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Mleko a deti - to patrí k sebe. Tak tomu bolo i počas
Svetového dňa mlieka, keď  si deti  pochutnávali na dob-
rotách zo Senickej mliekarne, ale bola  to príležitosť aj na
rôzne  súťaže. Viac na str. 11  foto bar 

Poľovníctvo
a ochrana prírody
Stalo sa už peknou tradíciou

pripomínať si mesiac jún ako
mesiac ochrany prírody a poľov-
níctva. Toto jarné obdobie sym-
bolizuje krásny kolobeh života. Je
charakteristické aj tým, že sa vo
voľnej prírode rodí najviac mlá-
ďat. Je spájané aj s mnohými akti-
vitami poľovníkov nielen v reví-
roch, ale i v živote spoločnosti. 

Je  veľa činností, ktoré poľov-
níci vykonávajú a sú prírode i spo-
ločnosti na prospech. Je to
v prvom rade celoročná starostli-
vosť o voľne žijúcu zver a prost-
redie, v ktorom žije. Potom
i osvetová práca so školskou mlá-
dežou, poľnohospodármi a širo-
kou verejnosťou.

Práve v tomto období je veľmi
dôležité, aby v prírode bol pokoj
pre nový, rodiaci sa život. 

Chápeme aj mnohých majite-
ľov psíkov, že ich potrebujú
vyvenčiť, ale nemali by  ich
nechávať voľne pobiehať po
voľnej prírode. Pokiaľ sa s nimi
pohybujú mimo domova, mali by
byť títo štvornohí miláčikovia
vždy na vodítku.

Som presvedčený, že i nepo-
ľovnícka verejnosť pochopí, že
poľovníci sa nestarajú o zver len
preto, aby lovili, ale zo zásady
lovia, aby zver chovali. Ich cie-
ľom je z prírody odstrániť len to,
čo nie je vhodné pre ďalší chov.

Poľovníctvo niekedy nebolo
a nie je zárobkovou činnosťou. Je
to veľa dobrovoľnej práce bez
nároku na odmenu s cieľom
a výsledkom zachovania nášho
prírodného bohatstva - voľne žij-
úcej zveri. Tým je poľovníctvo
významným prínosom v udržia-
vaní životného prostredia, v sta-
rostlivosti a poznávaní zveri
a ekológie krajiny. Poznatky
poľovníkov vždy patria k prvým
varovným signálom pri podstat-
ných zmenách ekosystému.

Želám všetkým, ktorí sa
vydajú do prírody, aby mali
pekné zážitky, ku ktorým patrí
samozrejme i pozorovanie zveri.
V záujme vyváženej rovnováhy,
správajme sa však tak, aby sa
z našej peknej prírody mohli tešiť
i ďalšie generácie. 

Ing. Jaromír Pláteník 
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Úspe�ná cezhraničná spolupráca 
V máji minulého roka na medzinárodnej súťaži Stať sa

partnerom - vytvárať partnerstvá v Dolnorakúskom meste
Laa an der Thaya predstavili žiaci ZUŠ Senica spolu so žiak-
mi Hlavnej  hudobnej školy v Dürnkrute svoje predstavy
o cezhraničnej spolupráci. Tieto myšlienky porota ocenila
1. miestom. Bol to  podnet na  ďalšiu intenzívnejšiu spolu-
prácu, čo v tomto roku vyústilo do spoluúčinkovania
v muzikále Otakar. 

Predstavenie opisuje život, pôsobenie a smrť českého
kráľa Přemysla Otakara II., v tom čase i panovníka Rakúska. 

Muzikál napísali pedagógovia a rodičia školákov
z Dürnkrutu, kde si v tomto roku pripomínajú 725. výročie
historickej bitky na Moravskom poli (1278) medzi kráľom
Rudolfom I.  Habsburgským a kráľom Otakarom II. 

(pokračovanie na str. 10)

Senický jarmok 
Piatok a sobota 20. a 21. júna

bude v našom meste patriť
Senickému jarmoku. Tradičným
miestom jeho konania zostáva
Sadová ulica. Návštevníci si budú
môcť vyberať z ponuky po oba
dni od 8. do 18. hod. V kultúr-
nom programe sa predstaví
dychovka Seničanka a tanečná
skupina Scream. 

V Senici sa  bude konať ešte
jeden jarmok 10. a 11. októbra.  

Padne traťový rekord
Záhoráckeho maratónu?

Príďte sa pozrieť 
na výkony be�cov
Prívlastok  medzinárodný bolo

možné dať  jubilejnému 15. roční-
ku  Záhoráckeho maratónu už
mesiac pred jeho konaním.
Organizátori (Mesto Senica v spo-
lupráci s komisiou pre mládež
a šport pri MsZ, CVČ Senica
a SZTK Senica) už v polovici mája
zaznamenali prvé dve prihlášky
od bratislavského maratónca J.
Oborného a Poliaka T. Cha-
wawka. Odvtedy sa ich do našej
uzávierky prihlásilo 10.  Maratónci
sa samozrejme môžu prihlásiť aj
v deň maratónu, takže je predčas-
né uzatvárať štartovné pole.

(pokračovanie na str. 11)

Pribudne chata nad plá�ou 
Na Kunovskej priehrade  začne  28.  júna prevádzka

chaty nad plážou, ktorej rozsiahla rekonštrukcia sa v tých-
to dňoch končí. Chatu mesto odkúpilo do svojho vlastníc-
tva od Zväzu družstevných roľníkov a prevádzkovať ju
budú Rekreačné služby mesta Senica.

Je to prvé zariadenie, ktoré bude mať celoročnú prevádz-
ku. Návštevníkom je k dispozícii 90 lôžok. Dvoj a trojposte-
ľové izby majú spoločné sociálne zariadenie. Pre hostí, ktorí
nebudú využívať kuchyňu a jedáleň (70 stoličiek) zariadenia,
bude k dispozícii kuchynka s chladničkou na prípravu jedno-
duchého jedla.  Nachádza sa tu aj priestor na rokovania,
menšie rodinné posedenia. Súčasťou komplexu chaty je aj
parkovisko pre autá, autobusy. V blízkosti chaty pod lesom je
aj priestor na posedenie pri  ohnisku. Chata je upravená aj
pre imobilných hostí. Celoročná prevádzka chaty si vyžiada
upraviť čistiareň odpadových vôd na zimnú prevádzku
zateplením odkrytých priestorov a technológie. 

Ako prví do tohto zariadenia hotelového typu prídu deti
z Prahy, ktoré obsadia dva 14-denné turnusy. Ďalší turnus
obsadia rekreanti zo Švajčiarska.  Potom je chata k dispozícii
na rodinnú rekreáciu. Podľa informácií riaditeľa RSMS Štefa-
na Majchráka celý areál Kunovskej priehrady je už priprave-
ný na letnú turistickú sezónu. 

(pokračovanie na str. 11)
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24.4. - Rokovanie mestského zastupiteľstva
25.4. - Hurbanov pamätník

- Návšteva švajčiarskych poslancov
z Herzogenbuchsee

- Informatívna návšteva americkej
investorskej skupiny

26.4. - Exkurzia švajčiarskych poslancov
v regióne Záhorie

28.4. - Rokovanie s riaditeľom Okresného
úradu práce o stave nezamestna-
nosti a ďalších postupoch spolu-
práce

30.4. - Ministerstvo výstavby a verejných
prác Bratislava – podpísanie zmlúv

- Správna rada Polikliniky, plánova-
nie ďalšej činnosti

1.5.  - DK Senica – IV. Záhorácka výstava
vín,  Čáčov – stavanie mája, krojo-
vaný sprievod

2.5.  - Otvorenie celoštátneho športového
volejbalového dňa Colnej správy 

5.5. - Rokovanie o rómskej problematike
v meste 

7.5. - Kladenie vencov k Pamätníku oslo-
bodenia

9.5. - Pracovné rokovanie s pracovníkmi
KÚ Trnava o problematike bytovej
výstavby

- Kontrola zabezpečenia referenda
v meste

12.5. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
TS Senica o zabezpečovaní vývozu
odpadov a čistote v meste.

13.5. - Stretnutie s prezidentom SR
Rudolfom Schusterom v Trnave
počas jeho pracovnej návštevy
Trnavského kraja

14.5. - Bratislava – stretnutie so zástup-
com III. sektoru na Slovensku

15.5. - Rokovanie  Rady Združenia miest
a obcí Záhorskej oblasti v Senici 

- Pracovné stretnutie s predsedom
PD Senica Ing. J. Marenčíkom
a riaditeľom TS Senica J. Kaščákom
na tému Likvidácia čiernych sklá-
dok a prevencia v ochrane život-
ného prostredia

16.5. - Bratislava – Valné zhromaždenie
spoločnosti D-Developement –
odsúhlasenie  postupu výstavby
ďalšej etapy fabriky Delphi a hos-
podárskych výsledkov za rok 2002

19.5. - Ministerstvo spravodlivosti Brati-
slava – pracovné stretnutie s minis-
trom spravodlivosti Danielom
Lipšicom – ako člen delegácie
ZMOS

20.5. - Pohovor s občanmi Čačova
21.5. - Rada ZMOS v Podbanskom.

Voľba nových orgánov Rady
ZMOS a riešenie problematiky
prechodu kompetencií zo štátu  na
mestá a obce

22.5. - Prijatie predsedu VÚC  Trnava Ing.
P. Tomečka. Pracovné rokovanie
o spolupráci a plánovanie ďalších
úloh

- Valné zhromaždenie TS Senica –
schválenie výročnej správy za rok
2002

- Rokovanie Mestskej rady 

Aktivity radniceZ rokovania rady
a zastupiteľstva 

5. riadne zasadanie Mestskej rady
v Senici  sa konalo 22. mája. Mestská
rada za prítomnosti 7 členov mestskej
rady  prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 22.5.
- rozpis rozpočtu príspevkových organizá-

cií - Rekreačných  služieb mesta Senica
a Mestského kultúrneho strediska
Senica. Rekreačné služby mesta Senica
s rozpočtom nákladov a výnosov vo
výške 27, 9 mil. Sk zabezpečujú pre-
vádzku nasledovných stredísk:
plaváreň a sauna, rekreačná oblasť
Kunovská priehrada, mestské kúpalisko,
zimný štadión, informačná kancelária
mesta – INFOSEN. Mestské kultúrne
stredisko s rozpočtom 10,9 mil. Sk
poskytuje služby v Dome kultúry
v Senici, v amfiteátri, v Múzeu L.
Novomeského a v Dome kultúry
v Kunove. Mesto Senica poskytuje prís-
pevkovým organizáciám z rozpočtu
mesta príspevky spolu vo výške 18,5 mil.
na zabezpečenie ich činnosti a ďalšieho
rozvoja  (MsKS – príspevok vo výške
5 mil. Sk, RSMS – príspevok vo výške
13,5 mil. Sk). Významnou investičnou
akciou RSMS v tomto roku bude ukon-
čenie rekonštrukcie rekreačného zaria-
denia nad plážou a jeho sprevádzkova-
nie pred začatím letnej turistickej sezóny.
MsKS pokračuje v rekonštrukcii amfiteátra,
ktorá bude ukončená ku koncu mája
a letné kino podľa počasia je pripravené
premietať už v júni.

- rozpočet rozpočtových organizácií v ria-
dení mesta – Spojeného predškolského
zariadenia Senica, Základných škôl I., II.,
III., IV., Základnej umeleckej školy,
Centra voľného času Stonožka a Stre-
diska služieb škole Senica. Rozpočet na
úseku školstva na I. polrok t.r. je vo výške
43 734 000 Sk, z toho účelový bežný
transfer na mzdy, platy a odvody v sume
38 177 000 Sk a decentralizačná dotácia
Ministerstva financií SR vo výške
5 557 000 Sk  je účelovo určená na finan-
covanie bežných výdavkov na školstvo
a to na tovary a ďalšie služby. Táto dotá-
cia nepokrýva ani najnutnejšie výdavky
na energie, služby, materiál ako aj údrž-
bu zariadení a nezohľadňuje nárast cien
jednotlivých energií, čo má výrazný
dopad na prevádzku jednotlivých škôl
a školských zariadení. Školy už dnes
vykazujú neuhradené faktúry takmer vo
výške 1 mil. Sk. Potreba pre jednotlivé
školy a školské zariadenia v Senici je vyš-
šia  oproti rozpisu Ministerstva financií
SR o 8, 5 mil. Sk. Napriek tomu, že v roku
2002 sa vynakladali finančné prostriedky
na prevádzku škôl a školských zariadení
maximálne úsporne, návrh podrobného
rozpisu záväzného limitu výšky dotácie
MF SR na rok 2003 má klesajúci charak-
ter. Všetky ohlasy a upozornenia proti
nedostatočnému financovaniu bežných
výdavkov škôl sú opodstatnené a aj

v Senici sú vážnym problémom, ktorý nie
je vyriešený. Kapitálové výdavky vo
výške 16,5 mil. na rekonštrukciu striech,
plynofikácie, rekonštrukciu kotolní, špor-
tových ihrísk a na nákup hmotného
majetku boli požadované na MF SR,
avšak k dnešnému dňu ešte neboli
finančné prostriedky pre školy a školské
zariadenia rozpísané.

- návrh na dispozície s majetkom mesta
- rozvojový program mesta na volebné

obdobie 2002 – 2006, v ktorom v oblas-
tiach zdravotníctva, ochrany životného
prostredia, školstva, verejného poriadku,
dopravy a infraštruktúry, sociálnej oblasti,
kultúry, športu, obchodu a verejnopro-
spešných služieb, bývania a výstavby si
mesto stanovilo priority tak, aby sa
zachovala úroveň určitých služieb a do-
siahol sa aj rozvoj vo všetkých sférach
života mesta. V horizonte najbližších
rokov by sa mala uskutočniť spolu s pre-
chodom kompetencií na obce aj mestá
a reforma financií, od čoho očakávame
priaznivejšie podmienky pre investičné
zámery mesta.

- správa o činnosti hlavného kontrolóra za
I. štvrťrok 

- v rôznom  primátor informoval o priebe-
hu referenda v Senici a o pripravovaných
aktivitách  mesta. 

JUDr. Katarína  Vrlová
prednostka MsÚ

P R I S P E L I  
svojou prácou 

Na základe Dohody uzatvorenej
medzi Okresným úradom práce Senica
a Mestom Senica evidovaní nezamestna-
ní vykonávajú bezplatne pre mesto men-
šie obecné služby.  V Senici  bolo do
tohto projektu zatiaľ zapojených 125 ľudí,
ktorí zabezpečujú čistotu na verejných
priestranstvách, pri bytovkách,  v rekreač-
nej oblasti, asistujú na priechodoch pre
chodcov, kde v ranných špičkách dohlia-
dajú nad bezpečnosťou detí, pomáhajú
pri kultúrnych podujatiach v zariadeniach
mesta alebo pomocných administratív-
nych prácach.

Tieto u nás doteraz nevyužívané aktivi-
ty nezamestnaných spočiatku vyvolávali
zmiešané pocity spoluobčanov, preto
niektorí nezamestnaní odmietli vykonáva-
nie  služieb, no väčšina z nich sa do  slu-
žieb zapojila. Výsledok hádam  ocení aj
verejnosť, pretože si myslíme, že práca
týchto ľudí je tiež prínosom pre mesto.
Do konca roka budeme pokračovať v spo-
lupráci s Okresným úradom práce. Do
programu udržiavania pracovných návy-
kov evidovaných nezamestnaných
postupne zapojíme aj ďalších evidova-
ných nezamestnaných. V letnom období
okrem verejných priestranstiev sa chceme
sústrediť aj na údržbu areálov škôl, špor-
tovísk a detských zariadení.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ
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Rozpočet mesta
pre rok 2003

Druhé riadne zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva 24. apríla  schválilo rozpočet mesta pre rok
2003 nasledovne: bežné príjmy aj bežné výdavky vo
výške 105,567 mil. Sk, kapitálové príjmy vo výške
45,224 mil. Sk a kapitálové výdavky 44,949 mil.  Sk.
V rozpočte nie sú zahrnuté náklady na činnosť škôl
a Polikliniky, ktoré budú predmetom úpravy roz-
počtu v júni. Schválená bola tiež tvorba fondu Pro
Senica vo výške 1,1 mil. Sk, použitie fondu rozvoja
bývania vo výške 3,198 mil. Sk. Mesto plánuje ces-
tou úveru realizovať dostavbu budovy Polikliniky
(10 mil. Sk), I. etapu cyklotrasy (6,174 mil. Sk),
dobudovanie nového rekreačného zariadenia na
Kunovskej priehrade nad plážou (6,6 mil. Sk)
a chodník na IBV Kunov (146 tisíc Sk).

Celkový rozpočet výdavkov  vychádzal z možnos-
tí reálnych príjmov,  ktoré sa v podstate pohybujú na
úrovni roku 2002 (daň z nehnuteľností, dane z príj-
mov fyzických a právnických osôb, miestne poplatky,
príjmy z prenájmov, poplatok za odvoz odpadov,
cestná daň a pod.). Ovplyvnený bol poklesom správ-
nych poplatkov, úrokov z vkladov a najmä nižším
zostatkom z roku 2002 (5,637 mil. Sk), zostatok
z roku 2001 činil až 7,312 mil. Sk.

Kapitálové príjmy pozostávajú najmä zo spomína-
ného úveru, ku ktorému treba započítať úver zo štát-
neho fondu rozvoja bývania vo výške 14,672 mil. Sk.
Ten spolu s dotáciou vo výške 24,25 mil. Sk  bude slú-
žiť na dokončenie výstavby bytov pre mladé rodiny
(61 bytových jednotiek na Kolónii a 32 prerábkou
administratívnej budovy Agrostavu). Kapitálové príj-
my ďalej počítajú napríklad  s predajom budov za
3,74 mil. Sk a pozemkov za 1,3 mil. Sk. Bežné výdav-
ky sa pohybujú zhruba na úrovni roka 2002, ale
v rámci niektorých kapitol bolo potrebné realizovať
úsporné opatrenia, ktoré sa prejavili najmä poklesom
príspevku pre Rekreačné služby a Mestské  kultúrne
stredisko a ovplyvnia aj výkony Technických služieb,
ktoré sú síce finančne na úrovni roku 2002, ale pre
nárast cien energií znamenajú pokles výkonov.
Ostatné bežné výdavky (správa Mestského úradu,
Mestská polícia, hasičský zbor, detské jasle a pod.)
zostávajú v podstate na úrovni roku  2002. Zlý dopad
na rozpočet má fakt, že ceny za vývoz odpadu neod-
rážajú reálne náklady, a preto sa dotujú z rozpočtu
vo výške 2,3 mil. Sk na úkor iných aktivít.

V súčasnosti možno rozpočet považovať za otvo-
rený (nedostatok prostriedkov od štátu pre školy na
mzdy a bežné výdavky - najmä energie) a bude
potrebné ho v priebehu roka korigovať úpravami.
Mesto vyvíja aktivity zamerané na získanie vyšších
príjmov (napríklad vyšším úsilím pri vymáhaní pohľa-
dávok). Ak  bude potrebné, pristúpi k ďalším úspor-
ným opatreniam.

Ing. Milan Jurík
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Rozpočet vybraných ukazovateľov v roku 2003 a 2002
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Priestory na prenájom 
Mesto Senica ponúka k prenájmu nebytové

priestory v budove Hala-Kolónia na Hurbanovej
ulici. Priestory sú vhodné na administratívne
účely. Informácie na MsÚ Senica, oddelenie sprá-
vy majetku a regionálneho rozvoja, tel. č. 651
5001-4.
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Dočasné  parkovanie v meste
od 1. júla 

Docieliť dostupnosť 
parkovania 

Od 1. júla sa v meste zavádza kom-
plexný  systém  parkovania. Jeho cieľom
je  zabezpečiť  dostupnosť  parkovacích
miest  v centre  mesta  širokej  verejnosti
za  prijateľnú  cenu. Vybrané  finančné
prostriedky z poplatkov  za trvalé a dočas-
né  parkovanie  bude mesto  využívať  na
opravu  miestnych  komunikácií  a budo-
vanie  nových  parkovísk.

Doteraz   boli  v meste   Senica  dva
systémy  parkovania: 

3 strážené parkoviská (pri Mestskom
úrade, pred obchodným domom CIEĽ
a pred  predajňou  Domáce  potreby) pre-
vádzkované Technickými službami   systém
trvalého  parkovania vozidiel  na  vyhra-
denom verejnom priestranstve, ktorý  obča-
nia  poznali  prostredníctvom  vodorovné-
ho značenia pre konkrétne motorové
vozidlo s uvedením evidenčného čísla.

Tieto systémy parkovania zostávajú
naďalej v platnosti.  Od 1. júla  2003  bude
v centre  mesta  zavedená  zóna  dočasné-
ho parkovania vozidiel so systémom par-
kovacích lístkov. Parkovanie  bude  spo-
platnené  v pracovných  dňoch  od  8. do
16.  hod.

Zóna  dočasného  parkovania  vozidiel
sa  bude dotýkať nasledovných  miestnych
komunikácií a parkovísk:
P a r k o v i s k á :
- Robotnícka ul. pri domoch  č. 57, 58, 63
- Hviezdoslavova ul. pri potravinách

Jednota č. 311
- Moyzesova ul.  pred  domom  č. 839
- Hurbanova ul. pred  halou Kolónia č. 542
- Továrenská ul. pred športovou halou

č. 467
- Štefánikova ul. pri Poliklinike  č. 700
- J. Kráľa pri dome  č. 736
- parkovisko za OD Cieľ
- parkovisko za  VÚB
U l i c e :
- Robotnícka ul. č. 54 - 63
- Moyzesova ul. č. 828 - 834
- J. Kráľa č. 734, 735; 738, 739
- Hollého ul. č. 752, 753  

Parkovací  lístok v hodnote 10 Sk si  budú
môcť občania  kúpiť v prevádzkach, ktoré
sa nachádzajú v danej zóne. Konkrétne  pre-
vádzky  budú  uvedené  aj  na  informač-
ných  tabuliach  pri  vstupe  do  zóny.
Zoznam  predajcov  parkovacích  lístkov:
- Pokladňa  Mestského  úradu  v Senici
- Novinový  stánok  na  Robotníckej ul.
- Predajňa firmy  JOGIS  s.r.o.
- Predajňa K&H na  ul. J. Kráľa
- Kníhkupestvo ARKUS
- Stánok so  záhradkárskymi potrebami pri

športovej hale
- Novinový  stánok na Hurbanovej ul.č. 508   
- Papiernictvo  Eduard Rehák - ADIS
- Obuv v hale - Kolónia
- Kvetinárstvo za OD Cieľ
- Predajňa sušeného ovocia  za OD Cieľ
- Novinové  stánky  firmy UNIVERSALPRESS

Občania  budú mať  možnosť  kúpiť  si
aj celoročnú  parkovaciu  kartu  v hodnote

500 Sk  platnú  od  1.7.  2003  do  30.6.
2004.  Parkovacie  karty  bude  možné
kúpiť si od 15.  júna v pokladni  Mestského
úradu  v Senici.

Zvýhodnení  budú  občania,  ktorí  majú
trvalý  pobyt  v zóne  dočasného  parkova-
nia a sú majiteľmi motorového vozidla.
Cena celoročnej parkovacej známky bude
v danom prípade  200 Sk na rok. 

Zóny dočasného parkovania budú kon-
trolované Mestskou políciou v Senici.

J.H. 

Prvé platné referendum v SR

Senica zostala pod hranicou 50 percent 
Referendum 16. a 17. mája, v ktorom oprávnení občania odpovedali na otázku

Súhlasíte s tým, aby  sa Slovenská republika stala  členským štátom Európskej únie?
bolo prvým platným referendom v histórii SR. Celková 52,15 percentná účasť voličov
na referende historického významu  však bola  nižšia, ako sa očakávalo.  

Do  10 hlasovacích  miestností pre referendum  v Senici prišlo zo 16 174 zapísaných
oprávnených občanov 7 684 (47,51 percentná účasť), ktorí  vstup do Európskej únie pod-
porili 7 099 hlasmi (93,42%). Okrskové komisie pre referendum vydali  7 684 hlasova-
cích lístkov, z ktorých bolo odovzdaných 7 681 a o platných bolo 7 599

Okrsok zapísaní vydané %účasti %za vstup %proti
hl.lístky

Čáčov 800 352 44,00 89,02 10,98
HOS 1 788 774 43,29 93,19 6,81
Gymnázium 1 744 935 53,61 94,70 5,30
ZVaK 1 758 758 43,12 93,40 6,60
Dom kultúry 1 645 826 50,21 93,15 6,85
II. ZŠ 2 069 997 48,19 92,91 7,09
Dom.dôchod.  1 956 878 44,89 93,28 6,72
IV. ZŠ 1 922 859 44,69 95,21 4,79
III. ZŠ 2 103 1 090 51,83 93,73 6,27
Kunov 389 215 55,27 91,12 8,88

bar

Veľký záujem 
o poradenstvo

Priestory veľkej zasadačky   MsÚ (na
prízemí)  29. apríla  slúžili Poradni pre
verejnosť, ktorá  začala poskytovať pomoc
prvým záujemcom. Prvú „pracovnú"
Poradňu sprevádzal veľký záujem verej-
nosti. Klienti prichádzali už polhodinu pred
otvorením. Zo slov koordinátorky dobro-
voľného pracovného tímu  RNDr. O.
Ulehlovej vyplynulo, že poradňu v ten deň
navštívilo 30 občanov.

„Požadovali predovšetkým rady práv-
neho charakteru. Najviac práce mali dvaja
právnici, no ani ostatní naši odborníci sa
nenudili," povedala O. Ulehlová a dodala:
„Náš tím odborníkov pracuje aj v čase
medzi konaním poradní, pretože nie všet-
ky problémy, s ktorými sa na nás občania
obrátia, sa dajú vyriešiť na mieste. Preto
niektorí navštívia Poradňu viackrát, aby
sme pomohli ich problém doriešiť do maxi-
málne možnej hranice." 

V Poradni pre verejnosť poskytuje tím
odborníkov bezplatné služby verejnosti
z oblasti právnej,  sociálnej, psychologickej
alebo všeobecnej osobnostnej problemati-
ky  Poradňa je občanom k dispozícii vždy
posledný utorok v mesiaci, čiže  bola 27.
mája (v čase našej uzávierky) a v ďalšia
bude 24. júna v čase od 13. do 18. hod. 

bar

S bývalými pracovníkmi

O zámeroch mesta
V malej zasadačke Mestského úradu

sa 6. mája zišli bývalí pracovníci, ktorí
z tejto inštitúcie odchádzali do dôchod-
ku, a bývalí funkcionári mesta, aby si  na
neformálnom  posedení  pripomenuli
spoločne strávené roky na radnici. 

Prijal ich primátor mesta RNDr. Ľubo-
mír Parízek a prednostka MsÚ JUDr.
Katarína Vrlová, aby všetkým poďakovali
za prácu, ktorú za roky svojho pôsobenia
na úrade vykonali v prospech Senice.
„Výsledky vašej  práce je vidno na kaž-
dom kroku. My dnes nadväzujeme na
to, čo sa tu  pred rokmi začalo budovať.
Rozbehli sme mnohé nové investičné
akcie,  ktoré budú znamenať  ďalší
rozvoj Senice," pripomenul okrem iného
primátor. 

Prednostka K. Vrlová oboznámila
bývalých spolupracovníkov so zmenami,
ktoré sa udiali v samospráve v posled-
nom čase. Pozornosť sústredila hlavne na
nové kompetencie, ktoré mesto prevzalo
od štátu. Do zriaďovateľskej pôsobnosti
MsÚ prešlo napríklad školstvo a zdravot-
níctvo. V tomto roku bol na MsÚ vytvo-
rený Spoločný obecný úrad, ktorý zabez-
pečuje výkon agendy územného pláno-
vania a stavebného poriadku pre  22 obcí
Senického okresu. V besede predstavite-
lia mesta odpovedali  na mnohé otázky
dotýkajúce sa riešenia problémov
v súčasnoti a ďalšieho rozvoja mesta.
Bývalí pracovníci si tiež zaspomínali  aké
úlohy sa riešili v meste v čase ich aktívne-
ho pôsobenia na úrade.  

Primátor mesta každému z 28 pozva-
ných hostí venoval spomienkový darček. 

bar
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Viete, kto vás zastupuje?
◗ Mária Bezdeková 

Narodila som sa
v Krušovciach,
okres Topoľčany.
Ako 5-ročná som sa
s rodičmi a súro-
dencami presťaho-
vala do Senice.
Navštevovala som
tu základnú školu
a po nej som absol-
vovala stredoškol-

ské vzdelanie. Po maturite som sa zamest-
nala na podnikovom riaditeľstve
Reštaurácie Senica, kde som pracovala do
roku 1979. 

V tom čase vznikol v Senici Mestský
dom kultúry. Keď mi ponúkli prácu
v tejto organizácii na oddelení záujmovo
umeleckej činnosti, rada som ponuku
prijala. MsDK sa neskôr premenovalo
na  Mestské kultúrne stredisko a tu
pracujem dodnes, pretože ma veľmi baví
práca s ľuďmi a organizovanie rôznych
podujatí.

V Senici  som prežila mnoho šťastných
a významných dní (narodili sa mi 2 syno-
via a mám jedného vnuka), ale ako mno-
hých  neobišli ma ani tie menej šťastné
chvíle. Vždy som ich  však dokázala pre-
konať aj vďaka mojej zaujímavej práci. Za
24 rokov som v nej spoznala množstvo
výnimočných ľudí a snáď som aspoň
malou mierou prispela k tomu, že v našom
meste je kultúra na veľmi dobrej úrovni. 

Senicu možno označiť za mesto, kde
sa rozvoju kultúry venuje veľká pozor-
nosť a adekvátne tomu sa aj vytvárajú
podmienky. Rozvoj aktivít vidno na
množstve rôznych krúžkov, združení,
súborov, ktoré na celoštátnej úrovni
dosahujú v rôznych žánroch výrazné
úspechy. Napriek tomu sa ozývajú hlasy,
že v Senici nie je žiadna kultúra, niet kam
ísť a pod.  Čo si myslíte o týchto vyjadre-
niach?

V každej oblasti je vždy čo vylepšovať,
dotvárať, a tak je to aj s kultúrnym životom
v našom meste. Nestotožňujem sa však
s názorom niektorých mladších, či starších
obyvateľov Senice, že nemajú možnosť
kultúrne sa vyžiť, prípadne realizovať. Bol
by to veľmi dlhý článok, keby som začala
vymenúvať všetky krúžky a súbory - taneč-
né, hudobné, spevácke a divadelné, ktoré
pôsobia v našom meste. Mnohé oveľa
väčšie mestá  nám závidia našu rôznorodú
a bohatú možnosť sebarealizácie sa mla-
dých i starších ľudí. Máme tiež výborné
informačné strediská. Mne chýbajú
v našom meste strediská pre mladé
mamičky s deťmi. Asi pred dvoma rokmi
som sa pokúšala vytvoriť takéto stredisko,
avšak ako mnohé iné zaujímavé aktivity aj
toto zlyhalo na otázke financií.

Je mi ľúto, že v dnešnej náročnej dobe
sa aj v našom meste nájdu ľudia, ktorí sa

utiekajú k drogám, alkoholu a k lacnej
pasívnej kultúre na rôznych diskotékach.
Práve tu nedostatočnou kontrolou a veľa-
krát ľahostajnosťou rodičov sa stretávame
s tým, že maloleté deti sú účastníkmi
zábavných podujatí, kde sú častokrát zne-
užívané a nabádané k rôznym pochyb-
ným aktivitám. 

Mestské zastupiteľstvo vás zvolilo za
predsedníčku komisie vzdelávania a kul-
túry a ZPOZ. Aké ciele ste si stanovili
v tejto funkcii? 

Členmi komisie sú fundovaní odborní-
ci. Budeme sa snažiť, aby sme našou  čin-
nosťou boli nápomocní všetkým kolektí-
vom, súborom a združeniam v meste. Ako
poslankyňa mám možnosť i sobášiť. Táto
práca ma nesmierne zaujala a nachádzam
v nej veľkú radosť a potešenie. Priala by
som si, aby boli všetky deti, ktoré uvíta-
vam do života, ale aj ostatné, šťastné, aby
vyrastali v mieri a zdraví. A tiež, aby mla-
domanželia, ktorých zosobášim, prežili
spoločne krásny a zmysluplný život. Život
vo dvojici, kde si ľudia majú čo povedať
vždy a za každej situácie, je najväčším
šťastím každého z nás.

Ste poslankyňou za SMER vo voleb-
nom obvode č. 6 na sídlisku Sotina. Ako
chcete riešiť problémy tohto sídliska? 

V minulom roku som sa rozhodla kan-
didovať v komunálnych voľbách za
poslankyňu do mestského zastupiteľstva
v obvode, v ktorom žijem už 20 rokov.
Túto časť mesta - známu ako stará Sotina -
si pamätám od jej začiatku budovania.
Leží síce na periférii mesta, ale v posled-
nom období   vybudovaním novej cesty,
vysadením stromov a udržiavaním čistoty
tu vzniká pekná časť Senice. Pochopiteľne
sa nájdu aj nedostatky a problémy, ale tie
sú vždy a my sme tu preto, aby sme ich
riešili. Všetko je v ľuďoch. Ak budú viace-
rí, ktorým záleží na tom, v akom prostredí
oni a ich deti žijú, o to ľahšie sa budú rie-
šiť. Chcem byť nápomocná všetkým oby-
vateľom Sotiny, ale tiež - ak to bude
v mojich silách - aj ďalším občanom nášho
mesta. I v minulosti som sa vždy zaujímala
o veci verejné, pôsobila som aj v rôznych
združeniach a viac rokov som pôsobila
v mestských (občianskych) výboroch,
zúčastňovala som sa brigád v okolí svojho
bydliska a mala som radosť z toho, keď
som mohla prispieť aspoň malým pričine-
ním k niečomu dobrému a užitočnému.
Nemám rada ľahostajnosť ľudí, ktorí doká-
žu len kritizovať a posudzovať.

Veľmi si cením dôveru ľudí, ktorí mi
dali svoj hlas a dúfam, že ich nesklamem.
V Mestskom zastupiteľstve pracuje 25
poslancov a môžem zodpovedne prehlá-
siť, že som sa v ňom zatiaľ stretla v veľmi
dobrými a snaživými ľuďmi. Ešte som stále
iba na začiatku všetkého a budem veľmi
rada, keď si budem môcť na záver tohto
volebného obdobia povedať, že som bola
prospešná a úspešná.

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

�tudentský parlament
Študentský parlament, ako poradný

orgán primátora, bol konštituovaný na
podnet primátora mesta RNDr. Ľubomíra
Parízka. V Študentskom parlamente, kto-
rého predsedom  je Jaroslav Cigánek,
majú zastúpenie všetky štyri stredné školy
v Senici. Každú reprezentuje päť zástup-
cov. Študentský parlament, ktorý sa riadi
svojim štatútom, má pravidelné zasadnu-
tia, na ktorých sa zúčastňuje primátor
mesta Senica. Študenti majú možnosť
aktívne sa zapájať do riešenia problémov
samosprávy a dávať vedeniu mesta
námety na zlepšenie práce s mládežou. 
Členovia Študentského parlamentu:
- Gymnázium: Jaroslav Cigánek, Peter

Siwiec, Ivan Štefek, Alena Kováčová,
Lucia Kováčová 

- Obchodná akadémia: Lenka Havlová,
Martina Břízová, Monika Zámečníková,
Žaneta Čelústková, Bohdana Ondráš-
ková

- Stredné odborné učilište: Veronika
Hasíková, Monika Škanderová, Roman
Čeliga, Mariana Iskrová, Martina
Bojanovská

- Súkromná stredná škola podnikania:
Milan Rýzek, Mária Závodská, Igor
Tomeček, Eva Horvátová, Veronika
Dorotková I.T.

O mo�nostiach 
podnikania 

Sedemčlenná delegácia členov Obec-
nej rady švajčiarskeho mesta Herzogen-
buchsee na čele so starostom zavítala do
Senice 25. apríla.  Na radnici ich prijal
primátor mesta RNDr. Ľ. Parízek (na foto
v strede, vľavo starosta Herzogenbuch-
see, vpravo P. Horváth).

Primátor predstavil naše mesto, jeho
súčasnosť i zámery ďalšieho rozvoja.
Pripomenul mnohé aktivity, ktoré vedú
k získaniu ďalšieho zahraničného investo-
ra do Senice. Hosťom priblížil tiež región
Záhorie. Švajčiarskych  poslancov zaují-
mali  možnosti športovania v našom
meste, kultúrne aktivity a podmienky na
podnikanie. Delegácia v rámci  programu
navštívila aj Oreské, Skalicu a Smrdáky.

Text a foto bar  
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- bol v úzkom kontakte v posledných 10
dňoch pred vznikom prvých príznakov
so suspektným (podozrivým) prípadom
alebo pravdepodobným prípadom

- vrátil sa z postihnutej oblasti, t. j. oblasti,
v ktorej dochádza k prenosu ochorení na
SARS, v časovom odstupe nie dlhšom
ako 10 dní pred vznikom príznakov.
Pravdepodobný prípad je suspektívny
prípad s rentgenologickým potvrdením
zápalu pľúc 

Cestovatelia vracajúci sa z postihnu-
tých oblastí musia venovať pozornosť svoj-
mu zdravotnému stavu a vyhľadať lekár-
sku pomoc. Ak je možné obmedziť cesty
do juhovýchodnej Ázie.

MUDr. Katarína Naďová, MPH
riaditeľka ŠZÚ Senica

Zdravotnícke okienko
Záva�ný akútny 

respiračný syndróm
Servece acute respirátory syndrom - SARS

Od 1. novembra 2002 do 21. mája
bolo Svetovou zdravotníckou organizá-
ciou (ďalej WHO) hlásených 7 956 prav-
depodobných prípadov ochorení na závaž-
ný akútny respiračný syndróm (SARS) z 31
krajín sveta. Najviac postihnutou krajinou
je Čína, vrátane Hongkongu,  ako špeciál-
neho administratívneho regiónu Singapur,
Kanada a Vietnam. 

Ako to začalo? Od polovice novembra
2002 do začiatku februára tohto roku pre-
biehala na juhu Číny v provincii
Guangdong epidémia atypických (nety-
pických) zápalov pľúc. Postihovala pre-
dovšetkým zdravotníckych pracovníkov
a rodinných príslušníkov už chorých osôb.
Napriek intenzívnemu pátraniu nepodari-
lo sa odhaliť pôvodcu nákazy spôsobujú-
ceho epidemické šírenie infekcie.

Koncom februára cestoval 47-ročný
Američan, dlhodobo žijúci v oblasti juho-
východnej Ázie, zo Šanghaja do Hanoja.
Už počas cesty mal problémy a po prílete
bol ihneď hospitalizovaný s akútnym
respiračným syndrómom. Po niekoľkých
dňoch bol prevezený do nemocnice
v Hongkongu, kde 13. marca zomrel.
Následne v hanojskej nemocnici ochorelo
viac ako 20 zdravotníckych pracovníkov
a ďalší ochoreli v Hongkongu. Priebeh
ochorenia bol u mnohých pacientov veľmi
ťažký. Postupne boli evidované ďalšie
a ďalšie ohniská nielen v Hongkongu, ale
aj Singapure. Ako pôvodcovia boli podo-
zrievaní postupne Mykoplasma pneumo-
nie, vírus chrípky B, vírus z čelade
Paramyxovirusov. Až 16. apríla tohto roka
bol hlásený definitívny  pôvodca, ktorým
je vírus patriaci do čelade koronavírusov
a dostal meno Human Pneumonia -
Associated coronavirus.

Prameňom tejto nákazy je človek.
Prenos pôvodcu sa pravdepodobne usku-
točňuje kvapôčkami priamo, ale aj nepria-
mo. Nie je vylúčený prenos vzduchom,
ale aj fekálne - orálny prenos, t. j. prostred-
níctvom stolice a kontaminovaných (zne-
čistených) rúk stolicou. 

Vnímavosť voči nákaze je všeobecná.
Ochorenie sa prejaví od prvého styku
s chorým od 2 do 10 dní. Prvými príznak-
mi sú horúčka viac ako 38°C, niekedy
sprevádzaná zimnicou, malátnosťou,
bolesťou svalov, ale aj veľmi ľahkými prí-
znakmi zo strany dýchacieho systému
a hnačkou.  Vlastné ochorenie sa prejavu-
je suchým kašľom, dušnosťou.

Už 31. marca tohto roku WHO odpo-
ručila definíciu tzv. Suspektný a pravdepo-
dobný prípad SARS. O Suspektnom podo-
zrivom prípade SARS hovoríme vtedy, ak
sa u postihnutého objaví teplota vyššia
ako 38°C, kašeľ a ťažkosti s dýchaním
a súčasne spĺňa jedno s nasledujúcich
kritérií:

Do pozornosti diabetikom 
Diabetes mellitus je ochorenie so

vzrastajúcim trendom výskytu.
Nesmierne poškodzuje organizmus
a liečba je náročná na náklady. Napriek
tomu sa z cukrovky  stáva spoločník na
celý život pre pacienta, tak aj pre lekára.
Obaja sú viazaní jednou reťazou od
prvého dňa diagnostikovania. Je veľmi
dôležité, aby mal  pacient o tejto choro-
be  čo najviac informácií. Potom môže
dodržiavať stanovené zásady a vyhýbať
sa možným komplikáciám. Pacient nezo-
miera na cukrovku, ale na jej zákerné
komplikácie.

Podľa štatistických údajov počet cho-
rých na diabetes mellitus v SR v roku
2000 bol 256 138 osôb, pričom na dia-
betes mellitus I. typu trpelo 20 169 a II.
typu 231 356 ľudí. Ženy s ochorením na
cukrovku prevažujú približne o jednu tre-
tinu. V spomenutom roku napríklad trpe-
li na chronické komplikácie cukrovky
nasledovné počty pacientov: Diabetická
nefropatia 19 435, Diabetická retinopatia
44 346, Angína 34 956, Infarkt myokardu
15 249, Cievna mozgová príhoda14 543. 

Cukrovka nebolí ani keď ju pacient
dostane, ani keď je diagnostikovaná. Keď
sa však bolesť objaví, už je väčšinou
neskoro. Nedovoľte, aby vás začala bo-
lieť. Nedovolíte to vtedy, keď vstúpite do
vznikajúcej základnej organizácie.
Prostredníctvom kvalifikovaných zdravot-
níckych pracovníkov  získate dostatočné
vedomosti, ktoré vás naučia s cukrovkou
žiť nie ako s nepriateľom, ale so spoloč-
níkom, ktorý sa stal našou súčasťou.
Rozhodol som sa oživiť činnosť zaniknu-
tej ZO Zväzu diabetikov Slovenska
v Senici.  Viedla ma k tomu skutočnosť,
že i ja som nedávno rozšíril rady ľudí
s týmto ochorením

Záujemcovia o členstvo volajte č. t.
0903/536 659 alebo 0907/436 501.
Ustanovujúca schôdza bude 25. júna
o 15. hod. v zasadačke MsÚ na prízemí. 

Jozef Kocian

Tajuplná 
Si tajuplná ako noc plná hviezd,
dúfam, že ti môžem aspoň jednu zniesť.
Jedna hviezda celkom postačí,
aj tak sa mi ihneď zapáčiš. 

Si tajuplná ako každodenný slnečný svit,
ja byť šťastným človekom, 
s tebou musím žiť.
Žiť s tebou je úžasný sen,
myslím, že som stvorený iba preň.

Si tajuplná ako v lete sneh, 
za tebou doplávam aj na druhý breh.
Aj keď je to trochu ďalej,
existuje ešte nádej. 

Peter Karban, 12 rokov 
Člen redaktorsko-moderátorského 

krúžku CVČ

Preukázali 
znalosti o meste

Dňa 13. mája sa uskutočnilo v Múzeu
Ladislava Novomeského v Senici vyhod-
notenie školských kôl už 8. ročníka vlasti-
vednej súťaže Senica - moje mesto.
Organizátori súťaže MO Matice sloven-
skej, Záhorská knižnica a Mesto Senica sa
snažili aj v tomto ročníku  prostredníctvom
nej prehĺbiť poznatky z histórie i súčas-
nosti mesta medzi 11 až 14 ročnými
deťmi. V tomto roku sa do súťaže zapojilo
557 žiakov z troch senických ZŠ a gymná-
zia. Vyhodnotených bolo 6 žiakov  z kaž-
dej školy.

II. ZŠ 
(celkom bolo zapojených 172 žiakov)
Martin Horňák, Gabriela Rehušová
Tatiana Kolényová, Petra Fančovičová
Eva Rýzková, Jozef Horňák

III. ZŠ (115 žiakov)
Kristína Štefková, Hana Mičová
Nikoleta Slováková, Martin Demko
Dáša Horná, Anton Cibula

IV. ZŠ (150 žiakov)
Petra Moravčíková, Terézia Rehušová
Mária Huťťová, Radko Macenauer
Jana Kučeráková, Mária Herudová

Gymnázium (120 žiakov)
Adriana Svobodová, Peter Siwiec
Peter Nemrava, Adriana Plačková
Juraj Šipold, Zuzana Šajánková

Súťaž ako každoročne vyvrcholí mest-
ským kolom, ktoré sa bude konať  27. mája
v Dome kultúry v Senici,  v ktorom budú
súťažiť a každú školu reprezentovať 4-
členné družstvá.  Poďakovanie za prípravu
žiakov na súťaž patrí predovšetkým učite-
ľom Mgr. Ivane Horňákovej z II.ZŠ, Mgr.
Ľubici Jankovičovej z III.ZŠ,  Mgr. Jánovi
Došekovi zo IV.ZŠ a Mgr. Anne
Hanákovej z Gymnázia.
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Ponuka CVČ na jún
✎ 7. 6. Deň „D“ 

zábavný program a súťaže pre deti
Slovenského hodvábu od 9. - 12. hod.,
futbalový štadión

✎ 11. 6. „So 100nožkou do 100rôčkov“
Vernisáž literárnej a výtvarnej súťaže
od 10. hod., CVČ (výstava trvá do 25.
júna)

✎ 13. 6. Stonožkin táborák
dvor u Čajkov, CVČ, hry, súťaže,
koncert hudobných skupín a sólistov,
táborák, opekanie, pesničky s gitarou,
začiatok o 17. hod.

✎ 18. 6. 
Stretnutie externých pracovníkov CVČ
od 16.30 hod. v CVČ

✎ 20. 6. Poďte s nami na výlet
o 8. hod. od CVČ, výlet do Bratislavy,
návšteva trojrozmerného kina a ZOO
(pre najaktívnejších členov krúžkov
CVČ)

✎ 25. 6. 
Okresná súťaž mladých záchranárov od
9. hod. Šaštín-Stráže - Gazarka

Jubilejné stretnutie �kôl 
4. Základná škola v Senici na

Mudrochovej ulici, nositeľka certifikátov
Škola podporujúca zdravie, Unicef
a Pohyb - zdravie - krása, zorganizovala
24. apríla už desiate športové stretnutie
žiakov družobných škôl 4. ZŠ Senica, ZŠ
Hodonín na Očovskej ul. a Haupschule
Hohenau.

Reprezentanti jednotlivých  škôl podali
vynikajúce výkony. Divákov však zaujali
najmä mimoriadne vyrovnané súboje
senických a hodonínskych žiakov.
Zahraničné delegácie vyjadrili veľkú spo-
kojnosť s organizáciou náročného poduja-
tia. Riaditeľ školy Mgr. Branislav Grimm
dostal  pozvánky už na jesenné družobné
stretnutie mladších žiakov i umeleckých
súborov školy do Hodonína.  S akým
výsledkom skončilo stretnutie? Putovný
pohár po ročnom „prenájme" musela hos-
titeľská škola zapožičať športovcom
z Hodonína. Riaditeľstvo školy ďakuje za
prípravu podujatia predmetovej komisii
telesnej výchovy, ktorej predsedníčkou  je
pani učiteľka Eleonóra Ličková.
Umiestnenia v jednotlivých športových dis-
ciplínach:
futbal 
- Hodonín, Senica, Hohenau
vybíjaná ml. dievčatá
- Senica, Hodonín
volejbal dievčatá
- Hodonín, Senica, Hohenau
basketbal chlapci
- Hodonín, Senica, Hohenau
prekážková dráha 
- Senica, Hodonín, Hohenau
stolný tenis 
- Hodonín, Hohenau, Senica

Celkové poradie: 1. m. Hodonín 18 b., 2.
m. 4. ZŠ Senica 16 b., 3. Hohenau 8 b. 

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu ŠPZ

Organizátori Senica 2003
vyslali dobrý signál

Scream a Sonny 
medzi najlep�ími

Majstrovstvá Slovenska Senica 2003
Slovenskej tanečnej organizácie v dis-
ciplínach IDO sa po  druhýkrát konali
v Senici 10. a 11. mája.  Tanečná skupina
SCREAM Senica sa teší získaným titu-
lom  majster Slovenska a vicemajster
Slovenska v ôsmich disciplínach  a z jed-
ného  tretieho  miesta.

Na majstrovstvách Slovenska  sme  pri-
vítali v Dome kultúry v Senici rekordných
770 tanečníkov z celého Slovenska, ktorí
v zápolení o 18 titulov majstra Slovenska
v tancoch  IDO predvádzali svoje taneč-
né umenie  v disco – dance, hip – hop
a electric bogie. Najpočetnejšou taneč-
nou skupinou boli Lentilky Žilina,  ktoré
súťažili v 11 disciplínach a SCREAM
Senica, ktorý nominoval tanečníkov do 9
disciplín.  

Počas  dvoch súťažných dní sa po
vyraďovacích kolách  do večerného finá-
le dostali najúspešnejší tanečníci a taneč-
né skupiny. Finálový večer 10. mája otvo-
ril primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek
krátko potom, keď všetci tanečníci vo
vestibule pri videoprojektore dospievali
slovenskú hymnu  po víťazstve našich
hokejistov nad Českom na svetovom
šampionáte. Skvelá nálada a radosť
z výkonov, ale už tanečných,  sa niesla
obidvoma dňami. Organizátori, ktorými
boli Tanečná skupina SCREAM, MsKS
a Mesto Senica, zvládli spolu so svetel-
nou réžiou zabezpečovanou LASER LIVE
Bratislava a hudobnou réžiou  Stanislava
Parízka  do bodky svoje úlohy. Do odbor-
nej poroty zasadli 8 porotcovia, ktorí sa
pri hodnotení striedali tak, aby žiaden
porotca nehodnotil svoj súbor. Členmi
poroty bola aj prezidentka Slovenskej
tanečnej organizácie  Hana Švehlová
a vedúci Tanečnej školy z Prostějova Jiří
Hubený.  Moderátormi dvoch súťažných
dní boli Jozef Stolárik a Martin Lidaj.
V kultúrnom vstupe privítali diváci spevá-
kov Janka Slezáka a Lenku Derdovú. 

Najväčšie obavy z ubytovania približ-
ne 700 tanečníkov sa podarilo vyriešiť vo
všetkých ubytovacích kapacitách v Senici
a v okolí.  Po tejto vynikajúcej prehliadke
veríme, že budeme úspešní pri rozhodo-
vaní Medzinárodnej tanečnej organizá-
cie o mieste konania Európskeho šampio-
nátu v roku 2004, pretože sme jedným
z kandidátov o usporiadanie tejto súťaže.

Senické skupiny Scream a Sonny zís-
kali ocenenia v týchto disciplínach: 
disco – dance duo HVK
1. miesto – Natália Blahová, Zuzana
Závodná – SCREAM Senica 
4. miesto – Zuzana Gašparová, Ina
Kopecká – SCREAM Senica

disco-dance skupina HVK
2. miesto – SCREAM Senica
disco -  dance formácie DVK
2. miesto – SCREAM Senica
5. miesto – SONNY Kuriatka Senica
disco – dance formácie JVK
2. miesto – SCREAM Senica
4. miesto – SONNY Senica
Disco – dance sólo  HVK
1. miesto - ženy Natália Blahová – SCRE-
AM Senica
Disco –dance duo DVK
3. miesto – Monika Kušnírová, Simona
Morávková – SCREAM Senica
Hip –hop duo JVK
1. miesto -  Dominika Kocourková, Janka
Planková – SCREAM Senica
Disco –dance skupiny DVK
2. miesto – SCREAM Senica
Disco – dance formácia HVK
1. miesto – SCREAM Senica
2. miesto – SONNY Senica

Majstrovstvá Slovenska Senica 2003
rozhodli o nominácii tých najlepších  na
európske a svetové súťaže a tak kolotoč
tanca pokračuje ďalšími súťažami
v Poľsku, v Čechách, v Nemecku, kde už
tanečníci reprezentujú nielen svoj súbor,
ale hlavne Slovensko, ktoré chceme
zviditeľniť aj my, hoci len na tanečnom
parkete.

Zo súborov  podľa počtu získaných
medailí sa do prvej trinástky dostali súbo-
ry: Lentilky Žilina, SCREAM Senica, JUM-
PING Močenok, GRIMMY Prešov, DEEP
MARTICO Martin, ASSOS Bratislava,
FRESH Krupina, STINGS Detva, STELLA
Považská Bystrica, SONNY Senica,
AURA Trenčín, KLIK – KLAK Vráble
a TREND Poprad.  Všetky súbory potvrdi-
li vysokú úroveň tanečných disciplín na
Slovensku a sú na najlepšej ceste obhájiť
svetové prvenstvo, ktoré Slovensku priz-
nala podľa výsledkov na medzinárodných
súťažiach  medzinárodná tanečná organi-
zácia v minulom roku.

Katarína Vrlová

Monika Kušnírová a Simona Morávková –
3. miesto disco-dance duo DVK.
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Chodníkoví cyklisti
Cyklisti na chodníkoch v našom meste

sú veľmi nepríjemným javom. Pred pár
rokmi boli na chodníkoch v Senici vyznače-
né cyklistické trasy. Odvtedy sa jazdí po
chodníkoch aj napriek tomu, že tieto trasy
už dávno neexistujú. 

Dokážem pochopiť, keď vidím na chod-
níkoch bicyklovať sa deti do 10 rokov. Keď
však kráčam s plnými nákupnými taškami,
vedľa poskakuje vaše 3-ročné dieťa a zrazu
sa vám spoza chrbta ozve zvonček bicyk-
la... Otočím sa a na moje prekvapenie  to
nie je malý cyklista, ale dospelý človek, kto-
rému prekážam v plynulej jazde po chod-
níku.  Neviem teda kadiaľ mám chodiť, aby
som sa cítila neohrozená. Po vozovke? Som
ja, ako chodec, kde sú popri vozovkách
chodníky, účastníkom cestnej premávky,
alebo by nimi mali byť títo „chodníkoví cyk-
listi?" Tento jav mi vždy zdvihne adrenalín
a nezdržím sa poznámky typu - taký veľký
a bojí sa jazdiť po vozovke a pod. Keby ste
počuli akými výrazmi bývam za tieto ušti-
pačné poznámky titulovaná, aj  chodník by
sa červenal. Nečudujte sa mi za názor.
Moju známu takto zrazil bicyklista, keď išla
od lekára. Spadla dolu tvárou na chodník,
narazila si rameno a nie vlastnou vinou pre-
dĺžila PN.

Myslím si, a určite nie som sama, že by
sa naše mestské zastupiteľstvo malo zamys-
lieť nad týmto problémom a snažiť sa nájsť
riešenie v spolupráci s mestskou alebo
dopravnou políciou. V poslednom vysielaní
TV SEN sa hovorilo o dopravnej výchove
detí. Nezdá sa vám, vážení dospelí, že by
nezaškodilo prevychovať aj týchto „chodní-
kových cyklistov".

Dana Kristiníková

Ďalší kamienok 
do mozaiky úspechov

Či chceme alebo
nie, sme súčasťou
Európy - historicky aj
geograficky a po
nedávnom referen-
de budeme i súčas-
ťou jej ekonomic-
kých štruktúr. Je
preto úplne logické

získavať o danej realite čo najviac informá-
cií a poznatkov, ale aj s patričnou dávkou
hrdosti ukázať Slovensko ako krajinu ľudí,
ktorí dokázali v každom čase vytvárať obdi-
vuhodné veci, obohacovať históriu európ-
skeho regiónu, podávať štafetu umu
a múdrosti z pokolenia na pokolenie. 

Teraz sme na rade my, mladí. Ako obsto-
jíme? Otvárajú sa pred nami nové možnos-
ti. Aby sme ich vedeli správne využiť, musí-
me byť dobre pripravení, a práve tu je neza-
stupiteľné miesto školy - aj tej našej. 

Európa v škole je medzinárodný projekt
spojený so súťažou. Jeho gestormi sú me-
dzinárodné organizácie: Rada Európy,
Európsky parlament, Komisia EÚ, Európsky
kultúrny fond. Na Slovensku tento projekt
od roku 1992 podporuje Ministerstvo škol-
stva SR, Informačná kancelária Rady
Európy v SR, Európske informačné centrum
v SR, Dom Európy v Bratislave. Európa
v škole je považovaná za jeden z nástrojov
proeurópskej výchovy detí a mládeže. 

Naša „Dvojka" opäť dala o sebe vedieť.
Vlaňajšia účasť na spomínanej súťaži nám
priniesla čestné uznanie, tento rok sme si
boli prevziať medailu a diplom Rady
Európy priamo v Bratislave v priestoroch
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.
Celoštátna porota posudzovala 1327 prác
z celého Slovenska. Medailou ocenila tri
súťažné práce. Je pre nás cťou, že medzi
nimi bola i naša s názvom Dar Európe.

Sedemčlenný kolektív našich deviatakov -
Radovan Černek, Ľubomíra Deáková,
Martin Hartmann, Filip Hladík, Stanislav
Nemčok, Eva Vlasáková, Jozef Zich - pod
vedením učiteľov RNDr. Petra Poláka a Mgr.
Márie Vizváryovej vytvoril prácu inšpirovanú

slovenskými bankovkami. Zo siedmich ban-
koviek utvorili dar Európe - akúsi fikciu kvetu
so siedmimi lupeňmi. Kvet odovzdáva
Slovensko Európe pred všetkými európsky-
mi štátmi a postupne rozpráva o tom, čo jed-
notlivé výtvarné zobrazenia na bankovkách
zachytávajú (osobnosti Slovenska v historic-
kých súvislostiach). 

Okrem oficiálneho ocenenia, na ktoré
sme hrdí, nás potešil nielen dobrý pocit
z pekného diela, ale aj úspech, ktorý naša
práca zožala na výstave ocenených prác
v Mestskom múzeu v Bratislave. 

K blížiacim sa 40. narodeninám našej
školy chceme aj toto ocenenie pribaliť
k mnohým ďalším, na ktoré môže byť naša
„Dvojka" pyšná. M. V. 

Mamičkám k sviatku
Druhú májovú nedeľu vzdávame úctu

nositeľkám života - našim matkám. Pri
tejto príležitosti pripravili pani učiteľky
s deťmi z MŠ na Robotníckej ulici krásny
program pre mamičky. 

Dňa 6. mája v popoludňajších hodinách
sa mamičky usadili v hojnom počte na
maličké stoličky svojich ratolestí. Privítala
ich pani riaditeľka Púpalová, ktorá v mene
celého kolektívu  prítomným mamičkám
zablahoželala k ich sviatku. Vystúpenie
začali  najmenší. Trošku vyplašení, trošku
prekvapení. Ich pásmo pesničiek a rieka-
niek roznežnilo pohľady všetkých prítom-
ných. Potom nasledovalo pásmo detí  dru-

hého oddelenia. Už skúsenejšie, predvied-
li pripravený program piesní, tančekov
a básničiek.  Obe vystúpenia mamičky
ocenili srdečným potleskom. 

Kým sa pripravili najstaršie deti, medzi
mamičky prišli deti s podnosmi plnými
koláčikov, ktoré za pomoci pani kucháriek
a učiteliek sami upiekli. Mamičky ochutná-
vali a samozrejme chválili. Potom nastúpili
najstarší - budúci školáci. Ničím nezaostá-
vali za svojimi mladšími spolužiakmi.
Spievali, recitovali. Mamičkám za lásku
a opateru poďakovali. Aj ich krásne vystú-
penie bolo ocenené veľkým potleskom.
Na záver všetky deti obdarovali mamičky
malými kytičkami a srdiečkami. Úsmevy,
nežné pohľady, ba i slza lesknúca sa v oku
nejednej dojatej mamy sprevádzala celý
program. 

Nakoniec mamičkám poďakovala pani
riaditeľka  Púpalová, že prišli, aby videli, čo
všetko sa ich deti naučili.  V mene všetkých
dovoľte rodičov  poďakovať celému kolek-
tívu MŠ za pekné popoludnie a zaželať im
zdravie, lásku, spokojnosť a ešte veľa
takýchto pekných spoločných zážitkov. 

Dana Kristiníková 

Večerný kvetopád
Za týmto názvom sa už tradične skrýva

podujatie organizované Záhorským osve-
tovým strediskom a SZOPK v Senici pri prí-
ležitosti Dňa Zeme. Na lyricko-hudobnom
posedení V Múzeu L. Novomeského si 25.
apríla prítomní pohovorili o stave  životné-
ho prostredia a jeho ochrane. Súčasťou
posedenia bola i poézia s environmentál-
nou tematikou od tvorcov zo Senice.
Autori súťažili o cenu SZOPK. bk 

ww
w.zs

2senica.sk
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Úspe�ná cezhraničná
spolupráca

(dokončenie zo str. 1)
V osudovej bitke, kde  išlo o nadvládu

v oblastiach Podunajska a alpských krajín.
Otakar II. tu našiel smrť a rod
Habsburgovcov sa dostal na rakúsky trón,
na ktorom  zotrval až do roku 1918.

Muzikál Otakar, kde účinkujú vo
výpravných scénach i žiaci ZUŠ Senica,
bude mať premiéru 30. mája vo viacúče-
lovej hale v Dürnkrute. Ďalších 8 predsta-
vení je naplánovaných  do 15. júna, ktoré
môžete navštíviť. Informácie získate
v turisticko-informačnej kancelárii Infosen
na autobusovej stanici v Senici (tel. č 651
6459). 

Z ďalších sprievodných akcií výročia
bitky na Moravskom poli pripomíname
v dňoch 19. až 29. júna výstavu výtvar-
ných prác súčasných umelcov z Rakúska,
Slovenska a Česka na tému:  2003 medzi
Dürnkrutom a Jedenspeigenom. Na
zámku v Dürnkrute budú  vystavené
ikony, olejomaľby, pastely a aqvarely. 

Cezhraničné projekty podobného
charakteru ako realizujú spomínané
školy, sú príležitosťou na  vzájomné spoz-
návanie sa a postupné odbúravanie pred-
sudkov, ktoré v určitých smeroch stále  na
oboch stranách hranice pretrvávajú.
Najmä pre mladú generáciu je dôležité,
aby mali možnosť zdokonaľovať sa
v jazykových znalostiach a poznávať svo-
jich budúcich partnerov v Európskej únii. 

Ing. Jaromír Pláteník

Fantázia dostala zelenú  
Vlasy a pekný účes  sú ozdobou každej

ženy. Rovnako to však platí aj pre mužov.
Keď chceme, aby náš účes bol dokonalý,
s dôverou sa obraciame na kaderníčky.
Dobrá kaderníčka vie vykúzliť krásny účes
nielen na bežný deň, ale i na slávnostnú
príležitosť.  Už o niekoľko dní  závereč-
nou skúškou absolvujú tretiačky učebné-
ho odboru kaderníčka na SOU Senica
a s predstihom možno konštatovať, že sú
do praxe dobre pripravené.

Dokázala to súťaž v účesovej tvorbe,
ktorá sa konala 21. mája v kaviarni hotela
Branč. Branč je prevádzkovým pracovis-
kom SOU Senica a tu sa nachádza aj
kadernícky salón, kde žiačky pod vedením
majsteriek odborného výcviku  získavajú
potrebné zručnosti. „Súťaž nemá vplyv na
záverečné skúšky, je len akousi predprí-
pravou  na ne a testovaním schopností
medzi žiačkami," informovala nás vedúca
kaderníckeho salónu v Branči Edita
Závodská.   

Šestnásť dievčat súťažilo v dvoch dis-
ciplínach. Prvou bol strih a pánsky účes
modelovaný prstami, druhou náročný spo-
ločenský účes ženy alebo fantázia. Na
každú disciplínu mali dievčatá 60 minút.
Kým pri prvej stanovený limit ani nevyčer-
pali,  druhá disciplína bola náročnejšia. 

Výsledok v oboch prípadoch bol veľmi
dobrý. Spokojní boli nielen členovia poro-
ty, ale aj diváci, medzi ktorými nechýbali
rodičia dievčat, ich kamaráti, učitelia.
Účesy, predovšetkým ženské,  vynikli o to
viac, že modelky  boli oblečené v sláv-
nostných večerných róbach. Porota oceni-
la, že budúce kaderníčky pri tvorbe úče-
sov zohľadňovali oblečenie modelky
a doplnky boli zladené s jej  odevom. 

Záverečné rozhodovanie nebolo jed-
noduché. Porota udelila odmenila len prvé
štyri najlepšie kaderníčky. „Výkony boli
skutočne vyrovnané, snažili sa všetky.
Každý účes bol niečím zaujímavý. Vidno,
že dievčatá sú veľmi ambiciózne a praxou
sa zdokonalia," dodala na margo  výsled-
kov E. Závodská. Prvenstvo   prisúdili Silvii
Cabadajovej (na foto vpravo), za ňou
skončili Viera Valachovičová, Hanka
Vašková a Simona Hrubšová. 

Viera Barošková
Foto autorka

Mláde� rada spieva
Tvrdenie z titulku  sa naplno potvrdi-

lo 22.  mája v Dome kultúry, kde sa
konal už 4. ročník  speváckej súťaže pre
deti a mládež POP Senica. Popularita
súťaže prenikla za hranice mesta a tento
rok mala regionálny charakter. Svedčí
o tom veľký záujem súťažiacich, ktorí
do Senice prišli od Bratislavy až po
Myjavu. 

Na pódiu sa vystriedalo 65 spevákov
a hudobníkov z 13. základných škôl, ZUŠ
a CVČ. V kategórii do 13 rokov súťažilo
16 detí,  v kategórii do 18 rokov ich bolo
17 a 7 hudobných skupín. Ich výkony sle-
dovala odborná porota, ktorej predse-
dom bol vynikajúci muzikant a spolutvor-
ca  hudobnej detskej relácie v STV Šmy-
kľavka Roman Janík. Porota bola úrovňou
súťažných vystúpení prekvapená. Vysoko
tiež hodnotila kvalitu sprievodných
nahrávok. Výkony mladých  nádejných
spevákov a hudobníkov podporovala
dobrá atmosféra ich spolužiakov a kama-
rátov v hľadisku a tak celé podujatie  bolo
na mimoriadne vysokej úrovni. Pretože
súťažné vystúpenia  boli vyrovnané, roz-
hodovanie poroty bolo nesmierne ťažké. 

V mladšej vekovej kategórii si prven-

stvo odniesla Kristína Dermeková zo ZUŠ
Gbely a Samuel Hošek z CVČ Esko
Bratislava. Tretia bola Michaela Mihalo-
vičová z I. ZŠ Senica. Cenu poroty a titul
Nádej populárnej hudby si odniesol za
výborný výkon Erik Flámik z I. ZŠ Senica.
V kategórii  detí do 18 rokov zvíťazilo duo
Soňa Juricová a Tomáš Dimmel zo ZŠ
Čáry. Na 2. mieste skončil Lukáš Bečka
zo Senice a dve 3. miesta patrili Zuzane
Hrubej z CVČ Senica a Sabíne Flámikovej
zo ZUŠ Senica. Cenu primátora
Senice získal Peter Pecha zo ZUŠ Gbely,
cenu MsKS Senica Michal Kalman
z CVČ Senica. Medzi  hudobníkmi
prvenstvo patrilo skupine Beat – back
ZUŠ Senica.

bar 

Odpoveď na list
Vážená pani Hradská,

Úrad vlády SR dňa 25. marca 2003
obdržal vyhlásenie účastníkov Výročnej
členskej schôdze MsO Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Senici, ktorým ste sa ako
predsedníčka tejto organizácie obrátili
na členov vlády SR.

Dovoľte, aby som Vám poďakoval za
váš podnetný list a vyjadril svoj súhlas, že
v tomto neľahkom období, ktorým naša
spoločnosť prechádza, je naozaj veľmi
zložité, obzvlášť pre občanov v dôchod-
kovom veku, znášať sociálne dopady,
ktoré sú však nevyhnutné na uskutočne-
nie reforiem. 

Zároveň si dovoľujem vysloviť pre-
svedčenie, že s účinnosťou nových nori-
em v blízkej budúcnosti, situácia v sociál-
nej oblasti ako i v zdravotníctve, bude
oveľa prehľadnejšia a prístupnejšia vo
vzťahu k občanom, obzvlášť k dôchod-
com, nakoľko vo všetkých pripravova-
ných opatreniach týkajúcich sa poplat-
kov v zdravotníctve ako aj koncesionár-
skych poplatkov, sa osobitne prihliada na
sociálnu situáciu dôchodcov. Od niekto-
rých poplatkov budú dôchodcovia oslo-
bodení, pri iných bude sadzba pre
dôchodcov výrazne nižšia ako pre eko-
nomicky aktívnych občanov.

Ubezpečujem vás, že členovia vlády
sú si vedomí nesmiernej zodpovednosti
voči občanom a s čo najväčšou vážnos-
ťou k týmto reformám pristupujú, aby
toto prechodné obdobie bolo čo najkrat-
šie. Dopady doterajších opatrení, ktoré
sa začiatkom roku premietli vo zvýšení
niektorých cien, budú čiastočne kom-
penzované valorizáciou dôchodkov,
o ktorej má rozhodnúť Národná rada SR
už na svojej najbližšej schôdzi. 

Zároveň Vám i členom vašej organi-
zácie chcem poďakovať za vašu dôveru
a popriať Vám pevné zdravie

Štefan Hudec
vedúci Úradu vlády SR
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Padne traťový rekord Záhor. maratónu?
Príďte sa pozrieť 
na výkony be�cov

(dokončenie zo str. 1)
Pre tých, ktorí ešte stále nie sú rozhod-

nutí pripomíname, že Záhorácky maratón
sa uskutoční v sobotu 14. júna,  štart o 15.
hod. na futbalovom štadióne FK SH
Senica. Trať  tradične povedie zo Senice
do Šaštína-Stráží a späť po rovnakej trase.
Súťažiť sa bude v 5 kategóriách - muži do
40 r., muži od 40 do 50 r. muži od 50 do
60 r., muži nad 60 rokov  a ženy bez roz-
dielu veku. Finančné odmeny získajú prví
traja pretekári v každej kategórii,  bežci na
4. - 6. mieste získajú vecné ceny. Najlepší
Seničan získa cenu primátora mesta
Senica a prvý na obrátke získa cenu pri-
mátora Šaštína-Stráží. Od roku 1996 je
držiteľom traťového rekordu   český mara-
tónec Ondřej  Němec z Prusinovíc (ČR),
ktorý zdolal nástrahy 42 195 m dlhej trate
v čase 2:23,42. Tento pretekár bol trojná-
sobným víťazom Záhoráckeho maratónu
(1994, 1995,1996).  

Na predchádzajúcom 14. ročníku sa
zúčastnilo 75 pretekárov,  z toho 18 z ČR.
V hlavnej kategórii získal 1. miesto Štefan
Lehen z TJ Bohunice a domov  si odniesol
finančnú prémiu vo výške 10 tisíc korún.
Medzi ženami zvíťazila Andrea Berešová
z AŠK Inter Bratislava.

Viera Barošková

Textilná tvorba 
Eleny Bielčikovej

V Záhorskej galérii sa predstavuje verej-
nosti so svojimi prácami mladá textilná
výtvarníčka Elena Bielčiková. V senickej galé-
rii vystavuje samostatne po prvý raz. V sku-
točnosti však druhý raz, keď prvýkrát tu
vystavovala pred piatimi rokmi ešte ako štu-
dentka v rámci cyklu Talenty. Vernisáž výsta-
vy bola 15. mája a inšpiratívna tvorba
Bielčikovej je verejnosti sprístupnená do 13.
júla. Elena Bielčiková je rodáčka z Ružom-
berka, ktorá sa po absolvovaní Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave pred tromi
rokmi presťahovala na Vrbovce. Venuje sa
priemyselnému textilnému dizajnu, textilné-
mu odevu a voľnej textilnej tvorbe vrátane
tapisérie, gobelínu, objektu a inštalácie tech-
nikami pletením, tkaním, paličkovaním,
šitím, maľbou, batikovaním a i. bar

Mliečny deň
Taký prívlastok by sme mohli dať 20.

máju, ktorý bol Svetovým dňom mlieka
a v Senici sme si ho pripomenuli podujatím
organizovaným  Senickou mliekarňou a.s.
a CVČ Senica. Námestie oslobodenia bolo
plné mlieka, mliečnych výrobkov a detí.
„Práve im je mlieko najviac určené.
Propagačnou  akciou  dávame verejnosti
do pozornosti, že produkty našej mliekar-
ne sú tu pre nich," doplnil na margo zábav-
ného  podujatia výrobný riaditeľ Senickej
mliekarne, a.s. Senica Ing. Juraj Šebesta.

Deti zo senických materských a základ-
ných škôl  si už od 10. hod. pochutnávali
na výrobkoch mliekarne a sa striedali pri
rôznych súťažiach. Jedni sa hrali na čašní-
kov s mliekom a súťažili, kto prekoná pre-
kážkovú dráhu s plnými pohármi čo naj-
rýchlejšie a nevyleje, iní triafali obručami
na mliečny terč, ďalší boli obchodníci s mli-
ečnymi produktami a fúrikom prevážali
tovar do skladu. Mliečny posilňovač svalov
(foto na 1. str.), mliečny rekordman
a mnohé ďalšie súťaže, ktorým kulisu robi-
li  vystúpenia ich rovesníkov z Hviezdičky,
Clisu, Sonny kuriatka a mnohí ďalší. 

Spýtali sme sa  predsedu dozornej rady
Senickej mliekarne Ing. Jozefa Marenčíka,
predsedu PD Senica, ktoré je najväčším
dodávateľom mlieka do našej mliekarne,
ako sa jej darí.   

„Musím – nie s potešením – konštato-
vať, že  naša spoločnosť sa dostala do
veľkej recesie z pohľadu konzumácie
mlieka a mliečnych výrobkov a veľkej rece-
sie uvedomovania si konzumácie sloven-
ských výrobkov. Má to viac dôvodov, hlav-
ný však vidím  v nízkej solventnosti  slo-
venského spotrebiteľa a tým  i jeho zvýše-
ný záujem o výrobky zahraničných firiem.
Tie sa však zďaleka  nevyrovnajú našim
kvalitou a čerstvosťou. Chcem osloviť oby-
vateľov mesta, hlavne pedagógov, aby
zvýšili osvetu a smerovanie záujmu
o dobré  slovenské potravinárske výrobky.
Nielen čo sa týka výrobkov Senickej mlie-
karne, ale i mäsa a ostatných produktov."  

Viera Barošková 

Do Skalice 
na Cirkus svet

Unikátna hudobno-tanečná show
Jána Ďurovčíka zavíta 14. júna do Skalice
Na zimnom štadióne sa jedinečné  pred-
stavenie Cirkus svet  začne o 20.30 hod.
Vstupenky si v Senici môžete kúpiť
v cestovnej kancelárii Hydrotour na
Námestí oslobodenia (hlavný vchod do
Domu kultúry).

Na ploche skalického zimného štadió-
na  sa predstavia tanečníci SĽUKu,
významného slovenského profesionálne-
ho umeleckého telesa. Cirkus svet  je
pôvodná netradičná show, ktorá odzrka-
dľuje moderné hudobné, tanečné a inter-
pretačné trendy spracovania folklóru. Je
založená na ozvláštnení tradičných motí-
vov s netradičnými  kultúrnymi a umelec-
kými prvkami, v štýle žánru World Music. 

Program využíva  pestrú paletu hudob-
ných motívov ľudovej piesne, ako aj cha-
rakteristické tanečné a pohybové motívy
tanca stredoeurópskych  etnických  regió-
nov.  Výsledkom je spracovanie a prezen-
tácia  inej podoby tradičného umenia, na
akú sme boli doteraz v tomto žánri zvyk-
nutí. Autorský  kolektív  výrazne posúva
inscenačné možnosti. Výsledkom je pred-
stavenie charakteristické svojou procesuál-
nosťou, dynamickosťou a fúziami spraco-
vaného  materiálu  v podobe motívov,  štý-
lov a interpretáciou individuálnych autor-
ských prejavov. 

Cirkus svet zachytáva vznik a kolobeh
sveta, putovanie prvých ľudí Adama a Evy,
Príbeh o nekonečnosti sprevádza starý
a svetaskúsený verklikár, ktorý personifiku-
je osobnosť stvoriteľa.  Jednotlivé obrazy
vyjadrujú prostredníctvom  tanca a hudby
pôsobenie a silu štyroch živlov – Zem,
Oheň, Voda a Vietor. Živly pomáhajú
a ochraňujú verklikára, podieľajú sa na
vzniku sveta, stvorení človeka, jeho poku-
šení, na vzniku a moci  zla, na oslave živo-
ta, ale aj na neustálom zápase človeka so
životom. 

Cirkus svet mal doteraz 15 repríz
v Istropolise Bratislava. Predstavenie
v Skalici je tretím mimobratislavským. 

Upravené s použitím 
press materiálu SĽUKu 

Tvorivá dielňa
Záhorské osvetové stredisko Senica

v rámci podujatí zameraných na primár-
nu prevenciu drogových závislostí uspo-
riadalo 19. mája v Múzeu L.
Novomeského ďalšiu tvorivú dielňu
z cyklu Drogy versus zdravý životný štýl.
Sociálno-psychologický výcvik bol zame-
raný na efektívnu komunikáciu  a vyjad-
rovanie, akceptáciu a empatiu, asertivitu
v komunikácii, zlepšenie sociálnych
komunikačných zručností a porozume-
nie skupinovým  procesom a dynamika
práce v skupine. bar 

Pribudne chata nad plá�ou 
(dokončenie zo str. 1)

Chatky OKAL sú vyčlenené na rodinnú
rekreáciu, v turistickej chate  majú zatiaľ
rezervované izby hostia z Talianska. 

Všetky zariadenia na Kunovskej priehra-
de sa dostávajú v týchto dňoch už do plnej
prevádzky. Takisto je pripravená aj pre-
vádzka mestského kúpaliska, ktorá sa spus-
tí  okamžite v prípade priaznivého počasia
Zostáva priať si, aby pekné slnečné a teplé
počasie vládlo tomuto letu. Vtedy  si môže-
me  naplno vychutnať  všetky lákadlá leta. 

Viera Barošková 

��iiťť   zmysluplne 
Komisia pre prevenciu protispoločen-

ských činností pri Okresnom úrade Senica
je hlavným garantom podujatia, ktoré sa
uskutoční v Senici 25. a 26. júna. Určené je
deťom  a mládeži  a jeho hlavným zmys-
lom je prezentovať  voľnočasové aktivity,
poukázať na nebezpečenstvo drog a nabá-
dať na zmysluplné trávenie času. Podujatie
je podporené grantom z Protidrogového
fondu. 

Podujatia sa budú konať na viacerých
miestach. Časť je sústredená do škôl, iné
budú v Dome kultúry, ktorý bude celý k dis-
pozícii na prednášky, premietanie filmu,
besedy, tanečné a divadelné predstavenie.
Námestie je vyčlenené na prezentáciu krúž-
kov a súborov. Ďalšie aktivity sa sústredia na
plaváreň. Súčasťou bude aj výstavka Polícia
očami detí, výstavka kníh a pod.

bar 
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Metamorfózy krásy
Prvá  májová  nedeľa  vyumývaná

sobotňajším  dažďom  splnila  očakáva-
nia každého  milovníka jari rozvoňanej
kvitnúcou prírodou, belasým nebom
a pohládzajúcim vetríkom. Takáto atmo-
sféra panovala i v Bratislave. Typický
ráz  nášho hlavného mesta oslovil účast-
níkov  zájazdu, ktorý  poriadal  Miestny
odbor MS  v Senici. Matičiari si najskôr
vychutnali  prechádzku po dunajskom
nábreží a potom si "pomaškrtili" na
potrave ducha.

SND uviedlo hru McNallyho o slávnej
speváčke  Márii  Callasovej  Majstrovská
lekcia.  Celé predstavenie  nieslo  prívlas-
tok  majstrovské. V réžii Jozefa  Bednárika
zvládla 3-hodinovú monodrámu Emília
Vášáryová bravúrne, presvedčivo,  hlboko
precítene   a ľudsky, s maximálnym pro-
fesionálnym nasadením. Na ploche vyu-
čovacej lekcie zameranej na usmernenie
budúcich mladých adeptov operného
spevu, sa pred divákmi  odvinula životná
púť tejto významnej opernej hviezdy.
Právom jej  patrilo oslovenie "la divina" -
božská, no realita jej života bola  úplne
iná.  Diváci  boli  výkonom  protagonistov
nadšení. Okrem hlbokého umeleckého
zážitku získali aj poznatky o živote výni-
močnej osobnosti patriacej k speváckym
vrcholom 20. storočia.

Mária Vizváryová

Senická dddd iiii vvvv aaaa dddd eeee llll nnnn áááá   jar
V priestoroch Mestského kultúrneho

strediska v Senici  sa 16. apríla stretli detské
divadelné súbory Trnavského kraja na
súťažnej prehliadke „Senická divadelná
jar". Súťaž, ktorú organizačne pripravilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici v spo-
lupráci s Mestským kultúrnym strediskom,
bola krajskou scénickou žatvou detskej
dramatickej tvorivosti.

Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych
prehliadok divadla hraného deťmi
z Trnavského kraja s predstaveniami: DDS
Rebrík ZŠ Trnava (Zlatá priadka), DDS
Lentilky CVČ Kalokagatia Trnava (Špagety
idú do sveta), DDS Kľúčik ZŠ a CVČ
Dunajská Streda (Tri prasiatka), DDS Za
šecki drobné GOS Galanta (Život nie je
prechádzka údolím), DDS Bosorky ZŠ
Kopčany (Ufúľaná rozprávka) a DDS
Zádrapky ZUŠ Senica (Opice vo vyťaha-
ných tričkách).

Odborná porota, ktorá pracovala v zlo-
žení Mikuláš Fehér, šéfdramaturg DJGT vo
Zvolene ako predseda a členovia Martin
Peterich, divadelný režisér a redaktor STV
a Vladimír Sadílek, divadelný režisér
a herec BBD v Bratislave, vyzdvihla solídnu
dramaturgiu, pôvodné scenáre, jazykový
prejav a presné použitie hudby - v prípade
živej hudby aj originálne. 

Na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
Šaľa 2003 odborná porota nominovala
DDS Kľúčik z Dunajskej Stredy, ktorému
udelila 1. miesto za inscenáciu Tri prasiat-
ka. 2. miesto získal DDS Za šecki drobné
z Galanty a 3. miesto DDS Bosorky
z Kopčian. DDS Zádrapky zo Senice, pod
režijným vedením Štefánie Jánošovej, si
odniesol cenu za pedagogický prínos
v práci s novým kolektívom. 

Viera Juríčková, ZOS Senica

Detský folklór v Skalici
Sedem okresov Trnavského kraja

poslalo 9. mája do Skalice svojich najlep-
ších mladých folklóristov - víťazov okres-
ných kôl súťaže detských folklórnych
súborov na krajskú súťaž o postup na
celoštátnu prehliadku. 

Na súťaži, ktorú uskutočnili Záhorské
osvetové stredisko v Senici a SMM s. r. o.
Dom kultúry v Skalici sa prezentovali det-
ské folklórne súbory: Trnavček z Trnavy,
Striebornička z Piešťan, Dudváh
z Križovian nad Dudváhom, Važinka zo
Šoporne, Kistiglinc z Dunajskej Stredy,
Rovinka zo Senice a Skaličánek zo Skalice.

Odborná porota, ktorej predsedal
hudobník a pracovník Národného osveto-
vého centra Ing. Marián Veselský, choreo-
graf a pedagóg VŠMÚ Mgr. Ján Blaho
a tanečný pedagóg Mgr. Peter Mezei, roz-
hodla, že na Celoštátny detský folklórny
festival v Likavke postúpia: DFS Kistiglinc
Dunajská Streda s vystúpením Detské hry
a tance zo Žitného ostrova a DFS Dudváh
Križovany nad Dudváhom s vystúpením
Povedala sova. 

Súbor domácich Skaličánek získal cenu
za interpretáciu súťažného vystúpenia
Buchy-duchy, nejsu hluchý. Reprezentant
okresu a mesta Senica DFS Rovinka dostal
cenu za úspešnú reprezentáciu s vystúpe-
ním Do s kočičinú nepropadne, pachou-
kem sa stane.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Výtvarné spektrum
Žitnoostrovné osvetové stredisko a Žit-

noostrovné múzeum v Dunajskej Strede sú
už tradične usporiadateľmi krajskej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by Trnavského kraja, na ktorej majú každo-
ročne zastúpenie i okresy Senica a Skalica.
Tak to bolo i na tohtoročnom 7. ročníku
krajskej výstavy, kedy sa dunajskostredskej
verejnosti predstavilo svojou najnovšou
tvorbou trinásť výtvarníkov zo Záhoria (K.
Barcajová, T. Bilka a M. Štora zo Senice, J.
Anovčin z Radošoviec, M. Šimek zo Štefa-
nova, Š. Halás z Gbelov, M. Doležal a H.
Šebestová z Holíča, J. Pavlík a K. Pavlíková
z Osuského, J. Chrena z Moravského
Svätého  Jána, P. Kovarovič z Veľkých
Levár a M. Kinder z Brodského). Výtvarné
práce týchto autorov postúpili do krajské-
ho kola súťaže prostredníctvom
Záhorského osvetového strediska v Senici
na odporúčanie odbornej poroty regionál-
nej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by okresov Senica a Skalica Výtvarná
Senica 2003. 

Na krajskej súťažnej výstave Výtvarné
spektrum 2003, ktorej slávnostná vernisáž
a vyhodnotenie sa konali 30. apríla v Žit-
noostrovnom múzeu v Dunajskej Strede,
získal opäť ocenenie Tomáš Bilka  (na foto)
zo Senice za kresby aktov (kategória auto-
rov do 25 rokov) a Peter Kovarovič
z Veľkých Levár za kolekciu akvarelov
(kategória autorov nad 25 rokov).

Oceneným autorom ešte raz blahoželá-
me a ďakujeme všetkým, ktorí na výstave
zastupovali a prezentovali neprofesionálnu
výtvarnú tvorbu okresov Senica a Skalica. 

Návštevníci mohli vzhliadnuť a obdivovať
najnovšiu výtvarnú tvorbu autorov Trnav-
ského kraja v Dunajskej Strede do 26. mája.

V. Poláková
ZOS Senica

Do Skalice za fotografiou
Záhorské osvetové stredisko v Senici

a Záhorské múzeum v Skalici pozývajú
milovníkov umeleckej fotografie na sláv-
nostné otvorenie 7. ročníka súťažnej výsta-
vy Trnavského kraja Amfo a Diafoto 2003,
ktoré sa uskutoční v tomto roku po prvý-
krát vo výstavných priestoroch Záhor-
ského múzea v Skalici v piatok 6. júna
o 16. hod. Súčasťou slávnostnej vernisáže
bude i vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie
výsledkov a odovzdávanie cien autorom
najlepších fotografií. V popoludňajších
hodinách sa uskutoční i odborný rozboro-
vý seminár pre fotografov, účastníkov súťa-
že a vybraných fotografov nášho regiónu.
Lektorom bude predseda odbornej poroty
Mgr. František Tomík, fotograf a vysoko-
školský pedagóg z Bratislavy. 

Návštevníci výstavy môžu vzhliadnuť
výstavnú kolekciu asi 150 čiernych a fareb-
ných fotografií od vyše 30 autorov - fotogra-
fov Trnavského kraja. Krajská súťažná výsta-
va fotografií Amfo a Diafoto 2003, ktorej
hlavným usporiadateľom je v tomto roku
Záhorské osvetové stredisko v Senici, bude
sprístupnená vo výstavných priestoroch
Záhorského múzea v Skalici do 6.  júla.

-vp-

Omega rock fest 2003
Prvý rockový festival na Záhorí sa usku-

toční v dňoch 27. a - 28. júna na  letisku
v Senici. Na festivale vystúpi 10-15 popred-
ných slovenských skupín, napríklad
Horkýže Slíže, Zóna A, Alkehol, Tublatanka,
Metalinda, Diadem... Hlavným cieľom je
pomôcť ľuďom, ktorí na takúto akciu prísť
nemôžu, časť výťažku sa odovzdá organizá-
ciám, ktoré takýmto ľuďom pomáhajú. 
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Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej kni�nici - MÁJ

autor: názov: vydavateľ:
1. Satinský, J. Chlapci z Dunajskej ulice P. T. 
2 .Lindseyová, J. Pirátska láska Ikar
3. kol. Pravidlá slovenského pravopisu Veda
4. Peasovci, A. a B. Prečo muži nepočúvajú Media klub
5. Leacock, S. Šťastné příběhy Garamond
6. Mráz, I. Horár Sever 7. Epos
7. Dobiášová, Z. Grafologie pro každého Ivo Železný
8. kol. Recepty zo Života Euroskop
9. Štiavnický, J. Alžbeta Báthoryová vo väzení Ikar
10. Rúfus, M. Studnička Mladé letá
11. Jacq, Ch. Údolie kráľov Remedium
12. Jongová, E. Čo chcú ženy Q 111

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

SVIATOK 
umeleckého slova
Začiatkom apríla súťažili najlepší reci-

tátori zo základných škôl okresu Senica
v prednese poézie a prózy v obvodných
súťažiach Hurbanovho pamätníka. Do
troch obvodných súťaží, konaných
v Kútoch a v Senici, sa zapojilo 101 detí
v troch vekových a dvoch žánrových kate-
góriách, víťazov školských kôl Hurba-
novho pamätníka.

Zo širokej recitátorskej rodiny odborné
poroty vybrali na postup do okresnej súťa-
že 19 recitátorov a 3 postúpili priamo ako
minuloroční účastníci krajskej súťaže.
V okresnej súťaži v umeleckom prednese
poézie a prózy a súťaži v tvorbe detských
recitačných kolektívov - XXXV. Hurba-
novom pamätníku, konanom 25. apríla
v príjemnom prostredí sobášnej siene
Mestského úradu v Senici, prezentovalo
výsledky svoje tvorivej práce tiež 13 stre-
doškolákov. Obohatením sviatku umelec-
kého slova boli vystúpenia detských reci-
tačných kolektívov. Domáce Zádrapky,
ktoré pracujú pri ZUŠ, pripravili pod režij-
ným vedením Štefánie Jánošovej predsta-
venie O kohútikovi a sliepočke. Záhoráčik
zo ZŠ v Cerovej pricestoval do Senice
s Popletenými rozprávkami. 

Odborná porota vedená Mgr.
Jaroslavou Čajkovou, pedagogičkou pre
umelecký prednes na VŠMU v Bratislave
a organizátorkou celoštátneho Hviez-
doslavovho Kubína, navrhla udeliť diplo-
my a knižné ceny za 1. miesta s postupom
na krajskú súťaž Hollého pamätníka Jánovi
Jozéfkovi, Kristíne Jurčovej (ZUŠ Senica),
Dominike Hoferkovej (ZŠ Koválov)
a Denisovi Závadskému (ZŠ Cerová). 2.
miesta zo Seničanov získala Paula
Krajčiová (I. ZŠ), Martin Mikuš, Dominik
Gál (ZUŠ), Katarína Brožková (gymnázi-
um). Paula Krajčiová a Martin Mikuš boli
odporučení postúpiť do krajské súťaže.
Tretie miesto v okresnej súťaži získala žiač-
ka II. ZŠ Denisa Dvorská. 

Stredoškolákov bude 5. júna v Trnave
zastupovať Mária Danadová, Samuel
Židek a vlaňajšia účastníčka Hviezdosla-
vovho Kubína Dagmar Dobríková (všetci
zo senického gymnázia). Pekné 2. miesto
porota udelila Zuzane Fischerovej (gym-
názium), 3. miesta si vyrecitovali Ján Hyža
(gymnázium) a Martina Petrovičová
(obchodná akadémia).

Predseda poroty pre detské recitačné
kolektívy Mgr. Mikuláš Fehér, šéfdrama-
turg Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene,
pochválil oba divadelné kolektívy za rozví-
janie tohto žánru záujmovej umeleckej
činnosti. V Trnavskom kraji pracujú a do
súťaží sa zapájajú len detské recitačné
kolektívy z okresu Senica. Zádrapkárom
zo Senice bolo za predstavenie O kohúti-
kovi a sliepočke udelené 1. miesto
a Záhoráčik z Cerovej si za divadelné
predstavenie Popletené rozprávky odnie-
sol 2. miesto. Oba kolektívy zároveň

postúpili na krajskú súťaž Hollého pamät-
ník do Trnavy.

Poďakovanie Záhorského osvetového
strediska v Senici za pekný, krásou ume-
leckého slova naplnený deň, patrí všetkým
recitátorom, členom divadelných súborov,
pedagógom, ako aj spoluorganizátorom
podujatia - Mestskému úradu v Senici,
Okresnému úradu, odboru školstva, mlá-
deže a telesnej kultúry v Senici
a Záhorskej knižnici v Senici, ktorí vytvá-
rajú podmienky na to, aby umelecký pred-
nes mohol žiť a vyvíjať sa. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Výber najlep�ích 
F O T O G R A F I Í

Vo výstavných priestoroch Záhorského
osvetového strediska v Senici bola do 25.
mája sprístupnená širokej verejnosti 27.
výstava umeleckej fotografie Zväzu slo-
venských fotografov. Návštevníci výstavy
mohli obdivovať výstavnú kolekciu (vyše
80 fotografií) - výber najlepších fotografic-
kých prác od 52 významných fotografov
z celého Slovenska, členov Zväzu sloven-
ských fotografov. Na tohtoročnej výstave
sa autori prezentovali najnovšou fotogra-
fickou tvorbou, v ktorej hľadali svojské pre-
javy a nové štýly k vyjadreniu svojich poci-
tov, či už pri reportáži, portréte, akte alebo
detaile, kde dominantou bola už po viace-
ré roky farebná fotografia. 

Na 27. výstave umeleckej fotografie
Zväzu slovenských fotografov, ktorej je
Záhorské osvetové stredisko v Senici jed-
ným zo šiestich hlavných usporiadateľov,
sa prezentoval svojou tvorbou región
Záhoria i náš dlhoročný a skúsený fotograf
Viliam Selko z Lakšárskej Novej Vsi. Nie
náhodou bolo mesto Senica a Záhorské
osvetové stredisko vybrané medzi hlav-
ných usporiadateľov, ale na základe dlho-
ročnej spolupráce so Zväzom slovenských
fotografov v Ružomberku, dlhoročnej
fotografickej tradície, vďaka významným
osobnostiam slovenskej fotografie a súčas-
nému neprofesionálnemu fotografickému
hnutiu v Senici.

-vp-

Úspe�ní filmári
V apríli  sa uskutočnila v štúdiu

Mestskej televízie Trnava krajská súťaž
amatérskej filmovej tvorby a videotvorby
Cineama 2003, ktorej hlavným usporia-
dateľom bolo Trnavské osvetové stredis-
ko. V tohtoročnej krajskej súťaži mal
prostredníctvom Záhorského osvetového
strediska v Senici svoje zastúpenie i okres
Senica a Skalica. 

V projekcii súťažných filmov bol náš
región zastúpený piatimi súťažnými video-
snímkami od autorov - manželov L. A D.
Prokešovcov, J. Kalmana, J. Svatého, autor-
ského kolektívu R. Janíka, T. Kmeťa a P.
Kovárika a ďalšieho autorského kolektívu
S. Prokeša st. a L. Prešinského. 

V konkurencii trinástich súťažných video-
snímok získal v krajskej súťaži v Trnave
hlavnú I. cenu náučný dokument o živote
orla kráľovského Orlí pár od autorov
Stanislava Prokeša st. a Leoša Prešinského
(Piešťany) - Videoštúdio RIS Senica, ktorí
súťažili za kategóriu nezávislých filmárov.

Do celoštátnej súťaže Cineama 2003
boli odbornou porotou odporučené i video-
dokument J. Svatého zo Senice a videoklip
R. Janíka zo Skalice. 

Oceneným filmárom blahoželáme
a prajeme veľa úspechov aj na celoštátnej
súťažnej prehliadke Cineama 2003, ktorá
sa uskutoční v dňoch 6. - 8. júna v Banskej
Bystrici.

V. Poláková, ZOS Senica

Vlkolínec na obrazoch
Záhorské osvetové stredisko v Senici

pripravilo pre širokú verejnosť výstavu
obrazov dvoch známych autorov zo
Záhoria, členov Klubu skalických výtvarní-
kov, Jozef Chrena - maľby a Peter
Kovarovič - akvarely, kresby - Vlkolínec.
Autori sa po skalickej výstave predstavia
senickej verejnosti svojou najnovšou
výtvarnou tvorbou, tematicky zameranou
na oblasť Vlkolínca. Návštevníci si ju môžu
pozrieť od 17. júna do 17. júla vo výstav-
ných priestoroch Záhorského osvetového
strediska v Senici. Slávnostné otvorenie
výstavy sa uskutoční 17. júna o 17. hod.

-vp-
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NEODKLADAJTE 
na poslednú chvíľu

Okresný dopravný inšpektorát v Senici
OR PZ v Senici oznamuje držiteľom, resp.
vlastníkom vozidiel, že dňom 31. decem-
bra 2004 končí platnosť dokladov o evi-
dencii vozidiel a tabuliek s evidenčným
číslom (štátnych poznávacích značiek)
vydaných pred 1. aprílom 1997. Žiadame
všetkých vlastníkov, resp. držiteľov vozi-
diel, ktorí majú doklady o evidencii vozid-
la a tabuľky s evidenčným číslom vydané
pred 1. aprílom 1997, aby sa priebežne
dostavovali na okresný dopravný inšpekto-
rát kvôli ich výmene, a tak sa predišlo
značnému množstvu žiadateľov o výme-
nu dokladov o evidencii vozidla a tabuliek
s evidenčným číslom v druhej polovici
roku 2004. 

Pri žiadosti o výmenu dokladov o evi-
dencii vozidla a tabuliek s evidenčným čís-
lom je potrebné na okresnom dopravnom
inšpektoráte predložiť doklad totožnosti,
vyplniť potrebné tlačivá, predložiť doklad
o zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie
o kontrole technického stavu, technický
preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla,
úradne overené splnomocnenie, ak je
držiteľ, resp. vlastník zastupovaný, umož-
niť porovnanie údajov uvádzaných
v dokladoch vozidla s údajmi priamo na
vozidle a odovzdať pôvodné evidenčné
čísla (štátne poznávacie značky).

riaditeľ ODI

Mestská polícia zasahovala
Vlčiak bez dozoru. Na operačné odde-

lenie MsP bol 14. mája  o 18.44 hod. l pri-
jatý telefonát od občanov mesta, že na
Priemyselnej ulici pri starej mliekarni sa
pohybuje vlčiak bez pána. Hliadke sa
podarilo psa odchytiť. Ďalším šetrením bol
zistený jeho majiteľ, s ktorým bolo poru-
šenie ustanovenia VZN mesta riešené na
mieste v blokovom konaní.

Napadol ju manžel. Obyvateľka mesta
11. mája  o 21.36 hod. telefonicky nahlási-
la, že ju   napadol  jej manžel. Po príchode
hliadky na miesto sa oznámenie potvrdilo.
Hliadka na mieste situáciu upokojila a prí-
pad  bol odovzdaný OO PZ Senica, pre-
tože vzniklo podozrenie zo spáchania
trestného činu. 

Balíčky s bielym práškom. Hliadka
MsP v Senici 24. apríla o 10.30 hod.
zabezpečovala verejný poriadok pri výpo-
vedi z nájmu bytu na Ul. L. Novomeského.
Pri kontrole osôb na tejto adrese boli spo-
zorované v predsieni bytu voľne pohode-
né injekčné striekačky, ďalej sa našli suše-
né aj zelené rastliny podobné na konope
siate,  potreby pre fajčenie  na konope,
rôzne balenia s bielym práškom a tableta-
mi. Hliadka požadovala vysvetlenie od 22-
ročného Seničana - majiteľa bytu, ktorý sa
k vlastníctvu nájdených vecí priznal.
Miesto bolo zabezpečené a v súčasnej
dobe ďalšie skutočnosti v tejto veci preve-
ruje OR PZ SR Senica. 

Mu�i poru�ujú zákon
č a s t e j � i e

Na teritóriu policajného okresu Senica
(okresy Senica a Skalica) zaznamenali poli-
cajti OR PZ v Senici v I. štvrťroku 496 trest-
ných činov, z ktorých bolo 349 objasne-
ných, čo predstavuje objasnenosť 70,4
percenta. V porovnaní s rovnakým obdo-
bím v roku 2002 došlo k poklesu trestnej
činnosti o 34 skutkov pri nezmenenej
úrovni objasňovania. Na území okresu
Senica bolo zaznamenaných 206 trest-
ných činov, z ktorých bolo 119 objasne-
ných, čo predstavuje objasnenosť 57,8
percenta. Tieto fakty predložili predstavi-
telia OR PZ Senica na tlačovej besede  30.
apríla.   

Na celkovej trestnej činnosti predstavo-
vala najväčší podiel majetková trestná čin-
nosť  51,8 percenta, nasledovala násilná
trestná činnosť  15,1 percenta a ekono-
mická trestná činnosť 12,7 percenta.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa
mierne znížil podiel majetkovej trestnej
činnosti,  ale vzrástol podiel ekonomickej
trestnej činnosti. 

K 31. marcu tohto roka bolo zazname-
naných 257 majetkových trestných skut-
kov, z ktorých bolo 162 objasnených, t. j.
63 percent. Polovicu majetkovej kriminali-
ty predstavovali krádeže vlámaním.
Páchatelia tejto trestnej činnosti zameria-
vali svoju pozornosť hlavne na objekty
rekreačných chát (41 skutkov), obchodov
(17 skutkov). Do bytov bolo vykonaných 8
krádeží vlámaním, z ktorých bolo 6 objas-
nených. Na teritóriu policajného okresu
Senica bolo odcudzených 16 motorových
vozidiel, z toho bolo 10 prípadov objasne-
ných.

Z hľadiska páchateľov trestnej činnosti
podstatne častejšie prekračujú zákon
muži - 90 percent páchateľov. Podiel prvo-
páchateľov na trestnej činnosti predstavu-
je 73,6 percent a nezamestnaných 62,4
percent. Podiel mládeže na trestnej čin-
nosti predstavoval približne 15 percent
(maloleté osoby - 9,6 percent a mladistvé
osoby 5,3 percent). 

Škody spôsobené trestnou činnosťou
predstavujú 16 897 000 Sk.

Ochrana detí 
pp rr ee dd   �� ii kk aa nn oo vv aa nn íí mm

F r a n c ú z s k y
pojem „chicane"
znamená malicher-
ný spor, z ktorého
sa postupom času
stáva systematické
týranie. Šikanova-
nie je teda druh
týrania, ktoré posi-
ľňuje pocit moci
nad obeťou. Školo-

povinné dieťa môže byť šikanované zo stra-
ny svojich spolužiakov po dobu niekoľkých
rokov. Obeť býva silnejším jedincom donú-
tená pod hrozbou násilia ku konaniu, ktoré
ju ponižuje a traumatizuje. Tam, kde pri-
chádza k šikanovaniu, je demoralizovaná
celá skupina detí. Prizeraním a nečinnosťou
pri ubližovaní bezbranným jedincom sa
učia tolerovať bezprávie. Šikanovanie
medzi deťmi nesmieme podceňovať.
Dochádza k nemu v dobe, keď sa osob-
nosť agresora aj obete začína iba vytvárať.
Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnos-
ťou šikanované, keď:
- bojí sa cesty do školy a zo školy
- nechce ísť do školy
- prosí vás, aby ste ho odviezli do školy

autom
- zmení svoju pravidelnú cestu do školy
- začne v škole podávať horšie výkony
- stále prichádza domov so špinavými

alebo zničenými šatami a knižkami
- prichádza domov neprimerane hladné
- stáva sa skľúčené, prestáva jesť
- zaspáva s plačom
- má nevysvetliteľné modriny a škrabance
- stále stráca svoje vreckové alebo iné veci
- odmieta povedať, čo sa mu stalo
- používa na vysvetlenie horeuvedených

skutočností nepravdepodobné výmysly
- v najhoršom prípade sa pokúša aj o samo-

vraždu
- ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované,

začnite okamžite konať. Skontaktujte sa
s učiteľom vášho dieťaťa a pomoc hľadaj-
te aj v psychologickej poradni

Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce
rady:
- Poznámkam a provokáciám sa zasmej,

alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich auto-
ri sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj
humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď
to nejaký čas vydržíš, prestane ich to baviť.

- Môžeš im povedať, aby ťa prestali otravo-
vať alebo niečo podobné. Musíš to ale
povedať zlostne a potom hneď odísť.
Vyskúšaj si to pred zrkadlom.

- Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si naj-
slabšieho člena, pozri mu rovno do očí
a povedz „Toto vôbec nie je smiešne".
Potom ihneď odíď.

- Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany,
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru.
Neznamená to, že budeš oplácať, ale
môže ti to pomôcť posilniť tvoju seba-
dôveru.

- Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne
zameriavajú na osamotené deti.

- Spýtaj sa člena útočiacej „partie" osamo-
te, prečo ich musí útočiť toľko na jed-
ného.

- Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa
a choď ďalej. Snaž sa získať nejakého
svedka ich počínania, aby učiteľ mohol
zasiahnuť bez tvojho žalovania.

- Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so
zdvihnutou hlavou, predstieraj sebadôve-
ru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď ťa útoč-
níci desia, pozeraj sa na nich s úsmevom.
Keď už nedokážeš robiť nič iné, aspoň
ich ignoruj, nezastavuj sa a choď od nich
preč. Nakoniec ich to prestane baviť.

- Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo –
miesto, čas, čo kto povedal. Povedz to
tvojim rodičom, aby informovali školu.
Šikanovaniu sa musí zabrániť a ich sprá-
vanie musí byť potrestané. 
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M i š k o  s u p e r  
Poslednou vážnou previerkou pred žiackymi majstrovstvami SR v Novom Meste

nad Váhom  17. mája bol medzinárodný turnaj Zvolen cup 3. mája. Štartovalo 460 pre-
tekárov a medzi nimi nechýbali samozrejme senickí karatisti, ktorí získali medaily
z každého kovu. 

Zlaté a hneď dve, vybojovala slovenská reprezentantka Gabriela Lišková, ktorá zví-
ťazila v kata aj v kumite starších žiačok. Na druhom mieste skončila za ňou jej sestra
Zuzana Lišková. V ťažkej konkurencii 16 – 17-ročných súperov si výborne viedol 14-
ročný Peter Dermek v kata dorastencov, ktorý porazil aj favorizovaného slovenského
reprezentanta Jánskeho a získal výborné tretie miesto. Zaskvel sa iba 9-ročný Michal
Toure (žltooranžový pás), veľká nádej senického karate. V kata chlapci do 10 rokov
nenašiel  rovnocenného súpera, i keď z 15 súperov boli mnohí nositelia vyšších opas-
kov. Medailista z majstrovstiev SR šito ryu, majster kraja a víťaz Bratislavského pohára
je veľmi zodpovedný v tréningu a usilovná práca prináša svoje ovocie. V tomto roku
Miško zvíťazil na každom turnaji. Prehru nespoznal ani na Zvolenskom pohári, kde
pohár preberal na najvyššom stupni víťazov.

Úroveň senického mládežníckeho karate, a veríme že skvelú, preverí žiacky šampi-
onát. Dúfame, že meno Hanko kai Senica zaznie neraz pri vyhlasovaní víťazov. 

E. J. 

Súťažilo vyše 
300 mladých cyklistov 

Neodradil ich ani dážď
V sobotu 3. mája sa konalo okresné

kolo  Národnej cyklistickej súťaže mater-
ských, základných a stredných škôl
o Pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča v Senici. Hoci im daždivé počasie
príliš neprialo, predsa sa na štarte zišlo
311 pretekárov vo všetkých kategóriách.
Hlavným cieľom súťaže je popularizácia
tohto športu a vyhľadávanie mladých
cyklistických talentov. 

Senického okresného kola sa zúčastnil
aj Anton Tkáč. V Dome kultúry bola inšta-
lovaná jeho Sieň slávy. Vystavené trofeje,
ktoré získal vo svojej kariére, možno inšpi-
rovali niektorého z účastníkov pretekov
a nadviaže na  úspešné športové výsledky
A. Tkáča... Okresné kolo bolo obohatené
aj kultúrnym programom, v ktorom sa
predstavili  skupina historického šermu
Ctibor, tanečné skupiny Clis a Sonny,  gita-
rista Miroslav Tehlár a cyklotrialisti zo
Smoleníc.  

Do národného finále, konaného 18.
mája v Turčianskych Tepliciach, sa nomi-
novali   prví traja pretekári v kategóriách
od mladších žiakov po juniorov. Našim
reprezentantom sa však nepodarilo siah-
nuť na medailové miesta.

kategória: mikro dievčatá
1. Katarína Petrášová    11. MŠ Senica
2. Monika Balážiová 4. MŠ Senica
3. Lucia Trefilíková           7. MŠ Senica

kategória: mikro chlapci
1. Adam Rehák         11. MŠ Senica
2. Juraj Šabata             ---
3. Dušan Rýzek         11. MŠ Senica

kategória: mini dievčatá
1. Michaela Šajánková    1. ZŠ Senica
2. Veronika Hrebíčková    1. ZŠ Senica
3. Katarína Blažová         3. ZŠ Senica

kategória: mini chlapci
1 .Michal Halabrín          1. ZŠ Senica
2. Marek Bohun             1. ZŠ Senica
3. Matúš Hladík              4. ZŠ Senica

kategória: midi dievčatá
1. Michaela Lišková         4. ZŠ Senica
2. Klára Oslejová              1. ZŠ Senica
3. Dominika Drinková        4. ZŠ Senica

kategória: midi chlapci
1. Tomáš Gál                 1. ZŠ Senica
2. Patrik Vaček               1. ZŠ Senica
3. Pavol Krč ZŠ Šajdíkove Humence

kategória: mladšie žiačky
1. Dagmara Blažková  8.roč. 

Gymnázium Senica
2. Martina Bellová  8.roč. 

Gymnázium Senica
3. Paula Krajčiová              1. ZŠ Senica

kategória: mladší žiaci
1. Patrik Veis                    3. ZŠ Senica

2 Jozef Ondrejka              2. ZŠ Senica
3. Ladislav Štefka               3. ZŠ Senica

kategória: staršie žiačky
1.Radka Koprlová             8.roč.

Gymnázium Senica
2. Zuzana Šteffeková         4. ZŠ Senica
3. Edita Vítková                 1. ZŠ Senica

kategória: starší žiaci
1. Tomáš Polakovič            1. ZŠ Senica
2. Peter Dieneš                  1. ZŠ Senica
3. Lukáš Tokar   ZŠ Šaštín Stráže

kategória: dorastenky
1. Ľubomíra Deáková           2. ZŠ Senica
2. Daniela Labová                1. ZŠ Senica
3. Michaela Kučková   Špec. zákl. škola 

internátna Senica

kategória: dorastenci
1. Igor Chlapečka                1. ZŠ Senica
2. Dušan Kováč                   1. ZŠ Senica
3. Michal Uváček                 1. ZŠ Senica

kategória: juniorky
1. Eva Beňová   Stredná súkromná škola 

podnikania Senica

kategória: juniori
1. J iří Boušek                         Senica
2. Ján Vacula                         Senica

kategória: hobby
1. Vojtech Valko  Cyklocentrum Senica
2. Marek Šimek                     CK Kúty
3. Kamil Kupka           CK XLX Senica

kategória: V.I.P. ženy
1. Viola Šedivá          SOU Senica
2. Milka Koišová  Slovenská sporiteľňa 

Bratislava
3. Eva Jurkovičová    INA Skalica

kategória: V.I.P. muži
1. Rastislav Grimm  1. ZŠ Senica
2. Martin Beňo     NAD RESS Senica
3. Robert Černák   NsP Skalica

bar, fš

Senická výprava na Zvolenskom pohári. 
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Aj juniorky strieborné
Po tom, čo v extralige žien skončili

Seničanky na druhom mieste, si 25. - 27.
apríla vybojovali vo finálovom turnaji
v Žiari nad Hronom strieborné medaily aj
juniorky. Dievčatá cestovali na záverečný
turnaj bez Michalcovej, Bilkovej,
Livinkovej a Horváthovej. Napriek tomu
však zabojovali a priviezli domov vytúže-
nú medailu. Naše dievčatá vyhrali na tur-
naji štyri zápasy (nad Malackami 3:0, nad
Liptovským Hrádkom 3:2, nad Žilinou 3:0
a nad Žiaron nad Hronom 3:2) a iba
jedenkrát odchádzali z palubovky ako
porazené, keď podľahli favorizovanej
Slávii UK 0:3. Najmä v zápase so Žiarom
museli dievčatá siahnuť až na dno svojich
síl, keď prehrávali už 2:0 na sety. Zásluhou
obrovskej bojovnosti sa postarali o doko-
nalý obrat a v tajbrejku zvíťazili 16:14. Po
minuloročnom zlate tak Seničanky vybo-
jovali tento rok strieborné medaily. 

Vo finálovom turnaji hrala Senica
s týmito hráčkami: Blanka Brúsilová,
Marcela Osuská, Miroslava Pöstenyiová,
Ivana Staniszewská, Aďa Hrušecká,
Marcela Krišková, Zuzka Krišková, Mária
Orihelová, Silvia Valachovičová, Zuzka
Mikuličková, Lucia Chovancová. Tréneri:
Mgr. Martin Rašner a Mgr. Lenka Búzková

Ivan Tobiáš

Výstup na Javorinu
Klub Rodákov zo starej Sotiny oznamu-

je záujemcom o pešiu turistiku, že v sobo-
tu 14. júna sa uskutoční výstup na Javorinu.
Zraz turistov j o 5.40 hod. na autobusovej
stanici v Senici. Autobus Senica -Trenčín
odchádza o 5.45 hod. do Poriadia, kde je
začiatok pešej túry. Od  kultúrneho domu
je na  Javorinu12 km. Naspäť z Poriadia ide
autobus o 13.51 hod. alebo 17.45 hod.
Treba si zabezpečiť vhodnú obuv, obleče-
nie (čiapku na hlavu, pršiplášť) ako i občer-
stvenie na pobyt v horách. Nezabudnite na
pitný režim. Srdečne pozývame všetkých
nadšencov krásnej prírody. V prípade
nepriaznivého počasia sa výstup na
Javorinu odkladá na iný termín. 

Ing. Ivan Gaša

HK 91 Senica bilancoval
25. apríla sa uskutočnilo v zasadačke

zimného štadióna valné zhromaždenie
mládežníckeho Hokejového klubu 91
Senica, pri ktorom pracuje i Školské špor-
tové stredisko so športovými triedami
zameranými na ľadový hokej pri 4. ZŠ
v Senici na Mudrochovej ulici.

Zo správy za rok 2002, ktorú predniesol
riaditeľ klubu Ing. Miloslav Malinka zaujali
prítomných trénerov, funkcionárov a čle-
nov HK 91 najmä nasledovné informácie:
- ŠŠS navštevuje vyše 250 chlapcov
- v športových triedach na 4. ZŠ je 95

nádejných hokejistov
- žiaci hrajú 1. ligu  (najvyššia žiacka súťaž)

a dosiahli nasledovné umiestnenie
6. ŠHT - 7. miesto
7. ŠHT - 8. miesto
8. ŠHT - 12. miesto
9. ŠHT - 9. miesto 

- v žiackych reprezentačných výberoch
Slovenska hrali Peter Michalička
a Branislav Rehuš

- náborového turnaja Mudroškova hokejka
sa zúčastnilo okolo 80 chlapcov vo veku
do 9 rokov

- juniori i dorastenci postúpili do extraligy
- špeciálne tréningy brankárov počas celej

sezóny
- dospelé mužstvo HK 91 hralo 2. ligu

a obsadilo 9. miesto
- založenie obchodnej spoločnosti Hokej

s. r. o.
Prezident HK 91 Alfonz Hrnčirík vyslo-

vil poďakovanie rodičom, výboru, všetkým
trénerom, funkcionárom, sponzorom
a MsÚ za pomoc pri výchove a starostli-
vosť o mládežnícky hokej v meste. Vyslovil
presvedčenie, že raz budú mať prevahu
v kolektíve dospelých najmä odchovanci
z úspešnej mládežníckej liahne. 

Riaditeľ 4. ZŠ v Senici Mgr. Branislav
Grimm oboznámil prítomných i s výchov-
no-vzdelávacími výsledkami žiakov v špor-
tových triedach, vyzdvihol výbornú spolu-
prácu školy s oddielom i rodičmi.

V nových voľbách valné zhromaždenie
opäť potvrdilo do funkcie riaditeľa klubu
Ing. Miloslava Malinku, za manažéra klubu
odsúhlasilo Karola Slezáka, členmi predsta-
venstva sa stali Jaroslava Galbavá a Jozef
Chobor. Po senických volejbalistkách je
HK 91 druhým športom v meste, ktorý od
budúcej sezóny 2003/2004 bude mať
všetky mládežnícke oddiely v najvyšších
extraligových súťažiach.

Do novej sezóny zaželajme našim
hokejistom veľa úspechov, radosti z hry
a neutíchajúci záujem fanúšikov.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ 4. ZŠ

ZLATO z Nemecka 
Do starobylého mesta Koblenz na

severe Nemecka vyrazila výprava karati-
stov Hanko kai Senica, aby sa zúčastnila
na jednom z najväčších turnajov v Európe,
známom Krokoyama cup. Po j 1100 km
ceste sa odpočinutí presunuli v sobotu
ráno do veľkej, modernej haly Oberwerth,
ponorenej do zelene. Tu sa 26. apríla stret-
lo vyše 800 mladých karatistov z celej
Európy, ale aj z Afriky, aby na 8 tatami
bojovali zo všetkých síl o cenné trofeje. 

Karatisti zo Záhoria, nastupujúci
v kimonách so znakom Slovenskej federá-
cie šito ryu Senica, nepatrili ani na tomto
mamuťom turnaji medzi neskúsených.
Výborne trénovaní a dokonale pripravení
nepredali ani v jednom zápase svoju
„kožu" lacno. Výsledkom bola jedna zlatá
a dve strieborné medaily. Víťazstvo
z minulého roka v kata juniorky obhajova-
la majsterka Slovenska 19-ročná Mirka
Vašeková (2.Dan). Bronzová z juniorských
ME v Poľsku mala aj tentoraz tie najvyššie
ambície. Vo vyraďovacích kolách, kde jedi-
ná prehra znamenala definitívny stop, išla
vynikajúco a po jasných víťazstvách postú-
pila až do finále. Presne zacvičené kata
štýlu šito ryu, rýchle a náročné údery
prekvapili súperky, ale aj niektorých
nemeckých rozhodcov preferujúcich skôr
tvrdý štýl šotokan. Senickú pretekárku si
dokonca natáčali na video. Obhajkyňa
prvenstva sa prebojovala po výbornom
výkone do finále, kde na ňu čakala ďalšia
senická pretekárka, druhá z dorastenec-
kých majstrovstiev sveta, Erika Hrušecká.
V senickom finále zvíťazila tesne Erika
a vybojovala zlatú medailu i pohár.
Striebro získala Mirka. Druhú striebornú
medailu získal v kata dorastencov talento-
vaný Peter Dermek (hnedý pás). Postavou
malý, ale výkonom veľký bojovník, porážal
všetkých súperov jasne 3:0. Dostal sa až
do finále, kde ho porazil slovenský repre-
zentant a majster republiky Dedko
z Topoľčian. Veľký medzinárodný turnaj
mal i vysokú športovú úroveň, veď v jed-
notlivých kategóriách štartovalo veľa
medailistov z majstrovstiev Európy i sveta.

E. Jareč

Kam na turistiku
Na Sobotištskú pätnástku, ktorá sa

tohto roku konala za horúceho letného
dňa (bude spomínať 1 609  zúčastnených
turistov. Organizátori veria, že v dňoch 7.
a 8. júna, kedy  sa koná pod patronátom
RR KST Senica na Rozbehoch 43.
Regionálny letný zraz turistov, sa ich tam
zíde tiež hojný počet.  bar

Mali sme svojho zástupcu
Každý zo svojho okolia pozná v našom

meste  viacero ľudí, ktorí  beh považujú za
výborný prostriedok na dobrú kondíciu
a udržiavanie zdravého životného štýlu.
V Košariskách sa 3. mája konal Národný
beh generála M. R. Štefánika. Na jubilej-
nom 10. ročníku behu sa aj v nepriaznivom
počasí s dažďom a silným vetrom zúčast-
nilo 76 pretekárov, hoci účastnícky rekord
je 79 bežcov. Trať z Košarísk po asfaltovej
ceste cez Brezovú pod Bradlom na mohy-
lu a potom po historickej ceste späť do
Košarísk  absolvoval aj Ľudovít Kúdela zo
Senice. V kategórii mužov od 40 do 50
rokov  obsadil 11. miesto časom 1:16:18.
Národný beh odštartoval predseda vlády
M. Dzurinda. bar 

Súťažili sme
s Japoncami

Mesto Senica sa 28. mája po 7. raz
zapojilo do Challenge day – Vyzývacieho
dňa. Naším súperom bola  Šaľa, s ktorou
sme sa stretli aj v rokoch 1998 a 1999.
Tentoraz Asociácia športu pre všetkých
naše mesto nominovala tiež do
International Challenge day (popri
Bratislave, Košiciach a Nitre), kde sme sa
stretli  v priateľskom súboji s obyvateľmi
japonského mesta Shiraoi-town. Organizá-
tori prichystali na pekný deň množstvo
aktivít pre mladých i starých, aby každý 15
- minútovou pohybovou aktivitou mohol
podporiť svoje mesto. V doterajšej histórii
našej účasti v Challenge day sme súboj
prehrali len dvakrát.  bar 
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Podujatia v Dome kultúry
� 15. 6. Vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru ZUŠ

o 15. hod. 
� 16. 6. - 20.6. Výstava výtvarných a ručných prác detí MŠ
� 17. 6. Rozlúčka s MŠ - Šašaráda - zábavný program pre deti MŠ

o 14. hod.
� od 15. hod. vyhodnotenie výtvarných a ručných prác
� od 15.30 hod. Diskoparáda Šaša Maroša
� 23. 6. Výchovné koncerty odboru ZUŠ - divadelná sála od 8.30

hod.
� 24. 6. Výchovné koncerty odboru ZUŠ - divadelná sála od 8.30

hod.
� 25. 6. - 26. 6. Deň otvorených dverí pre deti, mládež a dospelých

téma: Preventívne aktivity - kriminalita a drogová závislosť,
kinosála, tanečná sála

� 29. 6. Petro-Pavlovská zábava s DH Seničanka, od 17. - 22. hod. 
Pre Petrov a Pavlov pripravené prekvapenie. Predaj vstupeniek od
16. júna v Dome kultúry u p. Bezdekovej, v predpredaji lístky
lacnejšie

� od 1. júla  odstávka DK Senica - predpoklad do 15. augusta  

Podujatia v Múzeu L. Novomeského
� 2. 6. - 6. 6 „Eko – film" Múzeum L.N. - ZOS
� 4. 6. Klub zdravia – prednáška o výžive v Múzeu L.Novomeského 
� 9. 6. Klub profesionálnych žien v Múzeu L. Novomeského 
� 10. 6. A-klub v Múzeu L. Novomeského  

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Ivan Ignačák a Miriam Müllerová
Miroslav Grünvalský a Veronika Kucejová
Ronald Bertúšek a Anna Richterová
Radovan Kadlic a Hana Lukáčová
Igor Zelenka a Monika Kováčová
Martin Gabriel a Miriam Mastihubová
Pavol Mjakiš a Marta Baleková
Peter Blažek a Monika Kratochvílová
Jaroslav Blažek a Lenka Ravasová
Ing. Peter Gallo a Ing. Silvia Čuvalová
Marek Gembeš a Katarína Hercogová
Pavol Končitý a Silvia Jochová

Narodili sa
Natália Horváthová, J. Kráľa 734 1. 4. 2003
Martin Hurban, S. Jurkoviča 1205 1. 4. 2003
Ivan Štefík, J. Kráľa 728 3. 4. 2003
Martin Oslej, Sotinská 1474 10. 4. 2003
Dominik Malárik, J. Mudrocha 1354 11. 4. 2003
Dominika Blanáriková, Štefánikova 704 21. 4. 2003
Branislav Krásny, Komenského 958 23. 4. 2003
Tomáš Čagan, Gen. L. Svobodu 1361 24. 4. 2003
Albert Macek, Nám. Oslobodenia 4 26. 4. 2003
Sofia Sojková, Agátová 1311 28. 4. 2003
Vivien Kúbeková, Jasmínová 1264 29. 4. 2003
Tomáš Odráška, Hollého 751 29. 4. 2003

Opustili nás
Karolína Horváthová, Štefánikova 1377 1. 4. 2003
vo veku 73 rokov
František Péč, Kalinčiakova 302 6. 4. 2003
vo veku 69 rokov
Mária Beňová, Štefánikova 1377 7. 4. 2003
vo veku 80 rokov
Anna Zelenáková, Dlhá 253 9. 4. 2003
vo veku 87 rokov
Eduard Fiala, L. Novomeského 1212 14. 4. 2003
vo veku 63 rokov
Anna Havlová, L. Novomeského 1215 17. 4. 2003
vo veku 76 rokov
Ladislav Malý, Štefánikova 720 18. 4. 2003
vo veku 48 rokov
Kristína Šipkovská, Štefánikova 1377 22. 4. 2003
vo veku 76 rokov
Rudolf Müller, Robotnícka 54 24. 4. 2003
vo veku 81 rokov
Margita Kostková, Štefánikova 1377 26. 4. 2003
vo veku 88 rokov
Jozef Hessek, Hviezdoslavova 321 30. 4. 2003
vo veku 72 rokov

In
fo

 k
út

ik

Okienko JDS
Na aprílovom posedení nás pobavili študenti SSŠP

Senica, začo im touto cestou ďakujeme.
Upozorňujeme, že  termíny rekreácií na II. polrok sú
k nahliadnutiu v Klube dôchodcov na Továrenskej
a Kalinčiakovej ulici. Posedenie pri hudbe v hoteli Branč  sa usku-
toční 19.  júna o 15. hod. 

Podpísali sme petíciu Za dôstojný život dôchodcov, ktorú sme
poslali vláde SR a poslancom NR SR. Odpoveď z Úradu vlády
uverejňujeme v plnom znení.

Dajte o sebe vedieť
Určite ste už zaregistrovali, že mesto Senica má novú interneto-

vú stránku. Pretože chceme, aby informácií  na nej bolo čoraz viac,
žiadame športové kluby, aby vo vlastnom  záujme prezentovali
prostredníctvom internetu svoju činnosť.  Svoje príspevky môžete
priniesť na MsÚ Senica, oddelenie informatiky a komunikácie
s verejnosťou. Viac informácií môžete dostať na tel. č. 034 6515001-
4 kl. 116. I. T.

Poliklinika n. o., �tefánikova 700/11, Senica
ponúka 

na prenájom nebytové priestory
vhodné na prevádzku obchodov a kancelárií.

Informácie poskytuje 

na č. t. 034/6513845 Z. Šimková

Ing. Alena Kovačičová

Riaditeľka Polikliniky Senica, n. o. 

Ponúkam montáž žalúzií (aj opravy), 
sietí proti hmyzu, 
lamelových dverí 

NNNN ÍÍÍÍ ZZZZ KKKK EEEE   CCCC EEEE NNNN YYYY

AAAA KKKK CCCC IIII AAAA :::: ISO  žalúzie, pevné siete

Jozef Huťa, Jabloňová 1279, Senica 
telefón 651 7917
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na JÚN 2003
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.

� Nedeľa 1. júna
FARMA
Americký akčný thriller. Mladý frekventant výcvikového zariadenia
CIA upodozrieva svojho inštruktora zo špionáže pre čínsku vládu.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 115 min., PRIEMIÉRA
� Utorok 3. a streda 4. júna
25. HODINA
Americká dráma. Posledná noc na slobode... Dokážete zmeniť celý
život za 24 hodín? 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 135 min., PREMIÉRA
� Piatok 6. júna
JOHNNY  ENGLISH
Americká komédia. Nevie, čo je strach, čo je nebezpečenstvo,
nevie vlastne vôbec nič... Britská výzvedná služba získala v agento-
vi Johnnovi skutočnú posilu.  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 85 min., PREMIÉRA
� Sobota 7. a nedeľa 8. júna
SEXI  KOSŤ
Americká bláznivá komédia. Ako by ste sa tvárili, keby ste sa prebudi-
li ako muž? 
Vstupné. 55 Sk, MP 12 r., 101 min., PREMIÉRA
� Utorok 10. a streda 11. júna
X – MEN 2
Americký akčný sci-fi. Nastal čas, keď sa odlišní musia zjednotiť... X-
Meni. Narodili sa s jedinečnou genetickou mutáciou, ktorá im
umožňuje vládnuť nadprirodzenými Schopnosťami. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
� Piatok 13. júna
AKO  PRÍSŤ O MUŽA ZA 10  DNÍ               
Americká komédia. Najzamilovanejšia komédia roka!  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 116 min., PREMIÉRA
� Sobota 14. júna
DAREDEVIL
Americký akčný film. Malý Matt nešťastnou náhodou oslepol, ale
jeho ďalšie zmysly sa zbystrili a neuveriteľne zlepšili. Svojmu otcovi dá
sľub, že nebude ako on boxer...  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 103 min., PREMIÉRA
� Nedeľa 15. júna
CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ
Americká krimi. Pravdivý príbeh skutočného podvodníka s vynikaj-
úcim hereckým obsadením v réžii Stevena Spielberga.  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 135 min.
� Utorok 17. júna
8 MILE
Americký príbeh rappového speváka Eminema. Každá chvíľa je ďal-
šou šancou. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 110 min. 
� Streda 18. júna
VTEDY  V MIDLANDS
Anglická komédia. Spagetti western ochutený britským čiernym
humorom, ktorého dej sa odohráva v súčasnom strednom Anglicku.  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 104 min., PREMIÉRA
� Piatok 20. júna
NA  POKRAJI  SMRTI
Americký akčný thriller. Steven Seagal a banda hrdlorezov musia
obrániť Nový Alcatraz pred teroristami! 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 99 min., PREMIÉRA
� Sobota 21. a nedeľa 22. júna
PAVÚK
Kanadský thriller. Dennis bol v detstve svedkom smrti svojej matky.
Zločin spáchali jeho otec s milenkou. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 98 min., PREMIÉRA
� Utorok 24. a streda 25. júna
TELO NA TELO

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 27. mája 2003. Náklad 4 500 výtlačkov. Internet: URL:
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A Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
piatok 6. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 8. 6. 11.00 hod.
pondelok 9. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 11. 6. 10.00 hod.
piatok 20. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 22. 6. 11.00 hod.
pondelok 23. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 25. 6. 10.00 hod.

Skalický magazín
nedeľa 1. 6. 18.00 hod.
pondelok 2. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 4. 6. 10.00 hod.
streda 11. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 15. 6. 11.00 hod.
pondelok 16. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 18. 6. 10.00 hod.
streda 25. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 28. 6. 11.00 hod.
pondelok 29. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.

Myjavské televízne noviny
nedeľa 1. 6. 18.00 hod.
pondelok 2. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 4. 6. 10.00 hod.
piatok 13. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 15. 6. 11.00 hod.
pondelok 16. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 18. 6. 10.00 hod.
piatok 27. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 28. 6. 11.00 hod.
pondelok 29. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.

Správy spod Bradla
nedeľa 1. 6. 18.00 hod.
pondelok 2. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 4. 6. 10.00 hod.
piatok 27. 6. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 28. 6. 11.00 hod.
pondelok 29. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.

Magazíny Radíme vám
utorok 3. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 5. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 6. 6. 18.30 hod. - p
utorok 10. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 12. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 13. 6. 18.30 hod. - p
utorok 17. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 19. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 20. 6. 18.30 hod. - p
utorok 24. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 26. 6. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 27. 6. 18.30 hod. - p

Americký akčný thriller. Snažia sa zlikvidovať sami seba, až kým
nezistia, kto je skutočný nepriateľ.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 91 min., PREMIÉRA
� Piatok 27. júna
SEXY VTÁCI
Francúzska komédia. Prci, prci, po francúzsky... Francúzska odpo-
veď na Prci, prci, prcičky.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 90 min.
� Sobota 28. a nedeľa 29. júna
MATRIX  RELOADED
Americký sci-fi. Pokračovanie kultovej sci-fi nás opäť zavedie do tem-
ného sveta budúcnosti, ovládaného strojmi. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 135 min., PREMIÉRA


