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Občania mesta Senica boli vo výhode, že sa čiastočne
oboznámili s pripravovaným systémom dočasného parkovania prostredníctvom článkov v mesačníku Naša Senica, na
informačných tabuliach Mestského úradu Senica, vo videotexte alebo prostredníctvom reportáže v TV Sen. Motorizovaní návštevníci z iných obcí a miest sa oboznamovali
s dočasným parkovaním častokrát priamo na mieste.
Z dôvodu zorientovania sa v zóne dočasného parkovania
v prvých týždňoch Mestská polícia v Senici dávala len upozornenia vodičom motorových vozidiel, že parkovaním
v zóne dočasného parkovania bez platného parkovacieho
lístka porušujú všeobecne záväzné nariadenie mesta. V teréne kontrolujú motorové vozidlá nepretržite 3 pochôdzkari.
(pokračovanie na str. 2)

Švajčiari budú
oslavovať v Senici
Slávnosť pri príležitosti štátneho sviatku vzniku Švajčiarskej
konfederácie, ktorý pripadá na 1.
augusta, sa bude tohto roku
konať v Senici. Švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku Rudolf Staub
sa tak rozhodol na žiadosť poradcu senického primátora Petra
Horvátha. Jeho excelencia pán
Staub tým ocenil nadštandardné
vzťahy, ktoré má mesto Senica
a celé Záhorie so švajčiarskym
mestečkom Herzogenbuchsee.
Tieto dobré vzťahy sa rozvíjajú
vďaka aktivitám švajčiarskeho
dobrovoľníka Petra Horvátha,
ktorý v pozícii poradcu sprostredkúva kontakty medzi slovenskou
a švajčiarskou stranou.
Oslava na počesť vzniku Švajčiarska, ktoré bolo založené
v roku 1291, sa začne 1. augusta
o 18. hod. na Kunovskej priehrade
pri novom ubytovacom zariadení
nad plážou. Prítomní na nej budú
okrem veľvyslancov, predstavitelia
verejného života mesta Senica na
čele s primátorom Ľubomírom
Parízkom. Recepcie sa zúčastní
tiež starosta Herzogenbuchsee
Christoph Frankhauser. Medzi
vzácnymi hosťami bude exveľvyslanec SR vo Švajčiarsku Juraj
Hraško. Na oslave bude aj 90 hádzanárov z Herzogenbuchsee
a ďalší švajčiarski občania žijúci
na Slovensku. Okolo 21. hod.
bude zapálená vatra, pri ktorej
bude možnosť opekania. Zapaľovanie vatier je podľa P. Horvátha
súčasťou tradície osláv vzniku
Švajčiarska.
bar

Medzinárodné stretnutie mládeže MOSTY z troch prihraničných krajín – Slovenska, Rakúska a Česka – bolo príležitosťou na vzájomnú výmenu skúseností mladých ľudí.
Viac na str. 5.
Foto Štefan Orth

Sucho ochudobnilo družstevníkov
Poľnohospodárske družstvo Senica v tomto roku pestovalo hustosiate obilniny na výmere 2 696 ha. Z toho pšenicu ozimnú na 1398 ha, jačmeň ozimný na 155 ha, jačmeň jarný sladovnícky na 931 ha, ovos kŕmny na 10 ha,
ovos nahý potravinársky na 197 ha. Výsledky tohtoročnej
žatvy veľmi poznačilo zložité nepriaznivé počasie minuloročnej jesene u ozimných obilnín a tiež tohtoročné jarné
sucho.
Tieto nepriaznivé podmienky znížili plánované predpokladané úrody o 1,5 až 2 tony po jednom hektári. Pšenica
ozimná - kráľovná našich polí - ktorej sa v minulosti urodilo
7 - 8 ton po ha, tento rok dala priemernú úrodu len 4 tony
z ha. Lepšie sa prejavil jačmeň jarný sladovnícky, kde sa dosiahol výnos 4,5 tony po ha. Dobrý výsledok sa zaznamenal
u ovsa nahého potravinárskeho, kde sa dosiahol výnos 3,5
tony po ha. Celkovo hodnotíme z hľadiska úrod našu žatvu
za chudobnú s negatívnym dopadom na ekonomiku družstva, čo bude predstavovať niekoľko miliónov korún.
Napriek tomu srdečne pozývame všetkých na družstevné
dožinky a dostihy na čáčovskú dostihovú dráhu 17. augusta.
Ing. Jozef Marenčík
predseda PD Senica

7

číslo
júl 2003

M E S TA

S E N I C A

Prázdninové
zamyslenie
Leto, dovolenky, sladké „ničnerobenie" je u väčšiny ľudí príjemnou zmenou v zhone pracovných dní. Jednoducho vypnúť;
ale pozor! Niekedy sa do
oddýchnutej mysle úplne nečakane vlúdi myšlienka – provokatér a je po pokoji. Bez nášho súhlasu
„pošteklí" nervové spoje a v hlave
vypukne
stav
ohrozenia.
Nenápadná, a na prvý pohľad
neškodná myšlienočka, je tým
kamienkom, ktorý spustí lavínu
úvah. Telo síce nevykazuje aktivitu, ale mozgové závity sú žeravé.
Otázky začínajúce sa typickým PREČO sú poplatné profesionálnej „deformácii". Učiteľský
mozog sa ani cez prázdniny
nezaprie. Produkuje neustále
otázky (momentálny stav našej
spoločnosti je ako stvorený na
takúto činnosť), na ktoré by sa
mali hľadať „férové" odpovede,
veď ide o deti, o budúcnosť...
PREČO sa od školy (najmä
základnej) automaticky očakáva
aj supľovanie výchovy v rodine
(všeobecne známe výroky okolia
pri detských prehreškoch: To ťa
tak v škole učia? Počkaj, nažalujem to v škole!)
PREČO keď učiteľ avizuje
výchovný problém určitým
nemenovaným inštitúciám, stáva
sa „dopisovateľom", pretože tie
isté dotazníky či otázky sa
s neochvejnou pravidelnosťou
doručujú poštou a učiteľ píše
a píše...
PREČO sa na jednej strane
a jedným dychom hovorí
o humanizácii školstva, o citlivom
a individuálnom prístupe k žiakovi, o nepreťažovaní detí učivom
atď., a na druhej strane sa niektoré školy snažia o čo najplnšie
priestory (veď dnes je to tak: čo
hlava, to nejaká korunka k dobru,
preto nech žije „lanárenie"). Čo
na tom, že „individuálny prístup"
majú k sebe hlavne žiaci počas
prestávok (šikanovanie). A nepreťažovať učivom deti? Stačí si
prezrieť niektoré nové učebnice.
Tam je preťažený už sám vyučujúci pri snahe zrealizovať zámer
autorov kníh do praxe.
(pokračovanie na str. 3)

Správy z radnice

Naša Senica 7/2003

Z rokovania rady
a zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici sa konalo 26. júna.
Mestské zastupiteľstvo viedol primátor
mesta RNDr. Ľubomír Parízek. Na rokovaní
bolo prítomných 22 poslancov, riaditelia
rozpočtových a príspevkových organizácií
v riadení mesta, zástupcovia obchodných
spoločností s účasťou mesta, poslanci
Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Vladimír Kocourek, Mgr. Peter Sadloň
a Ing. Ferdinad Bartal, vedúci oddelení
MsÚ, náčelník Mestskej polície a niekoľko
občanov mesta.
V úvode rokovania odzneli interpelácie
poslancov. Poslanec za Kunov RSDr. Ján
Pukančík žiadal projekčne a finančne doriešiť napojenie chodníka zo stredu Kunova
na cyklotrasu, zabezpečenie vyčistenia
priekopy vedľa štátnej cesty na odvod prívalových vôd od potoka. Poslankyňa Mária
Bezdeková upozornila na nevyhnutnosť
opráv lavičiek, preliezačiek, hojdačiek
a údržbu pieskovísk v najstaršej časti
Sotiny. Ing. Emília Wágnerová žiadala informáciu, kedy sa začnú opravovať chodníky
v Čáčove. Ing. Jaromír Pláteník odporučil
doriešiť klimatizáciu sobášnej miestnosti.
RNDr. Ľubica Krištofová upozornila na stavenisko Hypernovy v Sotine, ktoré nie je
zatiaľ oplotené a stále sa tam objavujú
pozostatky zo zlikvidovaných pohrebísk,
čo je neetické a vyžaduje okamžité opatrenie zo strany investora a mesta. Poslanec
Ferdinand Beňa upozornil na existujúci
problém kanalizácie na Tehelnej ulici
a poslanec Rudolf Halaš navrhol, aby sa
zdevastované basketbalové koše podľa
potreby opravili a zachovali sa podmienky
pre hry detí.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termínom
plnenia do 26.júna a riešení pripomienok
- uznesenia prijaté na 5. a 6. riadnom
zasadnutí MsR
- rozvojový program mesta Senica na roky
2003 – 2006 ako otvorený dokument
mesta určujúci priority pri zabezpečovaní
samosprávnych funkcií mesta v jednotlivých oblastiach
- správu o činnosti Technických služieb,
spol. s r.o. Senica za rok 2002
- správu o činnosti MsPS, spol. s r.o. Senica
za rok 2002 a plán na rok 2003
- prehľad vybraných ukazovateľov činnosti
Službytu spol. s r.o. Senica za rok 2002
- plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok
2003
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- rozpočet nákladov a výnosov Mestského
kultúrneho strediska Senica na rok 2003
vo výške 10 875 tis. Sk, určilo limit mzdových prostriedkov organizácie a kompetenciu riaditeľa organizácie
- rozpočet nákladov a výnosov Rekreačných služieb mesta Senice vo výške
27 881 tis. Sk, určilo limit mzdových
prostriedkov organizácie a kompetenciu
riaditeľa organizácie
- rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov škôl
a školských zariadení na rok 2003
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2003
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– bežné príjmy
+ 57 468 tis. Sk
– bežné výdavky
+ 57 456 tis. Sk
– kapitálové príjmy
+ 25 050 tis. Sk
– kapitálové výdavky
+ 25 000 tis. Sk
- dodatok zmluvy O zriadení spoločného
obecného úradu z dôvodu, že došlo
k rozšíreniu kompetencie o vyvlastnenie
podľa stavebného zákona
- dispozície s majetkom
- odkúpenie futbalového areálu ako ucelenej nehnuteľnosti od Futbalového klubu
Slovenského hodvábu Senica za symbolickú 1 Sk. Schválením odkúpenia futbalového štadiónu od FK SH Senica boli
zavŕšené dlhodobejšie snahy predstaviteľov Futbalového klubu a mesta Senica
o zabezpečenie podpory futbalu, športových podmienok a starostlivosti o futbalový areál s budovami a pozemkami. Ďalší
postup po odkúpení futbalového štadióna
je predmetom následných rokovaní a krokov spojených s rozpočtom mesta a zverením tohto majetku do správy.
- odpredaj bytov v bytovom dome č. 57 na
Robotníckej ul., č. 21 na Vajanského ul.,
č. 140 na Štúrovej ul., č. 312 na Hviezdoslavovej ul., č. 290 na Palárikovej ul.,
č. 295 a č. 297 na Kalinčiakovej ul., č. 523
na Hurbanovej ul., č. 722 a č. 723 na
Štefánikovej ul.
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
I. štvrťrok 2003
- odmenu primátorovi a zástupcovi primátora a plat hlavného kontrolóra
- členstvo mesta Senica v Švajčiarsko – slovenskej obchodnej komore
Mestské zastupiteľstvo uložilo Mestskému úradu:
- opätovne predložiť mestskej rade na
prerokovanie spolu s pripomienkami
a pozmeňujúcimi návrhmi poslancov
a komisií MsZ Rozvojový program mesta
Senica na roky 2003 - 2006
Úplné znenie uznesení MsZ je zverejnené na internetovej stránke mesta
www.senica.sk.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Dočasné parkovanie
v praxi
(dokončenie zo str. 1)
Od 1. augusta bude si možné aj u nich
priamo zakúpiť parkovací lístok.
Z dôvodu, že sa rozšíril počet predajcov parkovacích lístkov, uverejňujeme
opäť ich zoznam:
- novinový stánok pri rím.-kat. kostole
- novinový stánok na autobusovej stanici
- novinový stánok pri Mestskom úrade
v Senici
- novinový stánok pri Bille
- novinový stánok pri potravinách Jednota
v Sotine
- novinový stánok na Vŕšku
- novinový stánok oproti Službytu
- novinový stánok na Robotníckej ul.
- novinový stánok pri reštaurácii Korunka
- novinový stánok pri autosalóne Hílek
- predajňa firmy JOGIS s.r.o.
- predajňa K&H na ul. J. Kráľa
- kníhkupestvo ARKUS
- stánok so záhradkárskymi potrebami pri
športovej hale
- predajňa cukroviniek na Hurbanovej ul.
- predajňa Obuvi v Hale - Kolónia
- papiernictvo Eduard Rehák - ADIS
- kvetinárstvo za OD Cieľ
- predajňa sušeného ovocia za OD Cieľ
Upozorňujeme, že ročné parkovacie
karty je možné zakúpiť len v pokladni
Mestského úradu v Senici.
V súčasnosti príslušníci Mestskej polície už riešia parkovanie vozidlom bez
platného parkovacieho lístka uložením
blokovej pokuty do 2.000 Sk. V prípade
výskytu falošných parkovacích kariet
bude uložená pokuta za porušenie
VZN mesta Senica do výšky 200 000
Sk. Občania ZŤP, ktorí majú vozidlo
riadne označené, môžu parkovať v zóne
dočasného parkovania bezplatne.
J.H.

Za manželmi Horňákovcami
Nevítaný hosť prišiel náhle, nečakane. Ako keď
v čase leta prameň vody, včera bystrý a lesknúci sa na
slnku, je dnes mŕtvy, kdesi v zemi stratený. Nevítaný
hosť zavítal k našej bývalej kolegyni, priateľke a dlhoročnej členke Redakčnej rady Naša Senica Filke
Horňákovej. Zomrela náhle vo veku nedožitých 61
rokov 26. júna 2003.
Mladá absolventka Strednej knihovníckej školy
v Bratislave začínala pracovať ako osvetová pracovníčka Okresného domu osvety v Senici
v rokoch 1962 až 1967 a knihovníčka Okresnej knižnice Senica v rokoch 1967 až 1972.
V rokoch 1972 až 1998 pracovala na Mestskom národnom výbore v Senici, neskôr Mestskom
úrade v Senici na odbore sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. Celých 26 rokov vo svojej profesii sociálnej pracovníčky a pracovníčky školstva sprevádzala našich občanov od narodenia až po obdobie staroby, hoci sama si jej nemohla užiť tak, ako by sme si priali. Aj jej zásluhou a mravenčou prácou boli v našom meste zriaďované detské jasle, materské školy, základné školy, vybudoval sa moderný Dom kultúry a organizovali sa kultúrne a športové podujatia
mesta, akými boli Záhorácky maratón a Silvestrovský beh. Neskôr, po odchode na dôchodok,
stále ako členka redakčnej rady sa vracala medzi nás, nechcela ostať bokom od aktuálneho
diania. Stále bola plná elánu a určite mala ešte veľa plánov.
Nezvratná vôľa matky prírody preťala čiaru života a zanechala prázdne miesto po
našej kolegyni. Po troch týždňoch zomrel aj jej manžel Vladimír Horňák, profesor
senického gymnázia. Obaja odišli náhle, nečakane. Zanechali slzu na našich lícach
v tieto smutné dni a spomienku, ktorá ostane v nás. Zbohom Filka, zbohom Vlado!
JUDr. Katarína Vrlová

Aktivity radnice
26.6. - Sereď – praktické ukážky recyklácie rôznych druhov materiálov
- Rokovanie mestského zastupiteľstva
30.6. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Štátneho zdravotného ústavu
v Senici MUDr. K. Naďovou na
tému Hygiena na pracoviskách
a spolupráca s mestom
1.7. - Zimný štadión - rokovanie s predstaviteľmi Hokejového klubu
a prevádzkovateľom zimného štadióna RSMS Senica o príprave na
novú sezónu
- Plaváreň – pripravenosť plavárne
a haly na novú sezónu
3.7. - Rokovanie s riaditeľom NÚP
v Senici Ing. Jánom Kovárom
o zlepšení priestorových podmienok úradu práce
4.7. - Pracovné stretnutie s riaditeľom
RSMS Štefanom Majchrákom
o pripravenosti služieb na Kunovskej priehrade
7.7. - Prijatie návštevy z Talianska
v rámci medzinárodných stykov
8.7. - Bratislava – pracovné rokovanie
s primátorom Bratislavy Ing. A.
Ďurkovským o vodárňach a kanalizáciách, príprava valného zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
9.7. - Rokovanie s talianskymi investormi
o možnosti investovania v našom
meste
10.7. - Rokovanie s architektmi o výstavbe
nového kostola v Senici
11.7. - Prezentácia fabriky SH Senica pre
zahraničných investorov za účasti
nového generálneho riaditeľa Ing.
Jozefa Čemu
- Rokovanie s Povodím Dunaja
o vylepšených protipovodňových
opatreniach na Kunovskej priehrade
14.7. - Rokovanie s manažmentom fabriky DELPHI o vylepšovaní pracovných podmienok a rozširovaní
výroby
17.7. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
MsKS Mgr. Milanom Jakubáčom
o aktuálnych otázkach kultúrneho
diania v meste
18.7. - Pracovné stretnutie na MsÚ v Myjave s primátormi Myjavy, Senice,
Skalice a Malaciek o aktuálnych
problémoch
21.7. - ZMOS Bratislava – komisia školstva na tému financovanie školstva
22.7. - Prijatie poslankyne NR SR R. Zmajkovičovej. Pracovné rokovanie
o činnostiach v meste a spolupráci
s VÚC Trnava
- Prijatie členov francúzskej obchodnej komory – rokovanie
o možnostiach podnikania v Senici
- Rokovanie s vedením volejbalového klubu SH Senica
25.7. - Prijatie nového riaditeľa Daňového
úradu v Senici Ing. Petra Fojtlína

Prázdninové zamyslenie
(dokončenie zo str. 1)
PREČO sa z učiteľa stáva okrem iného
i úradník (štatistiky, tabuľky, zápisnice, hlásenia...), „financmajster" (vyberá za: koncerty, kultúrne akcie, výlety, divadlá, fotografovanie, obrusy, knihy, poistné...), vyšetrovateľ
(rozbité okno, modrina na čele, poškodené
dvere, vytrhnutá zámka, ukradnutý mobil,
stratené peniaze, zmiznutá tepláková súprava...), právny zástupca žiaka (príčina záškoláctva, citové problémy, sprevádzanie
k lekárovi...), fackovací panák (ja, rodič,
mám svoje právo; ja, dieťa, mám svoje
právo; a ty, učiteľ, ty máš tiež ... svoju povinnosť). A pravda je taká prostá - PREČO učiteľ akosi nestíha v pokoji učiť? Pretože je
atakovaný riešením a plnením hromady
iných vecí.
PREČO rodič - ako dobrý a zodpovedný
strojca budúcnosti svojho dieťaťa - neakceptuje výchovno-vzdelávacie výsledky školy,
ale núti školu svojím postojom vykonávať
aktivity, ktoré by mali byť pohodlným
„odkladacím" zariadením pre ratolesti.
PREČO má škola duplicitne vykazovať
činnosti, ktoré sú náplňou práce športových
klubov, ZUŠ, CVČ ... a keď už, tak kedy,
kde, kto, za čo? Žeby deti skutočne bavilo
byť celý deň v tom istom prostredí s tými
istými ľuďmi...?
PREČO väčšina národa vie „fundovane"
hovoriť o problematike školstva (Ako je tým
učiteľom dobre! Majú prázdniny!...) a akosi
sa zabúda dopovedať, že je to pre učiteľa
dovolenka a všetko voľno si musí odpracovať. Je naozaj na škodu, že si tej dobroty
neužíva viac Slovákov (možnosť stať sa učiteľom po vyštudovaní vysokej školy tu je,
treba skúsiť). PREČO sa neskĺbi snaha nášho
ministerstva o bezchybnú výchovu s realitou nástrah, ktoré deťom štedro poskytuje
každodenný život a v nemalej miere benevolentný prístup rodičov a iných zodpovedných k týmto problémom (fajčenie, alkohol,
nočný život, oplzlé vyjadrovanie, hrubosť,
surovosť, lascívne správanie sa, drzosť
a netolerantnosť, skoré sexuálne skúsenosti,
„šteklivé" témy v určitých časopisoch atď.
Týmto všetkým prechádzajú naši „zédešká-

ri", v očiach rodičov malé a milé deťúrence).
PREČO je učiteľ aj kúzelníkom, lepšie
povedané iluzionistom. Z ničoho alebo
z mála dokáže vyčariť úžasné výsledky zodpovedajúce požiadavkám súčasnosti
(osvedčuje sa veľká cestovná taška alebo
nejaký povoz a nepretržitý prísun osobného
vlastníctva, ktoré sa nejakým spôsobom
hodí na vyučovanie - video, filmy, hudobné
ukážky, literatúra či iné trojrozmerné
pomôcky...). Treba si uvedomiť, že sme sa
prehupli nielen o storočie, ale aj o tisícročie
vyššie, a tak sú teoreticky urobené i učebné
osnovy či učebnice. Ako to však zrealizovať
v chudobných podmienkach škôl?
Premýšľajte.
PREČO v niektorých prípadoch rodič
reaguje na pravdivé a niekedy negatívne
informácie o žiakovi „medveďou službou"snaží sa ho kryť. Neuvedomuje si nebezpečenstvo svojho konania. Dohra takejto situácie býva jednoduchá - preradenie dieťaťa
na inú školu; akoby škola mohla za zlyhanie
rodiča. Natíska sa otázka, kde sa podel pocit
zodpovednosti za správanie sa, za rešpektovanie určitých zásad...
Treba si uvedomiť, že naše dnešné reakcie, činy, postoje majú svoju špecifickú inkubačnú dobu. Naplno sa prejavia až o pár
rokov, keď naše deti dospejú a my si s nimi
uvedomíme nástojčivú potrebu vedomostí.
A tie dáva predsa škola. Uvažujme o prioritách, ktoré sú pre naše deti nevyhnutnosťou. Sú to predovšetkým dobré výchovnovzdelávacie výsledky. 40 rokov ich dáva aj
naša Dvojka na Komenského ulici.
Poskytuje nielen štandardné vyučovanie, ale
rozširuje aktivity smerom k počítačom,
k športu (plavecká a tenisová príprava v 1. 4. roč.). Nezanedbateľná je i poloha školy.
Niekto povie, že je „odruky", iný argumentuje pokojným prostredím, niekto poukazuje na „prísnych" učiteľov, druhý si pochvaľuje určité vyžadovanie precíznosti a kvality
v učení...
Dovetok? Rodič, rozhodni sa. Ide predsa
o deti. Čo nám pripravia o pár rokov?
Radosti alebo starosti? Je leto, čas dovoleniek, sladkého „ničnerobenia" a možno aj
ten najvhodnejší čas na premýšľanie!
M. V.

Senická krčma PYSKATÉ stála na začiatku Kunovskej ulice pri križovatke do ulice Fortňa.
Asanovaná bola v roku 1966. Na týchto miestach je dnes Dom obuvi.
Foto archív Ján Petra
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Pr vá žena na radnici
Pozná každú ulicu, každý dom v meste a veľa ľudí v ňom. Pamätá si premenu mesta,
keď tu postupne pribúdali školy, materské školy, bytovky na starom sídlisku, priemyselné
podniky, amfiteáter, kúpalisko... Pamätá si detaily z jednotlivých etáp rozvoja mesta
a porovnáva, aké boli podmienky na rozvoj vtedy a aké možnosti má samospráva teraz.
RSDr. Milina Rosová (na foto s primátorom Senice Ľ. Parízkom).
Je nanajvýš kompetentná rozprávať o tom, ako sa Senica začala začiatkom 60. rokov
meniť. V roku 1960, keď sa Senica stala okresným mestom veľkého okresu (terajšie okresy Senica, Myjava, Skalica a časť Malackého), sa totiž stala predsedníčkou MsNV - prvou
ženou v tejto funkcii na senickej radnici. „Prvé zasadanie Rady MsNV sa konalo v duchu
myšlienky, že nebude mesto mestom, pokiaľ tu nebude priemysel," spomínala na začiatky vo funkcii pani Rosová. „V spolupráci s ONV sa postupne darilo naše plány realizovať.
Nebolo to jednoduché, ale bez úsilia to ani vtedy ani teraz neišlo," dodala. Z jej spomienok sme zachytili, že staré sídlisko sa budovalo v prvej etape po reštauráciu Koruna
a v druhej po kasárne. V tom čase na MsNV evidovali 1 300 žiadostí o byty. Začiatkom
60. rokov bola postavená dnešná II. ZŠ (najstaršia ZŠ v meste si v tomto roku pripomína
40 rokov existencie). Do roku 1965 bolo sídlo MsNV na mieste, kde je dnes Daňový
úrad. Potom sa MsNV presťahoval do budovy, kde bol spoločne s inými ustanovizňami
(súd, vojenská správa, prokuratúra, bezpečnosť) až do roku 1996.
Milina Rosová bola vo funkcii predsedníčky MsNV do roku 1964. Potom až do roku
1981 bola tajomníčkou MsNV. V rokoch 1981 až 1990 pôsobila ako tajomníčka ZsKNV.
Na všetkých týchto postoch sa snažila, aby sa mesto rozvíjalo po všetkých stránkach.
Pripomínajúc si mnohé udalosti z tých rokov, všade sa stretneme s jej menom.
Aktivity pani Rosovej nemožno obísť ani dnes. Angažuje sa v Spoločnosti Ladislava
Novomeského, ktorého 100. výročie narodenia si pripomenieme na budúci rok.
Spomienka na významného básnika bude vrcholiť práve v Senici. S jej menom sa stretáme i v činnosti SZPB. Možno najviac ľudí ju však v posledných rokoch vníma ako členku Zboru pre občianske záležitosti. Posledné rozlúčky s občanmi sa aj jej zásluhou stávajú dôstojným aktom, plným citu a porozumenia s pozostalými. Práci v zbore sa M.
Rosová venuje veľa rokov. Robí ju pre druhých rada, považuje ju za zmysluplnú a je i jej
naplnením života. Stála pri zrode ZPOZ v Senici, keď v roku 1960 sa začali vykonávať
občianske pohreby a v roku 1965 aj sobáše a uvítania detí do života.

Vyplývajúc z predchádzajúcich riadkov
je zrejmé, že dianie s Senici pozorne sleduje. Predsa si však so záujmom vypočula stručnú informáciu primátora mesta
RNDr. Ľubomíra Parízka, ktorý načrtol
úlohy samosprávy v najbližšom období a
dodal: „Veľa vecí ste začali vy, my dnes
pokračujeme, aby bola Senica stále krajšou a príťažlivejšou." Pamätnou plaketou
mesta, zápisom do pamätnej knihy mesta
bola 12. júna ocenená jej dlhoročná práca
pri rozvoji Senice pri príležitosti významného životného jubilea.
Viera Barošková
Foto autorka

Pr vácka učiteľka

Mládež a Európska únia

Srdce plné spomienok sa otvorilo doširoka. Na tvári sa rozhostil dobrácky úsmev. Tuším,
že za ním sa skrýva práve tak dobrá duša. Taká, ktorá vás chápe, slovom pohladí i poradí, keď
treba láskavo pokarhá. Taký úsmev a dušu má učiteľka prvákov Ľudmila Bibzová –
Križanová. Plných 37 rokov s láskou učila a vychovávala prváčikov v Čáčove. 2. júna t.r. sa
dožila 90 rokov. K prekrásnemu životnému jubileu, ktorého sa dožila v nádhere fyzických
i duševných síl, jej prišli do Piešťan zablahoželať prednostka MsÚ JUDr. Katarína Vrlová,
poslankyňa MsZ za Čáčov Ing. Emília Wágnerová a zástupkyňa riaditeľky MŠ v Čáčove
Emília Chodúrová. Priniesli jej obraz, na ktorom je namaľovaný Škodáčkovský mlyn. Obraz
od Vladimíra Holického jej bude pripomínať obdobie strávené v Čáčove, podobne ako bábika v čáčovskom kroji, či výšivka na zrkadle, ktoré manželom učiteľom pri odchode zo školy
venovali vďační obyvatelia.
Bolo to stretnutie plné spomienok. Na roky strávené na čáčovskej škole, kam prišla ako
absolventka Učiteľského ústavu. Tam sa zoznámila so svojím životným druhom Miloslavom
Bibzom a spolu vychovali tri deti. Rozprávanie nemalo konca, bolo naplnené spomínaním
na tamojších ľudí, s ktorými prežila veľký kus života. Bola im nápomocná vo všetkom. „Pred
3 rokmi sme sa boli s mamičkou pozrieť v Čáčove. Obdobie prežité tam pre nás veľa znamená. Stretli sme sa s mnohými ľuďmi, ktorí nás pozývali domov," zaspomínala si dcéra
Jarka, s ktorou pani Bibzová býva v Piešťanoch už 34 rokov.
Jej celoživotnou láskou bola poézia. Príležitostne ju uverejňovala v časopisoch, knižku
vlastných básní držala v ruke až tento rok. Vďačná rodina, vážiac si jej bohatý a zmysluplný
život, neochvejnosť vo viere, skromnosť, nezištnosť, trpezlivosť, láskavosť, čestnosť, zodpovednosť, úctu k všetkému živému, vydala útlu knižočku s výberom jej duchovnej poézie
Oprime sa o nebesá.
Ľudmila Bibzová sa
narodila v krásnej dedinke
Súľov. Vyrastala pod tajomnými a bizarnými tvarmi
Súľovských skál. Tam v rodine evanjelického farára
Miroslava Križana dostala
do vienka nielen hlbokú
lásku k Bohu, ale aj lásku
k prírode a k poézii. To všetko sa prelínalo v nádhernej
symbióze celým jej životom.
Viera Barošková
Ľ. Bibzovej obraz odovzdala E. Wágnerová.
Foto autorka

To je téma, ktorá počas tohtoročných
letných prázdnin rezonovala počas medzinárodných výmen mládeže v Dolnom
Rakúsku, v Senici a je témou i tretieho
medzinárodného stretnutia mládeže
v poľskom meste LANCKORONA.
Najprv sa v dňoch 28.6. – 5.7. desaťčlenná delegácia z nášho mesta a regiónu
úspešne zúčastnila Európskeho stretnutia
mládeže v Rakúskom meste Krems. Tu
spolu s mladými z Talianska, Maďarska,
Poľska a Dolného Rakúska poznávali kultúrne a historické pamiatky a vytvárali
spoločne dramatické, spevácke, tanečné
a výtvarné dielka, ktoré nakoniec prezentovali na rozlúčkovom večeri za prítomnosti primátora mesta RNDr. Ľubomíra
Parízka a prednostky MsÚ JUDr. Kataríny
Vrlovej.
O dva týždne neskôr od 12. do 19. júla
bola Senica organizátorom podobného
stretnutia mladých ľudí z Dolného
Rakúska, Českej republiky a SR. Projekt
MOSTY bol už 5. takýmto podujatím, ktorého organizátorom býva Okresný úrad
v Senici spolu s Mestom Senica. Celý program sa uskutočnil pod mottom Život
mládeže v zjednotenej Európe.
Na tretie poľské stretnutie sme dostali
pozvanie od nášho nového partnera
z poľského Krakova. V dňoch od 2. do 9.
augusta sa 10 účastníkov z nášho mesta
zúčastní zaujímavého a bohatého programu v meste LANCKORONA na tému
MLÁDEŽ A EÚ.
Štefan Orth
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Mládežníci diskutovali

Laco Novomeský s novou tvárou

Takmer 30 mladých ľudí z prihraničných oblastí Slovenska, Česka a Rakúska
sa od 12. do 19. júla zapojilo do projektu
Mosty, ktorého myšlienkou je nadväzovanie a prehlbovanie spolupráce v budúcej spoločnej Európe.
Diskusiám mládežníkov dominovala
ústredná téma Mostov Mládež a Európska
únia. Dialo sa tak nielen na pôde samospráv, štátnych orgánov v našom regióne či
v NR SR. Z rozhovorov s účastníkmi vyplynulo, že domov si odnášajú nové priateľstvá, skúsenosti z práce s mládežou v jednotlivých krajinách, rozhľad, informácie,
zdokonalenie sa v jazyku a predovšetkým
kontakty. Súčasťou podujatia bolo spoznávanie pamätihodností, prírodných a kultúrnych zaujímavostí.
Piaty ročník medzinárodného stretnutia mládeže organizovali Okresný úrad
Senica v spolupráci s Mestom Senica a za
finančného prispenia z programu EÚ
Mládež.
K podujatiu sa v Našej Senici vrátime
v budúcom čísle.
bar

V prvej polovici letných prázdnin, došlo v našom meste k otvoreniu novej prevádzky s názvom DAV book pub.
Ide o aktivitu mesta a novo vzniknutej spoločnosti DAV, ktorej cieľom bolo nájsť opäť
komplexné, zmysluplné využitie budovy Múzea Laca Novomeského.
Ako sa dá vytušiť z názvu prevádzky, ide o podnik, kde sa môžeme zastaviť počas
prechádzok parkom na svoju šálku kávy, prípadne pohár chladeného piva. Popri posedení sa budeme môcť začítať do knižiek známych domácich i svetových autorov.
Hosťom budú k dispozícii aj časopisy alebo denná tlač.
Zmenou je i rozšírenie využitého priestoru o vonkajšiu terasu pred vstupom do objektu, čo mnohí iste uvítajú. Stráviť príjemný letný podvečer na terase v parku pri pohári
napríklad dobrého vína je celkom lákavá predstava.
Medzi podmienky, ktoré si vyhradilo mesto bolo zachovanie nefajčiarskej prevádzky,
čo nás môže iba tešiť vzhľadom na malé množstvo takýchto prevádzok v Senici. Ďalšou
podmienkou bolo umiestnenie stálej expozície Laca Novomeského vo vstupnom priestore do objektu, čím by mala zostať uchovaná stála spojitosť s touto výraznou a významnou osobnosťou histórie nášho mesta. Myšlienku spojitosti prijal za svoju i budúci prevádzkovateľ pomenovaním i zameraním zariadenia.
Názov podniku je inšpirovaný literárnym časopisom, ktorý viedol a vydával Laco
Novomeský v rokoch 1924 až 1937. Svojím zameraním sa bude popri klasickej pohostinskej činnosti snažiť dodržať spojitosť s osobou Laca Novomeského ako literárneho tvorcu a to nielen svojim názvom, ale aj produkciou doplnkových služieb a programov.
Takže zostáva už iba počkať a prísť sa pozrieť či nás DAV skutočne príjemne prekvapí a stane sa ďalším pravidelne vyhľadávaným miestom pri trávení voľného času v našom
meste.
JJ

Pamätná medaila J. Futrikaničovi

Cena záhradkovej osade

Obradná sieň MsÚ Senica sa 27. júna stala miestom slávnostného prijatia
generálneho riaditeľa Slovenského hodvábu, a.s. Senica (SH) Ing. Jozefa
Futrikaniča primátorom mesta RNDr. Ľubomírom Parízkom. Primátor mesta
mu odovzdal pamätnú plaketu mesta pri príležitosti odchodu z postu generálneho riaditeľa SH. Za prítomnosti prednostu Okresného úradu Senica Ing.
Štefana Mikulu, manažmentu SH, poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov podnikateľského sektora a zástupcov inštitúcií ocenil tým jeho
významný prínos pri rozvoji Senice.
Primátor mesta v príhovore pripomenul, že do funkcie generálneho riaditeľa J. Futrikanič nastúpil v neľahkom období začiatkom roku 1990. Ocenil, že
fabrika a jej manažment sa zapájali do rozvojových aktivít, čo malo pozitívny
vplyv na rozvoj mesta. Vybudovali sa tu viaceré športové a kultúrne zariadenia,
ktoré slúžia nielen zamestnancom fabriky, ale aj ostatnej verejnosti. Poďakoval
mu za roky spolupráce, dobrých a korektných vzťahov. „Naše rozhovory sa
týkali nielen činnosti športových klubov, ale hlavne sme hľadali možnosti ďalšieho rozvoja mesta v hospodárskej oblasti,“ dodal primátor mesta.
Ing. J. Futrikanič po zápise do pamätnej knihy mesta poďakoval za ocenenie, ktoré mu mesto udelilo a zaželal svojim kolegom v Slovenskom hodvábe veľa úspechov v ďalšej práci.
Funkciu generálneho riaditeľa SH prevzal od 1. júla Ing. Jozef Čema.
bar

Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov
v Bratislave sa na základe dlhodobo dosahovaných
dobrých výsledkov a aktivít ZO SZZ Senica - Kunov I.
rozhodol oceniť jej prácu pri príležitosti konania seminára 15 členských štátov Európskej ligy záhradkárov v SR.
Delegácie z ČR, Belgicka, Dánska, Nemecka, Anglicka,
Fínska, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nórska,
Rakúska, Švédska, Švajčiarska, Maďarska a SR navštívia
v popoludňajších hodinách 30. augusta záhradkovú
osadu Senica - Kunov I. Pri tejto príležitosti bude ako
prvej organizácii v SR odovzdané ocenenie Oficce internacional zo sídlom v Luxembursku, za prírodne riadenú
záhradkovú osadu. Viac ako dvesto členov delegácií privítajú členovia záhradkovej osady, primátor mesta
Senica, zástupcovia OV SZZ, ZO SZZ zo Senice a ďalší
hostia. Chceme, aby sa táto návšteva stala príležitosťou
na výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov
našich členov s členmi organizácií v celej Európe. Členovia ZO SZZ Senica - Kunov I. v spolupráci s MsÚ Senica
pripravili pre účastníkov informačnú brožúru.
RSDr. Ján Sadloň
predseda ZO SZZ Senica - Kunov I.

V práci ako včeličky
Dnešná doba nepraje kultúre, školstvu,
zdravotníctvu a je nemilosrdná k väčšine
obyčajných ľudí.
I v tejto ťažkej dobe sa nájdu svetlé chvíle. Takými boli i tie, kedy sme v Záhorskom
osvetovom stredisku mali pomocníčky,
ktoré sa tu ocitli vďaka zákonom o zamestnanosti, či lepšie povedané o nezamestnanosti. Takmer desiatka žien a jeden muž
evidovaní na úrade práce ako uchádzači
o zamestnanie, vôbec nepotvrdili predpoklady, že nezamestnaní sa práci vyhýbajú.
Aj keď im ZOS (žiaľ) nemohlo poskytnúť
platenú prácu, boli ochotní odpracovať
hodiny verejnoprospešných prác pri inštalovaní výstav, dozeraní na výstavy či roznáške propagačných materiálov a pošty pri

Inštalácia výstavy prác J. Chrenu a P.
Kovaroviča v Záhorskom osvetovom stredisku Senica. Obaja autori obklopení „našimi včeličkami“.

podujatiach. A tak našim včeličkám, ako
sme ich na osvete nazvali, aspoň takto
ďakujeme. Želáme im, aby si čo najskôr
našli dobrú a riadne ohodnotenú prácu
v našom meste.
Ďakujeme tiež MsÚ Senica, že nám
umožnil zúčastniť sa na tomto projekte.
Nech všetkých zainteresovaných hreje
aspoň pocit, že pomohli dobrej veci a vykonali prácu, ktorá bola prospešná verejnosti.
Nedá mi však nespomenúť aj ďalšie
skupinky našich spoluobčanov, ktorí vykonávali služby na priechodoch ciest pri školách a bdeli nad bezpečnosťou detí. Slová
uznania si zaslúžia i tí, ktorí sa nám starali
o naše mesto, aby bolo krajšie, čistejšie
a zelenšie.
RNDr. Ľubica Krištofová
Foto autorka
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Narazili na nezáujem

Najcennejší titul
z Maďarska
V školskom roku 2002/2003 žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy
v Senici a zároveň členovia Tanečnej skupiny skupiny SCREAM majú za sebou veľa
vystúpení na rôznych podujatiach, koncertoch, medzinárodnom projekte cezhraničnej spolupráce i na súťažiach. Po krásnych
výsledkoch na majstrovstvách Slovenska
v Senici a Trenčíne (písali sme o nich
v májovom čísle) sa zúčastnili v júni na majstrovstvách Slovenska v Šali, kde sa konalo
posledné kolo majstrovstiev. Zúčastnili sa
ich štyria sólisti. Zuzka Gašparová, úradujúca majsterka Slovenska pre rok 2003
v disco sólo JVK z Trenčína, ktorá obhájila
tento titul a v konkurencii 150 tanečníkov
vyhrala Slovenský pohár. Inka Kopecká,
Zuzka Závodná a Dano Antálek bojovali
o postup na majstrovstvá sveta v hip - hop,
ktoré sa budú konať na jeseň v Brémach.
Skvelý výsledok v hip – hop zabezpečil 2.
miestom Danovi Antálkovi, 3. miestom
Inke Kopeckej a 5. miestom hip – hop duo
Inke Kopeckej a Zuzke Závodnej postup na
tieto majstrovstvá sveta.
V máji na majstrovstvách Európy a sveta
vo Varšave v Poľsku Scream obsadil v juniorskej vekovej kategórii dvakrát 4. miesto
za diskoformáciu a diskoskupinu. V hlavnej
vekovej kategórii dvakrát piate miesto tiež
za diskoformáciu a diskoskupinu.
V maďarskom Dunajvárosi na majstrovstvách sveta na konci roku 2002 získali
Screamáci 1. miesto a titul majster sveta
v disco-skupine JVK, 3. miesto v disco-skupine HVK a Natália Blahová 3. miesto
v disco-sóle HVK. Diskoformácia JVK sa
umiestnila na 4. mieste.
Najmenší tanečníci vycestovali v júni do
slovinskej Ľjublany na majstrovstvá sveta detskej vekovej kategórie a súťažili v konkurencii
22 štátov vo všetkých disciplínach. Vytancovali si dvakrát 5. miesto za diskoformáciu
a diskoskupinu a dvakrát 10. miesto –

Branč zakvitol
Neveríte? Ak ste boli účastníkmi slávnostných služieb Božích 5. júla na nádvorí
hradu Branč, istotne mi dáte za pravdu. Po
roku hradné nádvorie opäť zakvitlo túžbou
po stretnutí sa dvoch tisícok ľudí spevom
a modlitbami. Okrem evanjelikov zo
Západného dištriktu ECAV prišli hostia
Českobratskej cirkvi evanjelickej z Česka,
Poľska, Nemecka i vojenskí duchovní
armády USA dislokovaní v Stuttgarte.
Pred začiatkom služieb Božích vzdali
zúčastnení kňazi a hostia hold pamiatke
evanjelických mučeníkov pri pamätníku na
nádvorí hradu.
Zmena nastala v osobe slávnostného
kazateľa. Nebol ním avizovaný synodálny
senior Smetana, ale senior Bratislavského
seniorátu Miroslav Jäger z Vrbového, ktorý
sa zúčastneným prihovoril na základe žalmu
105,41: „Otvoril skalu - tiekli vody a valila sa
rieka vyprahlou zemou". Vo svojej kázni pripomenul všetkým dôležitosť odkazu vierozvestov Cyrila a Metoda i životné skúšky
našich otcov a dedov viery. Pán senior takis-
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Monika Kušnírová v disko-sóle a Monika
Kušnírová so Simonkou Morávkovou v diskoduo. Najmenšie tanečníčky sa výborne zapísali pri svojom vstupe na medzinárodné súťaže.
V tejto tanečnej sezóne v Senici pripravili tri krásne koncerty, naštudovali muzikál
Rebelové a Stay in a live. S rakúskymi partnermi pripravili spoločný muzikál OTAKAR,
ktorého predstavenia sa konali v mesiaci
jún v Dürnkrute a otvorili tak ďalšie možnosti spolupráce. Na domácich súťažiach
vybojoval Scream celkom 7 titulov majstrov Slovenska a 6 titulov vicemajstrov
Slovenska.
Vedúci súboru Anička Antálková
a Marián Antálek sú pyšní na svojich zverencov a najväčšou odmenou za vynaložené úsilie a stratu osobného voľna sú pre
nich úspechy detí a radosť detí a rodičov
z ich výsledkov. Všetkým prajeme, aby
nadšenie vedúcich a detí bolo naďalej vkladané do krásneho tanca a prinášalo krásne
umelecké zážitky.
Katarína Vrlová
to oboznámil so zaujímavou geografickou
polohou Kostnice, miesta, kde bol roku 1415
upálený majster Ján Hus. Kostnica sa
nachádza vzdušnou čiarou približne iba 15
km od ostrova Reichenau na Bodamskom
jazere, kde bol Metod internovaný
Frankami. I v tomto smere je možné vidieť
prepojenie sviatku Cyrila a Metoda s pamiatkou na Jána Husa, ich záujem a snahu
o zvestovanie evanjelia ľuďom.
Návštevníkom sa prihovoril aj biskup ZD
Ivan Osuský slovami proroka Ozeáša:
„Poďte, vráťme sa k Hospodinu". (Oz6,1a)
Vyzýval k návratu k zodpovednosti pred
Bohom, najmä v dnešných nestálych časoch,
keď všetci hľadáme oporu, na ktorú sa môžeme spoľahnúť. Z úst biskupa však zazneli
i slová zármutku nad ľahostajnosťou našich
mladých. „Starším ľuďom o palici nie je
zaťažko prísť, ale lenivá mládež sedí doma."
I tohtoročné stretnutie na Branči nám bolo
a je výzvou či pripomenutím si histórie, spoločných koreňov a národného povedomia.
Otázkou zostáva, či pre všetkých nás je to
skutočne realita alebo lacná reklamná fráza.
Peter Maca

Človek je spoločenský tvor. Stretnutia
ľudí každej vekovej kategórie pri akýchkoľvek príležitostiach blahodarne pôsobia na dušu človeka. Ľuďom býva dobre
pri srdiečku, keď si zaspomínajú na časy
minulé. Spoločenské udalosti dodávajú
ďalšiu energiu a obyčajne to býva dôvod
na ďalšie stretnutie tých istých, prípade
ďalších ľudí.
Jedno čo nám nik nemôže vziať sú
spomienky. Aby sme však nejaké spomienky a zážitky mali, mali by sme sa
zúčastňovať na rôznych podujatiach, či
už športového, kultúrneho alebo spoločenského charakteru.
Mestské kultúrne stredisko Senica pripravilo v poslednú júnovú nedeľu
PETRO-PAVLOVSKÚ zábavu s dychovou
hudbou Seničanka. Podujatie, ktoré malo
spríjemniť nedeľné popoludnie nielen
oslávencom, ale všetkým, ktorí majú radi
dychovú hudbu, sme pripravovali
s veľkým oduševnením.
Prianie organizátorov bolo, aby sa
ľudia dobre zabavili a tiež aby si pozreli
vystúpenie krúžkov MsKS tanečného
súboru MAŽORETKY LADIES a súboru
spoločenského tanca SYNKOPA. Pre
oslávencov boli pripravené aj drobné
darčeky (sponzorsky na ne prispel Ing. P.
Švec) a malé prekvapenia. DH
SENIČANKA hrala pre všetkých prítomných známe a obľúbené skladby. Toto
všetko nasvedčovalo tomu, že posledná
júnová nedeľa v bude pre mnohých
Seničanov tou, na ktorú sa dlho spomína.
Pre organizátorov však bolo sklamaním, že sa podujatia zúčastnilo len asi 50
členov Jednoty dôchodcov Slovenska. Tí
všetci si však zábavu veľmi pochvaľovali
a priali si, aby sa podujatia podobného
druhu konali častejšie.
Nuž, prečo nie? Medzi seniormi sú
často sa opakujúce mená ako Katarína,
Jozef, Štefan, Ján, Peter, Pavol a podobne, ale podujatia sa robia pre ľudí.
Chápeme neľahkú finančnú situáciu
obyvateľstva, ale treba si určiť prioritu.
Budeme stále hundrať, že v Senici sa aj
tak nič pre strednú generáciu a starších
ľudí nekoná, alebo si budeme chcieť spríjemniť život pri stretnutiach so známymi
a budeme investovať pár korún navyše
do kultúry.
V každom prípade MsKS Senica chce
i naďalej poskytovať zábavu a kultúrne
vyžitie sa obyvateľom všetkých vekových kategórií, menej solventným i tým
solventnejším. V niektorých mestách na
Slovensku už chýbajú kultúrne stánky
a ľudia sú ochudobnení o množstvo zaujímavých podujatí. Ak sa medzi nami kultúra a spoločenský život vytratí, aký to
potom bude život? Na otázku si odpovedzme sami.
Mária Bezdeková
odbor. ref. MsKS

Hold spisovnému
jazyku
V ústraní evanjelickej fary v Hlbokom
v júlových dňoch 1843 traja predstavitelia národného života Ľ. Štúr, M.M. Hodža
a J. M. Hurban dali národu spisovnú slovenčinu, ktorej 160. výročie sme si spolu
pripomenuli v Hlbokom 12. a 13. júla.
Sobotňajšie podujatie patrilo na hlbockom námestí spomienke na túto historickú
udalosť v kultúrnom programe. V literárnodramatickej kompozícii Doliny, hory, ľudí
rozospievali... autorsky pripravil zaslúžilý
umelec Juraj Sarvaš. Okrem neho sa publiku predstavili operní speváci A. Vargicová
a O. Malachovský, rozhlasový herec J.
Šimonovič a hudobný skladateľ M.
Dubovský. Na počesť výročia našej rodnej
reči napísal Pavol Stanislav báseň, ktorú si
v jeho podaní prítomní vypočuli v sobotu
i v nedeľu. Sobotňajší program ukončilo
slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Oslavy kodifikácie spisovnej slovenčiny
v nedeľu pokračovali slávnostnými službami Božími. Generálny biskup ECAV J. Filo
v kázni vyzdvihol stály odkaz Štúrovcov,
význam ich historického kroku v dnešnej
dobe. Oslavy zavŕšila pietna spomienka
pri mohyle Jozefa Miloslava Hurbana na
cintoríne. Účastníci si tak pripomenuli aj
115. výročie smrti farára a politika, prvého
predsedu SNR. Listom pozdravil účastníkov prezident SR R. Schuster, ktorý sa
nemohol osláv zúčastniť. V nedeľu svojou
účasťou podporili význam výročia položenia základov dnešného spisovného jazyka
o. i. poslanci NR SR R. Zmajkovičová a D.
Čaplovič, predstavitelia spoločenských
organizácií a ďalší hostia.
bar

Knihy, ktoré ma nadchli
Vladimír Nabokov: Pnin
Už sa ani nepamätám, kedy som si
naposledy tak pochutil. Roky som zbieral
odvahu pustiť sa do Lolity, ale prvá kniha,
ktorú som si od Nabokova prečítal, bol
Pnin. A neľutoval som. Dokonale vyrozprávaný príbeh emigranta z cárskeho
Ruska, usadeného v Amerike na provinčnej univerzite, prináša neopakovateľný,
svojský humor. Ale aj trpkú a smutnú,
a hlavne márnu, túžbu za stratenou vlasťou a mladosťou. Detstvo je krásne, nech
už ho žijeme v ktorejkoľvek dobe a krajine
- to je posolstvo tejto majstrovsky napísanej knihy.
Luis de Berniere: Rudý pes
Krištáľovo čistá knižka z rodu Malého
princa od Saint-Exuperyho. Napísaná prakticky holými vetami - príbeh legendárneho
psa z austrálskeho vidieka. Majstrovská
odbočka autora Mandolíny kapitána
Corelliho, Dona Viva a iných. Odklon od
magického realizmu k prostote životného
príbehu pozoruhodného psa. Vrelo odporúčam.
MUDr. Z. Šulek

O rodnej reči
Jasnovidci jazyka
po vážnej vrave
Štúr
Hurban a Hodža
trojica v práve
hlboko načrela
do studnice reči
do dedičstva otcov
čo mlčanie lieči
od Senice na hop bokom
kriesila reč rodnú
na fare v Hlbokom
A keď povila
národu pre potechu
do slova a písma
dieťatko bez hriechu
išla ho pokrstiť
už zrakom slabému
bardovi básnikov
Jánovi Hollému
išla hľadať zhodu
znamienko pokoja
na Dobrú Vodu
A tak sa kriesila
od Senice na hop bokom
na fare v Hlbokom
do roka a do dňa
naša reč rodná
Nám potomkom
aj v treťom tisícročí
prináleží ctiť jazyk
čo mlčanie lieči
ctiť sťa zákon Boží
zákon rodnej reči
Pavol Stanislav
29. júna 2003 na Petra a Pavla
Senica

Darcovia krvi
Predstavitelia Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Senici 7. júla
odovzdávali v Dome humanity strieborné Janského plakety za darcovstvo krvi.
Medzi ocenenými bolo i desať občanov
nášho mesta.

Nevšedná výstava
v Záhorskej galérii
V čase od 22. júla do 24. augusta je
v Záhorskej galérii v Senici sprístupnená
výstava Slovenskí a českí umelci zo zbierok Záhorskej galérie v Senici.
Výstava v letnom období ponúka
návštevníkom v našom okresnom meste
a okolí miesto doterajšej občas inštalovanej tradičnej letnej výstavy Umelci Záhoria
zo zbierok galérie tentoraz nevšedný
pohľad na tvorbu ostatných slovenských
umelcov, zastúpených v zbierke a doplnených aj tvorbou niektorých českých tvorcov najmä spätých so záhorským regiónom.
Spolu je na výstave prehľadne prezentovaných 75 diel od 49 autorov, z toho
40 je maliarskych, 12 sochárskych, 14 grafík, 3 kresby a z užitkového umenia 2 návrhy na tapisérie a 4 keramické diela, pričom
46 autorov je slovenských a 3 českí.
V zbierkach slovenského výtvarného
umenia spolu s niektorými českými dielami
vznikla popri hlavnej akvizičnej činnosti
galérie, sústreďujúcej sa na umelcov rôzne
spätých so Záhorím ako dôležitý porovnávací materiál, lepšie osvetľujúci aj začlenenie tvorby umelcov záhorského regiónu
do celoslovenského vývojového kontextu.
V takejto podobe je výstava slovenských umelcov zo zbierok galérie vôbec
po prvý raz prezentovaná na verejnosti
a mnohých návštevníkov určite prekvapí
svojou rôznorodosťou, kvalitou, ale aj
doloženou určitou vývojovou súvislosťou,
tak ako prebiehala v celom veľkom časovom oblúku 20. storočia u nás.
Srdečne prajeme návštevníkom, aby si
nenechali ujsť nevídanú a neopakujúcu sa
príležitosť bližšie a hlbšie načrieť do zbierkových fondov Záhorskej galérie, najmä doteraz po prvýkrát prezentovanej príťažlivej
tvorby slovenských umelcov 20. storočia,
doplnených niektorými českými autormi.
Výstava je otvorená denne utorok - piatok 8. - 16. hod., sobota 9. - 13. hod.
a v nedeľu 13. - 17. hod.
PhDr. Štefan Zajíček
Riaditeľ Záhorskej galérie

Rebríček najpredávanejších kníh
vo virtuálnom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚL
autor:
1. Saul, J.
2. Dašková, K.
3. Mlčochová, J.
4. Sekora, O.
5. Brezina, T.
6. kol.
7. Burgess, M.
8. Hammer, M.
9. Feynman, R.
10. kol.
11. Nosov, I.
12. Geffroy, E. K.

názov:
Temnota
Slová z dovozu
Stratený egyptský poklad
Ferdo Mravec
Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Hlavolamy
Heroín
Agenda 21
Snad ti nedělají starosti cizí názory
Maľovanky o prírode
Nevedkov ostrov
Chci nahoru

vydavateľ:
Regent
Q 111
Arkus
Buvik
Arkus
Arkus
Arkus
Management Press
Aurora
LB Story
Sofa
Management Press

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Kníhkupectvo Arkus v Záhorskej knižnici bolo v júli zatvorené,
na vašu návštevu sa tešíme v auguste!
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Chcete si rozšíriť svoje vedomosti?

Kurzová činnosť
v Dome kultúry

V novom školskom roku 2003/2004
Mestské kultúrne stredisko Senica pripravuje pre širokú verejnosť opäť bohatú
ponuku kurzovej činnosti.
Počas dlhoročného pôsobenia MsKS
využilo možnosť doplnkového vzdelávania
touto formou množstvo občanov nášho
mesta, ale aj blízkeho okolia. Tí svoje novonadobudnuté vedomosti zužitkovali neskôr
pri služobných cestách, pri pobyte v zahraničí, či pri výbere zamestnania. Chcem
upozorniť aj na skutočnosť, že v neďalekej
Trnave nájde o pár mesiacov zamestnanie
veľa ľudí, ktorí by mali mať aspoň základné
vedomosti z francúzskeho jazyka.
MsKS určuje kurzový poplatok v takej
výške, aby boli pokryté všetky náklady spojené s kurzom, ale zároveň aby boli prijateľné pre občanov.
O ponúkanej kurzovej činnosti získate
bližšie informácie u M. Bezdekovej v MsKS
(651 2301), kde sa môžete aj prihlásiť.
JAZYKOVÉ KURZY - desaťmesačné, 1x do
týždňa 2 vyučovacie hodiny v čase cca od
16. do 18. hod. (podľa dohody s lektorkou)
- angličtina pre začiatočníkov
- angličtina pre mierne pokročilých
- video-kurz angličtiny
- redust your english
- nemčina pre začiatočníkov
- nemčina pre mierne pokročilých
- nemčina pre pokročilejších
- francúzština pre začiatočníkov
ODBORNÉ KURZY - 1 x do týždňa 2-3 vyučovacie hodiny - podľa dohody s lektorkou
- jednoduché účtovníctvo
- podvojné účtovníctvo
PRAKTICKÉ KURZY - 1 x do týždňa 3 vyučovacie hodiny - podľa dohody s lektorom
- strihy a šitie pre malé deti
- strihy a šitie pre seba
- spoločenský tanec pre stredoškolákov
- spoločenský tanec pre manželov a priateľov
Po ukončení ktoréhokoľvek kurzu dostanú účastníci Osvedčenie o jeho absolvovaní. Kurzové učebne sa nachádzajú v Dome
kultúry Senica a lektormi kurzov sú odborníci v konkrétnom odbore, ktorí už niekoľko rokov spolupracujú s MsKS a ich výsledky sú veľmi dobré.
M.B.

Na prázdniny bezpečne
Schyľovalo sa už na prázdniny, v škole
bolo všetko rozhodnuté. Dva letné mesiace
však deťom okrem pestrého programu prinášajú i množstvo nástrah. Vedieť si s nimi
poradiť malo za cieľ dvojdňové podujatie
25. a 26. júna. Nazvané bolo príznačne Na
prázdniny bezpečne a určené bolo žiakom
základných i stredných škôl v Senici. Po oba
dni boli pre ne otvorené dvere na mnohých
inštitúciách, k dispozícii odborníci a veľa
zaujímavých akcií. Aktivitami nabité dva dni
pripravila komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti Okresného úradu Senica so
spoluorganizátormi Mestom Senica, OR PZ,
ZOS, Pedagogicko-psychologickou poradňou, CVČ, Centrom poradensko-psychologických služieb, ŠZÚ v Senici a Výboru
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu
drog Úradu vlády SR.

Súčasťou aktivít bol aj Deň polície s ukážkami
techniky, policajnej výzbroje a výstroje. Policajnú vestu si chcela vyskúšať aj táto slečna.
Podujatie zapadlo do mozaiky aktivít na
poli prevencie kriminality a drogových závislostí. Prvý raz sa však konalo v takom
veľkom rozsahu. Prostredníctvom jednotlivých aktivít v kultúrnej, športovej, informačnej sfére ponúklo mnoho informácií a podnetov na zamyslenie. Táto problematika
stále hýbe našou spoločnosťou a preto projekt bude mať po prázdninách pokračovanie. Organizátori sa obrátia predovšetkým
na predstaviteľov samospráv a pedagogických pracovníkov.
bar, foto autorka

Územná vojenská správa informuje
Dňom 1. júla 2003 nadobudol platnosť
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
207/1995 Z. z. o civilnej službe v znení
neskorších predpisov, ktorý upravuje niektoré podmienky a rozširuje možnosti pre
výkon civilnej služby (CIS) občanov.
Účelom zákona je najmä rozšíriť okruh
zamestnávateľských organizácií, v ktorých
budú môcť občania vykonávať CIS.
Táto možnosť bola schválená v hasičských a záchranných zboroch na pomocných a technických funkciách mimo priamych zásahov a rozšírili sa aj možnosti
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vykonávania CIS duchovných a diakonov,
ktorí nie sú členmi reholí, v organizáciách
registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Zákonom bola rozšírená možnosť
vykonávať CIS aj o ostatné organizácie za
predpokladu nedostatku pracovných miest
vo vyššie vymenovaných oblastiach.
Upozornenie pre brancov
Na základe novely zákona č. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti sú občania
od 1. júla 2003 povinní uhrádzať za lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení
jednorazový poplatok 20 Sk. Túto povin-

Predĺžte si prázdniny
s KĹBIKOM
Klub detí KĹBIK pri Lige proti reumatizmu pripravuje prvý rekondično-edukačný
pobyt. Je určený pre deti do 15 rokov, ktoré
trpia na reumatické ochorenie. Pobyt sa
uskutoční 22.-29.septembra v horskom
hoteli Matador na Čertove – Lazy pod
Makytou.
Usporiadatelia chystajú pre deti a ich
rodičov bohatý program. Ich snahou je zvýšiť všeobecnú informovanosť o reumatických ochoreniach a tiež o možnostiach plnohodnotného života pre ľudí postihnutých
touto chronickou chorobou.
Pobytu sa zúčastní detská reumatologička MUDr. Košková, Csc. z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, ktorá
bude prednášať účastníkom o danej problematike z odborného hľadiska. Čerpať môže
so svojej dlhoročnej praxe, veď niektorí pacienti jej už posielajú promočné a sobášne
oznámenia. Pozná ich dlho, keď za ňou prišli po prvýkrát, boli ešte malé deti. Previedla
ich tŕnistou uličkou života, bola vždy ochotná a pripravená pomôcť ako lekárka, ale aj
ako veľká kamarátka.
Na žiadosť rodičov budú pripravené
prednášky a poradenstvo psychológa.
Zistenie, že niekto z rodiny má reumatické
ochorenie (a najmä, ak ochorie malé dieťa),
je často ťažkou skúškou vo vzťahu rodičov
navzájom, a tiež vzťahu dieťaťa a rodiča.
Obyčajne aj najväčšie problémy nakoniec
prekonáme trpezlivosťou a láskou. Dobrá
rada a správne nasmerovanie odborníkom
to môžu uľahčiť.
Ďalšou oblasťou je informovanie o sociálnej pomoci nášho štátu pre rodiny
s ťažko zdravotne postihnutými deťmi.
Sociálne poradenstvo a prednášky na túto
tému prednesie Gitka Ďuričová, členka predsedníctva Ligy proti reumatizmu SR.
Pre deti v krásnej prírode uprostred lesov
pripravujeme množstvo hier, vychádzok,
posedenie pri táboráku a hlavne možnosť
získať nových priateľov, ktorí majú podobné
zdravotné problémy. Úľavu pre boľavé
a stuhnuté kĺby deťom iste prinesú rehabilitačno-relaxačné procedúry, masáže, cvičenie a plávanie v bazéne v hoteli Matador.
Ak máte záujem o rekondično-edukačný
pobyt alebo sa chcete viac dozvedieť
o Detskom klube KĹBIK, zavolajte na mobil
0905 445 582. Radi vás medzi sebou privítame.
Jana Černáková
Liga proti reumatizmu SR
nosť majú aj branci, ktorí absolvujú lekárske
vyšetrenie podľa § 6, ods.1, písmeno a/
zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov. Branci
v stanovenej dobe odovzdajú branecké
dotazníky spolu s potvrdeniami o platbe za
lekárske prehliadky. Pri odvodnom konaní
územná vojenská správa preplatí brancom
konkrétne sumy podľa priložených potvrdení.
Bližšie informácie podajú zamestnanci
Územnej vojenskej správy v Senici č. tel.
034/ 651 3460.
pplk. Ing. Ján KUBEK
riaditeľ ÚVS Senica

Praktické rady pre dievãatá
(ktoré sa chystajú do zahraničia za prácou)
Pred odchodom:
- Starostlivo si over ponuku práce v zahraničí. Medzi inzerátmi,
ktoré ponúkajú prácu, sú ponuky dôveryhodné, ale aj zámerne
nejasné. Nauč sa ich rozlišovať.
- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú
zmluvu. Informuj sa o svojom pracovnom povolení a o svojom pobyte
v zahraničí si over všetky dostupné
údaje. Šetrenie v tomto prípade sa ti
môže neskôr vypomstiť.
- Nechaj rodičom alebo dobrým priateľom presnú adresu plánovaného pobytu
a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi.
- Napíš si telefónne číslo a adresu slovenského veľvyslanectva v krajine, do ktorej
odchádzaš.
- Nechaj doma rodičom alebo priateľom
fotokópiu cestovného pasu a svoju
poslednú fotografiu.
- Založ si kompletné cestovné poistenie,
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti
úrazu a onemocneniu. Pred cestou
absolvuj lekársku prehliadku a navštív
zubného lekára.
- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi,
ako často sa s nimi budeš kontaktovať.

- Zober si aspoň toľko finančných prostriedkov, aby si mohla uhradiť prípadnú
cestu domov. Výhodná je aj predplatená
telefónna karta.
V priebehu pobytu:
- Nikdy, nikomu a za žiadnych okolností
neodovzdávaj svoj pas. Ani pri práci „na
čierno" zamestnávateľ nepotrebuje tvoj
pas!
- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa obráť
na políciu alebo slovenské veľvyslanectvo.
- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na
agentúru alebo na osobu, ktorá ti prácu
sprostredkovala.
- Počas celého pobytu neprijímaj od
zamestnávateľa žiadne dary ani pôžičky.
Nikomu sa nezaväzuj.
- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi
podľa vášho dohovoru.
- V prípade potreby neváhaj kontaktovať
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu.

Páchateľmi sú
najviac muži

boli objasnené.
Za prvý polrok sa stalo v Senickom
okrese 280 dopravných nehôd. Je to viac
o 37 ako v porovnateľnom období minulého roka. Našťastie sa zaobišli bez strát
na životoch. Ako konštatovali predstavitelia OR PZ Senica, v letnej dovolenkovej
sezóne zvýšenú pozornosť venujú nehodovým lokalitám a preventívnym akciám.
bar

V prvom polroku t.r. zaznamenali policajti Okresného riaditeľstva Policajného
zboru Senica 1 031 trestných činov.
Z nich bolo 702 objasnených. V tom
období nebolo zaznamenané ani páchanie závažnej trestnej činnosti. Zástupca
riaditeľa OR PZ Senica J. Štepanovský na
tlačovej besede 23. júla konštatoval, že
v prvom polroku sa v Senickom okrese
stalo 439 (253 objasnených) a v Skalickom 592 trestných činov (449 objasnených).
Podľa informácií J. Štepanovského sa
štruktúra trestnej činnosti dlhodobo
nemení a najvyšší podiel zaznamenala
majetková kriminalita, za ňou nasledovala
násilná a ekonomická trestná činnosť. Na
teritóriu okresu bolo uskutočnených 149
násilných trestných činov, z ktorých bolo
123 objasnených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles
o 58 prípadov. Z hľadiska skladby trestných činov išlo hlavne o násilie proti
jedincovi a ublíženie na zdraví.
Podstatne častejšie prekračovali zákon
muži - 92 percent. Podiel prvopáchateľov
na trestnej činnosti predstavoval 72 percent a nezamestnaných 51,4 percenta.
Mládež sa na páchaní trestnej činnosti
podieľala približne 23,4 percenta.
Z mravnostnej kriminality bolo zaznamenaných 6 trestných skutkov, 3 z nich

Mestská polícia zasahovala
Hľadali poklady? Na základe telefonického oznámenia občanov mesta 13.
júla o 13.30 hod. hliadka MsP zadržala
na Hviezdoslavovej ulici v areáli zberne
druhotných surovín troch chlapcov, ktorí
tam neoprávnene vnikli. Ku škode na
majetku neprišlo. Konanie maloletých
chlapcov policajná hliadka prerokovala
s rodičmi.
S alkoholom po Senici. Na operačnom oddelení MsP bol prijatý 15. júla
o 20:35 hod. telefonát na od občana
mesta, že na Hurbanovej ulici niekto
jazdí na čiastočne havarovanom aute
zrejme v podnapitom stave. Hliadka pri
preverovaní oznámenia našla uvedené
vozidlo odstavené na čerpacej stanici
pohonných hmôt, kde sa nachádzal aj
jeho vodič. Išlo o muža z Bratislavy, ktorý
javil známky požitia alkoholu, čo pri
objasňovaní hliadkou na mieste aj potvrdil. Vec bola odstúpená na riešenie OO
PZ Senica.

Zdravotnícke okienko
Čo robiť pri hnačke
Letné počasie už tradične znamená
vyšší výskyt hnačkových ochorení.
Nechcem rozoberať ich príčiny, ale rád
by som poukázal na ich riziká, liečbu
a najmä prevenciu.
Čím mladšie dieťa, tým je väčšie riziko
straty tekutín. Odvodnenie u dojčiat
môže nastať aj keď sa neobjaví navonok
ani jedna stolica, ale črevá v brušku sú
naplnené tekutinou. Dieťa nemočí, plače
bez sĺz, má suchý jazýček bez slín.
U starších je vedúcim príznakom pocit
smädu.
V liečbe je na prvom mieste úprava
stravy a dodávka tekutín.
U dojčiat sú výhodné lekárensky pripravené iónové roztoky. Improvizovane
si pripravíme ionový nápoj z litra prevarenej vody, 3 polievkových lyžíc glukopuru, čajovej lyžičky sódy bikarbóny
a kávovej lyžičky kuchynskej soli.
Chorému ho ponúkame často a tento
nápoj striedame s čajom, osladeným glukopurm (hroznový cukor), ktorý dostanete v lekárni. Je to čistá glukóza, ktorá sa
priamo vstrebáva a nezaťažuje trávenie.
Dieťa nie je hladovka - preto dieťaťu
ponúkame často malé porcie potravy.
U dojčiat banán, rozmixovaný v slabom
čiernom čaji - asi dva väčšie banány na
liter čaju, neskôr (o 6 - 8 hodín) sušené
mlieko zarobené do banánového čaju.
Starším deťom postupne pridáme nezapraženú zeleninovú polievku s ryžou
alebo s krúpami, varenú ryžu s mrkvičkou a vareným bielym mäsom, mrkvový
prívarok, strúhané jablká s banánmi,
suché pečivo a slané tyčinky, ktorú nútia
deti viac piť. Všeobecne platí, že niekoľko dní obmedzujeme tuky a potraviny
varíme alebo dusíme v malom množstve
vody.
Z liekov vo väčšine prípadov vystačíme so Smectou - je to ultračistý kaolín,
ktorý vytvorí ochranný povlak na sliznici
čreva. Hylak - stimuluje tvorbu ochranných protilátok v stene a lumene čreva
a je vhodnou liečbou pri každom type
hnačiek. Antibiotiká sú indikované vhodnou liečbou pri každom type hnačiek.
Antibiotiká sú indikované iba v prípadoch bacilárnej dyzentérie (shigelózy) kedy sa na stene čriev tvoria vredy hroziace prederavením. Začína vysokými
teplotami, vracaním a príznakmi dráždenia mozgových blán. Za niekoľko hodín
sa objavia krvavé stolice s hnilobným
zápachom. Pacienta treba hospitalizovať
a antibiotiká podávať injekčne a vo vysokých dávkach dlžujú nosičstvo salmonel.
V prevencii je treba vyhnúť sa konzumácii potravín v pouličnom predaji,
majonézovým jedlám, nedostatočne
tepelne pripraveným vajciam, zmrzline
a podobne. Dôležitá je hygiena - umývanie rúk pred jedlom, stolovanie.
MUDr. Zdeněk Šulek
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Cyklisti pozývajú medzi seba

Na dostihy do Čáčova

Školský športový klub (ŠŠK) pri I. ZŠ na Ulici Viliama Paulínyho-Tótha vznikol 20. septembra 2002. Je nezávislým občianskym združením, ktoré vyvíja činnosť s cieľom uspokojovať potreby a záujmy v športovej oblasti predovšetkým detí a mládeže mesta Senica.
ŠŠK úzko spolupracuje so Slovenským zväzom cyklistiky, Mestom Senica a agentúrou
Antona Tkáča.
Klub má v súčasnosti organizovaných 68 členov, z toho 57 žiakov, 6 trénerov a ostatných
funkcionárov. Začiatkom mája t.r. sa stal ŠŠK hlavným organizátorom okresného kola
Národnej cyklistickej súťaže v Senici, z ktorého postúpilo 8 žiakov na majstrovstvá Slovenska
do Turčianskych Teplíc. Za najvýznamnejšie úspechy možno považovať 10. miesto v kategórii mladších žiačok Martiny Bellovej (Gymnázium Senica), v kategórii starších žiakov 24.
miesto Tomáša Polakoviča (I.ZŠ) a 25. miesto Petra Dieneša (I.ZŠ); v kategórii starších žiačok
11. miesto Radky Koprlovej (Gymnázium Senica). Medzi dorastencami 4. miesto patrilo
Ľubomíre Deákovej (II.ZŠ) a 19. miesto Igorovi Chlapečkovi (I.ZŠ); v junioroch 21. miesto
Jiřímu Bouškovi (SPŠ Myjava), v juniorkách 7. miesto Eve Beňovej (SSŠP Senica).
V ďalšom školskom roku 2003/2004 ŠŠK pri I. ZŠ organizuje nábor do cyklistického krúžku žiakov 1. až 9. ročníkov. Okrem toho I. ZŠ plánuje otvoriť športovú triedu v 5. a 8. ročníku so zameraním na cyklistiku a volejbal. ŠŠK využíva na trénovanie telocvičňu I. ŽS, areál
s vytvorenou cyklistickou trasou a trasy v blízkosti mesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
I. ZŠ Senica.
Mgr. Rastislav Grimm, prezident ŠŠK Senica

V nedeľu 17. augusta sa v Čáčove uskutoční tradičný dostihový deň. V areáli
chovu koní Poľnohospodárskeho družstva
Senica sa dostihy začnú o 13. 30 hod. Pre
priaznivcov dostihového turfu bude hrať
dychová hudba Seničanka. Je pripravená
bohatá tombola, občerstvenie. Pre záujemcov o výhru sú pripravené atraktívne stávky
s výplatou ihneď po dostihu.
Program:
1. sponzor Alchem s. r. o. Senica
steeplechase cross-country 3400 m
2. Agrostav a. s. Senica
rovina II. kategória 1800 m
3. VaV Slovakia s. r. o. Senica
rovina III. kategória 1100 m
4. Agropotravinár družstvo Senica
rovina III. kategória 1100 m
5. Insemas s. r. o. Senica
hdcp rovina IV. kategória 1800 m
6. Schaumann Slovensko s. r. o. Bratislava
rovina IV. kategória 2200 m
7. Senická mliekareň a. s. Senica
hdcp rovina V. kategória 1100 m
8. Poľnohospodárske družstvo Senica
rovina V. kategória 1800 m
V dostihovej sezóne 2003 začala kone
PD Senica pripravovať Ing. Zuzana Kubovičová. Pod jej vedením sme zaznamenali
niekoľko pozoruhodných úspechov a víťazstiev. Medzi najvýznamnejšie patrí víťazstvo Rawenswooda v dostihu II. kategórie
a 3. miesto v dostihu I. kategórie DerbyTrial
v Bratislave. Vysoko cenené bolo víťazstvo
dvojročnej začínajúcej kobyly vlastného
chovu Borsaliny na dostihovom mítingu
v Bratislave na Turf Gala po vlastnom plemeníkovi Czasovi. Medzi ďalších víťazov
v tomto roku patrí ešte Brithney a Red Bull.
Ing. Jozef Marenčík
predseda PD Senica

Vzorom je
Martina Moravcová
Takýto úspech senický Plavecký klub
Záhorák za 5 rokov svojej existencie ešte
nezažil. Toto konštatovanie na margo
Majstrovstiev Slovenska žiakov v Humennom 21. júna dominovalo stretnutiu primátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka
s úspešnými dievčatami 2. júla. Teraz mladšie žiačky získali na východe republiky
v otvorenom bazéne 6 zlatých medailí. Zo
šestice dievčat kvôli začínajúcim sa prázdninám prišli iba štyri, ale všetky usmiate
a plné dojmov z úspešných pretekov. Tam
naše plavkyne dali všetkým jasne najavo, že
v Senici im vyrastá veľká konkurencia.
Dievčatá spolu so svojou trénerkou Silviou
Orságovou predostreli svoj letný program,
pozostávajúci zo športových aktivít voľného rozsahu. V auguste ich už čaká tréningová príprava na ďalšiu sezónu v bazéne.
Keď sme sa ich opýtali, aké méty by chceli
dosiahnuť, odpoveď bola u všetkých rovnaká: Martina Moravcová. Milé a priateľské
posedenie s našimi plaveckými nádejami
sa pri ich terajšom odhodlaní iste čoskoro
zopakuje. Držíme im palce. Kvality budú
môcť dokázať na prvých pretekoch sezóny
30. augusta na Štúrovskej stovke. O deň
neskôr budú v krytej plavárni v Senici ďalšie
preteky, na ktorých privítajú aj všetkých
tých, čo by sa chceli venovať plávaniu
intenzívnejšie. Výrazné úspechy mladých
plavcov iste prilákajú do úspešného klubu
ďalšie talenty.
Viera Barošková

Kam na turistiku
KST Senica pripravuje pre priaznivcov turistiky 21. ročník Senickej mašírovky. Uskutoční
sa v sobotu 30. augusta. Štart pochodu od
chaty SNP na Rozbehoch je od 6.30 do 11.
hod. na trasy dlhé 10, 20, 35 a 50 km. Pochod
je zaradený do kalendára medzinárodnej
organizácie športu pre všetkých IVV. Večer sa
pri chate rozhorí oheň Partizánskej vatry.
V dňoch 16. až 18. augusta je v turistickom kalendári zapísaný Národný výstup na
Kriváň.
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Senické volejbalové leto
Pod týmto názvom sa na senických antukových ihriskách pri športovej hale odohrajú
tri turnaje, ktorých organizátorom je
Volleyball club SH Senica. V dňoch 16.-17.
augusta budú hrať ženy, 23.-24. augusta
juniorky a 30.-31. augusta majú turnaj žiačky. Turnaje sú súčasťou prípravy na novú
sezónu. Ďalšie významné turnaje sa uskutočnia v septembri.

Bronz zo Španielska
Sobota 7. júna bola pre senickú karatistku Luciu Povalačovú (2. dan) dňom
veľkého medzinárodného úspechu. V španielskom meste Oviedo získala na
Majstrovstvách Európy regiónov bronzovú medailu! Medailu získala ako členka
reprezentácie Slovenska v športovom
zápase kumite družstiev.
Trojica slovenských pretekárok sa po
náročnej, vyše 2 000 km dlhej ceste vypla
naozaj k mimoriadnemu výkonu, keď prehrala iba s neskorším majstrom Európy
z Juhoslávie. Na druhom mieste skončilo
Turecko. Na premiérovom šampionáte regiónov štartovali prakticky reprezentačné
družstvá a aj Slovensko poslalo zrejme to
najlepšie, čo má. Lucia je juniorská majsterka Europy 2003 z poľskej Wroclavi a na
tatami dokazovala, že obstojí aj proti starším súperkám. Ambiciózna mladá zápasníčka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska, je odchovankyňa Hanko kai karate
klub Senica a momentálne preteká za UMB
Banská Bystrica, kde študuje. Po menších
zdravotných problémoch sa talentovaná
držiteľka čierneho pásu naplno „zahryzla"
do tréningu a tvrdo na sebe pracuje. Bronz
z európskeho šampionátu v konkurencii 17
krajín znovu dokazuje, že i na malom
Slovensku a v malom meste môže vyrásť
špičkový športovec - reprezentant.
Európska federácia karate (EFK) pridelila
Slovensku 2. majstrovstvá Európy regiónov
v roku 2004. V Bratislave, v športovej hale
na Pasienkoch, bude obhajovať bronzovú
medailu aj Seničanka v kimone so štátnym
znakom.
E. Jareč

Športom k spolupráci
Do Senice na Kunovskú priehradu prišli 26. júla na týždenný tréningový tábor
členovia Hádzanárskeho klubu zo švajčiarskeho mestečka Herzogenbuchsee.
Hádzanársky klub Herzogenbuchsee bol
založený v roku 1968. Má 200 aktívnych
členov. Klubové družstvá hrajú rôzne súťaže.
V minulom roku boli hosťami klubu
a mesta hádzanárky TJ Agrostav Záhoran
Senica. Spolupráca v športovej oblasti je
výsledkom pôsobenia poradcu primátora
Senice Petra Horvátha, ktorý na senickej
radnici pracuje ako švajčiarsky dobrovoľník.
Deväťdesiatčlennú výpravu Hádzanárskeho klubu Herzogenbuchsee vedie jeho
prezident Daniel Baumgartner so svojím
zástupcom Bernhardom Widme-rom. Vo
výprave je takmer 60 hráčov (deti, juniori
i dospelí), tréneri, obslužný personál
a rodičia detí. V Senici nájdu nielen podmienky na trénovanie, ale i aktívny
oddych. Pripravený je pre nich každý deň
pestrý program, v ktorom sú zahrnuté kultúrne i spoločenské aktivity. Chýbať
samozrejme nebudú ani zápasy s našimi
hádzanárkami.
bar

Spoločenská kronika

Ad. Chodníkoví cyklisti (2)

Uzavreté manželstvá
Ivan Žák a Silvia Pinkavová
Radovan Šulla a Ing. Alena Poláčková
Ing. Andrej Orgoník a PharmDr. Eva Marečková
Hynek Opluštil a Dana Sabotová
Zdenko Danihel a Monika Kalayová
Miroslav Kováčik a Jana Slezáková
Vladimír Harnúšek a Veronika Michálková
Róbert Turanský a Monika Petráková
MUDr. Ľuboš Havetta a MUDr. Dušana Novotná
Ing. Juraj Klimko a Ing. Marcela Pavlíková

Narodili sa
Adam Labudek, Štefánikova 725
Roderik Stanek, Kalinčiakova 299
Radoslav Choma, Štefánikova 720
Katarína Hrazdilová, Kalinčiakova 299
Mária Markovičová, J. Kráľa 736
Dominika Grimmová, S. Jurkoviča 1205
Jakub Lapuník, Palárikova 289
Tereza Manďáková, Gen. L. Svobodu 1361
Martin Vašek, Hurbanova 1379
Marek Čederle, Hollého 746
René Ferdinand Filip, Hviezdoslavova 469
Kristián Burian, Hurbanova 1379
Lukáš Kadlic, L. Novomeského 1210
Karolína Jarábková, SNP 773

1.
2.
6.
7.
9.
11.
11.
13.
17.
18.
18.
23.
23.
29.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

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

Opustili nás
Emil Pánik, Kolónia 548
vo veku 78 rokov
Helena Vaňková, Štefánikova 1377
vo veku 79 rokov
Jozef Lelkeš, L. Novomeského 1211
vo veku 42 rokov
Mefodij Stecjuk, S. Jurkoviča 1207
vo veku 62 rokov
Pavel Hájiček, Štefánikova 1377
vo veku 86 rokov
Ján Pagáčik, Štefánikova 1377
vo veku 74 rokov
Vilma Nyvltová, Štefánikova 1377
vo veku 71 rokov
MUDr. Pavol Huťa, Štefánikova 707
vo veku 66 rokov
Ondrej Hypký, Továrenská 530
vo veku 78 rokov
Jaroslav Turner, Kolónia 572
vo veku 52 rokov
Alžbeta Vašíčková, Štefánikova 1377
vo veku 85 rokov
Ján Sukupčák, Štefánikova 1377
vo veku 66 rokov
Jozefa Komorná, Štefánikova 1377
vo veku 86 rokov
Mária Hyžová, Košútovec 1020
vo veku 71 rokov
Štefánia Šátková, Štefánikova 726
vo veku 80 rokov
Anna Petráková, Kunov 7
vo veku 74 rokov
Filoména Horňáková, Kalinčiakova 296
vo veku 60 rokov
Ladislav Čech, Hviezdoslavova 312
vo veku 67 rokov
Mária Chrenková, Robotnícka 65
vo veku 91 rokov

3. 6. 2003
3. 6. 2003
4. 6. 2003
5. 6. 2003

Tak, ako donútil môj článok reagovať anonymnú čitateľku, tak
i mňa nenechali jej riadky ľahostajnou. Odpovedám jej teda znovu
prostredníctvom Našej Senice.
Taktiež som navštívila veľa miest v zahraničí. Dovolím si preto
konštatovať: v prípade, že by aj v našom meste boli chodníky takých
rozmerov a kvality, ako v krajinách, ktoré uvádzate, nemuseli by sme
sa my, chodci, cítiť na nich ohrození! Vážená pani, nemám nič proti
úsmevu a poďakovaniu, či ustúpeniu do trávy v Kunove. Ba dokonca by som v tejto dobe privítala úsmevy na tvári aj na senických
chodníkoch, ale, žiaľ, moje skúsenosti s chodníkovými cyklistami sú
úplne iného charakteru. Bezohľadnosť vodičov voči cyklistovi mi
tiež nie je cudzia. Hoci akceptujem váš názor, nestotožňujem sa
s tým, aby sa medzi chodcami na chodníkoch premávali cyklisti! Či
chcete alebo nie, bicykel je dopravný prostriedok a nepatrí na chodník! Preto, ak máte obavy jazdiť v hustej premávke po ceste, skúste
chodiť pešo. Tak ako to robím najčastejšie ja. Za rok mi možno poviete vaše skúsenosti s chodníkovými cyklistami.
D. Kristiníková

Hádzanársky turnaj
TJ Záhoran Senica uskutoční 28. augusta v športovej hale tradičný turnaj v hádzanej pri príležitosti 59. výročia SNP O pohár primátora mesta Senica pre kategóriu mladšie dorastenky. Začiatok je o 9.
hod. za účasti 6 družstiev. Prvýkrát sa turnaj uskutočnil v roku 1962.

Poradňa pre verejnosť
Poradňa pre verejnosť, v ktorej sa občanom poskytujú bezplatné
rady z právnej, sociálnej, psychologickej a všeobecnej osobnostnej
problematiky bude otvorená 26. augusta od 13. do 18. hod. vo
veľkej zasadačke MsÚ na prízemí.

Okienko JDS

11. 6. 2003

Mestská organizácia JDS svojim členom oznamuje,
že v rekreačnom zariadení v Liptovskom Jáne v prvom
septembrom týždni je ešte niekoľko miest voľných.
Prihlásiť sa treba u predsedníčky organizácie Boženy
Hradskej.
Pravidelné posedenie pri hudbe bude 14. augusta o 15. hod.
v hoteli Branč.

14. 6. 2003

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

16. 6. 2003

AKCIA

16. 6. 2003

čistenie zimných kabátov a búnd do 3 dní

20. 6. 2003

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

6. 6. 2003
7. 6. 2003
8. 6. 2003

21. 6. 2003
22. 6. 2003
23. 6. 2003
25. 6. 2003
26. 6. 2003
28. 6. 2003
29. 6. 2003

Zmena otváracích hodín
Záhorská knižnica Senica oznamuje čitateľom, že od 3.
augusta bude otvorené v pracovných dňoch pondelok - piatok
od 8. do 16. hod.

JAROMÍR SASÁK
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
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na AUGUST 2003
Začiatky filmových predstavení o 21.00 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.
✓ Piatok 1. augusta
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
Americký dobrodružno-fantastický film pre celú rodinu.
Slovenský dabing. Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka Harryho Pottera!
Vstupné: 50 Sk, MP, 161 min.
✓ Sobota 2. augusta
TELEFÓNNA BÚDKA
Americký thriller. Hovor, inak si mŕtvy ... Čo urobíte, ak začujete
vyzváňať telefón vo verejnej telefónnej búdke? Pomyslíte si, čo je
to za blbosť, kto to sem volá? Ale inštinkt vás prinúti zdvihnúť ho.
Práve to urobí novinár Stu Shepherd. A stane sa tak potencionálne mŕtvym mužom.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 81 min., PREMIÉRA
✓ Nedeľa 3. augusta
KRYSAŘ
Česká balada. Príbeh lásky, hriechu a nádeje, zrodený v diabolskom tempe jednej noci.
Dávna povesť o mužovi s píšťalou nemá začiatok ani koniec.
„Krysař" po storočia putuje od mesta k mestu a jeho tvár má
nesmierne veľa podôb.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 70 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 5. augusta
KEN PARK
Americký erotický thriller. Vášeň, erotika, prázdnota. Film bol pre
svoju odvážnosť v USA zakázaný do kinodistribúcie.
N e c e n z u r o v a n é. Film rozpráva príbeh 4 mladých priateľov, ktorí sa bezcieľne potulujú životom.
Vstupné: 55 Sk, MP 18 r., 96 min., PREMIÉRA
✓ Streda 6. augusta
KRUH
Americký thriller. Než zomrieš, uvidíš... Znie to ako ďalší z neuveriteľných príbehov. Existuje videopáska plná obrazov ako z najťaživejších snov. Tam, kde ju premietli, vzápätí zazvoní telefón
s varovaním, že ten, kto si ju pozrel, zomrie presne o 7 dní.
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 110 min.
✓ Piatok 8. augusta
PÁN PRSTEŇOV: DVE VEŽE
Americký dobrodružno-fantastický film. Pokračovanie jedného
z najúspešnejších filmov uplynulého roka. Vyvrcholením filmu je
bitka o starú rohanskú pevnosť Helmov žľab, ktorá sa nepretržite
nakrúcala deväť týždňov, vo filme trvá celých 45 minút a ide pravdepodobne o najmohutnejšiu bojovú scénu, aká kedy uzrela plátna kín...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 180 min.
✓ Sobota 9. a nedeľa 10. augusta
PAVUČINA SNOV
Americký nadprirodzený thriller. Štyria priatelia z detstva sa vypravia navštíviť svoje obľúbené chatky v lesoch. Bezstarostné časy,
ktoré kedysi prežívali sú však už nenávratne preč. Od doby školskej dochádzky sa každému z nich podarilo čeliť nejakej životnej
prehre, alebo riešiť problém.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 130 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 12. a streda 13. augusta
NESERTE NÁM PESTÚNKU!
Americká komédia. Všetko, čo potreboval vedieť o živote, sa ona
naučila vo väzení. Starnúci konzervatívny suchár, je nadmieru poriadkumilovný a pracovitý daňový poradca, ktorý ešte stále miluje
svoju bývalú ženu. Nevie pochopiť, kde urobil chybu, keď ju
stratil.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 15. augusta
RÝCHLO A ZBESILO 2

Americká akčná krimi. Ako rýchlo to chceš? Voľné pokračovanie
úspešného filmu, v ktorom hlavnú úlohu hrali supersilné autá
a nelegálne cestné preteky v špeciálne upravených vozidlách, nás
tentokrát zavedie do Miami.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 16. a nedeľa 17. augusta
CHARLIEHO ANJELI: NA PLNÝ PLYN
Americká akčná komédia. Cameron Diazová, Drew
Barrymoreová a Lucy Liuová - sexi agentky opäť v akcii! Tentokrát
ide o dva prstene, ktoré majú oveľa vyššiu hodnotu, než by sa na
prvý pohľad zdalo.
Vstupné: 60 Sk, MP, 103 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 19. augusta
FRIDA
Americko-kanadský životopisný príbeh. Odvážna v umení i v sexe.
...priprav sa, že ťa zvedie. Strhujúci životný príbeh slávnej extravagantnej mexickej maliarky. Salma Hayek vo svojej životnej úlohe vo filme, ktorého vznik si sama vybojovala a teraz sa stretáva so
zaslúženým úspechom.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 118 min., PREMIÉRA
✓ Streda 20. augusta
MILUJTE SVOJHO ZABIJAKA
Americká akčná dráma. Cez deň zabíjal dobrý vkus, po nociach
nepriateľov štátu. Dvojaký život známeho šoumena Chucka
Barrisa.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 113 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 22. augusta
MATRIX RELOADED
Americký sci-fi. Pokračovanie kultovej sci-fi nás opäť zavedie do
temného sveta budúcnosti, ovládaného strojmi. Ľudstvo naďalej
trpí v otroctve virtuálnej reality, z ktorého ho môže oslobodiť len
veštbou predpovedaný Vyvolený.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 135 min.
✓ Sobota 23. a nedeľa 24. augusta
TAXI 2003
Francúzska akčná komédia. Hyperaktívny postmoderný mix
s adrenalínovou príchuťou. Po fenomenálnom úspechu Taxi a Taxi
Taxi, vyladili servismeni dobre známu vymakanú bielu štyristošestku a vyslali ju na tretiu explozívnu jazdu do marseilleských
ulíc.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 84 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 26. augusta
CHICAGO
Americký muzikál ocenený šiestimi Oscarmi. Zážitok na celý
život! Sex, vražda, lož, sláva. Muzikál vo veľkolepom a strhujúcom
štýle, ktorý vás fascinuje svojím príbehom a omráči svojím stvárnením. Zvodná muzikálová speváčka sa dostane do väzenia za
vraždu svojho tajného milenca.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 113 min., PREMIÉRA
✓ Streda 27. augusta
DOBA ĽADOVÁ
Americký animovaný film. Slovenský dabing. Prišli. Rozohriali.
Zvíťazili. Bolo-nebolo. Nie tak dávno, sotva pred 20 000 rokmi
v prehistorickom svete, keď mrzne až praští, začína sa príbeh o mimi-migrácii. Vstupné: 40 Sk, MP, 83 min.
✓ Piatok 29. augusta
HULK
Americký dobrodružný film. Neviem, kto som. Neviem, ako som
vznikol. Viem len, že ma nebudete mať radi, keď sa nahnevám.
V tejto prepracovanej verzii komixu bádateľ Bruce Banner prepadne experimentu, ktorý mu spôsobí, že sa premení na monštrum so zelenou kožou...
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 138 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 30. a nedeľa 31. augusta
TERMINÁTOR 3: VZBURA STROJOV
Americká akčná sci-fi. Arnold Schwarzenegger na záchrannej misii
v najnovšom pokračovaní slávneho Terminátora!
Vstupné: 60 Sk, MP, 103 min., PREMIÉRA
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