelný spolok pri OÚ v Hlbokom

Čáčov 14.00 hod. krojovaný sprievod, vystúpenie majsteriek Slovenska 
v karate, detí MŠ z časti Čáčov, speváckych skupín 
a heligónkariek

17.00 hod. stavanie mája a ľudová veselica

Počas osláv je zabezpečené pre účastníkov občerstvenie.

Organizátori podujatia: Mesto Senica, MsKS Senica, Záhorské osvetové stredisko, Technické služ-
by, OV SDĽ Senica, ĽB Senica, SDA Senica, poslanci za mestskú časť Čáčov, Kunov.

Váš poslanec 2
Rozpočet mesta 3
Referendum 2003 4

O Pohár A. Tkáča 8
Hokejisti postúpili 9
Challenge day 10

Info
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Privítame tanečníkov z celého Slovenska  
SCREAM u� s majstrovskými titulmi

Dom kultúry v Senici privíta 10. a 11. mája  účastníkov
Majstrovstiev Slovenska Senica 2003 v tanečných disciplí-
nach IDO. Usporiadateľmi súťaže sú tanečná skupina
SCREAM, MsKS Senica a Slovenská tanečná organizácia.
Majstrovstvá sa môžu uskutočniť vďaka finančnej podpore
Fondu PRO Senica.  Súťažiť budú tanečné súbory zo
Slovenska a Čiech v detskej vekovej kategórii  a v hlavnej
vekovej kategórii v disciplínach disco – dance sólo, disco –
dance duo, disco – dance skupiny a disco – dance formá-
cie.  V hip – hop sólo, hip – hop duo, hip –hop skupiny, hip
– hop formácie  a disco – dance formácie a elektric boggie
sa uskutoční juniorská súťaž. (pokračovanie na str. 5)

Výročie oslobodenia
Začiatkom mája si v našom

meste každoročne pripomíname
výročie  skončenia 2. svetovej
vojny. Už 58. rok života v mieri
v našej vlasti si  pripomenieme  7.
mája o 14.30 hod. pietnym
aktom kladenia vencov pri
Pamätníku oslobodenia na
námestí. 

Šport
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva 

4. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa konalo 10. apríla. Mestská
rada prerokovala:
- návrh bežného a kapitálového rozpočtu

mesta na rok 2003
- správu o plnení bežných a kapitálových

výdavkov škôl a školských zariadení
k 31.12.2002

- návrh na zmenu Všeobecne záväzných
nariadení č. 6 – o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia, č. 10 – zásad na prevod vlastníctva
bytov a nebytových priestorov, č. 29 –
Trhového poriadku mesta Senica

- návrh na prevod akcií Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. Bratislava na
mesto Senica

- návrh na dispozície s majetkom
Materiály, ktoré boli prerokované na 3.

a 4. riadnom zasadnutí MsR, boli predlo-
žené na rokovanie 2. riadneho zasadnu-
tia Mestského zastupiteľstva v Senici,
ktoré primátor zvolal na 24. apríla. Na
zasadnutí bolo prítomných 21 poslancov
MsZ z celkového počtu 25 a jeho rokova-
nie bolo uznášaniaschopné. V úvode
rokovania RNDr. Ľubomír  Parízek odovz-
dal ako najvyššie ocenenie Pamätnú pla-
ketu mesta MUDr. Márii Šimekovej a Ing.
Jaromírovi Pláteníkovi za prácu poslanca
počas niekoľkých volebných období pri
príležitosti ich významných životných jubi-
leí. MUDr. Mária Šimková je členkou
poslaneckého zboru štvrté volebné obdo-
bie a Ing. Jaromír Pláteník tretie volebné
obdobie. 

V interpeláciách poslancov vystúpili
RSDr. Ján Pukančík, Jozef Ružička a RNDr.
Ľubica Krištofová a odzneli požiadavky
zabezpečiť bezpečné vyústenie cyklotu-
ristického chodníka  a budovanie  chodní-
ka v Kunove, neumiestňovať predajné
stánky počas konania jarmokov pred
rodinnými domami na Sadovej ul. a na
Kolónii umiestniť opäť značku obytná
zóna z dôvodov, že výstavbou bytovky
deti nemajú bezpečný priestor na hranie
sa v tejto časti mesta.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ a o riešení

pripomienok s termínom plnenia do
24.4. 2003

- uznesenia prijaté na 3. a 4. riadnom
zasadnutí MsR

- informatívnu správu o stave nehnuteľné-
ho majetku mesta Senica 

- správu o plnení bežných a kapitálových
výdavkoch škôl a školských zariadení
k 31. 12. 2002, ktorých zriaďovateľská
pôsobnosť prešla od 1.7.2002 na mesto
a výdavky ktorých dosiahli za II. polrok
2002 - 49 274 012 Sk

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- stanovisko hlavného kontrolóra k záve-

rečnému účtu mesta
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2002 

- inventarizáciu majetku k 31.12.2002

Viete, kto vás zastupuje?
◗ Ferdinand Beňa 

Narodil sa v roku
1961 v Skalici, detstvo
prežil v Petrovej Vsi,
odkiaľ odišiel v roku
1978 študovať elektro-
techniku. Po skončení
začal pracovať  v Slo-
venskom hodvábe Se-
nica, potom do roku
1991 pracoval v Komu-
nálnych službách Se-

nica. V tom istom roku začal podnikať
v oblasti deratizácie a dezinfekcie.  Od roku
1999 je majiteľom predajne Záhradkárske
potreby pri športovej hale, ktoré v roku
2002 rozšíril o Záhradkárske centrum
v Čáčove. Je ženatý, má tri deti, býva
v Čáčove. V komunálnych voľbách kandido-
val vo volebnom obvode č. 1 za SDKÚ,
KDH, ANO, DS.  

V mestskom zastupiteľstve ste po prvý-
krát bez doterajších skúseností v samos-
práve. Ako zatiaľ vnímate svoje poslanie?
- Svoje poslanie vnímam so zodpovednos-
ťou k svojim voličom i ostatným občanom
mesta. Dôveru, ktorú mi dali, chcem vo svo-
jej poslaneckej činnosti  uplatňovať  s pre-
svedčením spravodlivej a poctivej práce
a hľadaním optimálnych riešení v prospech
občanov celého mesta.   

Váš poslanecký obvod tvorí Čáčov
a ulice Tehelná a Železničná. Čo by z vášho
pohľadu bolo potrebné vo volebnom obvo-
de zmeniť, zlepšiť, napraviť? Čo začnete
riešiť  najskôr?
- Problémov v našom volebnom obvode je
viac. K tým, ktoré najviac zaujímajú občanov
patrí vybudovanie kanalizácie v časti Čáčov,
oprava chodníkov a oprava kanalizácie na
Tehelnej ulici. Všetko bude závisieť od finanč-
nej situácie mesta. Od toho sa bude odvíjať
i poradie riešenia daných problémov.

Kedysi samostatná obec, dnes súčasť
Senice, si stále zachováva svoju typickú tvár
a zvyky. Postupne sa však „zbližuje"
s mestom, skracuje sa vzdialenosť medzi nimi.
Myslíte si, že aj potom si zachová svoj ráz?
- Čáčov tvorí súčasť mesta Senica, ale má
svoje zvyky, ktoré sa každoročne opakujú
a rozvíjajú.  Jedným z nich je stavanie mája
a usporiadanie krojovaného sprievodu za
rezkých tónov ľudovej hudby a prítomnosti
všetkých občanov Čáčova a okolitých obcí.
V takomto rozsahu zvyky  pri stavaní mája
už nájdeme v máloktorej dedine na Záhorí.
Preto verím, že Čáčov si svoj ráz zachová aj
pre budúce generácie. Viera Barošková

Poďakovanie
Mesto Senica uskutočnilo v dňoch 4. až

12. apríla generálne jarné upratovanie. Chcel
by som vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii upratovania. Hlav-
ne riaditeľom, pedagógom a žiakom či štu-
dentom všetkých základných škôl, špeciálnej
základnej školy a gymnázia. Poďakovanie
patrí aj ostatným občanom, ktorí nezostali
bokom. Záleží len na nás, aby sme si poria-
dok udržiavali.  

Ing. Anton Cibula, zástupca primátora 

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu

- návrh bežného a kapitálového  rozpočtu
mesta na rok 2003. Rozpočet bežných
príjmov a výdavkov bol schválený ako
vyrovnaný vo výške 106 034 000 Sk.
Rozpočet kapitálových príjmov a výdav-
kov bol schválený vo výške 45 224 000 Sk.
Z kapitálových výdavkov sa zabezpečujú
rozvojové programy mesta a pre rok
2003 budú prioritami: dokončenie rozo-
stavanej budovy Polikliniky, dostavba 32
bytových jednotiek z administratívnej
budovy Agrostavu, výstavba 61 bytových
jednotiek na Kolónii, cyklotrasa I. etapa
Kunovská priehrada – Kunov, chodník
IBV Kunov, parkovisko Čáčov, rekonšt-
rukcia osvetlenia Námestia oslobodenia,
dokončenie a zariadenie budovy rekre-
ačného zariadenia na Kunovskej priehra-
de a udržanie prevádzkyschopnosti škôl
a školských zariadení, nakoľko  decentra-
lizačná dotácia na školstvo je podhodno-
tená a môže spôsobiť vážne problémy.
Úverové zaťaženie mesta predstavuje
27 % bežného rozpočtu mesta a pohy-
buje sa na úrovni možného úverového
zaťaženia.

- bezodplatný prevod 238 181 ks akcií
v nominálnej hodnote 1 000 Sk Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. so síd-
lom v Bratislave na mesto Senica, kde
podiel akcií mesta  Senica v a.s. predsta-
vuje 2,81% a to podľa počtu obyvateľov
jednotlivých obcí

- zmenu VZN č. 3 - o miestnych poplatkoch
- zmenu VZN č. 6 - o ochrane ovzdušia

a o poplatkoch za prevádzkovanie
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

- zmenu VZN č. 10 – zásad na prevod
vlastníctva bytov a nebytových priestorov 

- zmenu VZN č. 29 – Trhového poriadku
mesta Senica

- dispozície s majetkom
- určenie platu a vyplatenie odmeny pri-

mátorovi mesta, zástupcovi primátora
a hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Mgr. Libušu Orgoníkovú, za členku komi-

sie MsZ  pre vzdelávanie, kultúru a zbor
pre občianske záležitosti

- zástupcov poslaneckého zboru do škol-
ských rád

Mestské zastupiteľstvo uložilo Mests-
kému úradu:
- predložiť na najbližšom zasadnutí MsZ

návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok
2003, v ktorom bude zahrnutý oddiel
zdravotníctvo, oddiel vzdelávanie v zmys-
le zákona o rozpočtových pravidlách 

- riaditeľom príspevkových a rozpočtových
organizácií mesta predložiť na najbližšie
zasadnutie MsZ návrh rozpočtu svojich
organizácií na rok 2003 

Hlavný kontrolór odporučil, aby rozpo-
čet na rok 2004 bol predložený na schvá-
lenie do konca roka 2003 z dôvodu, aby
sa predišlo rozpočtovému provizóriu
v budúcom roku. 

Proces schvaľovania rozpočtu mesta
na rok 2003 bol veľmi zložitý, preto už
budúce Mestské zastupiteľstvo bude riešiť
jeho prvú úpravu.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ
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25.3. - ďalšie rokovanie na tému „Kasárne
Senica" s prehliadkou objektu

- prvé rokovanie parlamentu mláde-
že v Senici

26.3. - prijatie starostu rakúskeho mesta
Hohenau – rokovanie o spolupráci

- slávnostné ukončenie hokejovej
sezóny pri príležitosti postupu
juniorov Senice do extraligy

- rokovanie o perspektívach letiska
v Senici

27.2. - prijatie primátora Skalice Ing. Sta-
nislava Chovanca

28.3. - stretnutie starostov okresu Senica
na tému Prenos kompetencií a prí-
prava snemu ZMOS

- rokovanie s riaditeľom Úradu
práce v Senici Ing. Jánom Kovárom
o stave zamestnanosti v meste

31.3. - konferencia o samospráve v Bratis-
lave za účasti predsedu vlády
Mikuláša Dzurindu, ministra
financií Ivana Mikloša, ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovíta Kaníka a ministra dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií Pavla
Prokopoviča

1.4. - rada ZMOS-u na tému Financie
a príprava legislatívy do NR SR

2.4. - prijatie u primátora Bratislavy Ing.
A. Ďurkovského – pracovné roko-
vanie s primátormi o koncepcii
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti

4.4. - služobná cesta do Švajčiarska na
-9.4. pozvanie zahraničného investora

- prezentácia vebovej stránky Senice
www.senica.sk

10.4. - rokovanie Mestskej rady
11.3. - valné zhromaždenie Službytu
15.-16.4. - XIII. snem ZMOS-u v Bratislave

Aktivity radnice Rozpočet mesta v reči čísiel 
Rok 2002 bol pre obce špecifický

v tom, že ďalej prechádzali na obce
a mestá kompetencie zo strany štátu, kon-
krétne školstvo. To sa prejavilo hlavne
finančne. Cez náš rozpočet prešli dotácie
na vecné výdavky škôl (bežné aj mzdové)
v sume tesne prevyšujúcej 47, 641 mil.  Sk.
V ďalšom texte už nebudú spomínané
sumy na školy, okrem sumy, keď priamo
z rozpočtu mesta dostali ku koncu roka
základné školy po 100 tisíc, Základná ume-
lecká škola 250 tisíc a Centrum voľného
času 50 tisíc Sk na bežné výdavky. Okrem
toho boli čiastočne pokryté náklady na
rekonštrukcie Spojeného predškolského
zariadenia (536 tisíc Sk) a CVČ (666 tisíc
Sk), obe pokryté z úveru mesta.

Rozpočet na rok 2002 bol schválený
v apríli 2002 a bol v priebehu roka 8 krát
upravovaný a možno konštatovať, že plne-
nie príjmov aj výdavkov sa podarilo splniť,
pričom do roka 2003 sme prešli s prebyt-
kom vo výške 5,637 mil. Sk. Podľa zákona
o rozpočtových pravidlách je rozpočet
mesta rozdelený na rozpočet bežných príj-
mov a bežných výdavkov a rozpočet kapi-
tálových príjmov a kapitálových výdavkov.

Bežné príjmy boli rozpočtované vo
výške 137,252 mil. Sk, skutočne dosiahli
147,815 mil. Sk. Na ich dobrom plnení sa
podieľali dane z príjmov fyzických osôb
(28,844 mil.), právnických osôb (7,528
mil), daň z nehnuteľností (24,467 mil),
miestne poplatky v celkovej sume 4,157
mil., cestná daň (5,777 mil), príjmy z pre-
nájmov budov (5,021 mil), správne poplat-
ky (4,518 mil). Výšku príjmov priaznivo
ovplyvnil zostatok z roku 2001 vo výške
7,312 mil., prevod z fondu rozvoja bývania
(4,306 mil.) a prevod z fondu rozvoja býva-
nia (856 tisíc). Mesto vytvorilo fond Pro
Senica vo výške 1,955 mil. Sk. Nie všetky
príjmy sa podarilo plniť podľa rozpočtu,
išlo najmä o poplatok za predaj alkoholic-
kých nápojov a tabakových výrobkov,
poplatok za užívanie verejných priestran-
stiev a poplatok za zber, zneškodňovanie
a odvoz komunálnych odpadov.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo
výške 127,865 mil. Sk, skutočne dosiahli
128,381 mil. Sk. Spomeniem niektoré sku-
piny najvyšších výdavkov medzi ktorými sú
napríklad: výdavky na správu (19,247 mil.),
mestská polícia (7,092 mil), údržba miest-
nych komunikácií (7,096 mil), výdavky spo-
jené s údržbou vlastného a prenajatého
majetku (3,957 mil), odvoz odpadov (od
občanov 9,684 mil., v rámci verejných pri-
estranstiev 4,105 mil), údržba zelene
(5,505 mil.), spotreba elektrickej energie
a údržba verejného osvetlenia (4,097 mil.),
príspevok Rekreačným službám (15,3 mil.),
príspevok Mestskému domu kultúry
(5,289 mil.). V rámci rozpočtu nižšie, ale
dôležité výdavky predstavovali: splátky
úverov (1,413 mil.), požiarna ochrana (265
tisíc), výdavky na verejno-prospešné služby
(1,129 mil.), údržba dopravných značiek
(866 tis.), príspevky športovým organizáci-
ám (400 tisíc), príspevky cirkvám (200
tisíc), športové podujatia (506 tisíc), infor-

mačné služby (TV Sen a Naša Senica spolu
1,247 mil.), výdavky na detské jasle (1,495
mil.), stravovanie dôchodcov (593 tisíc),
dávky sociálnej pomoci (319 tisíc), údržba
obytných domov (1,299 mil.) a mnoho ďal-
ších menších výdavkov.

Kapitálové príjmy boli rozpočtované
vo výške 44,366 mil., skutočne dosiahli
41,172 mil. Sk., z toho úvery činili 30,283
mil. Sk. Časť z nich predstavujú príjmy za
realizáciu plynových zariadení v meste od
Fondu národného majetku, ktoré boli pou-
žité na splátky starých úverov mesta. Časť
je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
na výstavbu bytov pre mladé rodiny (9,577
mil.) a zostatok na akcie individuálne
schvaľované v mestskom zastupiteľstve.
Na ostatných príjmoch sa podieľali najmä
príjmy z predajov pozemkov (9,967 mil.),
budov (986 tisíc prevod z fondu rozvoja
bývania, 1,750 mil. určený na realizáciu
kuchyne v Dome penzión pre dôchodcov
vo výške 1,2 mil. a 550 tisíc na projektovú
dokumentáciu výstavby bytov pre mladé
rodiny). Okrem toho boli na kapitálové
výdavky použité bežné výdavky v sume
1,135 mil. Sk.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované
v sume 39,557 mil., skutočne boli naplne-
né vo výške 21,432 mil. Sk. Okrem akcií
spomínaných v súvislosti s príjmami boli
najvyššie kapitálové výdavky nasledovné:
nákup pozemkov pod Delphi (1,174 mil.),
pod cyklotrasou (339 tisíc) a pri
Technických službách (510 tisíc). Ďalšie
výdavky boli použité na realizáciu nových
parkovísk (899 tisíc), chodník IBV Kunov
(310 tisíc). Bola zaplatená časť nového
rekreačného zariadenia v rekreačnej oblas-
ti Kunov v sume 94 tisíc, na prestavbu
Agrostavu na byty pre mladé rodiny bolo
zo Štátneho fondu rozvoja bývania použi-
tých 4 941 592 Sk a na výstavbu bytov pre
mladé rodiny na Kolónii 4 635 876,10 Sk.
Z menších súm spomeniem výdavky na
rekultiváciu skládky odpadov (700 tisíc),
transfer pre Rekreačné služby na rekonšt-
rukciu spomínaného nového zariadenia
(1,2 mil.), rekonštrukciu osvetlenia na
Dolných Surovinách (168 tisíc), nákup
výpočtovej techniky (351 tisíc), nákup
nábytku (106 tisíc), ozvučenie cintorína
(88 tisíc).

V čase uzávierky tohto čísla bude mest-
ské zastupiteľstvo schvaľovať  rozpočet
pre rok 2003, ktorý bude popri prenese-
ných úlohách z minulých období obsaho-
vať nové akcie. Tento rozpočet (a celý rok)
bude o to náročnejší, že mesto sa stalo
majiteľom Polikliniky, kde spolu s novozria-
denou neziskovou organizáciou pôjde
najmä o dokončenie novej budovy. Začal
fungovať nový Spoločný obecný úrad,
patrí nám opatrovateľská služba, zvýšenú
pozornosť bude potrebné venovať školám
a pod. To všetko sa popri stále rastúcich
nákladoch prejaví na stavbe rozpočtu a dá
sa reálne predpokladať, že jeho plnenie
bude v tomto roku mimoriadne ťažké.
Zostáva nám veriť, že spoločnými silami
vytýčené úlohy splníme.

Ing. Milan Jurík 
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Máte problém?

V poradni vám poradia
Veľká zasadačka Mestského úradu  sa

27. marca stala miestom otvorenia Poradne
pre verejnosť, kam môže prísť každý, kto
potrebuje odbornú radu z oblasti právnej,
sociálnej, psychologickej alebo všeobec-
nej osobnostnej problematiky. Poradňa
bude verejnosti bezplatne slúžiť každý
posledný utorok v mesiaci, čo po prvýkrát
vyšlo na 29. apríla. Občania môžu každý
mesiac využiť príležitosť a v zasadačke
MsÚ na prízemí sa stretnúť s odborníkmi,
ktorí im podajú pomocnú ruku.

„Bol to aj môj cieľ, pretože po vstupe
do politiky som pochopila, že problémy
ľudí sa nedajú riešiť na chodbách. Preto
som prišla s projektom vytvorenia poradní,
v ktorých občan nájde dostatočný priestor
na komunikáciu s odborníkom o svojom
probléme," povedala na otvorení Poradne
pre verejnosť podpredsedníčka NR SR
Zuzana Martináková. Senická Poradňa je
už 15. na Slovensku a projekt, ktorý sa
u nás úspešne udomácňuje, funguje veľmi
dobre napríklad vo Veľkej Británii.

(pokračovanie na str. 4)
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REFERENDUM 2003
Podľa čl.95 ods.1 písm. n/ Ústavy

Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky
č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania refe-
renda na základe uznesenia Národnej rady
Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č.
164 vyhlásil prezident Slovenskej republiky
referendum. Oprávnení občania rozhodnú
o otázke: Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská
republika stala členským štátom Európskej
únie? Referendum sa uskutoční v piatok
16. mája 2003 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 17. mája od 7.00 hod. do 14.00
hod.

Prípravu a realizáciu referenda na
Mestskom úrade v Senici zabezpečuje
Oddelenie organizačné a vnútornej správy.
Pre uskutočnenie referenda je v meste
vytvorených 10 okrskov.

V jednom okrsku môže hlasovať až
2000 oprávnených občanov. Preto okrsky
vytvorené pre referendum nie sú totožné
s volebnými okrskami vo voľbách do parla-
mentných alebo komunálnych volieb, kde
v okrsku môže voliť iba 1000 voličov. Do
jednotlivých okrskov mali možnosť politic-
ké strany a hnutia zastúpené v Národnej
rade SR a MsZ delegovať jedného člena
a jeho náhradníka. V našom meste sú okr-
skové komisie zložené z členov nasledo-
vných politických strán a hnutí: SDKÚ,
HZDS, SDĽ, SZS, SMK, KSS, KDH, Smer.
Na prvom stretnutí členovia komisií zložili
sľub a žrebovaním určili predsedu a pod-
predsedu komisie. Školenie komisií k danej
problematike sa uskutočnilo 30. apríla. Na
MsÚ je vytvorená námietková miestnosť,
kde sa každý oprávnený občan môže pre-
svedčiť, či je zapísaný v stálom zozname
voličov a či údaje o jeho osobe sú pravdivé.
Taktiež môžu oprávnení občania v tejto
miestnosti požiadať o vystavenie
Hlasovacieho preukazu, ak sa v čase refe-
renda nebudú zdržiavať na adrese trvalého
bydliska. Každému oprávnenému občanovi
bolo na adresu trvalého bydliska doručené
oznámenie o čase  konania referenda, číslo
a miesto okrsku, v ktorom sa má zúčastniť
hlasovania, poučenie o hlasovaní.

Občania mesta budú informovaní o refe-
rende prostredníctvom úradnej tabule, vit-
rín MsÚ, videotextu TV SEN, internetovej
stránky mesta.

ZOZNAM OKRSKOV PRE REFERENDUM 
Okrsok č. 1 -  MsV Čáčov, Čáčov 103
Čáčov

Okrsok č. 2 - Záhorské osvetové stredisko,
Hviezdoslavova 323/51
Kalinčiakova, Palárikova, Tehelná, Železnič-
ná, VÚ 

Okrsok č. 3 - Gymnázium, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Bernolákova, Bottova,
Dolné Suroviny, Dlhá, Horné Suroviny,
Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová,
Kalinová, Kaplinská, Košútovec, Krátka,
Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Priemyselná, Ružová,
Sládkovičova, Smreková, Stromová, Škol-
ská, Štúrova, Topoľová, V. P. Tótha,
Vajanského, Záhradná 

Okrsok č. 4 - Západoslovenské vodárne
a kanalizácie, Hviezdoslavova 476/20
Hurbanova, Hviezdoslavova, Kolónia,
Továrenská

Okrsok č. 5 - Mestské kultúrne stredisko,
Námestie oslobodenia 11/17
J. Kráľa, Námestie oslobodenia, Robot-
nícka, Štefánikova 726

Okrsok č. 6 -  II. Základná škola,
Komenského 959/3
Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova,
Hollého, Komenského, M. Nešpora,
Moyzesova, Okružná, SNP, Štefánikova
707, 709, 719, 720

Okrsok č. 7 -  Domov penzión pre
dôchodcov, Štefánikova 1377/77
S. Jurkoviča 1202,1203, 1204,1205, Štefáni-
kova 701, 702, 703, 704, 712, 721, 722,
723, 724, 725, 1377, 1435, 1441

Okrsok č. 8  - IV. Základná škola, J.
Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 1213,
1214, 1215, 1216, 1217, Rovenská, S.
Jurkoviča 1206, 1207, 1208

Okrsok č. 9 -  III. Základná škola, Sadová
620/5
Gen. L. Svobodu, J. Mudrocha, L.
Novomeského 1349,1350, Sadová,
Sotinská

Okrsok č. 10  Kultúrny dom, Kunov 64
Brestové, Kunov

Pomô�eme nevidiacim?
Oznamujeme verejnosti, že v období

od 1. apríla do 31. decembra bude na ško-
lách v Trnavskom kraji prebiehať verejná
zbierka na pomoc nevidiacim a slabozra-
kým občanom. Organizátorom zbierky je
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabo-
zrakých v Trnave, ktoré poskytuje ľuďom so
zrakovými problémami sociálne poraden-
stvo, prevenciu a opatrovateľskú službu. 

Zbierku povolil Krajský úrad, odbor
VVS, Trnava rozhodnutím č. OVVS/
2003/04301 zo dňa 31. marca. Výnos
zo zbierky je určený na nákup kompenzač-
ných a optických pomôcok, na zariadenie
a vybavenie Krajského strediska v Trnave
pre účely zrakovo postihnutých a skvalitne-
nie služieb poskytovaných zrakovo postih-
nutým klientom v Krajskom stredisku
ÚNSS.

Do zbierky sa môže zapojiť každý
občan, a to zaslaním finančného príspevku
na účet č. 0282971293/0900 - Slovenská
sporiteľňa a. s., formou poštovej poukážky
typu A. Poukážky sú k dispozícii na poštách
– nepredtlačené alebo predtlačené priamo
u pracovníčky ÚNSS, každú stredu od 10.
do 16. hod. v Dome dôchodcov, Štefániko-
va 1377/77, Senica.

S výsledkom verejnej zbierky bude
verejnosť oboznámená do 15 dní od jej
vyúčtovania. Ďakujeme za podporu.

Viera Mrenová
vedúca krajského stred. ÚNSS v Trnave

Mláde� pripravuje
MOSTY 2003

Pod názvom MOSTY sa od roku 1995,
kedy sa konali prvýkrát,  skrýva  stretnutie
mladých ľudí z prihraničných oblastí troch
susediacich krajín – Slovenska, Česka
a Rakúska. Myšlienkou MOSTOV je nad-
väzovanie a rozširovanie spolupráce mla-
dých ľudí z týchto krajín v budúcej spoloč-
nej Európe. Deje sa to poznávaním jednot-
livých krajín, ich tradícií, mládežníckeho
hnutia a výmenou skúseností.

Práve o MOSTOCH 2003, ktoré sa
budú konať  v júli tohto roka v Senici, bol aj
seminár, konaný 11. apríla na MsÚ  Senica.
Jeho účastníci sa zaoberali nielen prípravou
samotného podujatia, ale aj prezentáciou
programu Mládež a oboznámili sa s posta-
vením euroregiónu Južná Morava –
Weinviertel - Záhorie. Cezhraničná spolu-
práca na tomto území sa rozvíja vo viace-
rých oblastiach, mládež nevynímajúc. Na
seminári sa zúčastnili organizátori
MOSTOV zo senického Okresného úradu
a Mestského úradu, z úradu vlády Dolného
Rakúska, z družobného mesta Senice
Velkých Pavlovíc a Hodonína. Po prvýkrát
sa MOSTOV zúčastnia i poľskí mládežníci
z Krakova, ktorých zástupcovia tiež boli na
seminári v Senici. MOSTY 2003 sa budú
v júli  konať pod heslom Život mládeže
v zjednotenej  Európe. Mladí ľudia počas
týždňového podujatia budú diskutovať na
túto ústrednú tému a tiež spoznávať našu
krajinu. bar

V poradni vám poradia
(dokončenie zo str. 3)

Z. Martináková vyzdvihla veľmi ústreto-
vý prístup senickej radnice a označila ho
za nový prvok v činnosti poradní. Mesto
projekt podporilo okrem iného poskytnu-
tím priestorov. Primátor Senice RNDr. Ľ.
Parízek  v príhovore zdôraznil, že  treba
myslieť na občanov, ktorí si niekedy neve-
dia poradiť  s najrozličnejšími problémami
a práve tu nájdu bezplatnú pomoc
u odborníkov. 

Poradňa bude fungovať vždy od 13. do
18. hod. Dobrovoľný poradenský tím, kto-
rého koordinátorkou je RNDr. Oľga
Ulehlová, je pripravený doriešiť problémy
občanov do maximálne možnej hranice. 

bar

Zádrapky s cenou
V Dome kultúry v Senici sa 16. apríla

konala krajská scénická žatva detskej dra-
matickej tvorivosti Trnavského kraja.
Zúčastnilo sa na nej šesť súborov, z ktorých
porota najvyššie ocenila súbor Kľúčik
z Dunajskej Stredy za predstavenie Tri pra-
siatka, s ktorým budú účinkovať aj na celoš-
tátnej prehliadke  detskej dramatickej tvori-
vosti Zlatá priadka. Náš súbor Zádrapky zo
ZUŠ Senica získal cenu za pedagogický prí-
nos v práci s novým kolektívom v predsta-
vení Opice vo vyťahaných tričkách.

bar
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SCREAM u� s majstrovskými titulmi
(dokončenie zo str. 1)

Juniorské Majstrovstvá Slovenska v disco  sa uskutočnili  5. aprí-
la  v Trenčíne. Tanečná skupina SCREAM na tejto súťaži získala tri
tituly majstrov Slovenska a zároveň aj  nominácie na Majstrovstvá
Európy, ktoré sa budú konať 3. a 4. mája vo Varšave.
Reprezentovať slovenské farby do Poľska pôjde majsterska
Slovenska v disco-dance sólo  juniorov Zuzka Gašparová a tretia na
majstrovstách  Dominika Kocourková, ktoré sa v konkurencii 160
tanečníkov  dokázali prebojovať až na víťazné priečky. V disco –
dance duo zvíťazila Dominika Kocourková a Janka Planková, vice-
majsterkami sa stali Lujza Vojčíková a Silvia Ravasová. Najsilnejšie
zastúpenie vo finále sme mali v disciplíne disco – dance skupiny,

kde sme vybojovali 1., 2.  a 5. miesto. Zuzka Závodná a Inka
Kopecká získali pohár trenčianskeho Laugo dance cupu v hip-hop
duo hlavnej vekovej kategórie.

Senica bude poslednou nominačnou súťažou na ďalšie medzi-
národné súťaže pre rok 2003, preto očakávame  vo veľkej konku-
rencii prekrásnu prehliadku moderného tanca detí a mládeže. Po
uzávierke prihlášok do súťaže predpokladáme účasť 30 súborov
a 500 tanečníkov, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme. Pozývame
našich priaznivcov na súťaž, ktorá začne v sobotu aj v nedeľu o 11.
hod. a po poobedňajších predkolách vyvrcholí o 18.30 hod. večer-
ným finále. KV  

Úspech Stono�kinej Rovinky
Detský folkórny súbor Rovinka pôsobí pri CVČ Senica od roku

1977 (s prerušením v rokoch 1986-1993). Združuje 17 detí od 5
do 12 rokov. Prostredníctvom hier a piesní sa snaží o uchovanie
zaujímavých ľudových tradícií a ľudového kroja. Iniciátorkou tejto
snahy a všetkého folklórneho diania a propagátorkou folklóru
v okrese Senica je dlhoročná vedúca súboru Darina Kutálková
z Rovenska so svojou dcérou Mgr. Slávkou Masrnovou (a vnuč-
kou Alžbetkou). Hudboný sprievod detí zabezpečuje na heligón-
ku Pavol Vacula z Prietrže (aktívny člen Klubu heligónkarov). Ich

tohtoročnú prípravu pásma na regionálnu súťaž folklórnych súbo-
rov v Borskom Mikuláši síce narušila dlhá chrípková epidémia, ale
o to väčšia bola radosť detí z víťazstva na tejto súťaži (22. marca)
v konkurencii siedmich súborov. Ich pásmo nazvané „Do s koči-
činú nepropadne, pachoukem sa stane", malo úspech. Určite
k tomu prispeli i malí škôlkari z materskej školy U veselého šaša
v Senici, inak členovia folklórneho súboru Kolovrátok, ktoré ten-
toraz nacvičovali s Rovinkou spoločne (p. Kutálková vedie v MŠ
i tento súbor). Okrem ocenenia pásma a nápadu s „kočičinú" oce-
nila porota i speváčky súboru Paťu Barkóci a Danku Labovú.

Svojím víťazstvom si súbor zabezpečil účasť na krajskom kole
tejto súťaže v Skalici. Držme im 9. mája všetky palce. 

Dana Kopecká

Radosť tanečného súboru Scream z úspechu na Laugo dance cup
2003 v Trenčíne

Prváci v Bratislave
Dňa 9. apríla pod vedením pani profesoriek Zdenky Krajsovej

a Anny Lanákovej vycestovali skoro ráno  študenti 1. B triedy senic-
kej  Obchodnej akadémie na literárnu exkurziu do Bratislavy. 

Najprv si prezreli historické pamiatky starého mesta ako
Manderlák, Primaciálny a Pálffiho palác, radnicu, Františkánske
námestie. Prechádzkou pod Michalskou bránou popri
Univerzitnej knižnici smerom k budove Slovenského národného
divadla sa presunuli k Vajanskému nábrežiu k Dunaju. Tu sa
nachádza Slovenské národné múzeum – Prírodovedecké
múzeum.

Po zámockých schodoch účastníci zájazdu vyšli na Bratislavský
hrad. Odtiaľ bol krásny výhľad nielen na starý i nový most cez
rieku Dunaj, ale aj na celé mesto. Pri Hrade ich upútali zrúcaniny
z veľkomoravského obdobia, keltkej i rímskej kultúry. Všetkým
účastníkom exkurzie sa páčila prehliadka hradu s množstvom his-
torických exponátov: hudobné nástroje, bohatá fotodokumentá-
cia z dejín Slovenska, známky, mince, zbrane, uniformy, klenoty,
nábytok, obrazy. Z hradnej veže bol nádherný výhľad na Slavín,
starú časť mesta, Dunaj i Petržalku. 

Zaujímavý odborný výklad o všetkých kultúrnych, literárnych
pamiatkach poskytla študentom triedna pani profesorka Zdenka
Krajsová. Nadobudnuté vedomosti o histórii hlavného mesta
Slovenska iste rozšíria nielen vedomostný obzor, ale zlepšia i
orientáciu študentov Obchodnej akadémie zo Senice v Bratislave. 

Marek Grimm
1.B trieda OA

Tradícia stavania mája
Takmer na celom Slovensku bol zvyk, že mládenci stavali diev-

čatám v poslednú aprílovú noc pred 1. májom symboly prichá-
dzajúcej jari a lásky – máje. Stavali ich jednotlivo pred dom milo-
vaného dievčaťa alebo aj jeden centrálny pre celú dedinu.
Najčastejšie to bolo pred kostolom či pri krčme. 

Veselú tradíciu sprevádzali prípravy, výber najväčšieho a naj-
krajšieho stromu. V niektorých častiach Slovenska sa príprava
májov odohrávala v tichosti a pod rúškom tmy, aby len vyvolená
vedela, kto jej z čistej lásky postavil máj, a tak prejavil náklonnosť
a úctu. 

Tam, kde stavali jeden veľký máj pre všetky dievčatá, hrala
muzika a všetci spoločne spievali  ľudové piesne. Strom očistili
a ovenčili stuhami a vyčačkanými šatkami, ktoré pripravili dievča-
tá, každá pre svojho milého. Odmenila ho tak za to, že si ju verej-
ne uctil postavením mája.

Niečo z týchto bohatých a veselých tradícií sa nám zachovalo
až do dnešných dní. Aj súčasné moderné mestá a dediny krášlia
vysoké máje a pripomínajú nám, že máj je lásky čas.  Nie je tomu
inak ani v Senici či v okolitých obciach, kde táto tradícia stále žije
v každej novej generácii.   

Spríjemňuje tak život domorodcom i návštevníkom  z blízkeho
okolia,  nezriedka tiež návštevníkom zo zahraničia. 

Jana Černáková



RSMS majú 
webovú stránku

V apríli 2003 spustili Rekreačné služ-
by mesta Senica svoju internetovú strán-
ku pod názvom www.rsms.sk

K vytvoreniu vlastnej internetovej pre-
zentácie viedli stále častejšie sa objavujú-
ce požiadavky verejnosti o možnosti zís-
kavania informácií cez internet. Takisto
tlak zo strany záujemcov o rekreáciu na
Kunovskej priehrade o poskytnutie propa-
gačného materiálu, fotografií, informácií
o možnostiach ubytovania a cenách za
poskytované služby v našej rekreačnej
oblasti. 

Internetovú stránku spracovala infor-
mačná kancelária INFOSEN a nájdete tu
všetky akutálne informácie o jednotlivých
strediskách RSMS (poskytované služby,
prevádzkové hodiny, cenník služieb).
INFOSEN tiež na podnet svojich návštev-
níkov zaradil stránku o historických pa-
miatkach a možnostiach výletov a turistiky
v Senici a okolí, stránky o podujatiach (kul-
túrnych a spoločenských) na aktuálny
mesiac, kalendár podujatí na rok 2003,
program kina Mladosť. 

Rekreačné služby chcú svoju web
stránku postupne rozširovať a dopĺňať.
Uvítajú akékoľvek podnety a nápady zo
strany svojich návštevníkov. 

Ing. Lenka Majchráková
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Uniforma s novým leskom
Ako sme informovali v Našej Senici č.

2/2003 v Trnave bolo zriadené
Regrutačné stredisko, ktorého hlavnou
náplňou je propagácia, informovanie
a nábor občanov SR pre potreby ozbroje-
ných síl SR. 

Celospoločenský význam služby
v ozbrojených silách je v súčasnej dobe
daný nielen zabezpečením obrany a bez-
pečnosti krajiny, ale ozbrojené sily budú
zohrávať dôležitú úlohu aj pri odstraňova-
ní následkov prírodných katastrof, ekolo-
gických havárií, budú pôsobiť v mierových
misiách OSN, ale aj zasahovať pri hrozbe
globálneho terorizmu. Z týchto dôvodov
sme sa rozhodli venovať širší priestor téme
profesionalizácie ozbrojených síl.

Dočasný služobný pomer sa uzatvára
minimálne na tri roky s možnosťou pre-
dĺženia do 15 rokov, pričom platové
a sociálne podmienky, ubytovanie, ale
i mnohé ďalšie otázky týkajúce sa pracov-
ného a osobného života profesionálneho
vojaka, sú zabezpečené na dobrej úrovni.
Služobný príjem vojaka sa skladá z funkč-
ného platu, hodnostného a osobného prí-
platku, príplatku za riadenie a príplatku za
výsluhu rokov. Služobný príjem sa navyšu-
je o rôzne druhy príplatkov, napríklad
výkon zamestnania v noci, služba počas
víkendov a sviatkov, výcvik v poľných pod-
mienkach, dozorná služba, príplatok
BoPo, zahraničný príspevok (pri službe
v zahraničí) atď. Výhody počas trvania
dočasného služobného pomeru v oblasti
nemocenského, výsluhového a rekeračné-
ho zabezpečenia sú v porovnaní s civil-
ným sektorom nadštandartné. 

Čo sa týka materiálneho zabezpečenia,
prijatý profesionálny vojak dostane do
osobného vlastníctva hodnotnú základnú
výbavu oblečenia. Okrem toho každý rok
dostáva poukážky v hodnote 8604 Sk, za
ktoré si môže nakupovať ďalšiu výbavu
a oblečenie vo výstrojných strediskách pre
profesionálnych vojakov. 

Pre záujemcov z radov profesionálov je
možnosť služby v zahraničných mierových
misiách OSN. V súčasnosti naše jednotky
pôsobia na Cypre, na Golanských výši-
nách, v africkej Eritrei, vo východnom
Timore a v rámci misie NATO KFOR
v Kosove. Pri tejto službe okrem služobné-
ho príjmu v slovenských korunách dostáva
vojak zahraničný príspevok v sume od 500
do 3000 USD (podľa druhu misie) plus prí-
platky, závislé od vykonávanej funkcie.
Okrem toho má vojak bezplatne poskyt-
nuté ubytovanie, stravu a oblečenie. 

Pokiaľ hľadáte nové možnosti uplatne-
nia, nie ste spokojní so súčasným zamest-
naním, chcete vyskúšať niečo nové a ste
ochotní prijať určité pevné pravidlá, ktorý-
mi sa ozbrojené sily riadia, môžete sa
obrátiť priamo na pracovníkov
Regrutačného strediska v Trnave, J. Bottu
4 (budova Národného úradu práce). Viac
informácií sa môžete dozvedieť aj na tele-
fónnych číslach 033/5545042 alebo 0960
395 328. RS

Na�e úspechy a aktivity  
Zákulisie ľud-

ských úspechov skrý-
va veľa odriekania,
práce, učenia, opä-
tovného začínania,
hľadania... Nič nie je
zadarmo. Dieťa si
overuje svoju úspeš-
nosť v rôznych situáciách, školák nielen
pri skúšaní, ale aj v mnohých súťažiach.

O úspechoch našich žiakov hovoria
výborné umiestnenia v okresných i kraj-
ských kolách súťaží. Pre množstvo údajov
uvádzame len umiestnenia na prvých
troch miestach v okrese, umiestnenia do
10. miesta v kraji, prípadne umiestnenie
v rámci Slovenska v školskom roku 2001-
2002.

OKRESNÉ KOLO
- matematická olympiáda
3. m. Ľ. Deáková
- olympiáda v slovenskom jazyku
2. m. M. Otépková
- olympiáda v anglickom jazyku
2. a 3. m. J. Gašpar, P. Bartolomej
- olympiáda v nemeckom jazyku
3. m. F. Hladík
- Goetheho pamätník
1. a 3. m. B. Fojtlín, N. Štefková
- chemická olympiáda
1. m. J. Gašpar
- geografická olympiáda
2. m. L. Polák
- Európa v škole
1. m. M. Štefečka, R. Vacula
- majstrovstvá v streľbe zo vzduchovky
1. - 3. m. chlapci
- majstrovstvá vo futbale
3. m. mladší žiaci
- hliadka mladých zdravotníkov
2. a 3. m. (starší a mladší žiaci)

KRAJSKÉ KOLO
- chemická olympiáda
5. m. J. Gašpar

REPUBLIKOVÉ KOLO
- Dúha
hlavná cena M. Štefečka, R. Vacula
- Európa v škole
čestné uznanie M. Štefečka, R. Vacula

Okrem uvedených úspechov sa žiaci
zapájajú do mnohých ďalších súťaží, v kto-
rých získali ocenenia (napr. Súťaž počíta-
čových maniakov, v ktorej hlavnú cenu
počítač Macintosh získala práca našich
žiakov) či vo výtvarných, hudobných
alebo športových a pod.

V súčasnosti ani žiaci nižších ročníkov
nezaháľajú. Koncom marca uviedli štvrtáci
(4.A) bábkovú hru s bábkami vlastnej výro-
by. Tlieskali im deti v Hlbokom i v niekto-
rých senických materských školách.

Svoj temperament a lásku k tancu
a spevu dokazujú naše ratolesti v novo-
vzniknutom folklórnom súbore. Elán
a chuť sú, chýba však dôležitá maličkosť -
kroje. Keby boli prostriedky, šikovné ruky
na ich zhotovenie už nedočkavo čakajú.

Veríme, že vďaka štedrému sponzorovi -
zatiaľ ešte neznámemu, ale určite existu-
júcemu - sa deti predstavia publiku pri prí-
ležitosti 40. výročia školy.

A pretože po námahe tela si treba
oddýchnuť, je pre žiakov pripravená detská
čitáreň - vstúpte a dýchnu na vás rozpráv-
kové bytosti. Okrem nich tu stretneme svo-
jich dávnych detských literárnych hrdinov,
no najkrajšie je vidieť tých ozajstných,
živých zahĺbených do čítania. 

„Čo sa v mladosti naučíš... atď". Známa
a overená múdrosť. Zamyslime sa a zod-
povedne si odpovedzme na otázku, kde
a kto nám pootvoril dvere do trinástej
komnaty nepoznaného... Že by to boli
naši učitelia...? A koľkí si na nich spome-
nieme? Pretože oni na svojich žiakov
nezabúdajú a nezabúda ani naša
„Dvojka".

Verte, nechceme zaspať na vavrínoch,
pracujeme tak, aby úroda nášho snaženia
bola opäť bohatá!

M. V. 
ww

w.zs
2senica.sk

Pozor na podvodníkov
Mestská polícia Senica upozorňuje

občanov, že sa na území mesta opäť obja-
vujú podomoví obchodníci ponúkajúci na
predaj rôzny tovar. Títo „obchodníci" pri-
tom môžu zneužiť nepozornosť domá-
cich a odcudziť finančnú hotovosť alebo
iné drahé predmety. Pohyb podozrivých
osôb môžete nahlásiť osobne alebo tele-
fonicky na bezplatnú linku Mestskej polí-
cie číslo 159. 
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Prázdniny 
so Stono�kou 

Leto je nezadržateľne za dverami
a s ním i množstvo krásnych slnečných
dní, ktoré môžeme stráviť spoločne. Tak
vám ponúkame nasledovné detské
tábory:

❀ Mestské tábory (pre najmenších ško-
lákov od 6 do 11 rokov)

Detské tábory s dennou dochádzkou,
program od 7.30 do 16.30 hod. Čaká nás
turistika do okolia, šport, poznávanie
mesta, súťaže, hry, celodenný autobuso-
vý zájazd, návšteva kúpaliska a plavárne,
výlet s opekaním špekáčikov, výtvarná
činnosť, počítače a pod.
I. turnus 30. 6. - 4. 7., II. turnus 7. 7. - 11. 7.,
III. turnus 14. 7. - 18. 7. 
Miesto: CVČ Senica, poplatok: 500 Sk
(100 Sk na deň)
V cene je zahrnutý obed, pitný režim,
poistenie, vstupenky, pedagogický dozor.

❀ „Za vôňou borovíc" - stanový tábor
pre deti od 10 rokov na Záhorí

Sedem pestrých táborových dní pre
mladých výtvarníkov, spevákov a zálesá-
kov plných dobrej zábavy, kúpania, špor-
tu, tanca i oddychu, ktorí získajú množ-
stvo nových podnetov a praktických zruč-
ností. Nebudú chýbať táboráky, nočná
hra, MISS, súťaže, gitara, táborníctvo...
Zn: „So 100nožkou 100 nových hier
a nápadov."
Termín: 7. 7. - 13. 7, miesto: Športový areál
VTSÚ Záhorie, poplatok: 1600 Sk
V cene strava 5x denne, ubytovanie vo
vojenských zdravotných stanoch, poist-
né, vstup na športoviská, táborové odme-
ny pre deti, pedagogický dozor a pod.

❀ „Túlavý tábor", alebo „Krížom krá-
žom cez Malú Fatru"

Tábor je vhodný pre detí a mládež od
10 do 17 rokov. Účastníkov čakajú výlety
do Malej Fatry, hry, súžaže, šport, stolný
tenis, táborák, gitara, návšteva Jánošíko-
vých dier pri Terchovej, výlet do Čičmian,
kúpanie v termálnom kúpalisku Rajec...
Termín: 20. - 27. 7., miesto: Rajecká Lesná,
poplatok: 2600 Sk
Ubytovanie jednoposchodové murované
chatky, 4 posteľové izby, strava 4x denne

❀ S gitarou pod stanmi
Je určené mládeži, ktorá sa zaujíma

o hudbu, gitaru a nie je jej cudzie tábor-
níctvo. Vlastný stan podmienkou, vlastné
varenie.
Termín: 28. 8. - 31. 8., miesto: Lodenica
Piešťany, poplatok: 400 Sk (doprava,
3x obed, poplatok za stanovanie, poiste-
nie) a 400 Sk - vstup na festival (do 15
rokov - vstup 100 Sk)
Program: účasť na celoslovenskom
hudobnom festivale Country lodenica
2003

Ponuka CVČ na máj
❖ 1. 5. o 14. hod. 

pri budove L. Novomeského vystúpenie
súborov, skupín a krúžkov

❖ 7. 5. o 10. hod. ZUŠ 
Slovenský slávik - okresné kolo detskej
speváckej súťaže ľudových piesní

❖ 8. 5. o 8. hod. CVČ
So Stonožkou na „pätnástku" - účasť
detí a mládeže na známom turistickom
podujatí v Sobotišti

❖ 15. 5. o 9. hod. športová hala
Majstrovstvá kraja vo volejbale ZŠ
(okres a mesto reprezentuje družstvo
III. a IV. ZŠ.)

❖ 21. 5. o 10. hod. DK
POP Senica 2003 - regionálna súťaž pre
deti a mládež v interpretácii populárnej
piesne (sólisti, duá a hudobné skupiny),
sprievod na poloplayback alebo
s hudobným nástrojom (podrobnosti
pre súťažiacich na ZŠ u učiteľov hudob-
nej výchovy a riaditeľov a v CVČ)

❖ 30. 5. o 14. hod. Námestie oslobodenia
Čáry-máry so Stonožkou a Bobríkom -
hry, súťaže, hudba, tanec, zábava a kúzla
pre deti k Medzinárodnému dňu detí
v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľ-
ňou Senica

❖ 31. 5. o 9. hod. Deň „D"
pre deti zamestnancov SH, chata Kunov

Blaho�eláme!
❖ kolektívu senických učiteľov za 3.

miesto na majstrovstvách SR v halovom
futbale školských zamestnancov.

❖ družstvu senického gymnázia za víťaz-
stvo na majstrovstvách Trnavského
kraja vo volejbale stredných škôl

Kľúčik má nových víťazov
Ôsmy ročník Senického kľúčika už

patrí  histórii. Zapíše sa do nej najmä
rekordným počtom súťažiacich, ktorý
tento rok dosiahol číslo 203. Organizáto-
rov tiež potešilo, že do nášho mesta prišlo
veľa nových a začínajúcich súborov z celé-
ho Slovenska (najvzdialenejší účastníci
boli z Michaloviec) a tradične veľa súťaži-
acich bolo z Česka. Prevahu tentoraz mali
tanečné vystúpenia (30) nad hudobnými.
Celoštátna súťažná prehliadka mladých
interpretov folkovej, trampskej, country
hudby a detských tanečných country súbo-
rov s medzinárodnou účasťou vzišla
z bohatej záujmovej činnosti Centra
voľného času Stonožka Senica.

Festival v sobotu 12. apríla  ako tradične
otváral primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek, ktorý mal nad podujatím záštitu,
spolu s hlavným organizátorom riaditeľom
CVČ Mgr. art. Martinom Dudášom (ďalší-
mi organizátormi boli Mesto Senica,
Slovenská asociácia country tancov, MsKS
a Záhorské osvetové stredisko Senica).
Symbolický kľúčik na páske, ktorú spoloč-
ne prestrihli, opäť otvoril nielen brány
mesta, ale odomkol i srdcia všetkých účast-
níkov.

Celá sobota sa niesla  v znamení  prí-
jemnej pohody, srdečnej atmosféry, takej
typickej pre Senický kľúčik. Celý súťažný
deň bol u niektorých poznačený  trémou
z vystúpenia,  iní ju striasli na  tanečných
a hudobných seminároch, ale celkove pla-
tili slová súrodencov Strnadovcov z Brna:
„Je tu veľmi krásna atmosféra". Rozuzlenie
pre súťažiacich prišlo na večernom
galaprograme, kde sa rozdávali ceny pre
najlepších. Senica mala tiež svoje zastúpe-
nie a a traja jej reprezentanti si odniesli
odmeny: Lukáš Bečka a Ondrej Kopecký
z CVČ Senica za 2. miesto v kategórii sólo-
duo do 17 rokov a Mária Závodská v kate-
górii sólo-duo do 20 rokov.

V galaprograme, ktorý sa tentoraz zao-
bišiel bez známejšieho hosťa a bol konci-
povaný ako šou, sa predstavili všetci víťazi.
Mottom večera bol slogan: Tóny hudby,
rytmus tanca, pre každého je tu šanca,
kŕdeľ dievčat, chlapcov hlúčik, víta vás
Senický kľúčik. Galaprogram v znamení
recesie a humoru  našiel odozvu u divákov.
Tí ocenili aj darček v podobe írskeho tanca
v podaní tanečného páru súboru
Petronella z Bratislavy pre predsedníčku
prípravného štábu Senického kľúčika
Zdenku Cigánkovú. Pod vedením Z.
Cigánkovej na poste riaditeľky CVČ úspeš-
ne prebehlo doterajších 8 ročníkov plus
nultý, ktoré sa svojou bezprostrednosťou,
spontánnosťou a srdečnosťou zapísali  do
pamäti účinkujúcich. Mnohí opakovane
prichádzajú na  toto súťažné podujatie pre
deti a mládež do 20 rokov. Za 8 ročníkov
Senický kľúčik vyhľadal a prezentoval veľa
mladých talentov, ktorí práve v Senici
dostali priestor na rozvoj svojej tvorby.

Ako ďalej s „kľúčikom"? – položila si
otázku duša festivalu Dana Kopecká. Dnes
sa na ňu ťažko odpovedá. Isté je, že súťaž
by sa mala dočkať viacerých zmien.
Navyše príprava podujatia takéhoto veľké-

ho charakteru  je organizačne i finančne
mimoriadne náročná.  Na to všetko treba
čas.  A tak odpoveď či Senický kľúčik na
budúci rok bude  teraz nedá nik.  Ako však
organizátori hovoria - kľúčik ani zámka
v senickej bráne  určite nezhrdzavejú...  

Viera Barošková

Hudobná skupina Uhlíky prišla z Kremnice
do Senice po prvý raz a hneď si odniesla aj
víťazstvo v kategórii do 14 rokov.
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Ako je to 
so zá�koláctvom

Dňa 11. apríla v čase od 10. do 12.
hod. uskutočnili na teritóriu okresov
Senica a Skalica policajti OR PZ
v Senici preventívno-bezpečnostnú
akciu zameranú na záškoláctvo.
Potreba takejto akcie vyplynula predov-
šetkým z dôvodu opakovaného výskytu
rôznych foriem a prejavov záškoláctva
školopovinnej mládeže a porušovania
zákazu podávania alkoholických nápo-
jov mládeži do 18 rokov. Počas akcie
bolo prekontrolovaných 54 objektov,
pričom išlo predovšetkým o reštauračné
a pohostinské zariadenia. Boli zistené 4
mladistvé osoby, ktoré namiesto vyučo-
vania trávili čas v pohostinských zaria-
deniach. O týchto žiakoch  budú vyro-
zumení riaditelia jednotlivých škôl.
V jednom prípade išlo o maloletú
osobu, kde bolo začaté objasňovanie
priestupku na úseku školstva a výchovy
mládeže podľa § 31 ods. 1 zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch a v jednom
prípade bolo začaté preskúmanie ozná-
menia pre podozrenie z trestného činu
ohrozovania mravnej výchovy mládeže
podľa § 217 Trestného zákona. 

Zmena stránkových hodín
Okresné riaditeľstvo Policajného

zboru v Senici oznamuje občanom, že
od 1. apríla sa na Okresnom dopravnom
inšpektoráte OR PZ v Senici rušia strán-
kové hodiny v utorok, ktoré boli zriadené
kvôli výmene starých vodičských preuka-
zov. Stránkové dni sú v pôvodných
dňoch:
pondelok
7.30 - 12. hod. 13. - 15. hod. 
streda
7.30 - 12. hod. 13. - 17.30 hod.
piatok
7.30 - 12. hod.

Výzva pre rómske �eny
Polícia vyzýva všetky rómske ženy,

ktoré sa domnievajú, že boli proti svojej
vôli, resp. bez ich súhlasu sterilizované, a
chcú podať v tejto veci trestné oznáme-
nie, nech sa prihlásia na ktoromkoľvek
útvare Policajného zboru. Službukonajú-
ci policajti im poskytnú potrebné  infor-
mácie o ďalšom postupe. 

OR PZ v Senici

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej kni�nici - APRÍL

autor: názov: vydavateľ:
1. Sipeky, E. Vysoká škola chudnutia Ikar
2. Gray, J. Muži sú z Marsu, ženy z Venuše Ikar
3. Jacq, Ch. Egypťan Champollion Remedium
4. May, K. Lovci ľudí Epos
5. Lovecraft, H. P. V horách šílenství Aurora
6. kol. Zbierka úloh zo slovenského jazyka Didaktis
7. Brezina, T. Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy Arkus
8. kol. Recepty zo Života Euroskop
9. Macourek, M. O Konrádovi, ktorý písal nosom Arkus
10. Stevens, J. Aikidó Eugenika
11. Vandenberg, P. Odlévač zrcadel Knižní klub
12. Connely, M. Čierny ľad Slovart

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

Hviezdička v Hodoníne
V sobotu 12. apríla vycestoval pod

vedením riaditeľa IV. ZŠ Mgr. Branislava
Grimma 24-členný detský zmiešaný spe-
vácky zbor Hviezdička na oslavy 10. výro-
čia vzniku ZŠ v Hodoníne na Očovskej
ulici. Pre Hviezdičku pripravila partnerská
škola bohatý program - tri koncertné vystú-
penia, prijatie na radnici i návštevu ZOO
Hodonín.

V súčasnosti sa Hviezdička pripravuje
na Weinviertelfestival, ktorý sa uskutoční
24. mája v rakúskom mestečku Laa/Thaya.
Tu vystúpi  v spoločnom programe s deťmi
z družobných škôl z Hodonína i Hohenau. 

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka ŠPZ pri IV. ZŠ

Národná cyklistická súťaž:
Nádeje o Pohár 

Antona Tkáča
Na Námestí oslobodenia v Senici odštar-

tuje v sobotu 3. mája okresné kolo
Národnej cyklistickej súťaže materských,
základných a stredných škôl o Pohár olym-
pijského víťaza Antona Tkáča.
Usporiadateľmi pretekov  sú  Okresná rada
Slovenskej asociácie športu na školách,
Školský športový klub pri 1. ZŠ Senica,
Mesto Senica,  Technické služby a CVČ
Stonožka Senica.  Organizátori očakávajú
na štarte všetky deti od 4 do 18 rokov, pod-
mienkou je vlastný bicykel a cyklistická pril-
ba.  Prezentácia je v Dome kultúry od 10.
do 12. hod. Štart je na pravé poludnie.

Každá veková kategória má určenú
dĺžku trate. Nepostupové kategórie (mikro
– do 6 r., mini do 8 r., midi 9 - 10 r.) budú
súťažiť na tratiach 600, 1200 a 2500 metrov
a ich púť skončí na okresnom kole.
Postupové kategórie sú chlapci aj dievčatá
od 11 rokov v kategóriách  mladší žiaci, star-
ší žiaci, dorastenci a juniori. Tí majú trate
dlhé 3000, 5000, 6000 a 7000 metrov.
Víťazi z okresného kola postupujú na celoš-
tátne finále, ktoré sa uskutoční 18. mája
v Turčianskych Tepliciach.  V celoštátnom
finále by sa mali zísť víťazi 79 okresných kôl.
V T. Tepliciach sa bude bojovať o tituly škol-
ského majstra Slovenska a pohár Antona
Tkáča. Ako bonbónik  dostanú víťazi zájazd
na Majstrovstvá sveta v horskej cyklistike,
ktoré budú   začiatkom  septembra vo švaj-
čiarskom  Lugane.

Ako nás informoval Mgr. Milan Bella,
zastupujúci Agentúru A. Tkáča, cieľom súťa-
že je vyhľadávať talentovaných chlapcov
a dievčatá pre slovenskú cyklistiku. Súťaž
má ambíciu už v prvom ročníku zapojiť do
nej približne 20 000 štartujúcich. Vzhľadom
na vlaňajšiu  Veľkú cenu Demy, ktorá už
bola koncipovaná ako nultý ročník NCS
a zapojilo sa do nej 343 štartujúcich, je
možné predpokladať, že senické okresné
kolo bude jedno z najúspešnejších na
Slovensku. 

Príďte povzbudiť mladých pretekárov,
na ktorých sa  príde pozrieť i olympijský
víťaz z Montrealu Anton Tkáč.

bar

Narcis za solidaritu
Študenti senického gymnázia sa zo

siedmich ročníkov  po šiesty raz zapojili
do akcie Deň narcisov organizovanej
Ligou  proti rakovine. Podarilo sa im vy-
zbierať viac ako 139 tisíc Sk. Verejná zbier-
ka je určená na podporu výskumu, kúpu
diagnostických prístrojov, programy pre-
vencie. Do tejto akcie sa zapojili predo-
všetkým študenti nepovinného predmetu
onkologická výchova, ku ktorým sa pridá-
vajú aj ďalší, ktorí chcú pomôcť dobrej
veci. Spolu 67 aktivistov okrem Senice
zavítalo aj do Jablonice, Smrdák, Štefano-
va a Šaštína-Stráží. K dispozícii mali 9 000
umelých kvetov a 450 živých. Z nich 90
pochádzalo z okrasných záhonov gymná-
zia, ostatné priniesli do školy študenti.  

bar 
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Ďalší úspech 
mladých hokejistov

�Sme tam..."
Táto veta zaznela v kabíne hokejových

juniorov po víťaznom zápase v baráži
o extraligu v Považskej Bystrici (8:6). Naši
chlapci si týmto víťazstvo vybojovali
postup do extraligy juniorov. Po minulo-
ročnom postupe dorastencov do extraligy
je to druhý veľký úspech senického mlá-
dežníckeho hokeja. Manažéra HK 91
Senica Karola Slezáka sme požiadali o
rozhovor:

- Ako prebiehala dlhodobá súťaž
a následná baráž o extraligu?

Základná časť prvej ligy juniorov sa
niesla v znamení veľkého boja našich
chlapcov o zabezpečenie si účasti v bará-
ži o extraligu. Tento cieľ sa nám podarilo
splniť na prelome rokov 2002-2003, keď
sa skončila prvá liga juniorov. V tabuľke
sme síce skončili na piatom mieste, nako-
ľko však hokejisti Trenčína „B" nemohli
bojovať o extraligu, do baráže sme postú-
pili my. Barážové stretnutia začali 18. janu-
ára zápasom v Dubnici, kde sme vysoko
prehrali 1:7. Aj v druhom barážovom stret-
nutí sme prehrali doma s Topoľčanmi 3:5
a vyzeralo to, že naše snaženie o postup
bude neúspešné. V ďalšom kole sme však
vyhrali na ihrisku Prešova 5:4 a tu sa zača-
la rysovať séria úspešných zápasov. Počas
celej baráže sa našim juniorom viac darilo
bodovať na súperových ihriskách, kde
sme celkovo získali 11 bodov (doma 9).
Týchto 20 získaných bodov nám stačilo na

vytúžený postup do extraligy juniorov.
V baráži sme skončili na piatom mieste.
Pred nami sa umiestnili Prešov,
Topoľčany, Piešťany, Dubnica a za nami
na šiestom postupovom mieste Prievidza.
Naši chlapci si vybojovali postup do extra-
ligy ako jediné prvoligové mužstvo.

- O ktorých hráčov sa juniori posilnili
pred barážou?

Na základe dobrej spolupráce so
susednou Skalicou sa nám podarilo posil-
niť mužstvo o hráčov Stanislava Daniela,
Tomáša Patáka a Michala Patinku. Taktiež
sa nám vrátil odchovanec Henrich Lorenc,
ktorý hrával dlhé roky v Skalici. Posilnili
sme aj brankársky post Tomášom
Kurajdom zo Zvolena. Do mužstva pribu-
dol i Peter Šefčík, ktorý hrával tri sezóny
za Duklu Trenčín. Ďalšia posila Miloš
Rumel z Ružinova sa nám po troch zápa-
soch zranil a sezónu nedohral. Mužstvo
sme doplnili i našimi dorastencami a tento
mladý, nádejný kolektív postup do extrali-
gy vybojoval.

- Prvú extraligovú sezónu majú za
sebou dorastenci. Ako sa im darilo?

Nakoľko to bola premiérová sezóna
dorastencov v extralige, bola veľmi ťažká.
Chlapci ako nováčik nesklamali, v dlhodo-
bej súťaži obsadili ôsme miesto, ktoré
zabezpečilo extraligu aj pre budúcu sezó-
nu. Na domácom ľade sa nám podarilo
poraziť aj družstvo Slovana Bratislava. To
hráči Slovana veľmi ťažko niesli. Taktiež je
pozoruhodné, že v kanadskom bodovanní
celej extraligy sa sedem našich hráčov
umiestnilo v prvej dvadsiatke. Bolo to pre-
kvapením pre všetky extraligové mužstvá,
lebo naši boli v súťaži nováčikom.

Mužstvo viedol skúsený tréner František
Kazinota, asistentom bol Jaroslav Šulla,
vedúcim družstva Eduard Šimek st.

- Zmenia sa kádre obidvoch mužstiev
pred extraligou?

Zmeny v kádroch určite nastanú. Veď
sú to mládežnícke družstvá, kde po
dovŕšení určitého veku musia hráči prejsť
do vyššej kategórie. Z mužstva dorastu
odchádza celý ročník 1985, pribudnú
mladí chlapci z deviatej triedy (ročník
1987). Do mužstva juniorov prechádza
spomínaný ročník chlapcov 1985, odišiel
ročník 1983. Budúcej sezóny sa však
vôbec nebojíme. Filozofiou nášho klubu
je, aby v našich družstvách hrávali senickí
odchovanci. Keď príde cudzí hráč, ten
musí byť minimálne raz tak lepší ako náš
odchovanec.

- Kedy začína príprava na novú sezó-
nu?

Letná príprava pre chlapcov začína 2.
mája. Všetky kádre jednotlivých ročníkov
hokejových tried sú pripravené začať prí-
pravu. Chlapci budú trénovať do konca
júna. Potom budú mať tri týždne voľno
a stretnú sa okolo 20. júla. Niektoré druž-
stvá pôjdu na sústredenia a na ľad by sme
chceli vykorčuľovať prvého augusta.

Rád by som na záver poďakoval všet-
kým sponzorom, ktorí pomohli preklenúť
neľahkú ekonomickú situáciu. Takisto
chcem poďakovať vedeniu mesta Senica,
ktoré klubu vyšlo v ústrety, a tak sa chlap-
ci mohli nerušene pripravovať na sezónu
už od 1. augusta. Chcem poďakovať tiež
vedeniu IV. základnej školy v Senici a jej
riaditeľovi Mgr. Branislavovi Grimmovi.

Ivan Tobiáš

Na foto juniori HK 91 Senica, ktorí vybojovali postup do extraligy juniorov
Horný rad zľava: Stanislav Daniel, Eduard Šimek, Henrich Lorenc, Roman Výleta, Erik Rusňák,
Stanislav Kubík, Peter Šefčík, Peter Čobrda, Tomáš Bilka
Stredný rad: Jozef Chobor - vedúci mužstva, Mgr. Ľubomír Zavadil - asistent trénera, Juraj
Jurica, Ľubomír Vaškovič, Tomáš Hrnčirík, Mário Škopár, Pavol Kadlíček, Tomáš Paták, Michal
Patinka, Karol Slezák - manažér klubu, Pavel Klečko - tréner mužstva
Dolný rad: Marcel Barčák, Alfonz Hrnčirík - prezident klubu, Jaroslav Bříza - kapitán, Tomáš
Kurajda, Pavol Krutý, Ing. Miloslav Malinka - riaditeľ HK 91, Miroslav Hyža
Na foto chýbajú: Tomáš Kubík, Milan Štefanec, Martin Výleta, Peter Šúrek, Tomáš Jamárik,
Boris Záhumenský, Miloš Rumel, Karol Slezák, Jozef Šimek, Marek Polakovič, Lukáš Jurkovič.

MESTSKÝ ÚRAD SENICA
TS SENICA s.r.o.

MPS s.r.o. SENICA
RECO s.r.o

IV. 
ZÁHORÁCKA
VÝSTAVA VÍN

SENICA,
1.máj 2003

11,00 hod  
MsDK SENICA
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Opäť strieborné
V utorok 15. apríla sa skončila finálová

séria medzi senickými volejbalistkami
a hráčkami Slávie UK Bratislava. Naše
dievčatá v ňom hladko prehrali na zápasy
3:0 a opäť obsadili v extralige druhé mies-
to. Ešte predtým však museli odohrať dra-
matickú päťzápasovú semifinálovú sériu
s Forplastom Bratislava, ktorú dotiahli do
víťazného konca. O tom, ako to vyzeralo
v semifinále a finále volejbalovej extraligy,
nás informoval manažér VC SH Karol
Valášek. 

Do semifinále play off prekvapivo postú-
pil Forplast na úkor Žiaru n./Hr. Forplast je
mladé ambiciózne družstvo, ktoré je rezer-
vou Slávie UK. V prvom domácom zápase
nás ich hráčky riadne zaskočili, pretože
podali veľmi dobrý výkon a vyhrali u nás
3:0. V druhom stretnutí sa však naše plne
koncentrovali na hru a vyhrali sme 3:0.
Ukázalo sa, že Bratislavčanky vyhratý zápas
povzbudil a v treťom zápase podali opäť
veľmi dobrý výkon. Zvíťazili 3:1. Štvrtý duel,
ktorý sa hral opäť v Bratislave, už mohol
rozhodnúť o finalistovi. Domáce hráčky
vyhrali prvý set, nevyzeralo to s nami naj-
lepšie. Dievčatá však začali bojovať a vyšlo
nám i preskupenie v zostave, keď nahrá-
vačka Podová išla hrať na univerzálny post.
Nakoniec sa nám podarilo otočiť vývoj
zápasu v náš prospech. 

Rozhodujúci piaty zápas už bol otázkou
lepšej psychickej pohody. Naše dievčatá sa
nenechali zaskočiť. Zvíťazili hladko 3:0.
Forplast bol veľmi ťažký semifinálový súper.
Pre naše hráčky postup znamenal splnenie
výkonnostného cieľa. Od tretieho zápasu
už bohužiaľ, nemohla hrať chorá smečiarka
Michalcová a bolo ťažké ju vo finálovej sérii
nahradiť. 

Na finále sme sa pripravovali čo najlep-
šie. Prvý zápas v Bratislave dievčatám nevy-

šiel, hladko sme prehrali. Všetky sily hráčky
vložili do druhého zápasu v Senici.
Stretnutie sa vyvíjalo v náš prospech, viedli
sme 2:0 na sety. Hrali sme excelentne.
Potom pridali hráčky Slávie UK, podarilo sa
im vyrovnať na 2:2. Rozhodujúci piaty set
bol vyrovnaný. Brazílska legionárka v drese
Slávie UK Soarezová dvoma smečami roz-
hodla o víťazstve. Navyše sa nám zranila
Kovačovičová. V treťom zápase sme už
hladko prehrali.

V marcovom čísle sme informovali, že
od budúcej sezóny sa bude hrať spoločná
česko-slovenská liga. Nakoniec sa však
súťaž hrať nebude a manažér VC SH nám
vysvetlil prečo. České i slovenské kluby pre-

javili síce eminentný záujem hrať spoločnú
ligu, ale posledné slovo mala správna rada
Českého volejbalového zväzu, ktorá 11.
apríla neodsúhlasila spoločnú súťaž. Ako
dôvod oficiálne uviedla fakt, že medziná-
rodná volejbalová organizácia (CEF) by
nepotvrdila zmiešanú súťaž. Myslíme si
však, že sa boja konkurencie nášho repre-
zentačného družstva, ktorého hráčky sú
prevažne zo Slávie UK a Senice. V nároč-
ných zápasoch s českými družstvami by ich
výkon určite vzrástol a toho sa asi boja naši
susedia. Je to veľká škoda, pretože za rov-
naké náklady sme mohli odohrať oveľa
kvalitnejšie zápasy.

Ivan Tobiáš

Posledná streda v mesiaci máj: 

INTERNATIONAL CHALLENGE DAY
Začalo to všetko v Kanade v roku 1983. Mesto Saskatoon iniciovalo prvý kanad-

ský Challenge Day. Výzvu prijalo viac ako 50 miest a zúčastnilo sa ho okolo 650
000 osôb. 

Z Kanady nabral Challenge Day úspešný kurz okolo sveta a získal medzinárodnú
podporu.

Každá hra má však svoje pravidlá. I v prípade Vyzývacieho dňa je to tak. Všetky
zúčastnené mestá majú rovnakú šancu.

Každé mesto a každý účastník, ktorý sa pridá a súťaží, vyhráva. A iba tak, pre
radosť, sa percento ľudí, ktorí sa zúčastnia aktivít v jednom meste porovná s percen-
tom účastníkov zo súperiaceho mesta. Mesto s vyšším percentom zapojenosti víťazí.

Nie výber, ale všetci obyvatelia mesta tvoria team súperiaceho mesta a súťažia so
svojím rivalom v priateľskom súboji. Každý obyvateľ mesta sa môže zúčastniť, a tak
prispieť v konečnom dôsledku jednou 15 minútovou aktivitou k úspešnosti svojho
mesta.

I v tomto roku sa naše mesto poslednú stredu v mesiaci máj - 28. 5. - zapojí do
International Challenge Day. Centrálne registračné miesto bude ako po minulé roky
na Námestí oslobodenia. Organizátori  sa opäť pokúsia prekonať stereotyp a zapo-
ja do športových aktivít všetky vekové kategórie - od najmenších žiačikov a žiakov,
študentov, dospelých až po dôchodcov.  

Bližšie informácie o akcii sa dozviete z plagátov, TV SEN a na internetovej strán-
ke mesta www.senica.sk.                         

Erika Mášiková

Kam na turistiku
Zima nás v apríli ešte poriadne zasko-

čila, keď aj v našej nadmorskej výške
okolo 5. a 6. apríla padal sneh. Verme,
že májová príroda nám nastaví príveti-
vejšiu tvár a my sa budeme môcť  na
turistických vychádzkach nielen nadchý-
ňať jej krásou, ale robiť aj čosi užitočné
pre svoje zdravie. Možností je viacero.
KST Sobotište pozýva priaznivcov turis-
tiky na  štvrtok  8. mája, kedy z areálu
základnej školy štartuje XXI. ročník
Sobotištskej pätnástky. Štart trás dlhých
10, 12, 15, 30 a 50 km  je medzi 6.30
a 12. hod. a cieľ pochodu do 17 hod.
opäť v areáli ZŠ. Sobotištská pätnástka
je zaradená do kalendára medzinárod-
nej turistickej organizácie IVV, podobne
ako Hasprúnska  päťdesiatka, ktorá
bude 10. mája a povedie povodím
Rudavy. KST Studienka pripravilo trate
10, 20, 23 a 50 km. KST Jablonica orga-
nizuje 24. mája  pochod s názvom Tri
hrady Malých Karpát. 

bar

Senické volejbalistky  po striebornými medailami po treťom finálovom zápase v Bratislave. 
Horný rad zľava: D. Morávek - prezident klubu, Ľ. Pöstenyi – zápasový manažér, K. Rýšová,
M. Osuská, B. Brusilová, L. Baďurová, E. Bródyová, Z. Michalcová, K. Cifrová, O.
Kovačovičová, MUDr. J. Krajčovič – lekár. Dolný rad zľava: M. Rašner – tréner, J. Šimek –
masér, P. Podová, R. Koleňáková, J. Kučerová, A. Konečný – asistent trénera. 
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Podujatia v Dome kultúry
� 2. mája PD - Deň matiek od 9. hod.
� 23. mája Hip-hop - koncert v tanečnej sále od 21. hod.
� 26. mája súťaž Senica - moje mesto
� 26. mája o 19. hod. „... a ešte som aj smoliar!"

So situačnou komédiou Georges Feydeau sa predstaví Divadlo
Andreja Bagara Nitra. Vstup nad 15 rokov.

� 29. mája absolvenský koncert Základnej umeleckej školy
� 29. mája o 19. hod. 

V tanečnej sále Domu kultúry sa uskutoční stretnutie s básnikom
Pavlom Stanislavom-Piusom pri príležitosti jeho životného jubi-
lea a prezentácie zbierky Moje úzkosti. Účinkujú: Jozef Šimono-
vič - člen hereckého súboru Slovenského rozhlasu, Ľudová hudba
Skaličan a iní

� 31. mája Deň detí – Domka

Podujatia v Múzeu L. Novomeského
� 27. mája A – KLUB – pravidelné stretávanie seminárneho zamerania
� 7. mája a 21. mája o 18. hod. - Klub zdravia - prednáška o výžive

Podujatia v Dome kultúry Kunov -
Čajovňa u sousedú
� sobota 3. mája o 19. hod. TROJKOLKA

divadelné predstavenie hry od Fernanda Arrabala v podaní súboru
Zádrapky

� sobota 17. mája o 20. hod. 
Lucia Šoralová - koncert a garden party
Vstupné: 90 Sk, predpredaj - Infosen (autobusová stanica) 70 Sk

� Každý deň okrem pondelka od 15. do 20. hod. PING-PONG
� máj-jún

Výstava výtvarných prác - autorka Angelika Vaňková z Tvrdošoviec

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Ernest Mihok a Julie Mihoková
Ivan Tamajka a Mgr. Jana Krčová
Slavomír Piskla a Hana Podmajerská
Miroslav Piskora a Renáta Sobotová
Peter Číž a Zuzana Behanová
Stanislav Pánik a Oľga Hyžová
Zdenko Hyža a Slavomíra Boháčková
Bc. Jaroslav Bahno a Mgr. Vladimíra Horňáková
Ján Havel a Viera Belohlávková
Vladimír Zigmund a Ing. Andrea Borguľová
Jozef Žák a Gabriela Polláková
Ing. Ľuboš Leskovjanský a Ing. Terézia Kalmanová
Peter Holkovič a Marica Jakubcová
Marek Markovič a Magadléna Oršuláková

Narodili sa
Radka Heikerová, Bottova 1167 3. 3. 2003
Nikolaj Hrica, Štefánikova 704 4. 3. 2003
Michele Milotová, L. Novomeského 1214 4. 3. 2003
Juraj Velický, D. Suroviny 1038 5. 3. 2003
Juraj Cutleac, S. Jurkoviča 1203 6. 3. 2003
Kristián Kudla, S. Jurkoviča 1208 9. 3. 2003
Chao Qi Liu, Robotnícka 57 9. 3. 2003
Natália Grebáčová, Olivová 1147 11. 3. 2003
Timea Otrísalová, L. Novomeského 1213 11. 3. 2003
Lenka Rybnikárová, Krátka 162 11. 3. 2003
Kristína Lešková, Hollého 745 13. 3. 2003
Elena Lisá, Štefánikova 702 15. 3. 2003
Adriana Kubalaková, Bernolákova 204 21. 3. 2003
Vladimír Macek, J. Mudrocha 1355 23. 3. 2003
Jakub Jankovič, Hviezdoslavova 469 24. 3. 2003
Roman Ravasz, L. Novomeského 1349 26. 3. 2003
Alexander Pleša, Palárikova 289 27. 3. 2003

Opustili nás
Jarolím Šrámek, Štefánikova 1377 8. 3. 2003
vo veku 80 rokov
Anna Kurovská, Štefánikova 1377 9. 3. 2003
vo veku 70 rokov
Bohumil Dusík, Agátová 25 11. 3. 2003
vo veku 39 rokov
Vojtech Dvorský, Palárikova 290 15. 3. 2003
vo veku 48 rokov
Viliam Kukučka, Štefánikova 1377 17. 3. 2003
vo veku 80 rokov
Oľga Krištofová, Kalinčiakova 300 18. 3. 2003
vo veku 79 rokov
Rozália Barkociová, Štefánikova 1377 19. 3. 2003
vo veku 65 rokov
Jozef Halabrín, Kunov 15 19. 3. 2003
vo veku 77 rokov
Ján Šulla, Kalinčiakova 296 21. 3. 2003
vo veku 77 rokov
Anna Dobrucká, Štefánikova 1377 24. 3. 2003
vo veku 90 rokov
Eduard Keller, Kolónia 547 26. 3. 2003
vo veku 68 rokov
Anna Pagáčová, Tehelná 1161 26. 3. 2003
vo veku 77 rokov
Katarína Bilková, Štefánikova 1377 27. 3. 2003
vo veku 97 rokov
Emília Dzindzíková, Továrenská 539 29. 3. 2003
vo veku 78 rokov
Jozefa Mikulčíková, Dr. I. Horvátha 873 29. 3. 2003
vo veku 69 rokov
Zuzana Janíková, Štefánikova 719 30. 3. 2003
vo veku 87 rokov
Cyril Kúdela, J. Mudrocha 657 31. 3. 2003
vo veku 56 rokov

In
fo

 k
út

ik

Okienko JDS
Posedenie v hoteli  Branči pri hudobnej produkcii

sa uskutoční 15. mája o 15. hod. Všetci členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska a priaznivci sú vítaní.

P o n ú ka m  m o n t á ž  
žalúzií (aj opravy), sietí proti hmyzu, 

lamelových dverí
Akcia: ISO žalúzie, pevné siete

Jozef  Huť a ,  Jab loňová  1279,  Sen ica ,  
t e le f ón  651 7917 

V amfiteátri pokračuje rekonštrukcia
Rekonštrukčné práce v amfiteátri sa posunuli zase o kus ďalej

a ak sa podarí realizovať tohto roku plánovaná obnova, tak amfi-
teáter bude mať slušnú kapacitu na programy a koncerty.
Myšlienka plastových sedačiek, tzv. trvaliek, sa nestretla
u návštevníkov s priaznivým ohlasom. Dokonca na tento druh
rekonštrukcie už nestačili ani finančné prostriedky. Preto sme sa
vrátili ku klasike a v tomto období sa osádzajú drevené lavice
nové a opravujú sa staré.

Samozrejme aj tu je limitujúci mestský  rozpočet, preto sa osa-
dia  nové lavice v najvýhodnejších miestach. Ak budeme úspešní
v príjmovej časti nášho rozpočtu, postupne sa zaplnia i krajné
miesta v hľadisku. Čiže bude i na vás, priaznivcoch kultúry,  ako
budete navštevovať letné kino a ostatné naše kultúrne podujatia.
Mestské kultúrne stredisko v závislosti od počasia otvorí sezónu
premietania v letnom  kine od polovičky  mája. Budeme sa snažiť
dynamicky reagovať  na počasie, aby sme umožnili zážitok z fil-
mových premiér  v amfiteátri. 

Mgr. Milan Jakubáč
riaditeľ MsKS
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na MÁJ 2003
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

� Piatok 2. mája
SOLARIS
Americký sci-fi. Čo všetko by si obetoval pre druhú šancu?
Budúcnosť, asi o sto rokov. Psychológ Kelvin premýšľa nad všetkými
okolnosťami, ktoré viedli k smrti jeho manželky.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 99 min., PREMIÉRA
� Sobota 3. a nedeľa 4. mája
BLANCHE - KRÁĽOVNÁ ZBOJNÍKOV
Francúzska historická komédia. Poďme raz za čas zošalieť. Čo sa
stane, keď sa dobre známe postavy ako kardinál Mazarin, Ľudovít
XIV., či traja mušketieri správajú a hovoria v štýle 21. storočia?
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 104 min., PREMIÉRA
� Utorok 6. a streda 7. mája
LOĎ DUCHOV
Americký horor. Z hlbín mora sa vynára desivé tajomstvo minulosti.
Záchranári z vlečnej lode „Arktický bojovník" sú špičkou vo svojom
obore. Sú schopní nájsť akékoľvek opustené plavidlo, opraviť ho a
dotiahnuť späť k brehu - samozrejme za patričnú sumu.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 91 min., PREMIÉRA
� Utorok 13. mája
BABY TO CHCÚ TIEŽ
Nemecká tínedžerská komédia. ... Ale poriadne! „Zažila som ten
pravý orgazmus?" 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 90 min.
� Streda 14. mája
ČERT VIE PREČO
Česko-slovenská rozprávka o tom, ako moc lásky zvíťazila nad
mocou pekelnou. V ríši kráľa Dobromila si prestali ceniť poctivú
prácu, slušnosť, čestnosť a úctu medzi ľuďmi.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 100 min., PREMIÉRA
� Piatok 16. mája
GANGY NEW YORKU
Americký akčný thriller. Film sleduje osudy hrdinov počas najbrutál-
nejšieho obdobia New Yorku. V rokoch 1846 až 1863 sa mesto zmi-
etalo v konfliktoch medzi dvomi znepriatelenými tábormi  anglo-sas-
kými a írskymi prisťahovalcami.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 160 min., PREMIÉRA
� Sobota 17. a nedeľa 18. mája
8 MILE
Americký príbeh rappového speváka. Každá chvíľa je ďalšou šancou.
Eminem je dnes jednou z najznámejších a tiež najlepšie platených
hviezd hudobnej scény. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 110 min., PREMIÉRA
� Utorok 20. a streda 21. mája
SLZY SLNKA
Americký akčný thriller. Bol tým, kto dodržuje pravidlá. Hrdinom sa
stal, až keď ich porušil... 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 121 min., PREMIÉRA
� Piatok 23. mája
KURIÉR
Francúzsko-americký kriminálny thriller. Pravidlá sú na to, aby sa
porušovali. Bývalý príslušník zvláštnej jednotky žije teraz zdanlivo
pokojným životom na francúzskom pobreží Stredozemného mora.
Príležitostne pracuje ako nájomný kuriér, ktorý prepravuje tovar.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 92 min.
� Sobota 24. a nedeľa 25. mája
MACHER, MAGOR A 15 MELÓNOV
Francúzsko-španielska akčná komédia. Český dabing. Komédia,
ktorá má gule! Ostrý chlapík Moltes je odsúdený na sedem rokov tvr-
dej basy. Mesiac pred prepustením vyhrá jackpot 15 miliónov.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 107 min., PREMIÉRA
� Utorok 27. a streda 28. mája
NEZVRATNÝ OSUD 2
Americký thriller. Pre začiatok, ... je tu koniec! Pokračovanie hitu z
roku 2000. Nezvratný osud 2 je tým vyvoleným filmom, ku ktorému
budú vzhliadať slovenskí fanúšikovia Matrixu.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón + záznamník 034/651 5001-4, kl. 129), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14). Jazyková
úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo
aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých
v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 24. apríla 2003. Náklad 4 500 výtlačkov. Internet: URL:
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A Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
piatok 9. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 11. 5. 11.00 hod.
pondelok 12. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 14. 5. 10.00 hod.
piatok 23. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 25. 5. 11.00 hod.
pondelok 26. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 28. 5.
10.00 hod.

Skalický magazín
nedeľa 4. 5. 18.00 hod.
pondelok 5. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 7. 5. 10.00 hod.
streda 14. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 18. 5. 11.00 hod.
pondelok 19. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 21. 5. 10.00 hod.
streda 28. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.

Myjavské televízne noviny
piatok 2. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 4. 5. 18.00 hod.
pondelok 5. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 7. 5. 10.00 hod.
piatok 16. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 18. 5. 11.00 hod.
pondelok 19. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 21. 5. 10.00 hod.
piatok 30. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.

Správy spod Bradla
piatok 30. 5. 18.00 hod. - p 22.00 hod.

Magazíny Radíme vám
štvrtok 1. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 2. 5. 18.30 hod. - p
utorok 6. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 8. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
utorok 13. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 15. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 16. 5. 18.30 hod. - p
utorok 20. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 22. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 23. 5. 18.30 hod. - p 
utorok 27. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 29. 5. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 30. 5. 18.30 hod. - p

Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 90 min. + 11 min., PREMIÉRA
� Piatok 30. mája
KRUH
Americký thriller. Než zomrieš, uvidíš... Znie to ako ďalší z neuverite-
ľných príbehov. Existuje videopáska plná obrazov ako z najťaživej-
ších snov. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 110 min.
� Sobota 31. mája
FARMA
Americký akčný thriller. Dôvera, zrada, klam. Nič nie je také, ako
vyzerá. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 115 min., PREMIÉRA

Kino mladosť v Senici oznamuje svojim návštevníkom, že v prípa-
de priaznivého počasia sa bude premietať v amfiteátri už v druhej
polovici mesiaca máj. Bližšie informácie sledujte na propagačných
paneloch kina a vo videotexte TV Sen.


