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Leto má veľa podôb. Toto je jedna z nich.          Foto bar  

A máme to za sebou...
Mesiac jún je nielen začiatkom

prvých letných dní, ale i mesia-
com, v ktorom sa končí školský
rok. V školách finišuje klasifikačné
obdobie, organizujú sa školské
výlety, školy v prírode, letná
prázdninová činnosť. Postupne sa
pripravuje organizácia nového
školského roka. Je čas bilancova-
nia a obzretia sa za školským
rokom 2002/2003 na základnej
škole. 

Bol to rok ďalšej transformácie
školstva na Slovensku pri hľadaní
cesty prieniku do európskej siete
škôl, čomu zodpovedalo i uvede-
nie množstva novej legislatívy do
života škôl. Prechod zriaďovateľ-
skej funkcie na samosprávy, nový
Pracovný poriadok MŠ SR. Pôžič-
kový fond pre začínajúcich učite-
ľov, novelizácia vyhlášky o prijí-
maní žiakov na stredné školy,
vedenie neustálej diskusie o nor-
matívnom spôsobe financovania
školstva, v neposlednom rade pri-
jatie nového Zákonníka práce.
I vnútrospoločenské udalosti mali
nemalý dopad na činnosť škôl
počas uplynulých desať mesiacov.
Ministrom školstva sa stal kandi-
dát KDH Martin Fronc, Metodické
centrum v Bratislave zmenilo
názov na Metodicko-pedagogické
centrum, učitelia vstúpili v mesia-
coch február a jún do dvoch
výstražných štrajkov. Žiaci devia-
teho ročníka absolvovali testy
vedomostí zo slovenského jazyka
a matematiky, tzv. Monitor - 9,
školy poskytli miestnosti na usku-
točnenie volieb do obecných
samospráv i prvého úspešného
referenda o vstupe Slovenska do
Európskej únie. O zúfalej finanč-
nej situácii, neustále klesajúcom
počte žiakov resp. tried, havarij-
nom stave rovných striech, skoro
žiadnej obmene nábytku v trie-
dach, nedostatku moderných
pomôcok, prostriedkov na zabez-
pečenie drobnej údržby a hygieny
už školáci ani nehovoria. To patrí
už niekoľko rokov k „samozrej-
mosti".  Jednoducho slovenské
školstvo zaostáva za členskými
štátmi Európskej únie najmä
v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia výchovno-vzdelá-
vacieho procesu a finančného
ocenenia práce učiteľov i nepeda-
gogických zamestnancov.

(pokračovanie na str. 3)
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Zóny dočasného parkovania  
1. júl 2003 je prvým dňom spoplatnenia miestnych

komunikácií  a parkovísk  v centre mesta Senica. Začiatok
a koniec parkovacej zóny bude zreteľne označený zvislými
a vodorovnými  dopravnými  značkami.

Predajné miesta, v ktorých si občan zakúpi jednorazový
parkovací lístok, budú vyznačené na informačných tabuliach
červeným kruhom. Parkovací lístok v hodnote 10 Sk platí
60 minút. Ak chce vodič motorového vozidla parkovať v zóne
dočasného parkovania napríklad 3 hodiny, musí vyznačiť
3 parkovacie lístky a umiestniť  ich za predné sklo vozidla.

Namiesto parkovacích lístkov možno využiť ročnú parko-
vaciu kartu v hodnote 500 Sk. (pokračovanie na str. 2)

Piknik na Branči 
Podbranč sa dlhodobo usiluje

o využitie prostredia rázovitej
obce s 37 osadami na cestovný
ruch. Obec je vlastníkom a správ-
com hradu Branč. Práve na tejto
zrúcanine v nadmorskej výške
480 metrov, odkiaľ je vidno doďa-
leka malebnú krajinu, sa uskutoční
24. júla  piknik. 

Piknik na hrade Branč bude aj
tohto roku obsahovať viaceré zaují-
mavé podujatia, ktoré sa konajú
pod záštitou obce Podbranč a ob-
čianskeho združenia Matúšovo krá-
ľovstvo. Chýbať nebude skupina
historického šermu Diadem, dobo-
vé vystúpenia  a ďalšie atrakcie. 

bar 

Spolupráca aj do sféry �kolstva 
Senicu navštívila v pondelok 16. júna delegácia z part-

nerského poľského mesta Pultusk. Na radnici  privítal pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek starostu Pultuska Wojciecha
Debskeho, riaditeľa tamojšieho gymnázia Krzysztofa
Lachmanskeho a predsedu zväzu podnikateľov Janusza
Borzynskeho. Vzájomné kontakty oboch miest získali nový
rozmer, keď sa začali rozvíjať aj v školstve. 

Za účasti vedúcich oddelení MsÚ primátor Senice hostí
oboznámil s hlavnými zámermi mesta v tomto období. V sprie-
vode primátora Senice, jeho zástupcu Antona Cibulu, pred-
nostky MsÚ Kataríny Vrlovej a tlmočníka K. Siwieca, riaditeľa II.
ZŠ, navštívili poľskí hostia Záhorskú galériu, kde si prezreli
výstavu prác textilnej výtvarníčky Eleny Bielčikovej. Zavítali tiež
na Kunovskú priehradu, rekreačné zázemie mesta. Najväčšiu
časť dňa vrcholní predstavitelia poľského Pultuska venovali
návštevám školských zariadení. Prezreli si II. ZŠ Senica,
Súkromnú strednú školu podnikania a Gymnázium Senica.
Riaditelia senického gymnázia J. Hrušecký a pultuského gym-
názia K. Lachmanski sa dohodli na ďalšej koordinácii vzájom-
ných kontaktov. Senické gymnázium má 4-ročnú a 8-ročnú
formu štúdia s 549 žiakmi. Škola v Pultusku  má v gymnaziálnej
podobe štúdia 700 žiakov. Záujem o užšiu spoluprácu sa for-
muje medzi pultuským zväzom podnikateľov a SOU Senica.

Po podpise partnerskej zmluvy pred rokom v Pultusku
bola táto návšteva tretím  vzájomným stretnutím predstavite-
ľov oboch miest. Terajší starosta Pultuska W. Debski (na foto
s primátorom Senice vpravo) Senicu prvýkrát navštívil vlani,
vtedy ešte ako zástupca starostu.    

Viera Barošková

160 rokov 
spisovnej slovenčiny

Evanjelická fara v Hlbokom sa
pred 160 rokmi stala miestom
kodifikácie spisovnej slovenčiny Ľ.
Štúrom a jeho druhmi. Toto histo-
rické rozhodnutie vedúcich činite-
ľov slovenského národného hnu-
tia si pripomenieme 12. a 13. júla
v Hlbokom. V sobotu o 19.15 sa
oslavy začnú príhovorom Dr. M.
Kovačku, riaditeľa NBÚ Národnej
knižnice Martin a pokračovať
budú literárno-hudobnou kompo-
zíciou.  V nedeľu 13. júla sa o 10.
hod. začnú slávnostné Bohosluž-
by v evanjelickom kostole. Po ich
skončení bude nasledovať klade-
nie vencov pri mohyle J. M.
Hurbana a príhovory hostí.  

bar
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva 

6. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa konalo 12. júna. Mestská rada
prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 12.6. 
- návrh na úpravu rozpočtu mesta Senica

na rok 2003 a použitie prostriedkov
z Fondu rozvoja bývania mesta:  Mestská
rada odporučila v 14 oddieloch upraviť
rozpočet mesta, čo v súhrne predstavuje
zvýšenie bežných príjmov o 62 296 000
Sk  (na zvýšení sa podieľa napríklad  škol-
stvo sumou  49 405 000 Sk, sociálne veci
sumou 544 000 Sk, kamerový systém
sumou 640 000 Sk, ďalej zdravotná
starostlivosť, vybavenie prevádzkových
priestorov, údržba hospodárskych objek-
tov atď.) a zvýšenie bežných výdavkov
o 62 940 000 Sk. Kapitálové príjmy sa
zvýšia o dotáciu na výstavbu bytov pre
mladé rodiny vo výške 24 250 000 Sk
(61 b. j. Kolónia a 32 b. j. bývalá adminis-
tratívna budova Agrostavu). V prípade
schválenia návrhu bude bežný rozpočet
mesta takmer 168 mil. Sk a kapitálový
takmer 70 mil. Sk

- správu o činnosti Technických služieb,
spol. s r.o. Senica za rok 2002. Obchod-
ná spoločnosť so 100 % účasťou mesta
od svojho vzniku – 30.6.1998 - zabezpe-
čuje mestu údržbu zelene a komunikácií,
zber, vývoz a skládkovanie odpadu, čis-
totu v meste a prevádzku verejného
osvetlenia. Okrem týchto základných
činností Technické služby poskytujú
čistenie šatstva a bytového textilu na
autobusovej stanici, prevádzkujú platené
parkoviská v meste, verejné WC,  fontá-
ny a separovaný zber druhotných surovín 

- správa o činnosti Službyt-u, spol. s r.o.
Senica - prehľad vybraných ukazovateľov
za rok 2002 a investičný zámer spoloč-
nosti na rok 2003. Sústreďujú sa na
pokračovanie rekonštrukcií a modernizá-
ciu tepelných zdrojov v Senici s cieľom
dosahovať znižovanie tepelných strát
a zvyšovať hospodárnosť výroby tepla

- správa o činnosti Mestského podniku
služieb, spol.  s r.o. Senica za rok 2002.
MsPS prevádzkuje reštauráciu Malina,
reštauráciu a samoobslužnú jedáleň
Gastrocentrum, je správcom trhoviska
a vykonáva vlastné obchodné aktivity.
V reštaurácii Malina zabezpečujú stravo-
vanie dôchodcov buď priamo v reštaurá-
cii alebo rozvozom stravy v spolupráci
s Mestským úradom Senica. Negatívny
dopad na MsPS spôsobil fakt, že v roku
2002 bola vybudovaná vlastná kuchyňa
v Domove dôchodcov a penzióne pre
dôchodcov v Senici a prestala sa dodá-
vať strava do tohto zariadenia. Riaditeľ
spoločnosti Ing. Ján Bachura predstavil
svoje ďalšie zámery, ktorými skvalitní
a spestrí návštevníkom sortiment služieb
poskytovaných vo svojich prevádzkach 

- návrh na skvalitnenie činnosti Mestskej
polície – náčelník MsP Rastislav Janák
predložil návrh na zvýšenie počtu mest-
ských policajtov o troch, nevyhnutné
softwerové vybavenie a tiež  návrh na

úpravu rozpočtu tak, aby mohli byť
zabezpečené základné úlohy MsP

- návrh dodatku k zmluve o zriadení
Spoločného obecného úradu pre Senicu
a 22 obcí – vyplýva z novely stavebného
zákona. Na obce a mestá sa s účinnos-
ťou od 1.4.2003 preniesla kompetencia
vyvlastňovacieho konania podľa staveb-
ného poriadku

- dispozície s majetkom - jedným z dôle-
žitých bodov rokovania bol návrh na
systémové riešenie futbalovej športovej
činnosti v meste a návrh na odkúpenie
futbalového areálu od Futbalového
klubu SH Senica

- odpredaj bytov
- rôzne

MsR prerokovala aj prípravu mestského
zastupiteľstva, ktoré primátor mesta zvolal
na 26.júna. Zastupiteľstvu boli predložené
materiály, ktoré boli predmetom rokovania
5. a 6. zasadnutia Mestskej rady.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Zóny dočasného parkovania
(dokončenie zo str. 1)

Ročná parkovacia karta je výhodná
najmä pre občanov, ktorí  často parkujú
v zóne dočasného parkovania.

Občania, ktorí majú trvalé bydlisko na
adrese uvedenej v tabuľke, si môžu zakú-
piť zľavnenú parkovaciu kartu v hodnote
200 Sk oprávňujúcu na parkovanie
v zóne. Parkovaciu kartu možno zakúpiť
v pondelok, stredu a piatok v pokladni
Mestského  úradu  v Senici. 

ULICA SÚPISNÉ   ČÍSLO
J. Kráľa 727, 730 - 739
Hollého 740, 741, 752, 753
Moyzesova 834 - 839, 786 - 794
Hviezdoslavova 311, 312, 314
Robotnícka 54 - 63, 86 -112
Hurbanova 528, 529, 542
Továrenská 467, 530
Štefánikova 700 - 703
Nám. Oslobodenia 4

* Uvedená zľavnená parkovacia karta platí
na všetkých parkovacích zónach a parko-
viskách, na ktorých treba použiť parkovací
lístok. 
* V prípade zmeny EČV treba priniesť starú
parkovaciu kartu a uhradiť manipulačný
poplatok 10 Sk
* Parkovacia karta platí od 1.7.2003 do
30.6.2004

Zóny  dočasného  parkovania  motoro-
vých vozidiel budú kontrolované
Mestskou políciou Senica. Za parkovanie
v zóne bez platného  parkovacieho lístka
alebo  platnej  parkovacej  karty  je  možné
uložiť blokovú pokutu do výšky 2 000  Sk.

Kontrolu parkovania budú zabezpečo-
vať aj dvaja pochôdzkári.

Parkovanie je spoplatnené v pracov-
ných  dňoch od  8,00  hod  do  16,00  hod.
Parkovanie v sobotu a v nedeľu je bez-
platné.

Výnimkou je len parkovisko pred
Halou - Kolónia, kde je platené parkovanie
v pracovných dňoch od 10,00 hod.    

V tabuľke je vyznačený počet parkovacích
miest a počet miest vyčlenených pre  ZŤP. 

Ulica Počet Z toho
parkovacích vyčlenené
miest pre ZŤP

Poliklinika 16 1
J. Krála   41 1
Hollého 20 1
Hollého 
(za OD Cieľ) 26 1
Moyzesova  38 1
Továrenská  
(pri Šport. hale) 38 1
Hurbanova  
(za OD Perla) 32 1
Hurbanova  
(pri Hale Kolónia) 25 1
Robotnícka 166 4

CELKOVÝ POČET 
PARKOVACÍCH MIEST 
URČENÝCH PRE DOČASNÉ 
PARKOVANIE 402 12

J. H. 

Posolstvo slova a viery
"Aby každá báseň, ktorá sa mi z Božej

milosti dostáva, bola pre mňa, ale aj  pre
toho, kto sa s ňou stretáva, tou najúprim-
nejšou modlitbou." (Životné krédo senické-
ho básnika Pavla Stanislava.)

Oslavy životného jubilea majú stovky
podôb. Tá, ktorá sa uskutočnila 29. mája
v Dome kultúry, bola typická literárna. Šesť-
desiate  narodeniny v kruhu vzácnych  hostí
oslávil básnik Pavol Stanislav tým najvlast-
nejším spôsobom - prezentáciou novej, v
poradí už dvanástej, básnickej zbierky Moje
úzkosti.  Ukážky novovyjdených veršov pre-
zentovaných členom Rozhlasového herec-
kého súboru Jozefom Šimonovičom nado-
budli ten správny rytmus a melódiu podfar-
bením tónmi cimbalovej hudby Skaličan
vedenej Mgr. Petrom Michalovičom. Zasa
s inou veľmi zaujímavou elektrofonickou
formou zhudobnenia autorových básni
Božie deti a Ranné zamyslenie - obrázok
posledný venované Anne Gamanovej
vystúpil  Mgr. Radovan Samek.

Prítomnosť otca biskupa mons.
Františka Rábeka, dekana senickej farnosti
Karola Martinca, predsedu a tajomníka
Spolku slovenských spisovateľov pánov
Jána Tužinského a Pavla Janíka, či vedenia
mesta v osobe primátora Ľubomíra Parízka,
jeho zástupcu Antona Cibulu a prednostky
MsÚ Kataríny Vrlovej, zástupcov kultúr-
nych inštitúcii a niekoľkých desiatok spolu-
občanov potvrdzujú záujem  o "výnimoč-
ného autora nevšedných veršov", ako uvá-
dza v recenzii básnickej zbierky Pavol
Janík. V záverečnom  poďakovaní básnik
Pavol Stanislav zhrnul zmysel svojej tvorby
do jednej vety: "Cez báseň sa usilujem
odovzdať posolstvo slova a viery ľuďom,
ktorí o to stoja."

Treba ešte pripomenúť, že okrem spomí-
nanej zbierky básni Moje úzkosti, vyšla  k bás-
nikovej šesťdesiatke i Pamätnica, ktorá rekapi-
tuluje život i tvorbu jubilanta. K mnohým gra-
tulantom sa pridáva i redakcia Naša Senica
a želá veľa tvorivých síl, inšpirácie a invencie,
zdravie a tak potrebný optimizmus. 

KS 
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22.5. - Pracovné stretnutie s predsedom
VÚC Trnava Ing. Petrom Tomečkom
o aktuálnych otázkach v regióne

- Valné zhromaždenie Technických
služieb Senica. Schválenie ročnej
uzávierky a výročnej správy za rok
2002

- Rokovanie MsR
25.5. - Smrdáky – otvorenie kúpeľnej

sezóny
26.5. - Rokovanie s riaditeľom Všeobecnej

zdravotnej poisťovne o vzájomnej
spolupráci a problémoch v zdra-
votníctve

27.5. - MsÚ Myjava – prijatie u primátora
mesta Myjava Pavla Halabrína.
Výmena skúseností medzi mestami.

28.5. - Stretnutie starostov okresu Senica
29.5. - Nitra - spoločenské stretnutie k 50.

výročiu Cestných stavieb Nitra
- Odovzdanie ocenenia P. Piusovi

pri príležitosti jeho životného jubi-
lea 60 rokov

30.5. - Prijatie pána Minobu Miki, člena
Svetovej federácie v karate. Na-
dviazanie medzinárodnej spolupráce
v športe

- Návšteva muzikálu OTOKAR v Ra-
kúsku - medzinárodná spolupráca
ZUŠ Senica s rakúskou školou

31.5. - Memoriál Laca Kúdelu – futbalový
turnaj organizovaný na uctenie si
pamiatky Seničana Laca Kúdelu

3.6. - Pracovné rokovanie s riaditeľmi
senických škôl  o aktuálnych pro-
blémoch  a ich riešení

- Zasadanie Správnej rady Polikliniky
Senica – odsúhlasenie postupu
činnosti n.o.

4.6. - Malacky – pracovné rokovanie
s primátorom Malaciek RNDr.
Jozefom Ondrejkom

- Stretnutie s lekármi pôsobiacimi
v meste Senica

- Švajčiarske veľvyslanectvo – pra-
covné stretnutie so švajčiarskym
veľvyslancom R. Staubom

5.6. - Valné zhromaždenie Službytu.
Výročná správa za rok 2002. Plán
investícií na roky 2003 - 2004

- Akadémia vzdelávania – vyhodno-
tenie činnosti a perspektívy rozvoja

10.6. - Technopol Bratislava – prezentácia
daňovej reformy ministrom financií
Ivanom Miklošom

12.6. - Agrostav – kolaudačné preberacie
konanie - byty

13.6. - Medzinárodná konferencia v Pieš-
ťanoch o európskych fondoch

14.6. - Záhorácky maratón
17.6. - Stretnutie starostov a primátorov

ZOZO
- Zasadnutie Rady ZMOS v Modre
- Piešťany – stretnutie s predsedom

vlády M. Dzurindom k ďalším kro-
kom vlády v reforme

18. - Bratislava – medzinárodný seminár
-19.6. o školstve, príprava zákona o finan-

covaní školstva
20.6. - Únia miest Slovenska - rokovanie

so zahraničnými investormi v Pri-
maciálnom paláci v Bratislave 

Aktivity radnice

A máme to za sebou...
(dokončenie zo str. 1)

Učiteľ národov Ján Ámos Komenský
vyslovil myšlienku: „Nesľubuj, že vykonáš,
nehonos sa, že si vykonal, ale ponechaj
svojim skutkom, aby za teba hovorili."

Je chvályhodné, že napriek načrtnutým
problémom je výchovno-vzdelávací pro-
ces na senických základných školách na
veľmi dobrej úrovni a naši žiaci obsadzujú
popredné umiestnenia v rôznych okres-
ných súťažiach i predmetových olympiá-
dach, úspešne reprezentujú naše mesto
v krajských i celoslovenských podujatiach.
Najmä v oblasti mimoškolskej kultúrno-
záujmovej činnosti detské súbory sú už
neodmysliteľnou súčasťou rôznych zahra-
ničných festivalov a prehliadok, odkiaľ si
prinášajú vavríny víťazov. Svojimi výkonmi
si získavajú úctu partnerov za hranicami
našej vlasti. Máme šikovné deti a je radosť
s nimi pracovať. 

Júl a august sú mesiace, na ktoré túžob-
ne čakajú všetci školáci, či už malí alebo
veľkí. Slnko, voda, dobrá knižka, nezabud-
nuteľné prázdninové zážitky, posedenie
pri táborovom ohni a dovolenka s rodičmi,
kamarátmi, to sú tie pravé zaslúžené
prázdniny. Prázdniny, tie vieme, aké budú,
užite si ich v zdraví a podľa svojich tajných
snov. 

Nový školský rok, tiež asi vieme, aký
bude. Štát by si mal konečne  uvedomiť, že
zatiaľ nám svet vedomostnú úroveň závidí,
a tak by nemal váhať do nás investovať!
Oplatí sa to!

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ na Mudrochovej ulici

Poznáte agentúry 
podporovaného zamestnania?

Prichádza čas, keď aj zdravotne
postihnutí občania (ZPO) prejavujú zvý-
šený záujem o sebauplatnenie a hľadajú
primerané zamestnanie, ktoré by mohli
vykonávať napriek svojmu postihnutiu.
Ako prirodzený dôsledok tohto trendu
vznikli a budú vznikať neziskové organi-
zácie, ktoré sa zaoberajú danou proble-
matikou – Agentúry podporovaného
zamestnávania (APZ).

Podporované zamestnávanie je časo-
vo obmedzený komplex služieb, určený
najmä pre ľudí so zdravotným postihnu-
tím, ktorí pre získanie, či udržanie si pra-
covného miesta potrebujú špecifickú
pomoc.

S myšlienkou pomôcť ZPO pri hľadaní
uplatnenia v pracovnom procese ako prví
začali v USA. V Európe má najprepraco-
vanejšiu metódu a najväčšie skúsenosti
Nórsko.

Z podobných skúseností vychádzali aj
úspešné projekty zamestnávania ľudí so
zdravotnými problémami v Škótsku,
Fínsku, Českej republike a ďalších kraji-
nách.

V Slovenskej republike sa prostredníc-
tvom twiningového projektu Podpora
zamestnávania ZPO realizujú pilotné
Agentúry podporovaného zamestnáva-
nia v Bratislave, Banskej Bystrici a vo
Vranove nad Topľou.

Personál v APZ je profesionálne škole-
ný odborníkmi z domova a zahraničia
a ponúka komplexné služby podporova-
ného zamestnávania. Cieľom APZ je
zlepšiť situáciu klienta formou integrova-
ného zamestnávania a tiež sprostredko-
vať a udržať prácu pre občana so ZPS
a ZPS s ŤZP na voľnom trhu práce.
Konkrétnu pomoc poskytuje pracovný
asistent, psychológ, sociálny pracovník
a poradca pre styk so zamestnávateľmi.

Klientom APZ sa môže stať občan so
zmenenou pracovnou schopnosťou
a občan so zmenenou pracovnou schop-
nosťou s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, ktorý chce a môže pracovať. Klientmi
APZ sa stávajú aj zamestnávatelia, ktorí
chcú a môžu zamestnať občana so ZPS
alebo ZPS s ŤZP.

APZ poskytujú pre klientov podporu,
odborné poradenstvo a riešenie problé-
mov klienta, ktoré mu sťažujú nástup do
zamestnania. Vyhľadávajú vhodné pra-
covné miesto a uvedú klienta na praco-
visko. Venujú sa všetkým potrebám
a požiadavkám klienta a zamestnávateľa.
Cieľom je  zosúladiť ich očakávania
navzájom a dosiahnuť obojstrannú spo-
kojnosť. APZ využíva prepracované
formy a metódy prace školených pracov-
ných asistentov, individuálne posúdenie
pracovných zručností klienta, krízové
intervencie a tímové stretnutia zaintere-
sovaných strán.

KONTAKTNÉ ADRESY:
• Agentúra podporovaného zamestnáva-

nia, n.o.
Kolárska 14, 811 06 Bratislava, tel./fax:
02/52733676, mobil: 0905 785 200,
e-mail: apzno@changenet.sk 

• Agentúra podporovaného zamestnáva-
nia, n.o.
29. augusta 15, 974 01 Banská Bystrica,
tel./fax: 048/ 414 77 92, e-mail:          
apzbb@changenet.sk , www.apz.sk 

• Agentúra podporovaného zamestnáva-
nia, n.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou, tel. 057/ 446 31 01, 
e-mail: apzvt@changenet.sk

• Agentúra špeciálnych služieb pre autis-
tov a iné zdravotné postihnutia, n.o.
Kostlivého 19, 821 03 Bratislava, tel./fax:
02/43412253, e-mail: agaut@stonline.sk  

Projekt v rokoch 2001až 2002 realizo-
val odbor Phare a inej zahraničnej pomoci
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR, Národný úrad práce a Ministerstvo
sociálneho zabezpečenia a generácií
Rakúska a Komora práce v Hornom
Rakúsku.

Všetky služby Agentúr podporovaného
zamestnávania sú vďaka partnerom, ktorí
ich podporujú, poskytované bezplatne.  

z info materiálov APZ spracovala
Jana Černáková 
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Zabudnime na hranice
V rakúskom mestečku Zistersdorf sa  5.

júna konali oslavy Svetového dňa životné-
ho prostredia. Už viac ako 30 rokov osla-
vujeme tento medzinárodný sviatok.
V Rakúsku sa  niesol tento rok v znamení
" trvalosti ", riešenia a možnosti  ako do-
siahnuť trvalo udržateľný stav využívania
prírodných a ľudských zdrojov. Trvalá udr-
žateľnosť neznamená, že sme zdedili
zem od našich rodičov, ale znamená, že
sme si ju požičali od našich detí.  

Partnerské školy z oblasti  Weinviertel
a zo západného Slovenska varili kulinárske
špeciality zo svojich regiónov v duchu
hesla Zabudnime na hranice – jedzme spo-
ločne!. Akcie sa zúčastnili základná škola
a gymnázium z Bratislavy, SOU Senica, II.
stupeň Základnej školy Zistersdorf a Poľno-
hospodárska odborná škola Poysdorf.
Spracovávané boli sezónne dostupné pro-
dukty a potraviny pochádzajúce z biologic-
kého poľnohospodárstva. Okrem ochut-
návky sa návštevníci   mohli potešiť z tipov
o zdravom záhradkárení, bioproduktami
od roľníkov z regiónu, hrami pre deti,  hud-
bou ... Účastníkov pozdravil starosta
Zistersdorfu Johann Hofstetter. Akciu ofici-
álne otvoril krajinský radca pre životné
prostredia Mag. Wolfgang Sobotka.
Podujatie zorganizovali Poradňa pre život-
né prostredie   Weinviertel a Centrum envi-
ronmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
z Bratislavy.  Bolo podporené z prostried-
kov EUREGIO-fondy malých projektov.
V spolupráci s Mestským úradom  Senica
sa   tohto podujatia zúčastnili po prvýkrát
študenti SOU v Senici. Odchádzali spokoj-
ní a s novými inšpiráciami.

Ing. Saskia Petrová

Citróny rozdávali častej�ie 
Zo štatistík je zrejmé, že najčastejšími

vinníkmi dopravných nehôd sú vodiči
motorových vozidiel. Jednou z hlavných
príčin je nesprávny spôsob jazdy.
Maximálne povolenú rýchlosť v súčasnos-
ti prekračuje stále viac a viac vodičov, čím
výrazne ohrozujú ostatných účastníkov
cestnej premávky. Najviac ohrození sú
najmä chodci a cyklisti. Nerešpektovaním
dopravných predpisov zo strany vodičov
sú najviac ohrozené deti. Preto sa
Generali Poisťovňa a.s. a Prezídium poli-
cajného zboru Slovenskej republiky roz-
hodli organizovať dopravno-preventívnu
akciu pod názvom jablko-citrón.

Myšlienka dopravnej prevencie, kedy
deti hodnotia vodičov jablkom pri dodrža-
ní všetkých pravidiel cestnej premávky
alebo citrónom pri ich porušení, pôvodne
pochádza z Rakúska. Na Slovensku sa
akcia uskutočnila už po tretíkrát, v Senici
sa konala 27. mája predpoludním. Z 37
účastníkov kontroly dodržalo rýchlosť 17
vodičov a 20 túto povinnosť ignorovalo.
Do akcie sú zapojené aj deti 5. ročníkov
ZŠ, ktoré hodnotia správanie vodičov
a odmeňujú ich podľa zásluh jablkom
alebo citrónom.   Žiaľ, v Senici rozdali viac
citrónov a upozornení na bezpečnú jazdu. 

Cieľom akcie je teda prevencia
a výchova. Nielen výchova vodičov k zod-
povednejšej jazde, ale aj dopravná výcho-
va detí ako účastníkov cestnej premávky
a budúcich vodičov. Zapojenie detí do
celej dopravno-preventívnej akcie nie je
dôležité iba z pohľadu najohrozenejších
účastníkov cestnej premávky, ale aj
z pohľadu budúcich potenciálnych vodi-
čov. Akcia má teda aj výchovný efekt
pôsobiaci nielen na deti, ale ich prostred-
níctvom aj na rodičov a príbuzných. 

ts

Pribudlo 32 bytov
Mestské zastupiteľstvo v Senici ešte

v roku 2001 rozhodlo o odkúpení admi-
nistratívnej budovy Agrostavu, a. s. Senica
s tým, že sa tu vybudujú malometrážne
byty pre mladé rodiny. Bol vypracovaný
projekt stavby a vo výberovom konaní
bola za zhotoviteľa vybraná firma
Agrostav, a. s. Senica. 

S rekonštrukciou budovy sa začalo
v januári 2002. Financovanie bolo zabez-
pečené 50 percentami úverom zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania a 50 percenta-
mi zo štátnej dotácie Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR. Prestavbou
sa vytvorilo celkom 32 bytov, z toho je 8
2-izbových a 24 1-izbových. Jeden byt na
prízemí je bezbariérový. Stavba bola
dokončená 30. apríla tohto roka. V týchto
dňoch prebehlo kolaudačné konanie.
Nájomníci  sa  do bytov začnú sťahovať v
júli 2003. Celkový náklad na prestavbu
predstavoval 12,7 mil. Sk.

Milan Fekiač
vedúci odd. MsÚ

Senica - moje mesto
Prehĺbenie  poznatkov z dejinných uda-

lostí i súčasnosti mesta je cieľom vlastived-
nej súťaže Senica - moje mesto, ktorej 8.
ročník sa konal 27. mája. Jej tradičnými
organizátormi boli miestny odbor Matice
slovenskej a Záhorská knižnica. 

Po absolvovaní školských kôl základné
školy (okrem 1. ZŠ.) a gymnázium vytvorili
štvorčlenné školské družstvá, ktoré ich
reprezentovali v mestskom  finále. Každé
družstvo si mohlo vyberať otázky od 100
do 500 bodov z histórie, súčasnosti, športu
a osobností mesta. Súťaž bola  po prvom
kole vyrovnaná, ale v druhom sa  nulový
bodový zisk objavil viackrát. Nesprávnu
odpoveď možno spôsobila len veľká
tréma. Bez ohľadu na to možno konštato-
vať, že žiaci boli pod vedením svojich uči-
teľov dobre pripravení. Porotcovia napo-
kon k víťazstvu blahoželali reprezentantom
Gymnázia Senica, ktorí len o 50 bodov
predstihli čisto chlapčenské družstvo zo IV.
ZŠ Senica.  Tretí boli žiaci II. ZŠ a štvrtí žiaci
z III. ZŠ. 

Celkove sa do tohto ročníka zapojilo
v školských kolách 557 žiakov. 

Podujatie moderoval Ján Hyža, spevom
spestrili súťaž Michaela Mihalovičová
a Jana Masárová.  
Jednotlivé školy reprezentovali:

1. miesto: Gymnázium - Dominika  Vacu-
lová, Zuzana Šajánková, Peter Siwiec,
Adriana Svobodová, uč. Mgr. Anna
Hanáková 
2. miesto:  4. ZŠ - Ferdinand Jureňa, Michal
Hanečka, Michal Svatík, Lukáš Tarkoš, uč.
Mgr. Ján Došek
3. miesto: 2. ZŠ - Pavol Chábela, Kristína
Morávková, Luisa Al Khufasová, Jozef
Horňák, uč. Mgr. Ivana Horňáková  
4. miesto:  3. ZŠ - Hana Mičová, Tomáš
Hurban, Zuzana Gabčová, Miroslav
Albrecht, uč. Mgr. Ľubica Jankovičová

text a foto bar 

Riaditeľka Záhorskej knižnice K. Soukupová
blahoželá k úspechu študentom gymnázia.    

Literárny Zvolen 
Národné osvetové centrum v Bratislave

vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž lite-
rárnej tvorby Literárny Zvolen 2003. Jej
cieľom je podporovať, rozvíjať a prezento-
vať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej
umeleckej tvorby, zhodnotiť a oceniť
súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg
a vzájomnú komunikáciu medzi autormi
a literárnymi klubmi. 

Do súťaže sa môže zapojiť každý autor,
ktorému doposiaľ nebola knižne vydaná
publikácia. Súťaží sa v kategóriách poézie a
prózy. Autor môže zaslať do súťaže najviac
5 poetických, 3 prozaické útvary v rozsahu
najviac 20 strojom písaných strán formátu
A4, v 4 kópiách. Práce musia mať uvedené
meno a priezviska autora, vek, adresu, člen-
stvo v literárnom klube (nie je podmienkou).
Prihlásené práce nesmú autori do vyhláse-
nia výsledkov súťaže nikde publikovať ani
prihlásiť do inej súťaže. Súťaž má dve kolá:
výberová a celoštátne. Uzávierka výberové-
ho kola je 31. júla 2003. Z výberového kola
postúpia práce do celoslovenskej súťaže,
vyhodnotenie ktorej bude 7. - 8. novembra
2003 vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia
bude slávnostné vyhlásenie výsledkov, roz-
borový seminár za účasti členov poroty, klu-
bový večer a výmena skúseností.  Najlepšie
práce budú v poézii i v próze ocenené 1., 2.
a 3. miestom. 

Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže,
svoje literárne práce zasielajte do 31. 7. na
adresu: Záhorské osvetové stredisko,
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica.
Súťažný poriadok a bližšie informácie
poskytneme na tel. č. 651 3261.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica
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Do Kubína aj Seničania
V Západoslovenskom múzeu v Trnave

sa v dňoch  4. a 5. júna konala krajská
súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hollého
pamätník.  Predstavilo sa na nej   10 recitá-
torov zo základných a stredných škôl
Senického okresu a 2 divadlá poézie, víťa-
zi okresnej súťaže Hurbanovho pamätníka.
Siedmy ročník súťaže bol mimoriadne
úspešný.

V silnej konkurencii 45 recitátorov zo
siedmich okresov Trnavského kraja si
prvenstvo odniesli Mária Danadová,
Samuel Židek (Gymnázium Senica)
a Maroš Čatloš (ZŠ  Cerová). Druhé mies-
ta si vo svojich kategóriách „vyrecitovali"
Martin Mikuš, Kristína Jurčová (ZUŠ
Senica) a Dominika Hoferková (ZŠ
Koválov). Peknými tretími miestami odbor-
ná porota ocenila prednesy  Jána Jozéfka
(ZUŠ Senica) a Dagmar Dobríkovej
(Gymnázium Senica). Rovnako milo pre-
kvapili divákov i porotu vystúpenia divadiel
poézie. Senické Zádrapky zahrali  príbeh
O kohútikovi a sliepočke, ktorý podľa
Kristy Bendovej s použitím veršov Štefana
Moravčíka spracovala a režijne pripravila
Štefánia Jánošová. Popletenými rozprávka-
mi na motívy Václava Šúplatu v réžii Mgr.
Anny Michalicovej sa predstavili deti
z divadla poézie Záhoráčik, ktorý pracuje
pri ZŠ s MŠ v Cerovej. Vystúpenia oboch
kolektívov boli v horúcom dni príjemným
osviežením. Zádrapky i Záhoráčik získali
v krajskej súťaži prvé miesta. Na celoštátnu
súťažnú prehliadku v umeleckom predne-
se poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
vybrala odborná porota päť najlepších reci-
tátorov Trnavského kraja, z nich traja sú
z okresu Senica. V rámci detského progra-
mu sa dolnokubínskemu publiku predstaví

Za ffotografiou do Skalice
Záhorské osvetové stredisko v Senici

bolo v tomto roku opäť hlavným usporia-
dateľom v poradí už 7. ročníka súťažnej
výstavy neprofesionálnej fotografickej
tvorby AMFO a DIAFOTO 2003 Trnav-
ského kraja. Spoluusporiadateľom tejto
výstavy bolo Záhorské múzeum v Skalici,
v priestoroch ktorého sa tohtoročná
výstava koná.

Ten, kto doteraz nestihol, má ešte mož-
nosť do 6. júla  si pozrieť výstavu zaujíma-
vých fotografií. Návštevníci na výstave
nájdu  výber najlepších fotografií, ktoré
ponúkol tento ročník súťaže. Odborná
porota vybrala do výstavnej kolekcie vyše
150 fotografií a 20 diapozitívov.

Tohto ročníka  tvorivej súťaže sa zúčast-
nilo 36 autorov, ktorí  celkove poslali 294
fotografických prác, z toho  268 fotografií
a 26 diapozitívov.  Najsilnejšie i tentoraz
bola zastúpená  farebná fotografia.  Čier-
nobiela fotografia  bola  čo do počtu oveľa
slabšia, nie však čo sa týka kvality.
Predseda  odbornej poroty a kurátor výsta-
vy Mgr. František Tomík konštatoval, že
obe kategórie  boli kvalitatívne vyrovnané
a charakteristickým znakom tohto ročníka
bol nárast nových, vo väčšine mladých
autorov v okrese Senica a Trnava.
Prínosom v kvalite, novom pohľade na dia-
nie okolo seba, boli práce študentov vyso-
kých škôl, ktorí rozšírili celkove obzor
a výraz výstavnej kolekcie.

V krajskej súťaži boli úspešní i naši
senickí   autori.  Ing. Marián Kufel si odnie-
sol cenu za  1. miesto za celú  predloženú
kolekciu farebných fotografií, Martina
Filková z Rovenska  získala cenu za 3. mies-
to  za fotografiu  Na dvore a člen fotoklubu
RETINA Senica  Viliam Selko  bol poctený
čestným uznaním za farebné fotografie
Apokalypsa I.-II. V kategórii čiernobielej
fotografie získala cenu za 2. miesto
Simona Čulenová zo Senice za kolekciu
fotografií  Adam a Eva a Vyhnaní z raja I.-
IV.  Úspešný bol i najmladší účastník súťa-
že,  Seničan  Viktor Kufel, ktorý získal cenu
juniorov v kategórii  autorov do 18 rokov
za fotografie  Skamenelá tvár I.-II.

Fotografie ocenených  a odporučených
autorov postúpia na celoštátnu súťažnú
výstavu AMFO a DIAFOTO 2003, ktoré sa
uskutoční v mesiaci októbri 2003 v Snine.

Výstava je otvorená v pracovných
dňoch od 8. do 16. hod. v Záhorskom
múzeu v Skalici. -vp-

Dni detskej knihy
Koncom mája zorganizovala Záhorská

knižnica v Senici pre svojich detských
čitateľov tradičné Dni detskej knihy.
Tohoto roku sa niesli v znamení  80. výro-
čia narodenia jednej z najobľúbenejších
autoriek detskej literatúry na Slovensku
Kristy Bendovej. Jej knihám bola venovaná
výtvarná súťaž, dramatizácia rozprávky
i stretnutie so spisovateľom, ktorý dopísal
knižku Bola raz jedna trieda  vydanú tak-
mer pred 50. rokmi. Pravidelne Dni detskej
knihy v Senici otvára mestské kolo vlasti-
vednej súťaže žiakov základných škôl
a gymnázia (8-ročná forma štúdia) Senica
– moje mesto, potom už nasledujú
rôzne kvízy, súťaže a stretnutia so spisova-
teľmi.

V priestoroch detského oddelenia
Záhorskej knižnice sa stretli deti tretieho
ročníka z II. ZŠ a žiaci ŠZŠI, ktoré  si nielen
spolu zasúťažili v informačnom kvíze o kni-
hách a knižnici, ale vzájomne sa i spriateli-
li. Handicapované deti pod vedením pani
učiteľky Pisarovičovej  si pre svojich kama-
rátov pripravili dramatizáciu rozprávky
Domček, domček, kto v tebe býva ?.
Toto stretnutie detí znova potvrdilo starú
známu skutočnosť, keď si chceme vzájom-
ne lepšie porozumieť, musíme sa lepšie
poznať.

Najviac smiechu bolo v knižnici na
schodišti, kde sa v rámci celomestského
športového dňa Challenge day vynášali
niekoľkokilové balíky kníh.

Na druhý deň nasledovalo slávnostné
vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti ZŠ
(tretie ročníky) a ŠZŠI pod názvom
Rozprávková dúha Kristy Bendovej. Zo
150 súťažných prác porota vybrala 16 naj-
lepších v dvoch kategóriách.

Tu pravú slávnostnú  atmosféru vyhod-
notenia dotvorili deti zo ŠZŠI, ktoré pod
vedením pani učiteľky  Vincekovej pred-
viedli dramatizáciu rozprávkového príbehu
Ako  Popoluška pomohla Jankovi zachrániť
knižky a detský recitačný kolektív
Zádrapky pri ZUŠ  vedený pani učiteľkou
Jánošovou  s rozprávkou Kristy Bendovej
O kohútikovi a sliepočke doplnený o verše
Márie Ďuríčkovej, Štefana Moravčíka
a Jána Navrátila.

„Nikdy som si nemyslel, že sa raz ocit-
nem v jednej knižke s tetou Kristou. Vážil
som si ju, lebo mala rada deti a zvieratá.
A najmä mala niečo veľmi dôležité  - zmy-
sel pre humor". Takto sa vyjadril spisovateľ
Tomáš Janovic o spoločne vydanej knižke,
ktorú nazval Bola raz jedna trieda (a iné
triedy ).   Pomenované tak bolo i dopolud-
nie v Dome kultúry, na ktorom sa veľa
hovorilo práve o tvorbe a spôsobe písania
pána Janovica. Zúčastnili sa ho žiaci štvr-
tých ročníkov ZŠ a ŠZŠI. Radosť zo stret-
nutia so zaujímavým človekom bolo vidieť
na nekonečnom množstve otázok a žiado-
stí o autogram.

Za úspešný priebeh Dní detskej knihy
2003 patrí poďakovanie nielen knihovníč-
kam Záhorskej knižnice, ale i pani učiteľ-
kám, ktoré svojich žiakov  vzorne pripravili.

Katarína Soukupová

Branč opäť pozýva
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Sobo-

tišti pripravuje i tohto roku  cirkevno-spolo-
čenské podujatie na hrade Branč. Ako býva
zvykom, 5. júla sa budú konať na hradnom
nádvorí tradičné služby Božie pre evanjeli-
kov ZD ECAV a všetkých ľudí dobrej vôle. 

Cieľom tohto stretnutia je znovusprí-
tomnenie odkazu vierozvestov Cyrila
a Metoda. Tiež pietne pripomenutie si
mučeníka Majstra Jána Husa a evanjelic-
kých kňazov, väznených na hrade Branč
v čase protireformácie.

Tento rok zúčastneným poslucháčom
poslúži zvesťou slova Božieho  synodálny
senior Českobratskej cirkvi evanjelickej pán
Smetana.  V ostatných rokoch mali účastní-
ci možnosť potešiť svoje srdcia  piesňami
v podaní spevokolov z Dolnej zeme, na
čom mal nemalú zásluhu  práve Evanjelický
a. v. zbor v Senici.  Na tohtoročné  stretnu-
tie prisľúbil účasť ThMgr. J. Šefčíkovi
komorný spevokol Musica viva, no na
poslednú chvíľu avizovali znemožnenie
účinkovania. 

Verím, že i napriek tejto okolnosti bude
stretnutie na Branči požehnanou udalos-
ťou, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

Peter Maca

s textom J. Malinčíka Profesionál Maroš
Čatloš z Cerovej. Študentov Trnavského
kraja budú na Hviezdoslavovom Kubíne
zastupovať dvaja Seničania – Samuel
Židek s prozaickým textom A. P. Čechova
Chameleón a s veršami I. Štrpku Jediný
breh skúsená recitátorka Mária Danadová,
od budúceho školského roku študentka
herectva na VŠMU v Bratislave. Ocene-
ným recitátorom i divadlám srdečne blaho-
želáme a reprezentantom nášho kraja
prajeme veľa úspechov v septembri na
Orave.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica
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Obzretie sa, i poďakovanie
HURÁ! Koniec

školských povin-
ností! Otvára sa
náruč leta, plánujú
sa aktivity na voľné
chvíle... Je tu ko-
niec júna a s ním
vytúžené prázdni-
ny. A práve toto je

vhodná chvíľa zastaviť sa, obzrieť sa
dozadu, urobiť akúsi bilanciu uplynulé-
ho školského roka, vysloviť uznanie
i vďaku. 

V každodennom zhone si ani neuvedo-
mujeme, že „...čas letí jak vtáci nedozier-
ni..." (L. Novomeský), veď len nedávno
september odomykal triedy, ktoré sa stali
na desať mesiacov druhým domovom
našich detí. Už je tu jún s príchuťou čereš-
ní, jahôd a symbolickým posledným zvo-
nením v školách. Naše ratolesti si zaslúžia
odpočinok a pripomínať pravdu o aktív-
nom oddychu im určite netreba. Počas
prázdnin budú mať možnosť všestranné-
ho vyžitia sa, najmä však tí, ktorí môžu byť
so svojím vysvedčením spokojní.

Na našej Dvojke zaznie „posledné zvo-
nenie" pre osemdesiatich žiakov naozaj.
Každý vykročí na tú svoju cestu, zavrie sa
za ním brána detstva, zamávajú starostlivé
ruky učiteľov, v oku zaštípe slza, v hrdle
uviazne slovo na rozlúčku... nezabudnite,
že dnešok potrebuje vzdelaných a zruč-
ných ľudí...

Naši budúci gymnazisti si overovali
svoje vedomosti po prvý raz formou
„monitorov" - z matematiky a slovenského
jazyka. Ich výsledky potvrdili, že žiaci
spĺňajú, ba prekračujú celoštátny priemer
úspešnosti.

A aké školy si vybrali žiaci končiaci škol-
skú dochádzku? Po dvojkolových prijíma-
cích pohovoroch sa rozhodli takto:
Gymnáziá - 7
SSŠ - 7
Stredná priemyselná škola - 14
ZSŠ (4 r. ) - 7
Str. poľnohospodárska škola - 4
ZSŠ (3 r.) - 1
Stredná zdravotná škola - 1
SOU (4 r.) - 3
OA - 9
SOU (3 r.) - 17
Pedagogická akadémia - 1
OU (2 r.) - 9

V živote niečo začína a niečo končí...
najlepším dôkazom tohto tvrdenia je
škola. Jej poslanie ju predurčuje k začína-
niu, k postupnému budovaniu základov
katedrály poznania. Čím je stavba nároč-
nejšia, tým je i náročnejší stupeň vzdelá-
vania. Príchod prváčika - niečo krásne
začína, o pár rokov rozlúčka so „skorodo-
spelou" osobnosťou. Vtedy prvá etapa
„stavby" končí, základy sú dané. S hrdos-
ťou a určitou dávkou zadosťučinenia
(tento pocit je väčšinou jediná odmena
učiteľovi) pri obzretí sa do minulých rokov
(a bude ich už 40) tá naša Dvojka vždy
obstála výborne. Medzi jej absolventami
je mnoho úspešných staviteľov prekrás-

ww
w.zs

2senica.sk

nych palácov múdrosti a poznania. Určite
bude pokračovať v tejto tradícii a svojich
žiakov vždy dobre pripraví do života. Aby
to tak mohlo byť, ďakuje rodičom detí za
dôveru, sponzorom (síce skromným a spo-
radickým) za pomoc pri rôznych akciách.

Je tu jún so svojimi typickými atribút-
mi... Školy osirejú po poslednom zvonení
a pätnásťročné deti odídu so sladko-
bôľnym pocitom lúčenia okoreneným
zvedavosťou a nedočkavým očakávaním
niečoho nového a nepoznaného. To sa
vraj volá ŽIVOT. Veľa šťastia!

M. V.

Rozprávkovo krásny deň  
Posledný májový piatok patril vo via-

cerých kultúrnych a vzdelávacích inštitú-
ciách  oslave Medzinárodného dňa detí.
Nebolo tomu inak ani v II. MŠ na
Kalinčiakovej ulici v Senici. 

Už skoré ranné slniečko vítalo deti a ich
rodičov pekne vyzdobenou záhradou.
Slávnostná atmosféra, ktorá vládla v celom
predškolskom zariadení, predznamenávala
výnimočnosť tohto dňa. Predchádzajúci
týždeň sa kolektív MŠ zodpovedne pripra-
voval, čo sa odrazilo v naozaj zaujímavom
programe.  Ráno učiteľky vítali deti novými
hrami, ktoré ich zaujali.  

Deň detskej radosti, ako sme si pracov-
ne tento deň nazvali, pokračoval pre-
chádzkou Rozprávkovou záhradou.
Najstaršie deti spolu s učiteľkami pripravili
pre ostatných rozprávkové stanice.
Mladšie deti pomocou masiek a improvi-
zácie hádali, akú rozprávku znázorňujú.
S príznačnou hravosťou uhádli rozprávku
O Pampúšikovi, O kohútiku a bôbiku,
O kozliatkach, či Domček, kto v tebe býva.
Tým najmenším nahnala strach Ježibaba
v Medovníkovom domčeku. 

Príjemnou odmenou, okrem balíčka
plného sladkostí, bola ohridská zmrzlina.
V tieni košatých stromov sa deti osviežili
touto zmrznutou pochúťkou. Zábava
pokračovala disko parádou a voľnými
hrami. Po chutnom obede deti zaspávali
únavou, ale aj plné dojmov. Pedagogickí
pracovníci dokázali, že tak málo stačí, aby
zo všedného dňa bol deň výnimočný. No
nielen im patrí poďakovanie! Sponzorsky
sa na príprave MDD podieľali Záhradkár-
ske služby, rodičia a Nagib Nuhi. Srdečná
vďaka.                                                         

Miroslava Císarová  
zástup. II. MŠ na Kalinčiakovej ul. 

Dom kultúry plný veselých detí

Rozlúčka s M� - �a�aráda
MsKS v Senici v spolupráci s učiteľkami

II.,III.,IV., VII., XI. a XII. MŠ pripravilo už
druhý rok podujatie pre deti predškolského
veku  Rozlúčku s materskou školou.

Dňa 17. júna sa v tanečnej sále DK usku-
točnila o 14. hod. najskôr prvá časť poduja-
tia, ktorá  patrila deťom a už známemu
Šašovi Marošovi, ktorý si pripravil pre deti
zábavný program. V druhej časti programu
o 15. hod. bolo vyhodnotenie  výtvarných
a ručných prác detí. Odborná porota v zlo-
žení Daniela Orthová a Natália Žúrková,
učiteľky výtvarného odboru ZUŠ Senica,
vyberali z množstva pekných prác detí.Táto
výstava  bola zároveň aj prezentáciou jed-
notlivých MŠ. 
Ocenenie získali tieto deti:
III. MŠ - získala ocenenie za kolekciu
výtvarných a ručných prác detí a za tvorivý
prístup učiteliek pri práci s deťmi.
Z II. MŠ -  Janka Janíčková a Petrík Danihel
Z III. MŠ - Simonka Šedivá a Viktorka
Včelková
Zo IV. MŠ - Maťko Rehúš a Nicolka Černe-
ková
Z V. MŠ - Andrejka Malíková a Adamko
Marosi
Zo VII. MŠ - Paťka Gembešová
Z XI. MŠ - Dušanko Rýzek
Z XII. MŠ - Gabika Holická a Erik Polakovič

V tretej časti programu o 16. hod. bola
diskotéka Šaša Maroša, kde si deti zatanco-
vali nielen s pani učiteľkami, ale do  zábav-
ných hier sa  zapojili aj  niektorí rodičia
a starí rodičia. Atmosféra v celom Dome
kultúry bola vynikajúca. Deti si odnášali
pekné spomienky a malé darčeky, za ktoré
ďakujeme cukrárni VČIELKA a predajni
SLAPO.

MsKS Senica chce pripravovať podujatia
tohto charakteru každý rok, ale  len v tom
prípade, ak sa ho zúčastnia všetky MŠ.
Organizátori by boli tiež radi, keby sa rodi-
čia viac zapojili do zábavy a do hier
s deťmi. Žiaľ, mnohí čakali len na to, aby si
dieťa mohli vyzdvihnúť a odísť preč. Pri
pohľade na niektoré deti, ktorým sa
nechcelo odísť, ale museli poslúchnuť rodi-
čov, mi bolo smutno. Možno, že niektorí
rodičia sa ponáhľali len preto, lebo museli
zaplatiť vstupné 30 Sk. Na druhej strane si
možno sebe dopriali cigarety. Dieťa po
návrate domov zostalo vonku a rodičia
majú do večera pokoj. 

Nechcem hádzať všetkých rodičov do
jedného vreca. Sú aj takí, ktorí sú obetaví
a pozorní voči svojim deťom. Venujú im
každú voľnú chvíľu, vymýšľajú pre ne
rôzne programy a uvedomujú si, že práve
toto ich dieťa potrebuje.

Počas pobytu v materských školách sa
deti mnohým novým veciam naučia, spo-
znajú množstvo priateľov a v srdiečkach
mnohých zostávajú milé pani učiteľky. Je to
obdobie hier a poznávania pre každé malé
dieťa. Ďakujeme aj touto cestou všetkým
učiteľkám MŠ, ktoré dobre pripravujú všet-
ky deti na obdobie, kedy sa im končí bez-
starostný  život a po prázdninách sa z nich
stanú školáci. 

Mária Bezdeková
odbor. referent MsKS Senica
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Odmeny najlep�ím
Záver školského roka na IV. ZŠ v Senici

je vždy slávnostný. Za zvukov slávnostnej
fanfáry školy prichádza do átria v odeve
„magnificience" riaditeľ školy Mgr. Branislav
Grimm. Spoločne s maskotom školy
Mudroškom povyšuje žiakov do vyššieho
ročníka, oceňuje medailou školy najúspeš-
nejších žiakov, samých jednotkárov, najak-
tívnejšie triedy v zberoch druhotných suro-
vín, víťaznú triedu v súťaži čistoty i deti,
ktoré mali najlepšiu dochádzku počas celé-
ho školského roka. Spoločne s učiteľmi,
ktorí sa podieľali na úspechoch školy, sa
všetci ocenení zapíšu i do kroniky školy. 

O kultúrne vstupy medzi jednotlivými
oceneniami sa vždy stará  spevácky zbor
Hviezdička. A kto získal medailu riaditeľa
školy za tento rok? 

Za recitačné súťaže - Michal Kukula,
Anna Herudová, Sabina Marková,
Katarína Kičková, Zuzana Kádeková,
Mária Kačinová, Mária Petrúfková
a Veronika Pavlovičová.

Za matematicko-fyzikálne, chemicko-
biologické a geografické olympiády -
Ivana Bachurová, Matej Kovačič, Lukáš
Tarkoš, Zuzana Koprivová, Veronika
Bíliková, Marián Markovič, David Holič
a Monika Holbová.

Za športové výkony - Andrej Kubík,
Branislav Rehuš, Michaela Gašparínová,
Lucia Vaculová, David Štetina.

Za spevácku činnosť - Gabriela
Barčáková, Katarína Janovičová, Simona
Pomorská a Hana Gregorová. 

Ocenenými učiteľmi sa stali: Mgr.
Lenka Búzková, PaedDr. Beáta Kádeková,
Mgr. Danka Hnilicová, Mgr. Eva Sviteková,
RNDr. Ľubica Jediná, Mgr. Jana
Robychová, Mgr. Damgar Procházková,
Mgr. Marián Krištofovič, Mgr. Jana
Kufelová, Mgr. Jana Ondrová, Mgr. Oľga
Holičová, Eleonóra Ličková, Mgr. Pavol
Galbavý a Mgr. Peter Sadloň.

Príjemné prežitie letných prázdnin želá
celej „štvorke"

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu 

Škola podporujúca zdravie

Projekt Junior Achievement
Slovensko na OA

Merlin s dvoma cenami
Práve sme na našej škole ukončili devia-

ty rok predmetu aplikovaná ekonómia. Je
súčasťou vzdelávacieho programu Mladí
podnikatelia, ktorý prezentuje Junior achie-
vement Slovensko - Mládež pre budúcnosť.
Vzdelávacie programy tohto typu sú rozší-
rené vo viac ako 100 krajinách sveta. Na
Slovensku funguje desiaty rok a vyučuje sa
na viac ako 140 školách.

Učebný predmet aplikovaná ekonómia
na našej škole patrí do sústavy voliteľných
predmetov alebo je nepovinným predme-
tom v treťom ročníku. Úlohou aplikovanej
ekonómie je nadobudnúť nielen orientáciu
vo svete trhovej ekonomiky, ale vyskúšať si,
ako funguje v praxi.
Obsah predmetu tvoria navzájom úzko
späté súčasti:
a) ekonomická teória
b) počítačová hra MESE (manažérske simu-

lačné ekonomické cvičenie)
c) študentská firma.

Najobľúbenejšou časťou predmetu apli-
kovaná ekonómia je študentská spoloč-
nosť. Študenti zakladajú spoločnosť, ktorá
simuluje fungovanie akciovej spoločnosti.
Zvolia si názov, manažment, vypracujú
podnikateľský plán, rozpredajú akcie, čím
získajú základný kapitál. Po ustanovujúcom
valnom zhromaždení začínajú podnikať.
Vyrábajú, poskytujú služby, predávajú,
vedú účtovníctvo. Firma funguje najviac 6
mesiacov. V závere činnosti vypočítajú
výsledok hospodárenia, pri dosiahnutí
zisku vyplatia akcionárom dividendy a pri
rušení spoločnosti vrátia všetkým akcioná-
rom ich počiatočné vklady. Spoločnosť
Merlin v tomto školskom roku vyplácala
akcionárom dividendy vo výške 76 percent
z nominálnej hodnoty akcie.

Počas fungovania spoločnosti je najväč-
šou udalosťou príprava a účasť na prezen-
tačnom veľtrhu študentských spoločností.
Študenti navrhujú a zhotovujú výstavný stá-
nok a vymýšľajú originálny spôsob marke-
tingovej prezentácie svojich produktov,
lebo na veľtrhu sa súťaží. 

Naša spoločnosť Merlin získala na veľtr-
hu v Bratislave v apríli 2003 dve ocenenia:
2. miesto v kategórii Najzaujímavejší výro-
bok a 3. miesto v kategórii Najlepší mana-
žérsky tím. To najúžasnejšie, čo si študenti
z veľtrhu odnesú je neopakovateľná atmo-
sféra a nezabudnuteľné zážitky. 
Zapájame sa i do ďalších súťaží, ako sú:
1. Najlepší študent aplikovanej ekonómie -

naša študentka Lenka Havlová sa so svo-
jou prácou prebojovala do celosloven-
ského finále

2. Team SAP je počítačová simulácia trhu
a konkurenčného boja, v tejto súťaži si
študenti vyskúšajú ako reaguje trh na ich
manažérske rozhodnutia vo vlastnom
podniku - študenti obsadili 3. miesto
v oblastnej súťaži

3. Súťaž o najlepšiu www stránku študent-
skej spoločnosti.
Všetky súťaže sú zo strany študentov

chápané ako zábava, pri ktorej sa veľa
naučia. 

Predmet aplikovaná ekonómia otvára
mladým ľuďom dvere do zaujímavého
sveta ekonomiky a podnikania, podporuje
súťaživosť, pomáha im nájsť vlastnosti vod-
covských osobností, ktoré sú v nich skryté.
V tomto školskom roku opísaný projekt
veľmi úspešne absolvovalo 15 študentov,
za čo dostali Certifikát od Junior
Achievement Slovensko.

Ing. Gabriela Vrbovská
Obchodná akadémia Senica

Matematické talenty 
Každoročne sa na Obchodnej akadé-

mii  Senica zapájajú študenti do matema-
tickej súťaže pre stredné odborné školy
a do medzinárodnej matematickej súťaže
Klokan.

Za posledné tri roky dosiahli naši štu-
denti v týchto súťažiach výrazné úspechy.
V matematickej súťaži pre SOŠ získal
v školskom roku 2000/2001 Martin Durec
1. miesto v regionálnom kole a 3. miesto
v celoslovenskom kole. V školskom roku
2001/2002 sa Denisa Ferenčíková umiest-
nila na 1. mieste v regionálnom kole a 2.
mieste v celoslovenskom kole. V školskom
roku 2002/2003 v regionálnom kole hod-
notenie úspešný riešiteľ získalo 5 dievčat:
Denisa Ferenčíková, Dáša Chorvatovičová,
Milada Mikulášových, Lucie Mandíková,
Martina Petrovičová.

Študenti našej školy  sa vo veľkom počte
zapájajú do súťaže Klokan. V tomto škol-
skom roku boli úspešní 11 študenti, pričom
tretiačka Denisa Ferenčíková dosiahla
veľký úspech získaním 1. miesta na
Slovensku so 100 percentnou úspešnosťou.
Odmenou pre úspešných riešiteľov je
vecný dar od firmy Exam a samozrejme
vedomosti a skúsenosti získané pri súťa-
žiach, ktoré môžu využiť pri štúdiu na vyso-
kých školách.

My, ich vyučujúci, máme zasa radosť
z úspechov našich študentov a veríme, že
v matematických súťažiach budú mať nada-
ní študenti Obchodnej akadémie Senica
svojich pokračovateľov. 

Mgr. Mária Mastihubová

Čo vie� o hviezdach? 
Záhorské osvetové stredisko v Senici

organizuje množstvo podujatí pre deti
a mládež. Jedným z nich je i vedomostná
súťaž Čo vieš o hviezdach. Súťažiaci muse-
li zvládnuť písomnú časť - test, vyhľadať
objekty na slepej hviezdnej mape a ústne
odpovede. Naše regionálne kolo súťaže sa
uskutočnilo 19. marca. Do krajského kola
postúpili: 
I. kategória: Róbert Biksadský, ZŠ Lakšár-
ska Nová Ves, Juraj Knapec, ZŠ Šaštín –
Stráže, Mojmír Knápek, ZŠ Cerová
II. kategória: Martin Valica, I. ZŠ Senica,
Mária Krajčovičová, ZŠ Cerová, Peter
Novotníček, ZŠ Dojč

Krajské kolo sa konalo v máji vo
Hvezdárni v Hlohovci. Všetci naši súťažiaci
postúpili do celoslovenského kola. Tu bol
úspešný v II. kategórii Martin Valica, keď
obsadil 2. miesto.

Jana Ovečková
Záhorské osvetové stredisko Senica
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Ma�oretky Stono�ky
Mažoretky Centra voľného času Sto-

nožka Senica sa 14. júna  zúčastnili už po
druhý raz na celoslovenskej súťažnej
prehliadke mažoretiek, ktorá sa konala vo
Veľkom Krtíši. Súťažilo sa v kategóriách
deti, juniori, mládež a dospelí.

Mažoretky  Stonožky (na foto) patrili do
prvej kategórie, kde si s nimi zmeralo sily
13 ďalších súborov z celého Slovenska,
napríklad zo  Žiliny, Prešova, Krompách.
Prvá časť súťaže sa konala na námestí uspo-
riadateľského mesta a bola nazvaná pocho-
dové defilé. Atmosféra bola úžasná. Ľudia
tlieskali a povzbudzovali všetky súbory,
pretože v takom letnom počasí to naozaj
potrebovali. Po dobrom obede sa všetci
premiestnili do amfiteátra, kde sa odohrá-
vala druhá časť celého podujatia, nazvaná
pódiová choreografia. Po náročnom výko-
ne všetkých súťažiacich, boli odhalené
dlhoočakávané výsledky. Vyhodnocovalo
sa v troch pásmach – zlatom,  striebornom
a bronzovom. Mažoretky Stonožky sa
umiestnili v striebornom a celkovo skončili
na 4. mieste.  Dievčatá si priniesli krásne
zážitky a veľa nových skúseností.

Chcem poďakovať CVČ Stonožka,
sponzorom, ktorými boli: Interspedit
Senica, NAD-RESS Senica, Dajana Gbely,
Miki Modelle Senica, Sentex Bratislava,
Jednota Senica, Stavebná sporiteľňa
Senica, Rybeko Senica, Hílek Senica.
A samozrejme veľké ďakujem patrí rodi-
čom, ktorí dievčatá celý čas povzbudzovali
a podporovali. 

Veronika Zíšková
vedúca súboru 

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Cabotová, M. Denník princeznej Ikar
2. Coelho, P. Veronika se rozhodla zemřít Argo
3. kol. Jedlé a jedovaté huby Talentum
4. Eco, U. Meno ruže Slovart
5. Brezina, T. Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy Arkus
6. Carranzaová, M. Neblázni, Cándida! Regent
7. Dalajláma Síla soucitění Pragma
8. Tolkien, J. R. R. Silmarillion Mladá fronta
9. Poe, E. A. Předčasný pohřeb Hynek
10. kol. Bronzové Helsinki Euroskop
11. Burgess, M. Heroín Arkus
12. Kincherová, J. Nové psychologické testy... Portál

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

Stono�ka a jej najvernej�í
Ďalší školský rok je za nami. Či bol

v Centre voľného času  Stonožka pestrý, to
nechajme na posúdenie tým, ktorí k nám cho-
dia. A bol pomerne náročný, „upracovaný"
a takmer bez peňazí, to tvrdia jej zamestnan-
ci. A či by toľké podujatia, víkendy a najmä
záujmové krúžky zvládli sami, bez pomocní-
kov? Na to je odpoveď jednoduchá. NIE!

Kto sú  Stonožkini spolupracovníci? Patria
medzi nich dospelí i deti. Z celkového počtu
32 krúžkov, 19 vedú externí odborníci.
Tohtoročné výsledky v krúžku Stonožka oce-
nila Diplomom za úspešnú prácu s deťmi
a vzornú reprezentáciu CVČ a mesta. Sú to:

Andy Jakubcová - vedúca tanečnej skupi-
ny Sonny junior (2 x účasť na Majstrovstvách
sveta, 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto a 1 x 4.
miesto z celoslovenských súťaží a Majstrov-
stiev SR + 10 vystúpení)

Veronika Zíšková - vedúca súboru mažo-
retiek (4. miesto na celoslovenskej súťaži
mažoretkových súborov, iniciatíva v rámci
novej súťaže Miss mažoretka a 12 vystúpení)

Darina Kutálková - vedúca DFS Rovinka
(1. miesto v regionálnej súťaži folklórnych
súborov, cena poroty v krajskom kole za
úspešnú interpretáciu a 5 vystúpení)

Mgr. Lenka Plešová - vedúca tanečnej
skupiny Sonny Bambuľky a Sonny Kuriatka
(5. a 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska
a množstvo tanečných vystúpení)

Mgr. Viktor Šteffek - vedúci filatelistické-
ho krúžku (2. miesto v krajskom kole

Filatelistickej olympiády a postup na celoslo-
venské kolo).

Za mimoriadnu aktivitu v CVČ a vzornú
reprezentáciu získali ocenenie i dvaja mladí
dobrovoľní vedúci - Mária Závodská
a Michal Kalman. 

Poďakovanie za prácu, ktorá nebude zrej-
me nikdy dostatočne finančne ocenená, si
zaslúžia i ďalší vedúci, ktorí sa okrem svojho
krúžku aktívne zapájajú i do činnosti CVČ.
Sú to M. Tehlár, Mgr. I. Sadloňová, L.
Levárska, L. Čmaradová, Mgr. Š. Vystavel,
M. Hyránek.

Blahoželanie od Stonožky posielame tiež
našim mladým čerstvým mamičkám - Andy
Jakubcovej a Lenke Čmaradovej.

Medzi detských pomocníkov organizáto-
rov patria členovia moderátorsko-redaktorské-
ho krúžku - Magda Trubanová, Michal Králik,
Patrícia Barkóci, Peter Karban, Michaela
Dermíšková a Simona Vrkočová - i ďalší aktív-
ni členovia krúžkov - Adam Rojkovič, Danka
Labová, Lucia Holičová, Dušan Mikušovič,
Zuzana Hrubá, Lukáš Bečka, Ondrej
Kopecký a Michal Kopriva. Títo všetci meno-
vaní získali od Stonožky odmeny a diplom Za
mimoriadnu aktivitu a vzornú reprezentáciu
CVČ. Patrili totiž k tým, ktorí boli ochotní
kedykoľvek pomôcť pri mnohých podujatiach
CVČ (Miss, aerobic, Deň mlieka, MDD, tábo-
rák, okresné súťaže...), ale i k tým, ktorí tieto
aktivity moderovali a účinkovali na nich.
Presne podľa Stonožkinho hesla: „deti bavia
deti". Ďalšími deťmi, ktoré boli ocenené za
aktivitu a dobré výsledky v krúžku sú:

Adam Dujka, Táňa Kolényová, Monika
Hrnčíriková, Dominika Skačanová, Zdenko
Juríček, Juliána Hyžová, Tomáš Vepi, Lenka
Vepiová, Simona Oslejová, Táňa Násadová,
Erik Bílik, Petra Brkalová, Nikola Šišková,
Katka Blažová, Kamil Nemečkay, Ivanka Ba-
churová, Mária Kopúnková, Patrícia Sekun-
dová, Lukáš Hrnčírik, Samuel Mudroch,
Jakub Mutta, Martin a Adam Melichárkovci. 

Blaho�eláme!
Za dlhoročné úspechy a vzornú repre-

zentáciu CVČ a mesta boli ocenené členky
tanečnej skupiny Sonny junior: Zuzana
Šajánková (gymnázium), Soňa Pastorková,
Lucia Búdová (IV. ZŠ), Lucia Jediná, Beáta
Oravcová (III. ZŠ). 

Dievčatá tancovali v Stonožke viac ako
šesť rokov, absolvovali 2 x Majstrovstvá
sveta, 1 x Majstrovstvá Európy, 4 x Majstrov-
stvá SR a množstvo ďalších súťaží a odha-
dom 50 vystúpení. Ďakujeme a želáme veľa
úspechov v „dospeláckej" skupine Sonny
v DK, kde, aj keď ešte nemajú 15 rokov,
dostali ponuku tancovať. 

CVČ sa nezaobíde ani bez spolupráce
rodičov. Najmä v tanečných krúžkoch sú to
starosti s kostýmami, ľudovými krojmi,
s vypravovaním detí na vystúpenia, s finan-
covaním krúžkových aktivít, skoré sobotňaj-
šie vstávania na súťaže a pod. Poďakovanie
patrí vám všetkým, rodičia! Menovite chce
Stonožka vyzdvihnúť prácu a obetavosť
mamičiek - B. Jurkovej, Z. Paračkovej a M.
Záškvarovej. V krúžkoch svojich detí sú
nepostrádateľnými pomocníčkami vedúcich.
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Sonny Junior 
opäť úspešná

Stonožkina tanečná skupina Sonny
Junior (na foto) pod vedením Andy
Jakubcovej má za sebou jeden z najúspeš-
nejších rokov. 9. a 10. miesto na
Majstrovstvách sveta v Maďarsku
a v Poľsku i 5. a 7. miesto na
Majstrovstvách Slovenska v Trenčíne
a v Senici sme na stránkach Našej Senice
už spomínali. Od apríla t.r. k oceneniam
skupiny ďalej pribudli:

- 1. miesto na celoslovenskej súťaži Top
dancing Topoľčany

- 2. miesto na celoslovenskej súťaži Baby
dance line v Seredi - disko formácie do
24 členov

- 1. miesto na tej istej súťaži v kategórii
disko skupiiny do 7 členov

- 1. miesto na celoslovenskej súťaži
v Piešťanoch
Úspešná choreografia mala názov

Diskodúha, autorky A. Jakubcovej. 
A pretože Andy je teraz mamičkou

malého Alberta, o kolektív sa od apríla sta-
rala a všetky súťaže absolvovala Martina
Jamrichová, ktorej touto cestou veľmi
pekne ďakujeme. Skupine želáme ešte veľa
ďalších úspešných rokov. 

Dana Kopecká
vedúca odd. CVČ

PPPP oooo tttt llll eeee ssss kkkk   
za originálny prvok

Súbor mažoretiek TK-Gymnik Luxet
Senica pod vedením Aleny Bukajovej od
svojho vzniku po prvý raz rozšíril svoje
rady o mladšie dievčatá - mažoretky ju-
nior. Činnosť mažoretiek junior vo veku
od 9 do 14 rokov sa začala v roku 2000,
kedy sa do konkurzu prihlásilo 11 dievčat. 

Súbor je už schopný absolvovať vystú-
penia v počte 9-15 dievčat. Prvýkrát sa
dievčatá mali možnosť predstaviť pred
obecenstvom 25. mája v Považskej
Bystrici, kde vystúpilo 25 mažoretkových
súborov zo Slovenska, ČR, Poľska
a Chorvátska. Dievčatá mali nezabudnute-
ľné zážitky z vystúpení mnohých súborov
a získali nové poznatky a dobré skúsenos-
ti. Ďalšie vystúpenie absolvovali v našom
meste na Challenge day v máji a v letných
mesiacoch ich čaká vystúpenie v Šaštíne
-Strážach. 

Mažoretky TK-Gymnik Luxet  vyššej
kategórie sa zúčastnil spolu s mažoretka-
mi junior celoslovenského festivalu
v Považskej Bystrici s medzinárodnou
účasťou, kde získali obdiv obecenstva aj
vďaka vynikajúcemu prevedeniu zložitých
cvikov s paličkou. Obdiv si zaslúžila najmä
Andrejka Harnošová - hlavná mažoretka,
ktorá upútala obecenstvo svojimi originál-
nymi vysokými vyhadzovačkami s palič-
kou. Tu sme sa dostali  do pozornosti orga-
nizátorov festivalov v Poľsku, s ktorým náš
súbor nadviazal kontakt. Dievčatá dostali
ponuky na vystúpenia v letných mesia-
coch do Francúzska blízko mesta Nice
a Atlantického oceána.

Dievčatá vo veku 9-14 rokov a 15-18
rokov, ktoré sa chcú stať mažoretkou,
môžu tak urobiť telefonicky u vedúcej
súboru na tel. č. 0903/378131, prípadne
osobne začiatkom školského roka od  sep-
tembra každý utorok v priestoroch teloc-
vične Gymnázia v Senici o 15. hod.
Získate tu nové priateľstvá a prehľad o kul-
túrnom živote v zahraničí.

A. B.

Ad. Chodníkoví cyklisti
Musím reagovať na článok pani

Kristiníkovej v čísle 5/2003.  Pamätám si
na časy, keď ísť na bicykli cez park po
chodníku bolo trestné. Potešila som sa,
keď sa začalo jazdiť po chodníkoch, tak
ako som to videla v Nemecku, Holandsku
a Rakúsku. Aj u nás v Kunove jazdíme po
chodníkoch a chodci nám dávajú pred-
nosť. Postoja alebo vojdú na trávnik.
Cyklisti si to nevyžadujú, ale za prednosť
vždy poďakujú a úsmev je obojstranný.
Keď som v Senici a chodník je prázdny
idem po ňom na bicykli a keď idú chodci
zosadnem a idem peši. Ísť v hustej pre-
mávke po ceste je skutočne životu nebez-
pečné, lebo šoféri akoby cyklistov nevide-
li, často nás zatlačia do priekopy. 

Toto nebezpečie si uvedomili aj naši
predstavitelia, keď začali budovať cyklo-
trasu s nákladom vyše 6 mil. korún.
Nebudú po nej chodiť len cyklisti, ale aj
všetci chodci. Musíme sa naučiť byť
k sebe ohľaduplní. Na chodníkoch je dosť
miesta pre všetkých. Nikomu nehovorte,
že je veľký, a preto má jazdiť po ceste. 

Radšej mierne upozornite, keď je chod-
ník plný chodcov, musí ísť aj cyklista vedľa
bicykla peši. B. K.

V Bystrici každý
s medailou

Na Stredoslovenskom pohári v karate 7.
júna v Banskej Bystrici sa darilo karatistom
Hanko kai Senica. Veď všetci získali
medailu. Šestica senických pretekárov zís-
kala 7 cenných kovov, keď úradujúca
majsterka Slovenska Gabriela Lišková zví-
ťazila v kata aj v kumite starších žiačok.
Strieborné medaily získali Daniel Sebeš
v kata mladší žiaci, Peter Dermek v kata
mladší dorast a bronz si z metropoly stred-
ného Slovenska odviezli na Záhorie
Zuzana Lišková v kata žiačok a Boris
Thebery v kata starších žiakov.

Nová sezóna začne tradičným sústre-
dením na Kunovskej priehrade 4. - 7. sep-
tembra, kde budú naberať karatisti hlavne
kondíciu.

Úspešní žiacki pretekári sezónu zakon-
čia „páskovaním" - skúškami, na hnedý
opasok a vyššie, ktoré sa uskutočnia 20.
júna v Novom Meste nad Váhom. 

E. J. 

Zmena 
otváracích hodín

Záhorská knižnica Senica oznamuje
čitateľom, že v dňoch od 30. júna do 3.
augusta bude zatvorené z dôvodu inven-
tarizácie knižného fondu.

V auguste bude otvorené v pracovných
dňoch pondelok - piatok od 8. do 16. hod. 
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RRRRaaaaddddyyyy  nnnnaaaa  pppprrrráááázzzzddddnnnniiiinnnnoooovvvvéééé  ddddnnnniiii
Školy zatvorili brány a nastal čas dovoleniek, výletov, stano-

vačiek, či oddychovania v domácom prostredí... Každý podľa
svojho gusta a možností. V nastávajúcich dvoch mesiacoch
však pri všetkej radosti, voľnosti, bezstarostnosti  môžu na nás
číhať aj rôzne nebezpečenstvá. Rady pred dovolenkou spraco-
vala Mestská polícia  Senica. 

Radosť z bicykla a
z kolieskových korčúľ  

- Pred jazdou si vždy prekontroluj technic-
ký stav bicykla, predovšetkým stav bŕzd
a svetiel. Každú zistenú závadu si bezod-
kladne odstráň alebo o to požiadaj rodi-
čov, určite ti pomôžu

- Nezabudni vždy rodičom povedať, kam
ideš na bicykli

- Ak odchádzaš od bicykla preč, vždy si
ho riadne zamkni, aby ti ho neukradli

- Nepreceňuj svoje schopnosti alebo
schopnosti svojho bicykla

- Pamätaj na to, že riadidlá sú na to, aby
si ich držal oboma rukami

- Na bicykli jazdi vždy iba sám, ak na ňom
budete dvaja, veľmi ľahko môžete spad-
núť a poraniť sa

- Jazdi vždy vpravo, nie po prostriedku
cesty

- Ak vychádzaš na cestu, vždy sa poriadne
poobzeraj, aby ťa nezrazilo auto

- Pamätaj, že vždy pri zmene smeru jazdy
musíš ukázať rukou kam odbočuješ

- Keď ťa predbieha auto, autobus alebo
nákladné auto, vždy pevnejšie drž riadi-
dlá, pretože tlak vzduchu ťa môže zho-
diť na zem

- Pamätaj si, že chodník slúži pre chodcov.
Ak už musíš ísť na chodník, zosadni
z bicykla a tlač ho vedľa seba

- Buď opatrný pri brzdení prednou brz-
dou, aby si nepreletel cez bicykel. Radšej
brzdi oboma brzdami naraz

- Pravidlá pri bezpečnom použití koliesko-
vých korčúľ sú podobné, ako pri použití
bicykla. Nech ti rodičia vysvetlia, čo
majú spoločné a čo iné

- Nepoužívaj korčule, na ktorých je poš-
kodená klipsňa, roztrhnutá šnúrka alebo
brzda

- Pri korčuľovaní používaj ochrannú prilbu
a chrániče

- Jazdi len na bezpečných miestach, vyhni
sa frekventovaným uliciam

- Pri jazde na korčuliach alebo bicykli sa
nikdy nezachytávaj áut alebo kamarátov
na bicykli -  hrozí tu veľmi veľké nebez-
pečie pádu

- Mysli na to, že na ulici nie si sám, starší
ľudia sa ti nedokážu vyhnúť

Bezpečné kúpanie
- Nikdy sa nekúp sám a ani na miestach,

ktoré dobre nepoznáš
- Neskoč okamžite do vody, pokiaľ nie si

osviežený, neskáč do miest, kde nevieš
aká hlboká je voda

- Keď skáčete viacerí na jednom mieste,
vždy sa presvedč, či kamarát, ktorý sko-

Ako zabezpečiť byt 
Stopercentný spôsob ochrany proti zlo-

dejom neexistuje, ochranné opatrenia však
majú význam. Môžeme ich rozdeliť do
dvoch oblastí: režimovej a technickej.
Režimové opatrenia spočívajú v tom, že
páchatelia málokedy vstupujú do bytu spon-
tánne, ale po určitej príprave, počas ktorej
zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnejší čas na
jeho vykradnutie. Počas letnej dovolenkovej
sezóny je mnoho domov a bytov prázdnych,
čo páchateľom umožňuje do nich kedykoľ-
vek vojsť. Preto ak požiadame susedov
alebo známych, aby nám v byte polievali
kvety, popri týchto službách by mohli navo-
diť zdanie, že v byte sa niekto zdržiava.
Každý deň pohnúť záclonou, večer nechať
aspoň na hodinu rozsvietené svetlo v niek-
torej z miestností, aktivovať si presmerova-
nie telefónneho čísla na číslo rodiny alebo
známych a pod. Samozrejme, treba zabez-
pečiť vyberanie poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení,
možno ich rozdeliť na mechanické a elek-
tronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlepšie
viacbodovo zamykateľné, v kombinácii so
zámkami s vyššou úrovňou bezpečnosti,
ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí síce,
že ak chce zlodej vojsť do vopred vytypo-
vaného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom
cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa
aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeo-
becnosti však kvalitná zámka (alebo ešte
lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov
veľmi efektívnou prekážkou. Súčasťou
dverí by mal byť širokouhlý priezor, ako aj
pevne uchytená poistná retiazka. Pri rodin-
ných domoch je vhodné mať aspoň na prí-
zemných oknách mreže alebo fóliu na sklo,
ktorá zabezpečí, že sklo sa pri rozbití
nerozsype. Elektronické zabezpečenie je
možné pripojením na niektoré stredisko
registrácie poplachov (známe ako pulty
centralizovanej ochrany). Funguje na prin-
cípe elektronickej signalizácie neoprávne-
ného vstupu do priestoru. Elektronika má aj
nevýhody –vysoká cena a časté plané
poplachy. Montáž musí uskutočniť autori-
zovaná firma.

Ďalšia ochrana 
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba

prehnane vystavovať na obdiv svoj majetok.
Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem pri-
meraných režimových a technických opatre-
ní netreba zabúdať na poistenie majetku,
pretože ani najkvalitnejší zabezpečovací
systém nedokáže nahradiť škodu. Cennejšie
veci by mali byť odfotografované a je vhod-
né mať zapísané výrobné čísla, presné znač-
ky a typy hodnotnejšej elektroniky.

Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylome-
né dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ nie
je ešte vnútri. Tak ako zver zahnaná do
kúta, aj bežný zlodej, najmä ak je napríklad
pod vplyvom drog, je schopný v tejto situá-
cii vraždiť. Preto treba najprv zavolať na
políciu a rešpektovať ich pokyny – nevstu-
povať dnu, pretože tým sa likvidujú stopy
na mieste činu. 

čil pred tebou vyplával. Nielenže by si ho
mohol zraniť, ale mohol by si sa zraniť
i ty sám. Kým kamarát nevypláva aj tak
neuvidí ako pekne skáčeš ty

- Vo vode sa nehraj s predmetmi, ktoré by
ti mohli ublížiť (palice, sklo ... )

- Do vody nehádž nič, čo tam nepatrí. Tak-
isto nesoť ani kamaráta, ktorý buď nevie
dobre plávať, alebo sa môže naľakať
a môže sa začať topiť

- Ako zodpovedne konajúce deti, prípad-
ne tínedžeri, už viete, že aj počas hry si
treba dávať pozor a občas sa  presvedčiť
či ste všetci, ktorí ste prišli. V zápale hry
sa ľahko môže stať, že by sa váš kamarát
mohol topiť a vy ste si nič nevšimli

- Ak zistíš, že chýba niektorý z tvojich
kamarátov, treba na to upozorniť ostat-
ných, aby ho hľadali, treba čo najskôr
privolať dospelú osobu a informovať  ju,
čo sa stalo

- Nauč sa poskytovať utopenému prvú
pomoc. Hoci sa podarí priviesť kamaráta
k vedomiu, aj tak zavolaj pomoc – kama-
rátovi sa cestou domov môže niečo stať

Pri prvej pomoci:
- Prekontroluj, či postihnutý nemá

v ústach cudzí predmet (blato, lístie,
zvratky)

- Pred umelým dýchaním treba vyčistiť
ústnu dutinu

- Ulož postihnutého tak, aby ležal hlavou
dolu kopcom alebo aspoň vo vodorov-
nej polohe. Hlavu mu mierne vyvráť na
bok, aby mohol zvracať alebo vykašľať
vdýchnutú vodu

Aby ste po dovolenke nenašli doma takúto
spúšť.
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Cestovateľ v ohrození
Týmto článkom sa  pokúsime upozor-

niť na  možné nebezpečenstvá, ktoré vás
môžu stretnúť na vašich cestách po svete.
Väčšina krajín je pre turistov úplne bez-
pečná a hrozí vám iba stretnutie s bežnou
drobnou kriminalitou ako sú krádeže, prí-
padne s ľahším ochorením. Okrem týchto
bezpečných krajín existuje mnoho ďalších
-  od takých, kde hrozí návštevníkovi men-
šie nebezpečie, až po tie, ktorým sa treba
radšej zďaleka vyhnúť. Nebezpečné sú
hlavne krajiny zmietané vojnovými kon-
fliktmi. Ďalej krajiny, ktoré sa z vojnového
konfliktu zotavujú a kde číha nebezpečen-
stvo hlavne vo forme nevybuchnutej muní-
cie, nášľapných mín a množstva zbraní
v rukách obyvateľstva. Ďalšie nebezpe-
čenstvo,  s ktorým sa môžete stretnúť, sú
rôzne ochorenia, väčšinou tropické,
tiež vysoká kriminalita vo veľkých mestách
krajín tretieho sveta.   
Ako sa vyhnúť problémom:
- Pred návštevou sa informujte na situáciu

v krajine, ktorú chcete navštíviť
- Informujte sa na zdravotnú situáciu

a vybavte sa patričnými liekmi a vakcínami
- Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt
- Urobte si kópiu pasu, originál vrátane

peňazí, kreditných kariet a leteniek zane-
chajte na bezpečnom mieste

- Noste u seba kartičku s adresou vášho
hotela

- Obliekajte sa nenápadne
- Naučte sa pár fráz v jazyku krajny, ktorú

ste navštívili
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú

a náboženskú situáciu
- Správajte sa nenápadne
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte

na nich a nesmejte sa im
- Nenechajte sa vyprovokovať
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní
- Odpovedajte na pozdravy
Ochrana pred zločinom
- Nikdy neukazujte väčšie množstvo peňazí
- Peniaze noste na bezpečnom mieste,

najlepšie na dvoch
- Majte pripravený menší obnos peňazí

pre prípad prepadnutia
- Nenoste a neukazujte drahé predmety

a veci, ktoré vyzerajú  draho
- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa

vyzerať ako príslušník chudobnejšej vrstvy
- Nenoste nápadne fotoaparát alebo

videokameru
- Pohybujte sa v skupinách 
- Po zotmení vychádzajte iba v skupinách

a navštevujte bezpečné miesta
- Držte sa väčšinou v turistických zónach
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym

prostredím
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, postran-

ným uličkám a nebezpečne vyzerajúcim
miestam

- Dedinu a málo osídlené oblasti navšte-
vujte iba v sprievode

- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-
rajú podozrivo

- Na prepravu používajte iba registrované
taxi

- V prípade tlačenice si držte najcennejšie
veci 

Uväznenie  
Skôr než sa rozhodnete čokoľvek spá-

chať, uvedomte si, že pokiaľ porušíte
zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate,
nemôže vám ambasáda prakticky
pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin v krajine
s islamským právom, môže vám byť
napríklad useknutá ruka alebo môžete
byť verejne bičovaný (v najlepšom prípa-
de). Sú však krajiny, kde v súčasnosti vlád-
nu rebeli alebo revolučné armády. Tam
môžete byť aj za menší priestupok okam-
žite zastrelený a to bez akéhokoľvek
súdu. Pokiaľ sa budete riadiť zákonmi
daného štátu a vyhnete sa kontaktu s dro-
gami alebo krádežami, šanca, že budete
uväznení, je naozaj malá. Ale pre každý
prípad tu máme pár rád.

Nemajte nič spoločné s drogami
Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s droga-

mi, budete bez milosti uväznení. V niek-
torých krajinách môžete byť za prechová-
vanie alebo pašovanie drog popravený
(Malajzia, Singapour …)

Vyhnite sa riadeniu
Pokiaľ riadite auto, máte veľkú šancu

stať sa účastníkom dopravnej nehody,
čo je v mnohých krajinách dôvodom
k zatknutiu alebo udeleniu vysokej
pokuty. Pokiaľ nemáte na zaplatenie
pokuty, je pravdepodobné, že skončíte
vo väzení.

Nefotografujte vojenské 
a štátne budovy

Vo väčšine krajín je zakázané fotogra-
fovať objekty ako sú letiská, kasárne, vlád-
ne budovy, mosty, vojakov a v arabských
krajinách aj ženy. Pokiaľ zákaz porušíte,
môžete počítať s pokutou, prípadne
s väzením.

Neprenášajte žiadne 
cudzie batožiny

Akonáhle si zoberiete od niekoho
kufor alebo inú batožinu, stávate sa auto-
maticky zodpovedný za jeho obsah, čo
sa môže zmeniť vo veľký problém, po-
kiaľ tam nájdu napríklad drogy.

Požívanie alkoholu na verejnosti
V niektorých krajinách platí zákaz

požívania alkoholu na verejnosti, v niek-
torých platí prohibícia. Porušenie zákazu
môže byť hodnotené od napomenutia,
cez pokutu až po niekoľko dňový pobyt
vo väzení.

Dovoz alebo vývoz 
nepovoleného tovaru

Pred príchodom alebo odchodom
z krajiny sa oboznámte s predpismi
o dovoze a vývoze. Problém vám môže
spôsobiť napríklad dovoz alkoholu do
krajiny, kde je prohibícia alebo dovoz
pornografie. To môže byť posudzované
veľmi rozdielne v závislosti na predpi-
soch.

Ochráňme úrodu 
pred po�iarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvý-
šených teplôt daných ročným obdobím
tiež zvýšeným pohybom osôb a mechaniz-
mov v prírodnom prostredí, hlavne poľno-
hospodárov na poli. Vykonávanie poľno-
hospodárskych prác, zber obilnín a krmo-
vín, ich pozberová úprava a skladovanie sa
považuje za činnosti spojené so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré
vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku
požiaru. Tieto poľnohospodárske práce sú
zvlášť nebezpečné z hľadiska vzniku a roz-
šírenia požiaru, o čom svedčia aj štatistické
údaje požiarovosti. 

V záujme predchádzania vzniku požia-
rov Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Senici, upozorňuje
všetkých občanov na požiarne nebezpe-
čenstvo pri zbere úrody, ktoré vzniká
najmä:
- z nedbalosti a neopatrnosti osôb pri faj-

čení, nesprávnej manipulácii s otvoreným
ohňom, horľavými kvapalinami, pri zakla-
daní ohňa v prírode a pri vypaľovaní
porastov,

- od mechanizačných prostriedkov pri
zberových prácach a to hlavne od ener-
getických zdrojov (spaľovací motor
a výfuk), od rotujúcich častí zberacích
mechanizmov (žacie ústrojenstvo, mláťací
bubon, dopravníky) navinutím slamy na
rotujúce časti a medzi trecie plochy
mechanizmov vytriasadiel a žacích líšt
zberovej techniky v dôsledku nevykoná-
vania pravidelnej údržby a kontroly zbe-
rovej techniky,

- od závad na elektrickej inštalácii stroj-
ných zariadení, a to hlavne od nesprávnej
inštalácie akumulátorov, nedokonalých
spojení vodičov (vzniká prechodový
odpor), vývodov akumulátora a štartéra
a pri prechode vodičov cez ostré hrany,

- pri hre detí so zápalkami bez dozoru,
- úmyselným zapálením a mnoho ďalších

príčin poznačených ľudským faktorom,
najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov

vlani bolo spaľovanie zvyškov slamy a vypa-
ľovanie suchých porastov (61), zakladanie
ohňov v prírode (31), fajčenie (32), mani-
pulácia s otvoreným ohňom (18), deti bez
dozoru (16), úmyselné zapálenie (31)
a cudzí predmet v stroji (11).

npor. Jarmila Drinková
samostatný inšpektor

Požiarna súťaž
V sobotu 13. septembra sa bude

konať súťaž požiarnych družstiev mužov
a žien  O pohár primátora Senice.

Vlani zaznamenali organizátori rekord-
nú účasť po-žiarnych družstiev. Z 39
zúčastnených družstiev bolo 11 žen-
ských. Popri našich dobrovoľných hasič-
ských družstvách sa súťaže zúčastnili aj
české a po prvý raz aj požiarnici z rakús-
keho Hohenau.  

bar
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Japonský majster
v Senici 

Naše mesto malo nedávno česť priví-
tať jedného z najlepších svetových maj-
strov karate. Na pozvanie Hanko kai
Senica a Slovenskej federácie šito ryu
v karate navštívil Slovensko japonský
majster Minobu Miki - 8. Dan Šihan
(japonsky veľký majster). 

Miki  patrí medzi najuznávanejších
odborníkov na bojové umenia, je prezi-
dentom celosvetovej organizácie Japan
karate-do organization, predsedom roz-
hodcovskej komisie USA a členom
Panamerickej komisie rozhodcov. Najväčší
žijúci majster štýlu šito ryu (najúspešnejší
štýl karate) je aj expertom v IAIDO - ume-
nie rýchleho tasenia meča, KENDO - boj
s mečom a v džude. Tvár tohto potomka
starého samurajského rodu z japonského
mesta Osaka môžeme vidieť na obálkach
renomovaných karate časopisov v USA,
kde v meste San Diego v Kalifornii žije.
V jeho dojo (telocvičňa) cvičia i slávne hol-
lywoodské hviezdy ako Lorenzo Lamas
(držiteľ čierneho pása a hviezda seriálu
Odpadlík). 

Na Slovensku viedol šéf štýlu šito ryu
tréningové semináre v Banskej Bystrici
a 29. - 30. mája v Senici. Zúčastnili sa ho
pretekári, reprezentanti i tréneri zo
Slovenska, Čiech, Maďarska a Talianska.
Na náročných tréningoch bolo vidieť
medailistov z MS i ME. Seminára sa zúčast-
nil i prezident Talianskeho zväzu šito ryu -
pán Favarone, prezident Maďarského
zväzu šito ryu - L. Zallel, reprezentačný tré-
ner ČR - Ing. J. Boček a veľa ďalších
popredných odborníkov a funkcionárov
karate.

V Senici prebiehali tréningy v športovej
hale RSMS a v telocvnični IV. ZŠ. Medzi
cvičencami boli i úspešní pretekári
z Hanko kai Senica G. a Z. Liškové, D.
Sebeš, E. Hrušecká a Mirka Vašeková - 3.
z juniorských ME. Bronzová medailistka
a reprezentantka Mirka Vašeková práve
počas seminára dovŕšila 20 rokov - narode-
ninová torta s 20 sviečkami a zborové
„Happy Birthday, Mirka", pri spoločnej
večeri v reštaurácii bolo pre ňu veľmi prí-
jemným prekvapením. 

Tréningy boli typicky japonské, náročné
na disciplínu, silu a maximálne nasadenie
fyzické i psychické. Po množstvách nových
kata, z ktorých niektoré sú na Slovensku
a starom kontinente úplnou exotickou
novinkou, nasledovali stovky úderov v níz-
kom postoji šiko dači, ktoré odhalili maj-
strovi Mikimu, že tunajší karatisti sú výbor-
ne trénovaní. Z tajomstiev umenia prázd-
nych rúk ukázal „Bunkai" (jap. - použitie
karate vo voľnom boji), techniky rúk, tré-
ning nôh, dýchania a stability. Bolo vidieť,
že karate naozaj dokonale ovláda a rozu-
mie mu. Z obrovských znalostí hlavne
o kata čerpajú senickí karatisti už dlhšie. Po
nadviazaní prvých kontaktov na sústredení
v Mateire 1995 (Taliansko) a v Bratislave
1998, na prvom sústredení Slovenskej

federácie šito ryu, si jeho žiaci nevedia spo-
luprácu s majstrom Mikim vynachváliť.
Atraktívne náročná kata, ktoré ich naučil
už pred rokmi, teraz ovládli nielen sloven-
ské, ale aj európske a svetové šampionáty.
Náskok, ktorý majú senickí karatisti, sa aj
zásluhou tréningov s poprednými svetový-
mi majstrami darí nielen udržať, ale aj zvý-
šiť. Na záver seminára prezident
Slovenskej federácie šito ryu  J. Rehuš (3.
Dan) poďakoval majstrovi Mikimu za
cenné skúsenosti a vyjadril presvedčenie,
že spolupráca bude i naďalej úspešne
pokračovať. 

Japonského majstra prijal aj primátor
mesta RNDr. Ľubomír Parízek, ktorý pre-
kvapil svojho hosťa znalosťou filozofie
karate a základnými princípmi, ktorými je
sebaovládanie a harmónia. Po živej diskusii
odovzdal primátor mesta šihanovi Mikimu
pamätnú plaketu Senice.

Súčasťou seminára bol aj kultúrny pro-
gram, v rámci ktorého športoví hostia zo
zahraničia navštívili zaujímavé miesta
a ochutnali aj bryndzové halušky. 

Poďakovanie za pomoc pri organizova-
ní tejto finančne náročnej akcie patrí
i sponzorom Mestu Senica, BS Hanko Kan,
RSMS Senica, IV. ZŠ Senica, p. Burešovi
z Orange Slovakia, p. Ižárikovi z Trnavy,
Ing. Molnárovi, UMB B. Bystrica a ďalším,
bez ktorých finančnej alebo materiálnej
pomoci by sa takéto veľké podujatia usku-
točniť nemohlo.

Doslova neoceniteľné znalosti, ktoré
odovzdal japonský majster senickému
karate zúročia karatisti v budúcich rokoch.

E. Jareč
Foto Simona Čulenová

Funakoši cup
Na posledný turnaj tejto úspešnej

sezóny vycestovali karatisti Hanko kai
Senica k našim západným susedom.
Medzinárodný turnaj Funakoši cup
2003 v Českej Lípe je nazvaný po zakla-
dateľovi moderného karate – japon-
skom  majstrovi Funakošim. 

V sobotu 21. júna sa ho prvý raz
zúčastnili aj pretekári z nášho mesta.
Neobyčajne úspešne. Alebo lepšie
povedané úspešne ako obyčajne, preto-
že na medailovú žatvu senických karati-
stov  na slovenských i medzinárodných
súťažiach sme už zvyknutí. Prekvapením
by skôr bolo,  keby sa niektorý z medzi-
národne  ostrieľaných a výborne pripra-
vených pretekárov neumiestnil medzi
najlepšími.  

Z Česka šiesti priviezli domov až
10 medailí. Senický klub skončil na 3.
mieste spomedzi všetkých zúčastne-
ných. Majstrovstvo mladých Seničanov
vzbudilo záujem u poľských karatistov,
ktorí pozvali senický klub na turnaj do
Poľska. 

Najúspešnejšou pretekárkou Funakoši
cup sa stal Zuzana Lišková  (1. kyu), ktorá
získala 2 zlaté medaily. Podobne najlep-
ším pretekárom  sa opäť stal  náš repre-
zentant Peter Dermek (1. kyu) –  raz prvý
a raz druhý.  Dve medaily – obidve strie-
borné – získala aj majsterka Slovenska
Gabriela Lišková (1. kyu). Ďalšie striebro
pripojil Daniel  Sebeš (2. kyu) a bronz
Monika Čulenová (2. kyu). Výborne išli
naši pretekári v kata družstiev.  V súťaži
3-členných družstiev dievčatá  Hanko kai
zvíťazili.  Chlapcov iba malá chyba  pri
Bunkai (využitie kata vo voľnom boji)
odsunula vo finále na 2. miesto.

Treba povedať, že senickí mladí kara-
tisti si výborne počínali  i na krajských
skúškach technickej vyspelosti, kde si
všetci šiesti vybojovali  pred náročnou
skúšobnou komisiou hnedý opasok. 

E. Jareč

Táto fotografia bude iste patriť medzi naj-
vzácnejšie. Sestry Gabika (vľavo) a
Zuzana Liškové s majstrom Minobu Miki.  

Foto Simona Čulenová

Kam na turistiku
Spoznávanie Záhoria, tak nazvali

podujatie, ktorého 3. ročník sa uskutoční
5. júla, turisti zo Sobotišťa. KST Senica je
organizátorom 7. ročníka pochodu Za
Štefánikom na Bradlo, ktorý sa koná 19.
júla. Od 3. do 6. júla je 50. slovenský
zraz turistov  v Lučenci. 
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Pešo na Javorine
Dňa 14. júna sa konal 5. ročník výstu-

pu na najvyšší vrch Bielych Karpát, ktorý
zorganizoval Klub rodákov zo starej
Sotiny. Organizátori tak nadväzujú na
dávnu tradíciu obyvateľov bývalej samo-
statnej dedinky Sotina. Klub rodákov sta-
rej Sotiny vznikol v roku 1996.

Výstupová trasa začala pred kultúrnym
domom v Poriadí o 6.30 hod., pokračovala
cez túto dedinku nad Starou Myjavou cez
vrch Slobodných okolo pamätníka SNP až
na Javorinu (970 m nad morom). Hoci už
od rána bola horúčava, kráčali sme väčši-
nou v tieni ihličnatých stromov, ktoré nás
chránili pred prudkým slnkom. Celá trasa
bola lemovaná nádhernou zeleňou hôr,
vôkol nás rozvoniavali rastliny pestrých jar-
ných farieb, sprevádzali nás motýle i prek-
rásny vtáčí spev. Vzduch bol čistý a svieži,
dokonale sme si vyčistili pľúca. Zastávka
bola len jedna, pri pamätníku veliteľa parti-
zánskej skupiny Dibrova. Potom sme sa
cez dve stúpania dostali na samotný vrchol
Bielych Karpát Javorinu. Pri Holubyho
chate (cieľ cesty), kde sa každoročne
poslednú júlovú nedeľu stretávajú Slováci,
Moravania a Česi, sme si oddýchli, občer-
stvili sa, urobili zopár záberov.

Na tomto mieste sa nám prihovorili
organizátori stretnutia, poďakovali za
účasť a rozdali upomienkové predmety.
Urobili nám veľkú radosť. Cesta naspäť
bola po tej istej trase. Rýchlejší stihli auto-
bus z Poriadia do Senice (13.51 h),  pomal-
ší šli pešo až na Myjavu a predĺžili si trasu
o 6 km. Náročný výstup všetci zvládli od
9-ročného Maťka až po najstarších vyzná-
vačov turistiky a krásnej prírody. Treba
povedať, že morálka účastníkov stretnutia
bola veľmi dobrá, každý mal záujem urobiť
kus užitočného pre svoje zdravie (veková
skladba od 9 do 59 rokov). Celá trasa bola
členitá, merala 28 km (tam i späť).

Peší výstup na Javorinu sa nám veľmi
páčil, celú trasu lemovala čarokrásna zeleň
Bielych Karpát, ktorá v nás vzbudzovala tie
najkrajšie pocity. Bol to nádherný oddych
s príjemnými ľuďmi v prekrásnom prostre-
dí. Krásna jarná príroda nám dokonale
občerstvila telo a pohladila dušu. Takéto
stretnutia učia poznávať prírodu i ľudí
a pomáhajú nám aspoň na chvíľku uniknúť
realite dnešných dní. Vďaka organizátori.

Mirko Rýzek,  Anka Rýzková

Na Záhoráckom maratóne 
vyhrali Poliaci
Držiteľ rekordu vzdal 

Víťazom 15. ročníka Záhoráckeho
maratónu v Senici 14. júna sa stal 29-
ročný Poliak Tomasz Chawawko, ktorý
42 195 metrov dlhú trať zo Senice do Šaš-
tína-Stráží a späť zabehol za 2:36:04.
Druhý v hlavnej kategórii do 40 rokov
dobehol  Peter Behún z Bardejova. Tretí
bol  Poliak Jaroslav Kostrzewski. Na jubi-
lejnom ročníku Záhoráckeho maratónu
štartovalo 71 pretekárov   v 6 kategóriách.
Z ČR štartovalo 15 pretekárov, 2 Poliaci.
Preteky vzdalo 5 maratóncov. 

Záhorácky maratón odštartoval presne
o 15. hod. primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek.  Na 15 km  s náskokom pred ostat-
nými pretekármi udávali tempo 2 skupinky.
V prvej boli obaja Poliaci, J. Moravec
z Myjavy a P. Behún. Tento 35-ročný prete-
kár z východu Slovenska zvíťazil na
Záhoráckom maratóne v Senici v roku
2001, kedy bežal sám od štartu až do
cieľa. V druhej 4-člennej  skupinke bol aj
trojnásobný víťaz Záhoráckeho maratónu
Ondřej Němec z Prusinovic z ČR, držiteľ
traťového rekordu z roku 1996 (2:23:42),
ktorý  sa opätovne postavil na štart
v Senici. Teraz pretekal   v kategórii do 50
rokov, maratón však nedokončil. Na obrát-
ke v Šaštíne-Strážach bol prvý Poliak
Chawawko v čase 1:17:10 a získal aj cenu
primátora tohto mesta.  Po obrátke sa pole
pretekárov značne roztrhalo, tempo udá-
vali  Chawawko a Behún, ktorí  sa držali
stále pri sebe. Tesne pred cieľom mal viac
síl Chawawko  a svoj prvý štart v Senici
zavŕšil víťazstvom.

Medzi štartujúcimi bolo oproti minulým
rokom viac Seničanov. Na štart sa ich
postavilo tohto roku až 6. Nováčikmi
medzi Jánom Brečkom,  Ondrejom
Tirpákom a Pavlom Hodúlom  boli 19-
ročný Zdeno Medlen (najmladší účastník),
Štefan Čuvala a Emil Krajčík, ktorý bežal
svoj prvý maratón. Cenu primátora mesta
pre najlepšieho Seničana získal Pavol
Hodúl, ktorý zabehol maratón za 3:48:46.
Ondrej Tirpák v polmaratóne dosiahol čas
1:48:56. Emil Krajčík si zaznamenal čas
3:49:28. Čuvala a Medlen preteky nedo-
končili. 

V štartovej listine  Záhoráckeho marató-
nu ani tohto roku nechýbal Peter Bačík z L.
Mikuláša, ktorý spolu so Štefanom
Hrnčírikom z Vrútok absolvovali všetkých
15 ročníkov. Raritou medzi štartujúcimi bol
51-ročný Václav Krejsa z Prahy, ktorý na
Záhorí bežal svoj 150. maratón. Najstarším
účastníkom bol 75-ročný František Zikeš
z Frýdku-Místku, ktorý býva pravidelným
účastníkom Záhoráckeho maratónu.

Organizátormi maratónu sú Mesto
Senica v spolupráci s komisiou pre mládež
a šport pri MsZ, SZTK Senica a CVČ
Senica. Vyberajúc z histórie Záhoráckeho
maratónu najviac pretekárov bolo v roku
1999, kedy štartovalo 83 maratóncov.
V roku 2002 kvôli úmornej horúčave vzda-
lo 14 pretekárov. 

Muži do 40 r.:
1. Tomasz Chawawko, Grycz team Poľsko  

2:36:04
2. Peter Behún JM Demolex Bardejov        

2:36:43
3. Jaroslav Kostrzewski Wakmet Bodzanów

Poľsko 2:39:38 

Muži od 40 do 50 r.:
1. Robert Tatrai Maratónsky klub Košice      

2:47:33
2. Robert Berky AMK Nové Zámky       

3:06:26
3. Ján Pobuda Lev Veľké Vozokany 

3:12:03

Muži od 50 do 60 r.:
1. Pavol Obraz OŠK Blažice 2:47:36
2. Peter Polák  Illes Košice 3:01:39
3. Jiří Strakoš Tatra Kopřivnice (ČR)  

3:09:33

Muži nad 60 r.:
1. Jiří Březina  SK Petrov (ČR) 3:46:37
2. Eugen Pastor Metropol Košice 3:51:15
3. Jaroslav Kabelík Uherské Hradište  (ČR)

3:57:40

Ženy:
1. Andrea Berešová Inter Bratislava  

3:09:39
2. Eva Seidlová AK Tlmače 3:47:38

Polmaratón:
1. Tomáš Giertli PSS Bratislava 1:27:08
2. Ondrej Tirpák Senica 1:48:56
3. Ivan Vozník PSS Bratislava 1:56:04

Viera  Barošková
Foto autorka 

AEROBIC S ANDY
pozýva na letný program cvičenia

Utorok: STEP AEROBIC
Štvrtok: CARDIO KICK BOX AEROBIC

Nedeľa: INTERVAL BODYWORK 
- novinka!

Aeróbne cvičenie kombinované 
s cvičením s gumovými expandermi 

- posilnenie celého tela.

Cvičenie prebieha 
od 1. júla do 31. augusta  

od 19. do 20. hod. 
v telocvični SOU Senica 

- vchod bokom cez plechovú bránu.

Vstupné na všetky hodina: 30 Sk.

71 pretekárov sa pustilo do boja s kilomet-
rami na pokyn primátora Senice.
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T e n i s o v ý  t u r n a j  
Slovenský hodváb, a.s. Senica v spolupráci so senickým  Tenisovým klubom  zorgani-

zoval 5. ročník tenisového turnaja o Pohár generálneho riaditeľa. Z pôvodne prihláse-
ných 20 dvojíc sa turnaja štvorhier zúčastnilo 19 dvojíc z radov obchodných partnerov
Slovenského hodvábu (VÚB, Istrobanka, Slovenská sporiteľňa, Credit Lyonais, Hedva,
Clariant, VÚCHV, Istroenergo, WST, Wigro Trade) a podnikateľov mesta.

Účastníci boli rozlosovaní do 4 skupín,v ktorých systémom každý s každým  odohrali
takmer 40 zápasov. Hralo sa za úmornej horúčavy a jediným povoleným dopingom pre
hráčov bola minerálna voda Mitická. Prví dvaja z každej skupiny postúpili do štvrťfinále. Tu
sa už hralo vyraďovacím spôsobom. Do finále nakoniec postúpili reprezentanti mesta
Senica Rehák -  Přichystalová a minuloroční obhajcovia z Hedvy Moravská Třebová Burda
- Daul. V dramatickom finále nakoniec minuloroční obhajcovia nenechali nikoho na pochy-
bách, že to s obhajobou myslia vážne a vyhrali 6:2

Pohár víťazom odovzdal generálny riaditeľ Slovenského hodvábu Ing. Jozef Futrikanič,
ktorý sa všetkým účastníkom poďakoval za účasť a predvedenú hru.

Účastníci turnaja (na foto)sa zhodli na tom, že hoci si prišli zasúťažiť, hlavným poslaním
turnaja boli neformálne stretnutia mimo svojich pracovísk. Poďakovali organizátorom tur-
naja za kvalitnú organizáciu a srdečnú atmosféru, v ktorej sa niesol celý priebeh turnaja.

Jozef Spáčil

Cieľ: Viac pohybu každý deň
Súperov sme predstihli  

Naše mesto  a jeho obyvatelia
nepretrhli sériu víťazstiev. Piaty raz za
sebou sme vyhrali v Challenge day pria-
teľský súboj s partnerským mestom. 

Svojho súpera Šaľu sme vysoko pred-
stihli v zapojenosti občanov do pohybo-
vých aktivít. V Senici športovalo  59,21
percenta (12 371) obyvateľov. V Šali,
s ktorou sa stretli aj v rokoch 1998
a 1999, dosiahla miera zapojenosti oby-
vateľov 49,5 percenta. Asociácia športu
pre všetkých  Senicu  po prvýkrát zaradi-
la  do medzinárodnej súťaže. Za partnera
nám pridelila japonské mesto Shiraoi-
town. Japonci sa do súťaže Challenge
day zapojili 31,74 percentami.  

Seničania si mali možnosť vybrať
z bohatej ponuky na športovanie. Všetky
športoviská boli  v stredu 28. mája  pre
občanov mesta zadarmo. Ako v pred-
chádzajúcich rokoch centrálne registrač-
né miesto bolo na  Námestí   oslobode-
nia, kde sa od rána odohrávali viaceré
pohybové disciplíny. Na to všetko bola
vytvorená  dobrá kulisa, lebo sa tu  spie-
valo a tancovalo. V najväčšej atrakcii  dňa
Zdeno Chobot potiahol  sedem tonový
autobus. Tento silácky výkon zopakoval
o chvíľu aj s autobusom plným detí. 

Predseda komisie mládeže a športu pri
mestskom zastupiteľstve MUDr. Jozef
Krajčovič na záver dňa  vyjadril poteše-
nie, že  do  Challenge day  sa zapojil  taký
vysoký počet  obyvateľov. „Pre propagá-
ciu športu, pohybu sme urobili týmto
podujatím veľa. Za najväčšie pozitívum
by som  preto považoval, keby sa 15-min-
útová aktivita   jedného dňa zmenila na
každodennú, čo nesie v podtitule aj táto
súťaž."  Prekonať  vlastnú lenivosť, vyhrať
boj s pohodlnosťou - to je posolstvom
Challenge day, do ktorého sa Senica
zapojila 7. raz.  

Viera Barošková
Foto autorka

Atléti v Sološnici
Dňa 20. mája sa 18-členný výber bežcov

1. - 9. ročníka IV. ZŠ Senica na
Mudrochovej ulici zúčastnil už ôsmeho
ročníka Putovného pohára riaditeľa ZŠ
v Sološnici v cezpoľnom behu. Vo výbornej
atmosfére a v duchu fair play si zmerali sily
spolu s reprezentantmi z okresov Malacky
a Skalica. V bodovaných kategóriách stáli
na stupňoch víťazov za IV. ZŠ Senica:
1. ročník chlapci (200 m) 

- 2. m. Tomáš Hladík
1. ročník dievčatá (200 m) 

- 2. m. Kristína Sarnovská
3. ročník dievčatá (400 m) 

- 2. m. Nikola Šišková
5. ročník chlapci (800 m) 

- 1. m. David Štetina časom 2:40,3 min.
vykonal rekord podujatia

5. ročník dievčatá (600 m) 
- 2. m. Nikoleta Mjakišová

7. ročník chlapci (1200 m) 
- 2. m. Róbert Šebesta

9. ročník dievčatá (1200 m) 
- 3. m. Michaela Gašparíková

Poradie družstiev v Putovnom pohári na
prvých štyroch miestach:
1. ZŠ Rohožník 46 b., 2. IV. ZŠ Senica 37 b.,
3. ZŠ Sološnica 32 b., 4. ZŠ Studienka 25 b.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ

Zlaté pppp llllaaaavvvvkkkkyyyynnnneeee
Plavecký bazén v Humennom bol 21.

júna svedkom veľkej radosti senickej
výpravy Plaveckého klubu Záhorák. Na
Majstrovstvách Slovenska, na ktorých
štartovali pretekári  ročníkov 1990-91, si
vybojovali 12 medailí, z toho šesť zlatých.
Stalo sa tak v konkurencii 32 najlepších
plaveckých  klubov z celej republiky. 

Najúspešnejšou bola K. Palkovičová,
ktorá si vybojovala 7 medailí, z ktorých 5
bolo z individuálnych disciplín  a 2 zo šta-
fiet. J. Svrčková získala dve prvenstvá,
H. Polláková zlatú a dve bronzové medaily.
S. Mihálková v každej disciplíne skončila
v prvej desiatke. Dobrý výkon podala tiež
D. Vacová, ktorá sa do najlepšej desiatky
dostala v troch disciplínach. V štafete na
4x50 m v. sp. získali dievčatá K. Palkovičová,
S. Mihálková, M. Parízková a H. Polláková
bronz. Z ďalšieho úspechu sa spolu s tré-
nerkou Silviou Orságovou tešili v štafete
4x50m pol. preteky. Štafeta v zložení H.
Polláková, J. Svrčková, K. Palkovičová a S.
Mihálková  získala zlatú medailu. 

Plavecký klub Záhorák po rokoch inten-
zívnej a systematickej  práce s mládežou
začína žať prvé výrazné úspechy.   Profilujú
sa talenty a verme, že naši odchovanci
majú pred sebou veľkú budúcnosť. 

bar

Zdeno Chobot opäť dokázal, že patrí stále
k najsilnejším mužom na Slovensku.
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Záhorie okupovali
terénne vozidlá

Priaznivci automobilového športu mali
možnosť v dňoch 6.-8. júna  sledovať zápo-
lenie pretekárov na terénnych vozidlách,
motorkách a motorových štvorkolkách
v rámci druhého ročníka súťaže 2. Baja
Slovakia 2003, ktorý sa uskutočnil na pies-
koch vojenského územia na Záhorí. Štart
pretekov sa uskutočnil 6. júna na Námestí
oslobodenia v Senici. 

Takmer štyridsiatka jazdcov súťažila
v majstrovstvách SR Cross country rally,
majstrovstvách ČR Cross country rally,
v Československom pohári Cross country
rally a vo voľných medzinárodných prete-
koch Cross country rally. Trať merala prib-
ližne 340 kilometrov a predstavili sa na nej
okrem slovenskej a českej špičky aj niekoľkí
účastníci Rally Paríž - Dakar. Azda najzná-
mejším bol Tomáš Tomeček, ktorý si
v tomto ročníku známej rally vybojoval na
Tatre striebro a v Senici štartoval súťažia-
cich na prológu.

Pieskovú trať, ktorá tvorila 90 percent
povrchu súťažných etáp, si mohli okrem
profesionálov vyskúšať aj amatéri. Súťažilo
sa v kategóriách špeciálne upravených
vozidiel s homologáciou FIA a vozidiel bez
homologizácie. Amatéri trať zväčša absol-
vovali v kategórii CCR - jazda pravidelnosti
na sériovo vyrobených a neupravených
vozidlách. Pieskové duny Záhoria postup-
ne preriedili štartové pole pretekárov.
V sobotu do záverečnej nočnej etapy ich
nastúpilo len 26, na nedeľňajší ranný štart
už len 17. Okrem nich súťažilo aj osem
motocyklov a motorových štvorkoliek.
V sobotu pre poruchu špeciálu Isuzu
Vehicross odstúpil aj jeden z favoritov Josef
Kakrda, na ktorom zlomil poloos.   

Víťazom v kategórii motocyklov enduro
sa stal P. Polák na KTM EXC z SP Moto
Bohemia Racing Teamu (ČR) pred svojím
kolegom J. Veselým a I. Gažom (SR). V štvor-
kolkách sa najviac darilo I. Řehákovi z Holci
Racing Teamu (ČR) na Suzuki, ktorý zvíťazil
pred svojím oddielovým kolegom J. Francom
a D. Hirtelom z PGS Racingu (SR). V Česko-
slovenskom pohári automobilov do dvoch lit-
rov sa stala víťazom posádka M. Zapletal a P.
Korejz (ČR) na SUZUKI Jimny, v kategórii
nad 2 litre V. Chytka/K. Šopa Tipcars (ČR) na
Mitsubishi Pajero. Majstrami SR sa stali P.
Florek a M. Lietava na aute Jeep Cherokee
pred posádkou J. Ulrich/M. Bazovský tiež na
Jeep Cherokee. Majstrami ČR sa stali víťazi
ČS pohára Zapletal/Korejz. Cross country
rally pravidelnosti vyhrala česká dvojica R.
Hájek/D. Spisar na aute Mercedes Benz
460G pred slovenskou posádkou V. Gášek/
D. Pegner na SUZUKI Samurai a posádkou
s vodičom - ženou G. Prochásková/O.
Rumreich (CZ) na Toyote 4 Runer. V kategó-
rii amatéri zvíťazila posádka P. a A. Kavlíkovci
z RIC Racing 4x4 (ČR) na SUZUKI Samurai
pred Slovákmi L. Czekey/D. Klbík na Tatre
805. Absolútnym víťazom 2. Baja Slovakia
2003 sa stala posádka Zapletal/Korejz pred
dvojicou Chytka/ Šopa a Burda/Burdová.
Z celkovo prihlásených 34 súťažiacich (posá-
dok) preteky dokončilo 15 áut, štyri moto-
cykle a štyri štvorkolky.

Gabo Kopúnek  

Foto autor

Futbalisti skončili 
d e s i a t y

V utorok 17. júna skončili posledným
zápasom vo Veľkých Levároch senickí fut-
balisti svoju druholigovú sezónu. Po pek-
nom jesennom siedmom mieste nakoniec
skončili desiaty, čo je určite sklamanie. 

Viacej bodov mohli získať na záver
sezóny, kedy hrali s papierovo slabšími
mužstvami. V posledných troch stretnu-
tiach si zmerali sily s tímami, ktoré už vypa-
dávali. Z deviatich možných bodov získali
iba štyri. V 28. kole hrali na pôde Čane,
kde vyhrali po góloch Lukáša Bajana
a Richarda Hejčíka 2:1. V poslednom
domácom stretnutí sezóny privítali muž-
stvo Devína. V tomto zápase padlo až
osem gólov. Skončilo sa nakoniec hokejo-
vou remízou 4:4. Hoci naši chlapci ešte
šesť minút pred koncom viedli 4:2, zápas
nedotiahli do víťazného konca, keď vyrov-
návajúci gól inkasovali v tretej minúte nad-
staveného času. Góly za našich dali dva-
krát Peter Masarovič, po jednom Ján Petráš
a Stanislav Velický. V poslednom zápase
sezóny cestovali naši na derby zápas do
Veľkých Levár, ktoré boli jasne posledné.
V tomto stretnutí ťahali za kratší koniec,
keď ho prehrali 2:0.

Zverenci trénera Petra Fiebera skončili
teda na konečnom desiatom mieste. Už je
známe, že tréner Peter Fieber v Senici
končí. O jeho nástupcovi ešte nie je roz-
hodnuté. Novú sezónu začínajú senickí
futbalisti už v polovici júla, takže letnú pre-
stávku nebudú mať dlhú. 
Tabuľka 2. ligy:
1. Banská Bystrica 69 b., 2. Ličartovce 61
b., 3. Senec 59 b., 4. Rimavská Sobota 56
b., 5. Podbrezová 48 b., 6. Topoľčany 44
b., 7. Dubová 42 b., 8. Dunajská Streda 41
b., 9. Prešov 39 b., 10. Senica 39 b., 11.
Humenné 39 b., 12. Nitra 38 b., 13. Čaňa
29 b., 14. Slovan „B" 27 b., 15. ŠKP Devín
24 b. a 16. Veľké Leváre 15 b.

Ivan Tobiáš

O pohár hradu Branč 
Obec Podbranč v Senickom okrese je

organizátorom 1. ročníka pretekov cross
country v horskej cyklistike, ktoré sa
uskutočnia v sobotu 12. júla o 10. hod.
v časti obce Podzámok. 

Preteky sú súčasťou projektu stretnutia
mládeže na hrade Branč s prispením
fondu Phare. Sú vyhlásené pre kategórie
mini (7-10 r.), propag 11-12 r), dorastenci
(13-14 r.), kadeti(15-16 r.), juniori (17-18 r.),
muži (19-29 r.),  ženy ( nad 15 r.) a veterá-
ni (nad 30 r.). Dĺžku tratí určili organizáto-
ri  na 800 metrov a 5,5 km. Preteká sa
podľa pravidiel SZC pre preteky na hor-
ských bicykloch, prilba je povinná. Štarto-
vať môžu pretekári, ktorí sú zaregistrovaní
na SZC, ak nemajú licenciu, pri prezentá-
cii predložia preukaz poistenca zdravotnej
poisťovne. Prihlásiť sa možno v deň prete-
kov medzi 7.30 a 9.30 hod. alebo písomne
u A. Burešovej, Ružová 228, Senica. 

bar

Strieborný účastník poslednej rally Paríž
Dakar Tomáš Tomeček na Námestí oslobo-
denia odštartoval všetkých pretekárov,
medzi nimi boli aj favoriti Josef Kakrda so
spolujazdcom Petrom Stárekom na novom
automobile Isuzu Vehicross. Táto posádka
však preteky nedokončila. 

Žiaci III. ZŠ strieborní
V dňoch 25. a 26. júna sa v Bratislave

uskutočnilo celoslovenské finále žiakov
vo futbale. Seničanov zastupovali žiaci
III. základnej školy. 

Na záverečnom turnaji sa zúčastnilo 8
družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín. Chlapci z III. základnej školy jasne
vyhrali svoju skupinu. Vyhrali všetky tri
zápasy so skóre 29:2. Zaslúžene postúpi-
li do štvrtkového semifinále. V druhej sku-
pine si suverénne počínali žiaci Športové-
ho gymnázia Ostredkova Bratislava, keď
taktiež vyhrali tri zápasy so skóre 34:2.
V prvom semifinále nastúpili senické
nádeje proti žiakom zo ZŠ Trenčín. Už
v 6. minúte vyhrávali 2:0. Napriek tomu,
že súper znížil na rozdiel gólu, naši prida-
li ďalší gól a zápas doviedli do víťazného
konca. V 2. semifinále vyhrali presvedčivo
žiaci Športového gymnázia Bratislava nad
Kežmarkom 11:1. V zápase o tretie mies-
to si bronzové medaily vybojovali
východniari, keď porazili Trenčín 4:2. 

Do záverečného finále sa zaslúžene
prebojovali suverénni víťazi skupín -
Senica a ŠG Bratislava. Zápas vyšiel lepšie
Bratislavčanom, keď zvíťazili 5:1. Naši
chlapci v zápase nevyužili viacero
dobrých gólových šancí, mali ich viac ako
súper, ale rozhodlo ich lepšie premieňa-
nie. V konečnom vyhodnotení dostali
prvé tri družstvá medaily a krásne poháre.
Najlepším strelcom sa stal Stanislav
Šimek (9 gólov), najlepším hráčom
Michal Ličko (obaja III. ZŠ Senica) a naj-
lepším brankárom Martin Totka z víťaz-
ného tímu. 
O strieborné medaily sa zaslúžili:
Juraj Komorník - Branislav Huťťa (kapi-
tán), Michal Ličko, Radovan Havel, Lukáš
Varga, Stanislav Šimek, Ondrej Rybnikár,
Peter Smíkal, Radovan Šefčík, tréner Alojz
Polakovič, vedúci mužstva Ivan Tobiáš.

Ivan Tobiáš
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Poplatky za zdravotnú starostlivosť od 1. júna 2003
Komu? Koľko? Poznámka:
praktickému lekárovi pre deti a dorast
praktickému lekárovi pre dospelých
gynekológovi
lekárovi – špecialistovi (očný, ortopéd, atd.) 20 Sk
logopédovi, klin.psychológovi, lieč.pedagógovi
zubnému lekárovi
Lekárskej službe prvej pomoci

Neplatia:
- osoby pri preventívnej prehliadke, povin. očkovaní alebo pri poskyt.dispenzárnej star. (prav.prehliadky diabetikov, hypertonikov a p.) 
- osoby s duševnou poruchou, ktorá ohrozuje ich život a život okolia 
- osoby v hmotnej núdzi, ak sa preukážu platným rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci 
- deti do dovŕšenia 6 rokov života 
- deti s nariadenou ústavnou výchovou 
- držitelia striebornej Jánskeho plakety 
- osoby za vyšetrenie predchádzajúce bezpríspevkovému darcovstvu krvi 

Neplatia:
- osoby v hmotnej núdzi, ak sa preukážu platným rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci 
- občania zvlášť ťažko postihnutí, ktorí si vyberajú na recept špeciálne zdravotnícke pomôcky 
- osoby s preukazom ZŤP, ak sa preukážu platným rozhodnutím okresného úradu o príspevku na zvýšené výdavky 

Lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok Na jednom recepte môžu byť napísané najviac
za každý recept, resp. poukaz 20 Sk dva druhy liekov

Zdravotníckemu zariadeniu ústavnej Platí sa maximálne za 21 dní tej istej ústavnej 
starostlivosti a kúpeľnému zariadeniu 50 Sk/deň starostlivosti (hospitalizácie) s výnimkou pobytu 

v liečebni pre dlhodobo chorých, kde sa platí 
bez obmedzenia dĺžky pobytu v zariadení. 

Prvý a posledný deň pobytu sa počíta spolu len ako 1 deň.

Platí sa v hotovosti pri prepustení alebo do 10 dní 
po prepustení na účet zdravot. zariadenia alebo podľa
pokynov príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Ak sa pobyt v nemocnici predĺži vinou nemocnice, 
za tieto dni sa poplatok neplatí.

Neplatia:
- tehotné ženy na rizikovom tehotenstve - matky s novorodencom po pôrode
- matky hospitalizované s dojčaťom - deti do dovŕšenia 6 rokov života 
- deti s nariadenou ústavnou výchovou - osoby s infekčným ochorením 
- osoby, ktoré sa do nemocnice dostanú v bezvedomí - držitelia striebornej Jánskeho plakety 

alebo s chorobou, pri ktorej možno uložiť povinné liečenie 
- osoby s duševnou poruchou, ktorá ohrozuje ich život a život okolia 
- osoby v hmotnej núdzi, ak sa preukážu platným rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci 
- osoby s preukazom ZŤP, ak sa preukážu platným rozhodnutím okresného úradu o príspevku na zvýšené výdavky 

Zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti
ak navštívite ústavnú pohotovostnú službu 20 Sk

Neplatia:
- osoby, ktoré sa liečia na onkológii alebo kardiochirurgii 
- osoby s preukazom ZŤP, ak sú odkázané na individuálnu dopravu 
- osoby zaradené do chronického dialyzačného programu alebo transplantačného programu
- hospitalizované osoby, ak sú prepravované z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zariadenia ústavnej starostlivosti

Prepravcovi za prevoz sanitkou 2 Sk/km Za dopravu rýchlou zdravotníckou pomocou 

Prepravcovi za prevoz sanitkou u osôb s preukazom 1 Sk/km
(záchrankou) sa neplatí.

ZŤP, ak tieto nie sú odkázané na individuál.dopravu

Platí sa lekárovi v ambulancii. 

Ak v jeden deň navštívite toho istého lekára 
viackrát, platíte len raz.

Pri opakovanej návšteve lekára, ak táto návšteva 
nadväzuje na poskytovanie tej istej zdravotnej 
starostlivosti, platíte len raz.
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Dom kultúry pripravuje
� MsKS Senica pripravuje aj v budúcom školskom roku kurzy:

jazykové - angličtina, nemčina, francúzština
praktické - šitie pre mladé mamičky
odborné - jednoduché a podvojné účtovníctvo, spoločenský
tanec pre študentov, spoločenský tanec pre dospelých   
Záujemcovia o kurzy sa môžu prihlásiť v DK Senica u M.
Bezdekovej v posledný augustový týždeň, kde získajú aj bližšie
informácie.

Oznam
V letných mesiacoch - od 1. júla do 15. augusta je DK Senica

z dôvodov opráv, revíznych prác a údržby zatvorený.  

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Andrej Belan a Zuzana Puchľová
Ing. Jozef Petráš a Ing. Jana Havlíková
Ing. Ondřej Lacina a Ing. Alexandra Hlavnová
Pavol Koprna a Alica Jankovičová
Peter Čmelík a Zuzana Matulová
Jaroslav Jankových a Mária Mikulová
Róbert Serdahely a Iveta Florková
Peter Khula a Eva Kubánová
Jaroslav Hyža a Oľga Halabrínová
Peter Guček a Lucia Tokošová
Jozef Svatý a Vladimíra Balážová

Narodili sa
Beáta Ľubomíra Bačovská, Robotnícka 109 3. 5. 2003
Lucia Provazníková, S. Jurkoviča 1208 3. 5. 2003
Diana Návratová, Robotnícka 54 4. 5. 2003
Sabina Reháková, J. Mudrocha 1351 6. 5. 2003
Ema Havlíková, Štefánikova 722 7. 5. 2003
Lukáš Ravas, Štefánikova 722 9. 5. 2003
Stanislav Vudi, L. Novomeského 1211 14. 5. 2003
Ondrej Polák, Dolné Suroviny 1038 15. 5. 2003
Dominik Čmarada, L. Novomeského 1215 18. 5. 2003
Juraj Gergel, Sotinská 1373 21. 5. 2003
Matej Chudjak, Ružová 226 22. 5. 2003
Martin Kutlak, Železničná 327 24. 5. 2003
David Králiček, Okružná 1182 26. 5. 2003
Karolína Tomková, Štefánikova 701 27. 5. 2003
Filip Mazúr, Hollého 753 30. 5. 2003

Opustili nás
Pavel Vachula, Robotnícka 115 1. 5. 2003
vo veku 57 rokov
Štefan Ovečka, Štefánikova 1377 3. 5. 2003
vo veku 80 rokov
Jozef Banský, Štefánikova 707 4. 5. 2003
vo veku 79 rokov
Magdaléna Žilavá, Štefánikova 1377 14. 5. 2003
vo veku 79 rokov
Ján Guzy, J. Kráľa 736 20. 5. 2003
vo veku 82 rokov
Mária Kopasová, Košútovec 1364 20. 5. 2003
vo veku 72 rokov
Laurenc Lučan, Tehelná 1162 21. 5. 2003
vo veku 69 rokov
Karolína Heráková, Štefánikova 1377 22. 5. 2003
vo veku 88 rokov
František Svitek, Štefánikova 709 26. 5. 2003
vo veku 77 rokov
Emil Kuček, L. Novomeského 1214 28. 5. 2003
vo veku 73 rokov
Ján Šťastný, L. Novomeského 1349 31. 5. 2003
vo veku 66 rokov
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Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

oznamuje dôchodcom, že Relax-centrum na
Hviezdoslavovej ulici  poskytne zľavu. Rekreáciu
v Liptovskom Jáne treba zaplatiť do konca júna.
Pravidelné posedenie pri hudbe bude 17. júla o 15. hod. v hoteli
Branč. M.S. 

A-klub bilancoval
Prvý výročný klub abstinentov sa uskutočnil 10. mája na

Kunovskej priehrade v rekreačnom zariadení Polikliniky Senica.
Členovia klubu zhodnotili svoju celoročnú činnosť. Medzi účast-
níkmi boli aj rodinní príslušníci.

Skonštatovali, že klub spĺňa svoje poslanie a radi by privítali
medzi sebou nových členov (informácie v ambulancii u MUDr.
Magdalény Sečovej).

Členovia klubu sa chcú poďakovať MUDr. M. Sečovej a zdravot-
nej sestre Oľge Kristiníkovej za sústavné odborné vedenie. Ďalej ria-
diteľke Polikliniky Ing. A. Kovačičovej za prepožičanie rekreačného
zariadenia. Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta Senice RNDr.
Ľubomírovi Parízkovi za poskytovanie priestorov v múzeu L.
Novomeského, kde sa pravidelne stretávajú členovia klubu. 

Členovia klubu

J A R O M Í R S A S Á K
ELEKTRO – predaj:
chladničky, mrazničky, práčky 
- zabezpečený servis

Predaj – servis televízorov

Príďte si vybrať z mimoriadnej 
akcie na televízory 

Osuské 255, telefón: 034/658 7172
Jablonica (kultúrny dom) telefón: 034/658 3434

Pracovná doba  Po- Pia 9.00 – 12.00 , 13.30 – 17.00
Sobota Osuské 255 

M e s t o  S e n i c a  p r e d á  

10 ks vozidiel �koda 1203 v súhrnnej sume 29  277 Sk 
alebo jednotlivo v cenách od 2 149 Sk do 3 996 Sk. 

Vozidlá majú zrušený technický preukaz. 

Kontankt: Poliklinika Senica n. o., 
Štefánikova 700/11, 905 01 Senica

Informácie podá Slavomír Janček, tel. č. 034/651 3051-5

Technické služby Senica spol. s r. o., Železničná 465, Senica

AAAA KKKK CCCC IIII AAAA   
čistenie zimných kabátov a búnd do 3 dní

Od 19. 6. do 15. 9.  len za 79 Sk
Rýchločistiareň na autobusovej stanici v Senici

MOSTY k priateľstvu
Stretnutie mladých ľudí z prihraničných oblastí Slovenska,

Rakúska a Česka sa v našom meste uskutočňuje od roku 1995.
Tohto roku sa týždenné  stretnutie mládežníkov MOSTY koná od
12. do 19. júla. Prvýkrát sa ho zúčastňujú aj mladí Poliaci z Krakova.
Dovedna 35 chlapcov a dievčat bude poznávať Senicu a Záhorie.
Ústrednou myšlienkou MOSTOV je Život mládeže v zjednotenej
Európe. bar  
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na JÚL 2003
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.

� Utorok 1. a streda 2. júla
SEXY PÁRTY
Americká komédia. „Nikdy nelez do postele s niekým, kto je väčší
magor ako ty". „Prcičková" komédia o večnom študentovi.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 95 min., PREMIÉRA
� Piatok 4. júla
JADRO
Americká akčná sci-fi. Z dôvodov, ktoré nedokážu vysvetliť ani špičko-
ví vedci, sa prestalo otáčať zemské jadro. 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 134 min., PREMIÉRA
� Sobota 5. a nedeľa 6. júla
ŠANGHAJSKÍ RYTIERI
Americká akčná komédia. Obľúbení hrdinovia sa vracajú...  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 114 min., PREMIÉRA
� Utorok 8. júla
KOLÍSKA DO HROBU                                                      
Americký akčný film. Nepriatelia tvoria nebezpečných partnerov!  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r.,  100 min., PREMIÉRA
� Streda 9. júla
KRÁSKA  Z MANHATTANU                               
Americká romantická komédia. Slobodná matka nemá bohatstvo,
dokázala sebe a svojmu desaťročnému synovi zabezpečiť dobrý život.  
Vstupné: 55 Sk, MP, 107 min., PREMIÉRA
� Piatok 11. júla
FELIX A ROSE
Francúzsko-anglická romantická komédia. Láska na druhý pohľad. Ona
uteká od muža, on uteká za ženou, o ktorej si myslí, že ju stále miluje.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 91 min., PREMIÉRA
� Sobota 12. a nedeľa 13. júla
KAMEŇÁK
Česká komédia Zdeňka Trošku. Film Kameňák nadväzuje svojou poe-
tikou a svojím humorom na predchádzajúce filmy.  
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
� Utorok 15. júla
IDENTITA 
Americký horor. Kto odhalí vraždy v opustenom hoteli na púšti...?  
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 90 min., PREMIÉRA
� Streda 16. júla
SLZY SLNKA                                                                
Americký akčný thriller. Bol tým, kto dodržuje pravidlá. Hrdinom sa
stal, až keď ich porušil.
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 121 min.
� Piatok 18. júla
ČERT  VIE  PREČO                                                       
Česko-slovenská rozprávka o tom, ako láska zvíťazila nad peklom. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 100 min.
� Sobota 19. a nedeľa 20. júla
BABY  TO  CHCÚ  TIEŽ    ...ALE PORIADNE !
Nemecká tínedžerská komédia. „Zažila som ten pravý orgazmus?"
Podobnú otázku si časom položí každé dievča.  
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 90 min.
� Utorok 22. a streda 23. júla
CHALANI TO TIEŽ CHCÚ   ...A STÁLE !
Nemecká tínedžerská komédia. Flo prekonal pubertu a tuší, že ani v ďal-
šej časti svojho sexuálneho života nebude mať na prsiach ustlané. 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 87 min., PREMIÉRA
� Piatok 25. júla
NONSTOP  PÁRTY                                                           
Hraný dokument V.Británie/Francúzska/Holandska. „Život je neko-
nečná párty" SEX PISTOLS 1976, Manchester.  
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 115 min., PREMIÉRA
� Sobota 26. júla
MEDOVÉ  TÝŽDNE                                                        
Americká komédia. Boli to krásne medové týždne, až kým sa to nezačalo. 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 97 min., PREMIÉRA

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
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A Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
piatok 4. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 6. 7. 11.00 hod.
pondelok 7. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 9. 7. 10.00 hod.
piatok 18. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 20. 7. 11.00 hod.
pondelok 21. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 23. 7. 10.00 hod.

Skalický magazín
streda 2. 7. 10.00 hod.
streda 9. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 13. 7. 11.00 hod.
pondelok 14. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 16. 7. 10.00 hod.
streda 23. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 27. 7. 11.00 hod.
pondelok 28. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 30. 7. 10.00 hod.

Myjavské televízne noviny
streda 2. 7. 10.00 hod.
piatok 11. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 13. 7. 11.00 hod.
pondelok 14. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 16. 7. 10.00 hod.
piatok 25. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 27. 7. 11.00 hod.
pondelok 28. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 30. 7. 10.00 hod.

Správy spod Bradla
streda 2. 7. 10.00 hod.
piatok 25. 7. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 27. 7. 11.00 hod.
pondelok 28. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 30. 7. 10.00 hod.

Magazíny Radíme vám
utorok 1. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 3. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 4. 7. 18.30 hod. - p
utorok 8. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 10. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 11. 7. 18.30 hod. - p
utorok 15. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 17. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 18. 7. 18.30 hod. - p
utorok 22. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 24. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 25. 7. 18.30 hod. - p
utorok 29. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 31. 7. 18.00 hod. 22.00 hod.

� Nedeľa 27. júla
PIANISTA                                                               
Francúzska vojnová dráma. Film je príbehom vynikajúceho pianistu
a uznávaného interpreta Chopinových skladieb.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 149 min., PREMIÉRA
� Utorok 29. júla 
KURZ SEBAOVLÁDANIA                                                
Americká bláznivá komédia. „Čo je horšie než šialenstvo? Šialený psy-
chiater!" Vstupné: 55 Sk, MP, 106 min., PREMIÉRA
� Streda 30. júla
KOŽA ANJELA                                                            
Francúzska romanca. Mladé dievča, Angela, opustí svoju malú dedin-
ku, aby pracovala v provinčnom meste. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 85 min., PREMIÉRA


