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V pondelok 18. augusta sa začali stavebné práce na úprave povrchu (položenie asfaltového koberca) miestnych komunikácií na križovatke ulíc Železničná, Dlhá a Tehelná. V predchádzajúcich dvoch rokoch bola vykonaná oprava povrchu
časti miestnej komunikácie Železničná ulica. Záverom tejto
opravy je dokončenie uvedenej križovatky. Ide o frekventovaný úsek, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave. V meste
tvorí malý obchvat dopravy smerujúcej od Kútov na Trnavu.
V rámci opravy bude vymenené i dopravné značenie. Práce
sa budú vykonávať vždy na polovičke cesty. K úplnej uzávierke príde až v septembri. Práce by mali byť ukončené do
konca septembra.
R. Karasová, odd. výstavby a ŽP MsÚ

Skončili sa prázdniny a čas letných dovoleniek. Práve letné
obdobie využívame, aby sme
vedome narušili každodenný stereotyp. Každý si nájde svoj
spôsob ako relaxovať a načerpať
nové sily i chuť do života.
Unaveného a vysileného človeka, ktorý už nevládze udržať
svoje životné a pracovné tempo
v tradičných obrátkach, často
vráti do hry zmena.
Za slovkom z piatich písmen
sa skrýva veľmi pestrá paleta činnosti, situácií a okolností, ktoré
nemusia byť vždy iba pozitívne.
Niekto potrebuje k spokojnému životu zmeny radikálne,
inému stačí na chvíľku vykročiť
zo zabehnutých koľají.
Jeden odcestuje na exotickú
dovolenku na Chalkidiky či do
Tunisu, inému stačí navštíviť Tatry
a pár dní stráviť v novom modernom aquaparku.
Nie je málo ani takých, ktorí
svoj čas na oddych venujú zmysluplnej práci pri stavbe domu či
pri zariaďovaní nového bytu,
vylepšujú a vytvárajú si svoj vytúžený domov.
Zmenu v živote potrebujeme
všetci, len cez ňu sa posúvame
ďalej. Ak však ide o radikálnu
zmenu, treba na ňu dvojnásobnú
dávku odvahy. Na každej zmene
je asi najťažšie neobzerať sa späť.
No nielen prázdniny a čas
dovoleniek sú obdobím, kedy
treba zdravo zariskovať a podniknúť niečo nové, neobvyklé.
Teraz nás čaká do budúcich
prázdnin ďalších desať mesiacov,
kedy si treba okrem práce a bežných povinností, nájsť čas pre
seba a sem-tam nabúrať zabehnutý stereotyp. Každému urobí
dobre krátke stretnutie s priateľmi, s rodičmi alebo s niekým blízkym, koho nestretávame každý
deň.
Posedenie pri pohári dobrého
vínka nad fotografiami z rodinného archívu alebo z práve skončenej dovolenky, nám tiež umožní
prežiť a vychutnať si všetko, čo
sme na prvý pokus nestihli.
Ak ste to ešte náhodou neskúsili, možno ste práve našli program na dnešný večer. Nezabudnite, zmena je život!
-jč-

Spomienka na SNP

Mesto Senica a Dobrovoľný
hasičský zbor Senica pozýva
všetkých priaznivcov hasičského
športu na 11. ročník hasičskej
súťaže o Putovný pohár primátora mesta Senica. Uskutoční sa
v sobotu 13. septembra pred
zimným štadiónom v Senici.
Súťaž sa začína o 10. hod.
Hodinu predtým bude prichádzajúcim hasičom i návštevníkom vyhrávať dychová hudba
Seničanka a vystúpia mažoretky
TK-Gymnik Luxet Senica. Súťaž
otvoria mladí požiarnici s DHZ
Senica. V súťaži sa bude pokračovať disciplínou požiarny útok
s vodou. Diváci budú najskôr sledovať výkony ženských družstiev
a po nich mužských. Nebude
chýbať ani tradičná zábavná štafeta Šetri vodou, nestrať kačku.
Jarmila Drinková

S E N I C A

Zmena je život

Karate vo výsledkoch 9
Úspech DHZ
10
Odstávka plavárne
12

Súťaž hasičov

M E S TA

O p r av a k r i ž o v a t k y

Šport

Pri príležitosti 59. výročia
Slovenského národného povstania položili 28. augusta predstavitelia štátnych a samosprávnych orgánov okresu a mesta,
politických a spoločenských
organizácií vence pri pamätníku
oslobodenia.
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Pre mnohých je tento pohľad dôverne známy. Už roky
denne merajú cestu na svoju záhradku, aby si pri práci
s pôdou nielen dopestovali ovocie a zeleninu, ale našli tu aj
pohodu a oddych. Záhradková osada Senica - Kunov I. ako
prvá na Slovensku dostala 30. augusta ocenenie Office international za prírodne riadenú záhradkovú osadu. Ocenenie
dostala pri príležitosti konania seminára 15 členských štátov
Európskej ligy záhradkárov v SR.
text a foto bar

Informácia o grantoch
Granty z Medzinárodného višegrádskeho fondu
Jedným z cieľov Medzinárodného višegrádskeho fondu
(MVF) je podporovať regionálnu spoluprácu medzi višegrádskymi krajinami prostredníctvom podpory projektov v oblastiach
ako sú kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, vzdelávanie, výmena medzi mladými ľuďmi a cezhraničná spolupráca.
V súlade s vyššie uvedeným môže fond finančne podporiť nové
i viacročné projekty pre žiadateľov (FO a PO) z krajín V4 do
výšky 50 % celkových nákladov. Fond preferuje tie, do ktorých sú
zapojení žiadatelia zo všetkých krajín V4. Výška pomoci v rámci
malých grantov je limitovaná hranicou 4 000 EUR. Uzávierky pre
projekty sú 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. (každoročne). Podrobnejšie informácie na http://www. visegradfund.org.
Granty Rady Európy na medzikultúrne projekty
Cieľom je zlepšenie medzikultúrnych vzťahov. Projekty by
sa mali týkať niektorej z oblastí, ako sú ľudské práva a práva
menšín, demokracie, médií, vzdelávania, kultúry, sociálnej
súdržnosti, mládeže alebo cezhraničnej spolupráce. Žiadosti
môžu predkladať mimovládne organizácie, miestne a regionálne samosprávy, médiá a vzdelávacie zariadenia. Maximálny
príspevok na jeden rok je 25 000 EUR. Uzávierka pre predloženie projektov je 15. novembra 2003. Informácie je možné získať na http://www.radaeuropy.sk alebo na MsÚ, č. dverí 308.

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
7. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici primátor zvolal na 4. septembra.
Mestskej rade bude predložený:
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta Senica za I. polrok 2003 a organizácií v jeho riadení. Plnenie rozpočtu bežných príjmov k 30. júnu predstavovalo
111,743 mil. Sk, čo je 68,54 % celoročného rozpočtu. Plnenie rozpočtu bežných
výdavkov k 30. júnu predstavovalo 62,927
mil. Sk + 47, 901 mil. Sk decentralizačná
dotácia a bežný transfér školám, čo je
spolu 67,98 % celoročného rozpočtu.
Rozpočet bežných príjmov na tento rok
je 163, 035 mil. Sk. Rozpočet kapitálových
príjmov na rok 2003 bol schválený vo
výške 70, 274 mil. Sk a pri polročnom plnení príjmov na 44,47 % bola zrealizovaná
prestavba bytov v bývalej administratívnej
budove Agrostavu. 32 nájomníkom už
boli v júli odovzdané byty do užívania.
Realizuje sa výstavba 61 bytov na Kolónii.
Do užívania bola daná ubytovacia kapacita v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Pred termínom bola spustená I. etapa
cyklotrasy na Kunovskú priehradu. Čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo
40,59%.
- návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok
2003 a organizácií v jeho riadení. Návrh
vychádza z aktuálnych potrieb mesta
a z nových príjmov, ktoré neboli známe pri
tvorbe rozpočtu. Medzi návrhy významnejších úprav patrí:
- rekonštrukcia strechy I. základnej
školy, na ktorú poskytlo prostriedky
Ministerstvo financií SR vo výške 1,5
mil. Sk
- dofinancovanie investičnej akcie – 61
b.j. Kolónia
- odkanalizovanie Kunova a Čáčova
- príprava a realizácia nových stavieb
- bežný transfér organizáciám v riadení
mesta
- prípravná a projektová dokumentácia
na čerpanie finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie
- bežné výdavky na opatrovateľskú
službu, na správu, atď.
- návrh na zmenu Územného plánu mesta
v časti Železničnej ulice z dôvodov zmeny
využitia územia
- návrh na zastúpenie mesta v Dozorných
radách obchodných spoločností mesta
- dispozície s majetkom
- Rozvojový program mesta Senica na roky
2002 – 2006, ktorý už bol prerokovaný na
júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva, avšak ako otvorený dokument mesta
bol ponechaný ešte na pripomienkovanie
a na doplnenie. Po dopracovaní ďalších
pozmeňujúcich návrhov bude predložený
na schválenie MsZ
- návrh na odpredaj bytov v bytovom
dome č. 719 na Štefánikovej ulici
- správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2003
- rôzne
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Po prerokovaní materiálov v mestskej
rade primátor zvoláva zasadnutie MsZ na
18. septembra. Ešte pred rokovaním MsZ
zasadnú komisie MsZ, ktoré ako iniciatívne, poradné a kontrolné orgány, predložia
odborné stanovisko k prerokovávaným
materiálom.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Neodkladajte
na poslednú chvíľu
Slovenská sporiteľňa (SLSP) upozorňuje svojich klientov, aby si nenechávali
prevod anonymných vkladných knižiek
a vkladových listov na poslednú chvíľu.
Nutnosť prevodu anonymných vkladov
na vklady na meno prípadne na iný produkt vyplýva z novely Občianskeho
zákonníka, ktorý udeľuje banke povinnosť ukončiť vkladový vzťah pri vkladoch
na doručiteľa k 31. decembru 2003.
Od 1. januára 2004 banka prestáva
všetky
anonymné
vklady
úročiť.
Neznamená to však, že klienti, ktorí vkladnú knižku alebo vkladový list neodanonymnia, o svoje peniaze týmto dňom
prídu. Začína totiž plynúť trojročná premlčacia lehota, počas ktorej si klienti môžu
kedykoľvek vybrať zostatok svojho anonymného vkladu. Novela zákona anonymné vklady ruší z dôvodu aproximácie
s legislatívou EÚ, ktorá tieto vklady neuznáva z dôvodu ich možného zneužitia.
Všetky obchodné miesta SLSP ponúkajú vykonanie zmeny zadarmo. Vkladné
knižky na meno predstavujú bezpečnú
formu sporenia, podliehajú zákonu
o ochrane vkladov a sú výhodnejšie úročené. Klient si však môže vybrať aj iných
produktov, ktoré zhodnotia jeho vklady.
Postupné odanonymňovanie umožňuje
uskutočniť prevod pohodlne, bez zbytočného stresu a s dostatočným časovým
priestorom rozhodnúť sa pre iný vhodný
produkt, ktorý banka ponúka.
NS

Sviatok Švajčiarska
na Kunovskej priehrade
Rekreačná oblasť Kunovská priehrada sa
1. augusta v podvečer stala miestom osláv
vzniku Švajčiarska. Primátor Senice RNDr. Ľ.
Parízek privítal vzácnych hostí veľvyslanca
Švajčiarska na Slovensku Rudolfa Stauba,
bývalého veľvyslanca SR vo Švajčiarsku profesora Juraja Hraška, prezidenta Švajčiarskoslovenskej obchodnej komory Ľubormíra
Šlahora a ďalších.
„Som rád, že môžeme spoločne osláviť
váš štátny sviatok. I táto udalosť je dôkazom,
že sa rúcajú hranice a začíname spolu žiť
v jednom spoločnom európskom dome,"
prihovoril sa primátor Senice pred novo zrekonštruovaným ubytovacím zariadením,
vyzdobeným vlajkami oboch štátov, aj 90člennej skupine hádzanárov z Herzogenbuchsee, ktorá v Senici absolvovala týždenný tréningový tábor. S týmto mestečkom
Senica už viac rokov udržiava priateľské kontakty.
Práve priateľská spolupráca v rôznych
oblastiach bola rozhodujúcim impulzom pre
organizovanie takejto slávnosti v Senici.
Veľvyslanec Rudolf Staub ocenil neutíchajúcu
snahu poradcu senického primátora Petra
Horvátha o zlepšovanie slovensko-švajčiarskych vzťahov. V príhovore vyzdvihol tiež
osobné zásluhy exveľvyslanca SR vo Švajčiarsku Juraja Hraška, ktorý veľmi podporoval
aktivity vedúce k priateľstvu oboch krajín.
„Je dobré, že kontakty zo sféry kultúry,
športu, samosprávy prerastajú postupne aj
do hospodárskej oblasti," vyzdvihol R. Staub
fakt, že Senica sa rozhodnutím júnového
mestského zastupiteľstva stala členom Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory.
V tejto súvislosti pripomenul, že v októbri sa
vo Švajčiarsku pripravuje prezentácia podnikateľských subjektov zo Slovenska. „Vidím
v tom ďalšie možnosti rozšírenia vzájomnej
spolupráce," dodal švajčiarsky veľvyslanec.
Aj podľa neho náš vstup do Európskej únie
odbúra mnohé bariéry a spolupráca môže
byť jednoduchšia, intenzívnejšia a efektívnejšia.
Viera Barošková

Festival zborového spevu
Ako memoriál Jozefa Potočára sa 27. septembra o 17.30 hod. uskutoční v Dome kultúry V. medzinárodný festival zborového spevu Senica – Visegrad 2003. Obecenstvu
sa svojím repertoárom predstaví okrem domácej Cantileny ďalších 7 zborov. V Senici
vystúpia komorné zbory Zvony zo Selenče a Neven z Baču (oba Juhoslávia), dievčenský
spevácky zbor Puellae cantates z Wroclavi a Chór Kameralny z Poznane (oba Poľsko),
Spevácky zbor mesta Vrbna a Akademický zbor Žerotín z Olomouca (oba Česká republika) a Vox humana z Budapešti (Maďarsko).
V. festival zborového spevu v Senici otvoria slávnostné fanfáry, po ktorých sa každý
zbor predstaví programom v trvaní približne 15 minút. Na záver festivalového večera
zaspievajú spoločne všetky zbory skladbu E. Suchoňa Aká si mi krásna.
Pred otvorením festivalu je pre hosťujúce zbory pripravená prehliadka mesta a na radnici ich prijme primátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek.
Organizátorom festivalu je spevácky zbor mesta Senica Cantilena v spolupráci s MsKS
Senica a za finančnej pomoci Mesta Senica a fondov Pro Slovakia, Visegrad a.i. V predchádzajúcich štyroch ročníkoch (1994, 1996, 2000, 2002) sa publiku v Senici predstavilo 22 speváckych zborov zo Slovenska, ČR, Poľska, Maďarska, Rakúska, Juhoslávie
a Grécka.
Komorné zbory Zvony a Neven vystúpia s pripraveným programom v nedeľu 28. septembra predpoludním počas služieb Božích v evanjelickom kostole v Senici a v nedeľu
popoludní v evanjelickom kostole v Prietrži.
or

Aktivity radnice

Čriepky z Mostov 2003

28.7. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
RSMS Štefanom Majchrákom
o činnostiach na zimnom štadióne, Kunovskej priehrade a ostatných zariadeniach RSMS
- Ministerstvo školstva Bratislava pracovné stretnutie s tajomníkom
MŠ SR Ing. Tóthom o financovaní
školstva
1.8. - Oslava švajčiarskeho národného
sviatku na Kunovskej priehrade
13.8. - Bratislava - školská a finančná komisia - financovanie školstva
15.8. - Jaslovské Bohunice - pracovné
stretnutie o koncepcii energetických závodov
18.8. - Stretnutie primátorov okresných
miest Senice, Malaciek, Skalice,
Pezinka, Myjavy a Holíča k vodárenstvu
25.8. - Pracovné stretnutie so starostom
Vrboviec
27.8. - Pracovné stretnutie s riaditeľmi ZŠ,
CVČ, Spojeného predškolského
zariadenia, ZUŠ k otvoreniu nového školského roka a financovaniu
školstva
28.8. - Pracovné stretnutie so starostami
okresu Senica - financovanie obcí,
stavebná agenda, vodárenská
spoločnosť

Pod názvom MOSTY sa od roku 1995,
kedy sa konali prvýkrát, skrýva stretnutie
mladých ľudí z prihraničných oblastí troch
susediacich krajín – Slovenska, Česka
a Rakúska. Tohto roku sa senické stretnutie
mládeže konalo od 12. do 19. júla.
V rámci programu medzinárodná skupina každý deň navštívila iné mesto, kde sa
stretli s predstaviteľmi samosprávy, štátnej
správy, oboznámili sa s pamätihodnosťami
i kultúrou daného regiónu. Jeden deň strávili u našich susedov v Hodoníne. Tam sa
odvíjala zaujímavá diskusia o študentskom
parlamente a zástupcovia jednotlivých skupín hodnotili význam podujatia.
Max Krempl (Rakúsko): Bol som rád,
že hoci sme boli rôznych národností, veľmi
rýchlo sme vytvorili dobrú partiu. Najviac
sa nám páčila Bratislava a prechádzka starým mestom. Veľký dojem na nás urobila
NR SR.
Naša mládežnícka organizácia pôsobí
na území Dolného Rakúska. Žiakom v školách sa venujeme rôznymi špeciálnymi programami. Máme veľa spoločného
s Hodonínom, ktorý má tiež študentský
parlament ako je u nás. Tu vidím možnosti
ďalšej spolupráce. Určite prediskutujeme
podrobnosti.
Petra Nesvadbová (ČR – Hodonín):
Stretnutie mládeže bolo výbornou jazykovou školou. Hlavný význam však vidím
v kontaktoch, ktoré sme tu nadviazali. Je to
dôležité, pretože vzájomná spolupráca
môže obohatiť činnosť našich organizácií.
Určite sa v budúcnosti budeme stretávať,
myslím, že si vždy podáme pomocnú ruku.

Cyklotrasa hotová
Cyklisti i chodci mieriaci na Kunovskú
priehradu, prípadne k záhradkám, môžu
od polovice augusta využívať bezpečnú
a pohodlnú cestu - 800 metrov dlhú cyklotrasu. Vybudovalo ju Mesto Senica po
pravej strane pod štátnou cestou. Táto prvá
etapa budovania cyklotrás v Senici vedúca
z Kunova na Kunovskú priehradu bola najnáročnejšia po finančnej stránke (približne
5 miliónov Sk), ale zložitá bola i v prípravnej a realizačnej fáze. Nachádza sa v extraviláne mesta a bolo potrebné rokovať tiež
množstvom vlastníkov pozemkov.
Trasa druhej etapy cyklotrasy povedie
okolo ihriska v Kunove a mala by kopírovať
potok. Bude smerovať k tenisovým dvorcom a a kúpalisku v Senici a dvakrát bude
premosťovať Teplicu. Výstavba druhej
etapy by mala stáť 1,8 milióna Sk.
text a foto bar

Štúdium pre odborníkov
Ide o 1-ročné štúdium pre odborníkov
z verejnej správy a neštátnych organizácií
v USA, ktoré je umožnené vďaka štipendiu
Huberta H. Humphreyho so zameraním na
podporu rozvoja spoločensky dôležitých
ekonomických a spoločenských odborov.
Podmienkou účasti je minimálne 5 ročná
prax v danom odbore, výborná znalosť
anglického jazyka (overovaná testom).
Prihlášky je možné odovzdávať do 7.
októbra. Podrobnejšie informácie možno
nájsť na http://www.fulbright.sk.

Študentský parlament u nás funguje štvrtý rok. Snažíme sa riešiť problémy mládeže
v mestskom meradle, ale zaoberáme sa
mládežníckymi aktivitami i v školách.
Peter Baža (ČR - Velké Pavlovice): Ja
som získal veľmi veľa skúseností, pretože
Mosty boli organizované na vysokej úrovni. Získali sme kontakty, mohli sme hovoriť
v parlamente, mohli sme poznávať krajinu... Tento týždeň nesmierne obohatil
moje poznanie, získal som nové skúsenosti. Keďže sa venujem práci s deťmi,
môžem s nimi pracovať lepšie, kvalitnejšie.
Zdokonalil som sa v jazyku, dosť som prekladal. Keď to zhrniem – získal som veľké
skúsenosti v mnohých oblastiach – poznávaní, jazykoch, komunikácii a nadovšetko
sú dôležité kontakty.
Igor Tomeček (SR – Senica): Mosty mi
dali rozhľad, kontakty s mladými ľuďmi,
nové názory. Zvlášť zaujímavé sú pre mňa
poznatky z práce s mládežou v Rakúsku
o tom, ako sa dá pomáhať mládeži. Je to
inšpiratívny moment, akým smerom by
sme sa mohli uberať.
Zaujala ma tiež diskusia o študentskom
parlamente. Keďže som v novovytvorenom študentskom parlamente v Senici, rád
by som dobré poznatky využil i u nás
a vyvaroval sa chýb, ktoré sa stali
v Hodoníne. Nazdávam sa, že študentský
parlament by mal riešiť zásadné problémy
študentského života v meste. Okrajovo sa
iste môže zaoberať aj podujatiami, ktoré
vypĺňajú voľný čas mládeže. Študentský
parlament sa u nás ešte len sformoval,
verím však, že bude iniciatívny a bude presadzovať potreby študentov.
Viera Barošková

Záhradkárske prebytky
premiestnené
Veľa obyvateľov nášho mesta, ako aj blízkeho okolia, využívali po mnohé roky možnosť nakúpenia si rôzneho tovaru v stánku
s názvom Záhradkárske prebytky. Spotrebitelia oceňovali hlavne ponuku lacnejšej
čerstvej zeleniny a ovocia.
Z dôvodu stavebných prác bola táto predajňa premiestnená do areálu bývalého trhoviska - vo dvore pred predajňou Rempo. Služby záhradkárov môžeme využívať i naďalej.

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej knižnici www.vydarkus.sk - AUGUST
autor:
1. Laiferová, M.
2. Vasilková, T.
3. Brezina, T.
4. Lasica, M.
5. kol.
6. Brownová, S.
7. kol.
8. Gilbert, A.
9. Goleman, M.
10. Rowlingová, J.
11. kol.
12. Bendová, K.

názov:
Žiť svoj život
Čaro všedností
Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Piesne a iné texty
Zbierka úloh zo slovenského jazyka
Žila som život inej ženy
Detské doplňovačky
Mágovia
Horúca olympiáda
Harry Potter 4
Slova jako spadané listí
Čačky hračky

vydavateľ:
Ikar
Ikar
Arkus
Q 111
Didaktis
Regent
Arkus
Remedium
Egmont
Ikar
Vyšehrad
Buvik

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk
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Školám chýbajú takmer 3 milióny
Všetky školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica sú po prázdninách pripravené na otvorenie nového školského roka 2003/2004. Počas dvoch mesiacov boli
na jednotlivých školách vzhľadom na obmedzenú možnosť finančných prostriedkov
realizované len opravy menšieho rozsahu, aby bolo zabezpečené bezproblémové
otvorenie školského roka. Na údržbe areálov škôl sa podieľali aj občania mesta Senica
evidovaní na úrade práce.
Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 265 400 Sk, pridelené MF SR na prevádzku jednotlivých škôl pre rok 2003, postačia senickým školám a školským zariadeniam len do 15.októbra t.r. Vláda SR na svojom zasadnutí schválila na rok 2003 pre školstvo ďalšie finančné prostriedky v objeme 557 miliónov Sk. Tieto finančné prostriedky
má ministerstvo školstva SR rozpísať na jednotlivé obce podľa uznesenia vlády SR do
24.augusta 2003, na základe čoho ministerstvo financií do 15. septembra postúpi finančné prostriedky na mestá a obce. Na základe tohto rozpisu prerozdelenia finančných prostriedkov na dofinancovanie potrieb školstva Senica by mala dostať 1 866 000 Sk. Mesto
Senica pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky škôl by potrebovalo ešte finančné
prostriedky v objeme 2 870 000 Sk.
S účinnosťou od 1. januára 2004 by malo nastať zavedenie mzdových a prevádzkových normatívov na žiaka pre rozdeľovanie financií štátneho rozpočtu. Nové idey v novele zákona o financovaní školstva spočívajú v zmene filozofie zákona: financovanie výchovy a vzdelávania jednotlivca, namiesto financovania inštitúcií.
Ing. Mária Výletová
finančné oddelenie MsÚ

V i ta j , n o v ý š ko l s k ý ro k !
Obrovská, radostná, hlučná riava zaplavila ulice nášho mestečka po poslednom júnovom zvonení v škole. Skončil sa starý školský rok. Leto je nádherné, škoda len, že sa
v ňom nedá pokračovať donekonečna. Slnko, voda, veľa zábavy a tie nezabudnuteľné
zážitky. Čas však nezastavíme.
Škola osirela, stíchla, ale neostala dlho sama. Namiesto žiakov, učiteľov, vychovávateľov ju začali v lete navštevovať noví „žiaci“: maliari, stolári, murári, neskôr pani upratovačky, ba i poštári s plnými balíkmi nových učebníc. Počas dvoch mesiacov si škola oddýchla, prevoňala čistotou a s neskrývanou radosťou sa teší na príchod svojich detí z prázdnin. Pripravila pre nich i niekoľko milých darčekov. Iste sa všetci potešia novým basketbalovým loptám od Jednoty SD Senica, pestrofarebným žiackym knižkám, ktoré pre ne
pripravila pekáreň Faun a ... veď nemôžme všetko hneď vyzradiť.
September nás opäť oddýchnutých privádza ku školskej bráne. K bráne, ktorá otvára
svet poznania, lásky i možnosti preukázať svoje schopnosti a vedomosti, ktoré prinášajú
najväčšie „úroky". Najcennejšie, čo má každé spoločenstvo, sú jeho deti. Tie spoločnosť
i rodičia zverujú škole v nádeji, že ich povedie po úspešnej ceste, ktorá ich pripraví čo
najlepšie do života. Pre pedagógov nie je nič krajšie, ako rozdávať lásku a nadšenie,
odsudzovať zlo, povzbudzovať srdce a myseľ v krásu i pravdu.
Zaželajme preto na prahu nového školského roka 2003/2004 našim školákom i nám
učiteľom veľa zdravia, šťastia, úspechov, úcty, porozumenia, aby im elán, radosť a dobrá
nálada vydržala po celých nasledujúcich desať mesiacov.
Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ na Mudrochovej ul.

Letný príbeh
v dvoch dejstvách
1. dejstvo: preplnené kúpalisko počas
horúceho letného dňa
Aktéri: mamička a jej dvojročná ratolesť, dobre vyzerajúca tridsiatnička pani N.
Akcia: ruch kúpaliska, špľachot vody,
malý človiečik mieri do detského bazéna,
mamička mu je v pätách, zrazu nastane
malá prestávka - drobček si čupne a ciká
do trávy. Pani N ležiaca na deke reaguje
veľmi pohoršene a s nevôľou, kopou rečí,
ochkaním a citovaním akéhosi kódexu
slušnosti opúšťa vyležané miestečko,
odchádza...?
Mamička berie vedierko s vodou a zalieva už „zaliate" miesto v tráve, vysvetľuje
dieťaťu ako sa správať.
(Vo vzduchu visí otázka, koľkí návštevníci konali ako to dieťa, ale na iných miestach, nie na to určených.)
2. dejstvo: skoré letné ráno, torzo
z bývalého detského kútika (napriek schátralosti navštevovaného malými deťmi preliezačka, kolotoč, hojdačka, to všetko
vykúka z „trávnatej" plochy).
Aktéri: naša známa pani N a jej štvornohý miláčik.
Akcia: ráno klope horúcimi slnečnými
lúčmi na dvere nového dňa. Pani N cupitá
po chodníku a jej psíček veselo hopsá po
širokom okolí a výdatne značkuje „svoje"
teritórium. Využíva terén, poriadna kôpka
vedľa hojdačky, potom nasleduje „zaevidovanie" celého inventáru, ktorý sa tu
nachádza ... Pani N má radosť zo životaschopnosti štvornohého tvorčeka, je taký
rozkošný, odchádza a trošku sa poohliadne - že by svedomie?
(Nie. „Nema problema" alebo čo oči
nevidia, srdce nebolí. Nech si riešia problémy tí druhí, napríklad i tá mamička
s tou malou „nevychovanou" ratolesťou ...
veď stúpiť do „toho" je predsa šťastie.)
Epilóg: je podobnosť príbehu s realitou
iba fikcia?
M. V.

Seničania v Poľsku
V dňoch od 2. do 9. augusta 2003 sa v poľskom mestečku Lanckorona stretli mladí ľudia zo Slovenska, Maďarska, Rakúska a
Poľska, aby počas jedného týždňa poznávali kultúru, históriu, krajinu a mentalitu ľudí v regióne MALOPOLSKA, v južnej časti
Poľska, ktorý má spoločné hranice so Slovenskom.
Po Rakúsku a Slovensku (MOSTY 2003 v Senici) to bolo tretie stretnutie, ktorého sa zúčastnili i mladí ľudia zo Senice.
V bohatom a veľmi zaujímavom programe poznávali historické a kultúrne pamiatky mesta Krakov, navštívili rodný dom a múzeum
pápeža Jána Pavla II. v mestečku Wadovice. Zaujímavé bolo i putovanie po Kalvárii a prehliadka seminára v kláštore rádu Františkánov.
Tu sa odohral i historický futbalový zápas medzi seminaristami a senickým výberom („Eurofutbalistami"), ktorý sa síce pre Seničanov
skončil prehrou (12:5), ale bola to pre všetkých výborná zábava!
Veľa veselého a priateľského sa odohrávalo v pracovnom programe tohto projektu. Napríklad delegácie sa navzájom učili spievať
ľudové alebo národné piesne. Senická skupina si vyžrebovala maďarskú skupinu. Nebolo jednoduché učiť našich južných susedov
spievať Išeu Macek do Mauacek a naopak. Nakoniec však bola z toho veľká zábava a prezentácia sa skončila aplauzom ...
Podobné zážitky boli napríklad pri varení regionálnych špecialít. Naša skupina už tradične varila bryndzové halušky a k tomu sme
pridali i zemiakové placky .... Rakúšania, ktorí varili v kuchyni so senickou skupinou, upiekli štrúdľu. A večer, keď sa pripravené jedlá
konzumovali, zjedlo sa všetko!
Poliaci spolu s Maďarmi pre zmenu pripravili veľmi chutné obedné menu (guláš, polievka, palacinky) - samozrejme, že všetkým chutilo !
Veľa takýchto podobných a ďalších aktivít na stretnutí v Lanckorone, ktoré organizoval náš nový partner Komenda Malopolska,
Ochotniczych hufcow Pracy v Krakove, prispelo k poznávaniu mentality, kultúry a zvykov zúčastnených krajín a boli prínosom ku vzájomnému porozumeniu, tolerancii a zbližovaniu sa ľudí v budúcej zjednotenej Európe.
Štefan Orth
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Mestské kultúrne stredisko v septembri vstupuje do 25. ročníka organizovania kurzu spoločenského tanca. Je to najstarší kurz, ktorý MsKS od svojho vzniku
pripravuje. Od začiatku sa sústreďuje na
spoločenský tanec a spoločenskú výchovu študentov stredných škôl.
Veľa mladých ľudí prešlo týmto kurzom, na záver ktorého sa koná známy
Venček – záverečný galavečer, kde sa
predstavia so všetkým, čo sa naučili svojim
rodičom a priateľom. Mladí ľudia častokrát práve tu dostali základy klasických tancov, ale aj etiky a kultúrneho správania sa.
Práve tento kurz je jednou z mála príležitostí, kde sa mladí môžu v tejto oblasti pripraviť do života. To všetko im v rámci
kurzu spoločenského tanca rozdáva lektor
diplomovaný učiteľ spoločenského tanca
Ing. Milan Danihel z Myjavy. Ako kurz tak
i on vstupuje v Senici do svojej 25. sezóny! Za ten čas sa v kurzoch vystriedala
jedna generácia ľudí a počet absolventov
možno počítať na tisíc. Práca s mladými
ľuďmi pri pekných melódiách a tanci Ing.
Danihela stále napĺňa radosťou. Jeho
nadšenie, trpezlivosť, precíznosť a ochotu
ocenil na záver kurzu nejeden účastník,
mnohí si však naňho spomenú i po rokoch,
keď do kurzu prihlasujú svoje deti...
V utorok 16. septembra sa začína
v Dome kultúry 25. ročník kurzu spoločenského tanca. O 17. hod. sa stretnú
účastníci kurzu pre študentov, o 17.30 hod.
zase dospelí. V minulom roku bol totiž
prvýkrát otvorený aj kurz pre manželské
páry a priateľov a všetci sa zhodli na tom,
že to boli veľmi krásne chvíle. Je známe, že
tanec, hudba a príjemná atmosféra prispievajú k celkovej relaxácii organizmu.
Preto by sme mali využívať aj tieto možnosti na povzbudenie a oddych. Okrem
spomínaných kurzov Ing. M. Danihel vedie
už dva roky aj klub spoločenského tanca
Synkopa pri MsKS, ktorý už Seničania
poznajú z nejedného spoločenského
podujatia.
Prihlásiť sa do kurzov môžete v Dome
kultúry u Márie Bezdekovej.
Viera Barošková

Rok 2003 je bohatý na historické jubileá. Po 160. výročí uzákonenia spisovnej slovenčiny
v neďalekom Hlbokom v júli t.r., prichádza 16. september, deň pravdepodobného vzniku
prvého celonárodného politického orgánu v dejinách Slovákov - Slovenskej národnej rady.
Počas jari 1848 sa ju slovenskí činitelia pokúšali ustanoviť tak, že o jej povolenie žiadali uhorskú moc. Teraz ju zriadili samostatne, bez akéhokoľvek ohľadu na názor maďarskej politiky,
proti cieľom ktorej vlastne bola ustanovená. O okolnostiach jej vzniku archívy nevydávajú
veľa informácií. Oficiálne bola pravdepodobne založená 16. 9. večer na zhromaždení asi 200
organizátorov povstania vo Viedni. Ľudovít Štúr predstavil prítomným SNR a jej zloženie. Tí
schválili SNR ako hlavný vojenský orgán povstania a dočasnú politickú reprezentáciu
Slovákov. Do jej rúk aj zložili prísahu. Hlavné velenie ozbrojeného zápasu pripadlo politickým
členom SNR - J. M. Hurbanovi, Ľ. Štúrovi a M. M. Hodžovi. Jej vojenskými členmi sa stali českí
vlastenci B. Bloudek, F. Zach a neskôr kooptovaný B. Janečka. Tajomníkmi boli menovaní štúrovci B. Nosák a D. Bórik.
KS

Ing. Milan Danihel s porotou sčítavajú,
ktoré páry dostali najviac bodov.
Foto Viera Barošková

Súbor mažoretiek
na festivale levandulí
Súbor mažoretiek TK - Gymnik Luxet
Senica, ktorý vedie už desať rokov Alena
Bukajová, dostal aj tento rok viacero ponúk
na zahraničné vystúpenia. Stále prevládajú
ponuky do Francúzska, kde sa súbor od roku
1997 pravidelne aspoň jedenkrát do roka
zúčastňuje tých najväčších celoeurópskych
festivalov v známych mestách. Hoci ponúk
ročne býva viac (niekedy 6-8), z dôvodov
finančných a časových volí súbor väčšinou
jednu dve ponuky v letných mesiacoch.
Príprava dievčat ako i celá organizačná
príprava celého zájazdu je veľmi náročná.
Veľkú úlohu zohráva pestrosť a variabilita
oblečenia, sila hudobného a tanečného prejavu. To všetko v prvom rade musí spĺňať
hlavne skupina mažoretiek. Taktiež vybrať si
dobrú dychovú hudbu v našom okolí
v počte aspoň 18 - 22 hudobníkov, čo je
v zahraničí podmienkou, je dosť veľký problém. Od roku 1993 má súbor dlhoročné
kontakty a veľmi dobré skúsenosti s detskou
dychovou hudbou Hradišťanka z Hradišťa
pri Partizánskom, ktorá ich sprevádzala aj na
tohtoročnom augustovom vystúpení v kúpeľnom meste Digne vo Francúzsku. Digne,
ktoré sa nachádza severne od prímorského
mesta Nice. Dievčatá tu absolvovali až tri
razy denne náročné vystúpenia na 57. ročníku festivalu kvetov levandulí, ktoré rozvoniavali pred vystúpeniami celými ulicami.
Mesto Digne je strediskom tzv. Levanduľových Álp. V horúcich augustových dňoch,
ktoré si vo Francúzsku vyžiadali tisícky
obetí, dievčatá povzbudzovalo potleskom
niekoľko tisíc ľudí, ktorí lemovali okraje ciest
po celom meste. Z celého sprievodu senický súbor mažoretiek zaujal najviac celé obecenstvo a hlavne organizátora festivalov
a súťaží akrobatických mažoretiek z Talianska. Naše dievčatá na budúci rok pozval na
festival do Talianska.
Atmosféra festivalu vo Francúzsku bola
výborná. TK Gymnik mal možnosť vidieť
tiež domáce súbory mažoretiek, ktoré predvádzajú hlavne náročnú techniku a obratnosť s paličkou. Okrem súborov mažoretiek
sa vo veľkom sprievode predstavili aj černošské tanečné skupiny a kapely, kapely
z Nemecka.
Po prvýkrát sa takéhoto väčšieho festivalu v zahraničí zúčastnili aj tri mladšie mažoretky zo súboru TK-Gymnik Luxet Senica
Junior, ktorý pracuje od roku 2000 tiež pod
vedením Aleny Bukajovej. Absolvovali všet-

ky náročné vystúpenia, vrátane veľkého
nočného sprievodu spolu so staršími mažoretkami. Vyrastajú z nich nádejné nástupkyne staršej kategórie. Všetky vystúpenia
zvládli na výbornú a neodradili ich ani
náročné podmienky a úlohy, ktoré boli na
nich kladené počas troch dní. Už teraz sa
tešia na ďalšie vystúpenia, kde využijú svoje
nové skúsenosti zo zahraničia. Ťažkou úlohou pre vedúcu súboru bolo pred odchodom do Francúzska vybrať tri dievčatá z 15tich mažoretiek mladšej kategórie, pretože
záujem z ich strany bol veľký. Dostali sa tam
tie najšikovnejšie a odvážne.
Na spiatočnej ceste domov sa všetci
účastníci zájazdu mali možnosť okúpať
sa v teplom mori v talianskom meste
Lignano.
Mladšie i staršie mažoretky súboru TKGymnik Luxet Senica práca s paličkou a cvičenie veľmi baví. Dievčatá takto aktívne
a rozumne využívajú svoj voľný čas.
Mažoretky mladšej vekovej kategórie čakajú
ešte ďalšie dlhé hodiny náročnejších nácvikov. Výsledky svojho snaženia predviedli
spolku so staršími mažoretkami na dostihoch v Čáčove 17. augusta. Len tvrdá práca
na tréningoch im priniesla možnosť vzornej
reprezentácie súboru a nášho mesta po
celej Európe. Vedúca súboru Alena
Bukajová dievčatám a ich rodičom touto
cestou ešte raz ďakuje.
Ak niektoré dievčatá nevedia čo s voľným
časom a budú mať vážny záujem stať sa
mažoretkou v kategórii od 9 do 13 rokov
a od 14 do 18 rokov, môžu sa prihlásiť v septembri osobne u vedúcej súboru v priestoroch telocvične Gymnázia v Senici, každý
utorok od 15.do 16. hod. , prípadne telefonicky na č. tel. 0903/378131.
ab
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Záujmové krúžky
TANEČNÁ PRÍPRAVKA
➥ pre 5 až 8-ročné deti, ktoré zatiaľ nie sú
členmi tanečných skupín, ale majú pohybové predpoklady a záujem o moderný
tanec a neskorší prestup do tanečných skupín CVČ
➥ osobitný výber ani konkurz sa nekoná,
stačí sa v CVČ len ZAPÍSAŤ
➥ tréningy 2x týždenne v CVČ
DETSKÝ REKREAČNÝ AEROBIC
(mladší, starší)
➥ pre všetkých, ktorí majú radi pohyb,
chcú si zlepšiť kondíciu alebo vyformovať
postavu, prípade prejsť v II. polroku do
tanečných skupín CVČ
➥ tréningy 2x týždenne, možnosť vystúpení
TANEČNÉ SKUPINY (moderný tanec)

➥ SONNY – Bambuľky (8 – 9 ročné deti)
➥ SONNY – Kuriatka (10 – 11 ročné deti)
➥ SONNY – JUNIOR (12 – 15 ročné deti)
➥ konkurz pre nových členov skupín je

10. septembra o 16. hod. v CVČ, so sebou
vhodnú obuv a odev (konkurz sa netýka
vekovej skupiny 12-14 ročných, Sonny junior má plný stav)
➥ rovnako sa konkurz netýka stálych členiek menovaných skupín, na prvé stretnutie budete pozvané písomne, príďte sa
však do CVČ ZAPÍSAŤ a vyzdvihnúť si prihlášku
➥ tréningy 2x týždenne v telocvični IV. a I.
ZŠ Senica a v DK
možnosti vystúpení, účasť na tanečných
súťažiach a majstrovstvách SR
MAŽORETKY - MLADŠIE

➥ pre 6 až 8 ročné dievčatá, tréningy 2x

týždenne v CVČ, možnosť vystúpení
➥ osobitný konkurz sa nekoná ! Stačí sa
zapísať v CVČ (týka sa i minuloročných
členiek)
MAŽORETKY – STARŠIE

➥ pre 8 – 12 ročné dievčatá: súbor

Stonožky (vedúca Veronika Zíšková)
➥ konkurz pre nové členky je 5. a 9. septembra o 14. hod. v CVČ
➥ stále členky – príďte sa v tieto dni zapísať a vyzdvihnúť si prihlášky
➥ možnosti vystúpení v Senici a okolí,
účasť na celoslovenskej súťaži
FOLKLÓRNY SÚBOR ROVINKA
➥ nácvik ľudových piesní, zvykov a hier
z okolia Senice, s možnosťou vystúpení
a účasti na súťaži (kroje a čižmy sú k dispozícii), súbor sprevádza heligónka
➥ pre deti od 6 do 12 rokov, radi privítame
deti nielen zo Senice, ale i z širokého
okolia
➥ hľadáme dobrých spevákov ! !
VÝUČBA HRY NA GITARE
(pre začiatočníkov)
➥ pre deti od 11 do 15 rokov a pre stredoškolákov
➥ podmienkou je vlastná (zapožičaná)
gitara a čiastočné spevácke predpoklady
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➥ obsahom výučby sú akordy, základné

rytmy, ľudová, populárna, folková a country
➥ pieseň, ovládanie rytmických nástrojov,
spev s gitarou, základy hudobnej teórie
➥ možnosť otvorenia rýchlokurzu pre
pedagógov
GITARA PRE POKROČILÝCH
➥ pre absolventov krúžkov CVČ gitara pre
začiatočníkov, ale i pre ďalších, ktorí už
ovládajú základy hry na gitaru a chcú sa
zdokonaliť
➥ obsahom barré akordy, vybrnkávanie,
náročnejšie piesne, aranžovanie piesní, príprava sólových vystúpení, žáner folk
a country, populárna i ľudová pieseň
SPEVÁCKY KRÚŽOK
➥ individuálna výučba hlasovej techniky,
nových piesní, spev na mikrofón, poloplayback, práca s rytmickými nástrojmi, spev
s gitarou, dvojhlas, možnosť založenia spevokolu, príprava vystúpení a účasť na súťažiach (sólo, duo, skupina)
➥ vedúca Mgr. Zuzana Pfeifferová, stretnutie 1 až 2 x týždenne
HUDOBNÉ SKUPINY CVČ
➥ ak si trúfate, máte nadanie, hudobné
nástroje a chuť založiť si vlastnú hudobnú
skupinu, príďte k nám do CVČ, pomôžeme vám v začiatkoch (aparatúrou i odbornou pomocou)
HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU

➥ pre začiatočníkov i pokročilých, treba

vlastnú flautu
➥ vedúci krúžku Mgr. art Martin Dudáš,
riaditeľ CVČ
VÝTVARNÉ KRÚŽKY

➥ pre deti od 5 do 15 rokov
➥ výtvarná výchova netradične, maľova-

nie na sklo, práca s voskom, a textilom,
využitie kamienkov, korálkov, gombíkov
a ďalších netradičných pomôcok, batikovanie, grafika, práca na výzdobe CVČ...
VÝROBA DIVADELNÝCH BÁBOK,
PANÁČIKOV, BÁBIK..
➥ technikou z ručného papiera, z textilu, papiera, dreva….(Ide o jeden z výtvarných krúžkov)
➥ bábiky sa pokúsime využiť do bábkového divadla, ktoré nacvičí dramatický
krúžok
➥ vhodné pre deti od 10 rokov

VÝUČBA FRANCÚZSKEHO JAZYKA

➥ pre deti - začiatočníkov i pokročilých,

prípadne i doučovanie, podľa záujmu
môže byť otvorený i kurz pre mládež a
dospelých
VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA
➥ pre začiatočníkov (deti od 10 rokov),
ktorí sa chcú učiť aj ďalší cudzí jazyk
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
pre dospelých
➥ pre začiatočníkov (podľa Učebnice pre
samoukov + kazety)
➥ pre pokročilých (pre účastníkov minuloročných kurzov CVČ)
➥ vedúca Erika Kmecová
KLUB SPRÁVNYCH DIEVČAT
(alebo BABINEC)
➥ rýchla a racionálna výživa, studená
kuchyňa, jednoduché pečenie
➥ stolovanie, aranžovanie, besedy s kozmetičkou, lekárkou a ďalšími hosťami….
PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK

➥ vychádzky, kvízy, súťaže, výroba herbárov, prikrmovanie zvierat, ekologické aktivity...
TURISTICKÝ KRÚŽOK

➥ výlety do Malých a Bielych Karpát,

práca s mapou a buzolou, uzly, značky,
morzeovka, šifry, cykloturistika..., varenie
v prírode, víkendové pobyty na chate i pod
širákom
BASKETBAL
➥ tréningy v telocvični, zápasy, streetbal
(napr. účasť na turnaji v Malackách)
➥ chlapci a dievčatá od 10 rokov

SÁLOVÝ FUTBAL
pre chlapcov od 9 rokov
➥ tréningy na ihriskách a v telocvični (v
obsahu krúžku i ďalšie loptové hry podľa
záujmu)
STOLNÝ TENIS

➥ pre chlapcov i dievčatá od 9 rokov, tré-

ningy v CVČ

PLAVECKÝ KRÚŽOK
➥ plavecký výcvik a zdokonalenie sa v plaveckých štýloch, pre deti od 7 rokov (plavci i neplavci)
KARATE

➥ pre chlapcov i dievčatá od 6 rokov
➥ tréningy 2x týždenne v telocvični III. ZŠ,

REDAKTORSKÝ A MODERÁTORSKÝ
KRÚŽOK
➥ pre záujemcov o dopisovateľskú činnosť, príspevky do tlače, tvorbu detskej
stránky do Našej Senice, o spoločenskú
komunikáciu, rozhovory s významnými
osobnosťami a o moderovanie podujatí
CVČ
➥ obsahom i podiel na príprave podujatí
CVČ

účasť na súťažiach

FILATELISTICKÝ KRÚŽOK
➥ pre deti a mládež so záujmom o filateliu (možnosť súťaží a olympiád)

HRY NA POČÍTAČI
➥ zvládnutie základnej práce s PC (inštalovanie programov a hier, ...)

ŠACHOVÝ KRÚŽOK
➥ pre deti, začiatočníkov i pokročilých, od
9 rokov, možnosť zapojenia do súťaží,
účasť na
➥ sústredeniach
➥ vedúci Ing. Rudolf Diviak
➥ príď si overiť a zlepšovať svoje logické
myslenie

Záujmové krúžky
VÝUČBA NA POČÍTAČI
➥ zvládnutie základnej práce s PC a práca
s programami:
➥ WINDOWS – tvorba nových priečinkov, inštalovanie a pod.
➥ WORD – písanie jednoduchých textov,
ich úprava, atď.
➥ EXCEL – tvorba tabuliek, vklad. vzorcov
ĽAHKOATLETICKÝ KRÚŽOK
➥ pre chlapcov a dievčatá od 9 rokov,
beh, skok do diaľky a do výšky, zlepšovanie výkonnosti, zapojenie do súťaží, v II.
polroku špecializácia podľa záujmu členov
STRELECKÝ KRÚŽOK

➥ streľba zo vzduchovej pištole
➥ technika streľby, súťaže..., vhodné pre
deti od 10 rokov

Táto základná ponuka bude v septembri rozšírená ešte o niektoré odborné krúžky (možno hip-hop, bojové umenie...) sledujte nástenky v CVČ a v školách.
Prihlášky do krúžkov a kurzov si môžete vyzdvihnúť v CVČ od 3. septembra.
Zápis do krúžkov trvá do 30. septembra denne do 17. hod.
Polročné zápisné, ktoré sa pohybuje od
200 do 400 za krúžok, treba zaplatiť najneskôr na prvom alebo druhom stretnutí
krúžku priamo vedúcemu krúžku.
Odporúčame však uhradiť poplatok
zároveň s odovzdaním vyplnenej záväznej
prihlášky do krúžku v CVČ na prvom
poschodí (do 30. septembra)
Riadnu prihlášku vypĺňajú a odovzdávajú i stáli členovia tanečných skupín.
Záujmové krúžky otvárajú činnosť od
1.októbra. Všetci členovia krúžkov budú
na prvé stretnutia pozvaní písomne.
Ďalšie podrobnosti a otázky priamo
v CVČ, tel.: 034/651 3539 (popr. mobily:
0907 774 406, 0908 110 814, 0905 131 561)

STONOŽKA SA NA VÁS TEŠÍ ! ! !

Rybárske lístky
kúpite na MsÚ
Mestský úrad v Senici oznamuje, že na
základe z. č. 246/2003, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 139 / 2002 Z. z. o rybárstve s účinnosťou od 1. augusta 2003 sú
obce a mestá vecne a miestne príslušné
vydávať rybárske lístky.
Mestský úrad v Senici vydáva rybárske
lístky v pokladni Mestského úradu v Senici
v čase pokladničných hodín.
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, položka 38
Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti
a/ štátny občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý ma na území SR povolený trvalý pobyt
1. ročný
200 Sk
2. trojročný
500 Sk
3. pre osoby mladšie ako 15 rokov 10 Sk
b/ cudzinec
1. ročný
3 000 Sk
2. na jeden mesiac
1 000 Sk
3. na jeden týždeň
500 Sk

So 100NOŽKOU do 100 RÔČKOV

50. výročie CVČ je za dverami
Ahoj deti,
verím, že ste ako ja dobre oddýchnutí, že ste sa z prázdnin vrátili opálení, vyšportovaní,
a že ste bohatší o nové zážitky, priateľstvá a nové lásky. Určite ste si užili bezstarostného „ranného" vstávania na poludnie i predĺžených nočných pobytov vonku, zažili ste veľa
pekného u starých rodičov, na dovolenkách, na kúpaliskách, v táboroch…
O to radšej (aspoň dúfam) sa teraz vraciate do školských lavíc a ste zvedaví, čo nové
tento školský rok prinesie.
Pripravená som i ja a všetci pracovníci z Centra voľného času Stonožka. Opäť máme
pre vás najmenej 100 podujatí a samozrejme množstvo záujmových krúžkov.
Už onedlho vyvrcholí 50. výročie nášho vzniku – 23. októbra vás pozveme do Domu
kultúry na Stonožkinu MEGAPÁRTY nazvanú „50 kvetov pre 100nožku".
Dovtedy sa však s nami môžete zabaviť na množstve ďalších podujatí, pripravených
práve k nášmu sviatku. Tu sú:
❏ 5. a 12. septembra o 14. hod. v CVČ
KONKURZ do súboru mažoretiek - dievčatá od 8 do 12 rokov
❏ 10. septembra o 16. hod. v CVČ
KONKURZ do tanečných skupín SONNY BAMBUĽKY (7-9 ročné deti)
A SONNY KURIATKA (10 – 11 ročné deti). So sebou vhodné obutie a oblečenie.
❏ 12. septembra o 18. hod. v CVČ
STONOŽKINA septembrová tančiareň - D.J. RASŤO (podrobnejšie na plagátoch)
❏ 19.septembra dvor U Čajkov pri CVČ o 15. hod.
STONOŽKIÁDA alebo Deň otvorených dverí
- 15.00 prezentácia krúžkov, tradičné pečenie palaciniek, výtvarná dielňa, koncert
mladých hudobníkov, nové country tance, súťaže…
- 19.00 táborák pre malých i veľkých, opekanie, pozorovanie hviezd (ďalekohľad)
- 21.00 Spievanie pod hviezdami
CHLAPCI POZOR!
Stonožka pripravuje na september mestský FUTBALOVÝ TURNAJ k 50.výročiu vzniku
CVČ: pre chlapcov 3.-4.ročníkov, pre chlapcov 5.-6. ročníkov
- pôjde o malý futbal pre 5+1 členov
- termín (v závere septembra) a miesto sa včas dozviete na vašich základných školách
(zašleme propozície a písomné pokyny)
- presné informácie sa samozrejme dozviete i v CVČ, kde sa môžete už od 8. septembra
p r i h l a s o v a ť (celé mužstvá)
Z októbrových podujatí sa môžete tešiť už na sľúbenú Stonožkinu MEGAPARTY,
ďalej na sobotňajšiu turistiku na hrad Dobrá Voda, na detský aerobic maratón…
V dňoch 10., 11., 12. a 17. septembra sa Stonožka so svojou ponukou podujatí a najmä
záujmových krúžkov na školský rok 2003/2004 predstaví na všetkých základných školách v Senici. Už sa tešíme na stretnutie s vami.
materiály o CVČ pripravila Dana Kopecká
vedúca oddelenia kultúry

Jeden z cieľov celodenných výletov Túlavého tábora CVČ v Rajeckej Lesnej, kde si od 21.
do 27. júla užívalo prázdniny 35 detí a vedúcich, bol Kľak (1365 m, Malá Fatra).
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N e o d k l a d a j t e d i e Èa k t e l e v í z o r u
- Väčšina detí vo veku do pätnásť rokov trávi veľkú časť voľného
času pred televíznou obrazovkou, v priemere 25 hodín týždenne.
Z hľadiska duševného zdravia je rozumná dávka 15 hodín. Hrané
filmy a spravodajstvo sú plné násilia, ktoré je vytrhnuté zo súvislostí. Dieťa si tak zvyká na každodenný obraz utrpenia, stáva sa
ľahostajným a menej solidárnym. Násilie proti iným ľuďom sa ho
prestáva dotýkať.
- Veľa detí vo veku do štyroch rokov nedokáže rozlíšiť medzi skutočnosťou a fikciou, a to ani po rozhovore s rodičmi.
U malých detí je televízia zdrojom „pravdivých" informácií ako to vo svete chodí.
Pri sledovaní množstva programov dieťa
nadobudne dojem, že násilie je v našom
svete každodenné a normálne a jeho
páchanie je vzrušujúce a pôsobivé. Preto
záleží na rodičoch, aby dozerali na svoje
dieťa čo a ako dlho sleduje.
- Rozhovory s deťmi a spoločné zážitky sú
tým najcennejším, čo môžete svojím
deťom dať. Televízia ani video vás nenahradí. Bola by škoda to nevyužiť. Vaše
deti budú mať lepšiu predstavivosť,
vyjadrovacie schopnosti, schopnosť
aktívne tráviť čas a nadväzovať nové kontakty s ľuďmi. Získajú schopnosť lepšie
sa v živote uplatniť.
Aj internet môže byť nebezpečný (pre deti).
- Nikdy nenahrávaj z internetu programy,
o ktorých presvedčivo nevieš či nie sú
zavírené. Rodičia môžu prísť o dôležité
informácie a ty o počítač.
- Ak s niekým komunikuješ, nikdy ne-

Výmeny evidenčných čísel
Okresný dopravný inšpektorát v Senici OR PZ v Senici oznamuje držiteľom,
resp. vlastníkom vozidiel, že dňom 31.
12. 2004 končí platnosť dokladov o evidencii vozidiel a tabuliek s evidenčným
číslom (štátnych poznávacích značiek)
vydaných pred 1. aprílom 1997. Žiadame
všetkých vlastníkov, resp. držiteľov vozidiel, ktorí majú doklady o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom vydané
pred 1. aprílom 1997, aby sa priebežne
dostavovali na okresný dopravný inšpektorát za účelom ich výmeny, a tak sa predišlo značnému množstvu žiadateľov
o výmenu dokladov o evidencii vozidla
a tabuliek s evidenčným číslom v druhej
polovici roku 2004.
Pri žiadosti o výmenu dokladov o evidencii vozidla a tabuliek s evidenčným číslom je potrebné na okresnom dopravnom
inšpektoráte predložiť doklad totožnosti,
vyplniť potrebné tlačivá, predložiť doklad
o zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie
o kontrole technického stavu, technický
preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla,
úradne overené splnomocnenie ak je držiteľ resp. vlastník zastupovaný, umožniť
porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle
a odovzdať pôvodné evidenčné čísla (štátne poznávacie značky).
Mgr. Marek Mach
Riaditeľ ODI
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súhlas so stretnutím s ním, ak ste sa spoznali len prostredníctvom počítača bez
toho, aby o tom vedeli tvoji rodičia.
Ak rodičia s takýmto stretnutím súhlasia,
popros ich, aby na schôdzku išli s tebou.
Dohodni si toto stretnutie na verejnom
a rušnom mieste.
Nikdy neposielaj po sieti svoju fotografiu
bez vedomia rodičov.
Keď komunikuješ na sieti, pamätaj, že
hovoríš s cudzincom. Ľudia bývajú často
iní ako tvrdia, že sú.
Ak ti niekto cez internet povie niečo
nepríjemné, okamžite to povedz rodičom
a preruš spojenie.
Neodpovedaj na správy, z ktorých cítiť
hnev a zlosť.
Nemôžeš sa síce chrániť od takýchto
správ, aby si ich prijal, ale nemusíš na ne
reagovať a odpovedať.
Pamätaj, že nie všetko čo sa na Internete
dozvieš, musí byť pravda. Ak nemáš istotu, opýtaj sa rodičov alebo učiteľa.
Ak sa niečo zdá byť veľmi dobré
a výhodné, buď opatrný, lebo zvyčajne
to tak nie je a niekto ťa chce len nalákať
na niečo, čo by si inak neurobil.
Časté a dlhodobé používanie počítača
alebo televízora môže ohroziť tvoj zrak.
Používaj tieto zariadenia s mierou. Keď
budeš starší, budú hry ešte lepšie.

Mestská polícia zasahovala
Chceli sa kúpať. Na základe telefonického oznámenia 7. augusta o 22.40 hod.
hliadka MsP prichytila na kúpalisku skupinku maloletých a mladistvých osôb, ktoré
neoprávnene vnikli na pozemok mesta.
Policajti v prípade maloletých prejednali
vec s rodičmi a mladistvých potrestali blokovým konaním.
Nezmestili sa do kože. Na operačné
oddelenie MsP bol 8.augusta o 0.40 hod.
prijatý telefonát bol z rekreačnej oblasti
Kunov, že pred bufetom je roztržka. Na
mieste hliadka MsP zistila, že prišlo ku konfliktu medzi štyrmi mladými mužmi. Pretože
jeden z účastníkov odmietol preukázať
totožnosť, bol hliadkou za pomoci miernejších donucovacích prostriedkov predvedený na zistenie totožnosti. Prípad bol riešený
na mieste hliadkou v blokovom konaní.

Bocianie hniezda
Na internetovej stránke www.sovs.sk je
publikovaný atlas hniezd bocianov bielych.
Nachádza sa v ňom 1 644 hniezd roztrúsených v 950 obciach a mestách
Slovenska. Nechýba v ňom ani bocianie
hniezdo v Čáčove. Bociany sem prilietajú
pravidelne už asi 10 rokov.

Zdravotnícke okienko
Dieťa a choroba
Deti a choroby akosi prirodzene patria
k sebe. V tejto súvislosti často skloňované
slovo imunita znamená rozpoznanie cudzieho telesa (baktérie, vírusy) a jeho zničenie. Zároveň uvedie do chodu mechanizmy, ktoré umožnia v budúcnosti eliminovať konkrétneho pôvodcu choroby,
rýchlejšie a efektívnejšie. Imunita je zhruba ustanovená pri narodení, ale dolaďuje
sa počas celého života.
Maximum chorobnosti je vo veku
medzi 3. a 6. rokom života dieťaťa. Väčšinou súvisí so začleňovaním dieťaťa do
kolektívu. V tomto veku je 5 až 6 horúčkových ochorení do roka u dieťaťa normou a nie niečím neobvyklým.
Na možnú vrodenú poruchu imunity
poukazujú skôr hnisavé zápaly stredného
ucha a kože.
Po 6. roku života sa chorobnosť prudko
redukuje, dieťa je choré v priemere raz do
roka alebo raz za dva roky. S nástupom
puberty, prudkým rastom a hormonálnymi
zmenami okolo 11. až 13. roka stúpa aj
chorobnosť. Dieťa je vnímavejšie na choroby a odolnosť prechodne klesá.
Drvivá väčšina chorôb v detstve je prenosných, spôsobeným baktériami a vírusmi. Chrániť pred nimi sa dá viacerými
spôsobmi, napríklad očkovaním (proti
chrípke, pneumokokom, meningokokom),
režimovými opatreniami a zvyšovaním
imunity.
K režimovým opatreniam patrí vyhýbať
sa miestam so zvýšeným rizikom nákazy
(miesta, kde sa zhromažďuje väčší počet
ľudí, najmä v období zvýšeného výskytu
respiračných ochorení - kiná, hromadná
doprava, obchody a podobne), časté vetranie, pravidelné upratovanie, zvlhčovanie
vzduchu, primeraná teplota. Posilňovať
odolnosť môžeme po celý život. Začíname
prirodzenou výživou - dojčené deti sú
odolnejšie ako nedojčené. Pravidelné otužovanie je najlepšie denným pobytom na
čerstvom vzduchu za každého počasia,
dostatočným prívodom vitamínov, stopových prvkov a kvalitných bielkovín, najlepšie z prirodzených zdrojov.
Vedúcim príznakom ochorenia u dieťaťa je teplota. Je jedným z mechanizmov
nešpecifickej imunity. Pri teplotách medzi
38 a 39 stupňov Celzia sa tvorí najviac
protilátok a biele krvinky, prirodzené zabíjače baktérií a vírusov, sú najaktívnejšie.
Zvyšuje sa aj celková látková premena,
preto teplotu paušálne neznižujeme, ale
priebežne kontrolujeme. Zasahujeme až
keď prestreľuje nad 39 - 40 stupňami
Celzia. A to buď farmakologicky (Paralen,
Ibuprofen, Aspirín) alebo fyzikálne ochladzovanie studenými zábalmi, sprchovaním vlažnou vodou studeným prúdiacim vzduchom a chladenými nápojmi.
Pokiaľ teplota po 1-2 dňoch neklesá, ale
naopak stúpa, pridá sa kašeľ alebo iné príznaky, treba navštíviť svojho detského
lekára.
MUDr. Zdeněk Šulek
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Karatisti Hanko kai Senica majú za
sebou neobyčajne úspešnú sezónu 20022003, v ktorej získali medaily na európskych i svetových šampionátoch. Počas
nabitého súťažného ročníka štartovali
a víťazili na najvýznamnejších turnajoch od
Estónska cez Nemecko, Holandsko,
Belgicko až po exotické Mexiko. Na základe výborných výsledkov sa do reprezentácie dostali šiesti pretekári - D. Šebeš 11 r.,
G. Lišková 12 r., Z. Lišková 13 r., E.
Hrušecká 19 r., M. Vašeková 20 r. a P. Nová
25 r. Senica patrí medzi slovenskú i európsku špičku v tomto zaujímavom športe
a bojovom umení. Stala sa liahňou mladých
talentov, čo je na 20 tisícové mesto naozaj
zaujímavé.
Umiestnenie pretekárov Hanko kai Senica
A) Majstrovstvá sveta, Európy a Slovenska
- ME seniorov 4. 5. 2002 Tallin
(Estónsko) - 1. m. Petra Nová, kata ženy
- ME juniorov 14. - 16. 2. 2003 Wroclav
(Poľsko) - 1. m. Lucia Povalačová,
kumite, 3. m. Mirka Vašeková, kata
- Akadem. majstrovstvá sveta august
2002 Puebla (Mexiko) - 3. m. Petra Nová
- ME regiónov 7. 6. 2003 Oviedo (Španielsko) - 3. m. ženy SR kumite (Lucia
Povalačová)
- M-SR seniori 29. 3. 2003 B. Bystrica 3. m. Erika Hrušecká, kata ženy
- M-SR juniori 14. 12. 2002 Žilina
1. m. M. Vašeková, kata
2. m. E. Hrušecká, kata
- Akademické M-SR 2003 B. Bystrica
1. m. M. Vašeková
- M-SR žiaci 17. 5. 2003 N. Mesto
1. m. Gabriela Lišková, kata, kumite
2. m. Zuzana Lišková, kata
2. m. Daniel Sebeš, kata
3. m. Monika Čulenová, kumite, kata
3. m. Peter Dermek, kata
- M-SR 16. 3. 2003 Myjava v štýle šito ryu
1. m. Boris Thebery, kata
1. m. Z. Lišková, kata
1. m. E. Hrušecká, kata
1. m. M. Vašeková, kata
3. m. Michal Toure, kata
3. m. Vitalij Zanyk, kumite

Erika Hrušecká

Úspešní pretekári Hanko kai: najvyššie
Michal Toure, vpravo Mirko Balogh, vľavo
M. Horný z Holíča
-

M-ČR 2003 - 1. m. P. Nová, kata ženy
Okrem šampionátov štartovali pretekári
na turnajoch doma aj v zahraničí, ktoré slúžili hlavne na testovanie formy.
B) Turnaje v zahraničí a na Slovensku
- Európsky pohár 15. 6. 2002 Bratislava
1. m. E. Hrušecká
2. m. G. Lišková
- World cup 14. 9. 2002 Liege (Belgicko)
2. m. G. Lišková
3. m. Z. Lišková
3. m. M. Vašeková
- Czech open 2002, jeseň Ml. Boleslav
(ČR) - 1. m. Z. Lišková, E. Hrušecká, M.
Vašeková
2. m. G. Lišková, kata
3. m. G. Lišková, kumite
- Pohár SNP 28. 9. 2002 B. Bystrica
1. m. P. Nová
2. m. M. Vašeková
3. m. E. Hrušecká
- Grand Prix Bohemia 2. 11. 2002, Brno
(ČR)
1. m. P. Nová
2. m. M. Vašeková
- Moravia cup 16. 11. 2002, Kopřivnice (ČR)
1. m. Z. Lišková
2. m. G. Lišková
- Venezia cup 8. 12. 2002 Benátky
(Taliansko) - 3. m. P. Nová
- Vianočný pohár 11. 1. 2003 Oplotnica
(Slovinsko) - 1. m. M. Vašeková
- Majstrovstvá Holandska 30. 3. 2003
Haag (Holandsko)
1. m. E. Hrušecká
1. m. G. Lišková
2. m. M. Vašeková
3. m. Z. Lišková
3. m. M. Čulenová
3. m. družstvo kata žiačky
- Krokoyama cup 26. 4. 2003 Koblenz
(Nemecko)
1. m. E. Hrušecká
2. m. M. Vašeková
2. m. P. Dermek
- Zvolen cup 3. 5. 2003
1. m. M. Toure
1. m. G. Lišková
- Funakoši cup 21. 6. 2003 Česká Lípa
(ČR)

Šport

1. m. Z. Lišková 2x
1. m. P. Dermek
2. m. G. Lišková 2x
2. m. D. Sebeš
3. m. M. Čulenová
1. m. družstvá žiačky
2. m. družstvá chlapci

Úspešná sezóna
senického karate

Pretekári a tréneri sa zúčastnili aj seminárov a sústredení s viacerými európskymi
a svetovými majstrami – Minobu Miki 8.
Dan Japonsko, Antonio Seba 6. Dan Španielsko, Herbert Haas Nemecko, Klaudio
Farmadín SR a reprezentačných i klubových, tradičných sústredení.
Na zahraničných turnajoch výborne
reprezentovali Senicu a Slovensko i rozhodcovia Hanko kai, dvaja z najvyššou 1.
triedou a jeden z 2. triedou. Najúspešnejší
karatisti Hanko kai bývajú pravidelne oceňovaní medzi najlepšími športovcami
mesta, v roku 2003 až piati. Aktívne sa
zúčastňujú akcií v Senici ako Challenge day
a rôznych vystúpení. Patria medzi výborných žiakov a vďaka disciplíne a zákonom
o neútočení a sebaovládaní prevzatých
z bojového umenia, karate budhistických
mníchov, nemajú problémy doma ani na
ulici.
Záujemcovia z radov mladých nadšencov o staré bojové umenie bez zbrane –
karate, sa môžu prihlásiť od 16. septembra
na III. ZŠ v Senici na Sadovej ul. Školské
športové stredisko Hanko kai karate klubu
poriada nábor pre začiatočníkov už od 6.
rokov. Kvalifikovaní tréneri na tréningoch
v utorok a štvrtok od 18. do 19.30 hod. hravou formou zasväcujú malých nadšencov
do tajov jedného z najpopulárnejších
a finančne pritom najlacnejších športov.
Pod dohľadom MUDr. Martina Čulena,
prezidenta Slovenskej federácie klubov
karate a člena direktoriátu WKF (Svetovej
federácie karate), začnú novú sezónu karatisti sústredením na Kunovskej priehrade
29. - 31. 8. Počas leta sa slovenské reprezentantky juniorky zo Senice tvrdo pripravovali na jeseň, ktorej vrcholom budú juniorské Majstrovstvá sveta v Marseille
v októbri vo Francúzsku.
E. Jareč

Seničanky na turnajoch
Volejbalistky VC SH Senica sa po letnej prestávke predstavili na silne obsadenom medzinárodnom turnaji v Belušských Slatinách pri Púchove. Nakoniec
skončili na 8. mieste. Treba však podotknúť, že Seničanky odohrali celý turnaj len
s 8 hráčkami, pretože Podová a Koleňáková sa pripravujú s reprezentáciou na ME.
Druhý turnaj absolvovali v sobotu 23.
augusta na senických antukách pri športovej hale. Po troch víťazstvách a dvoch prehrách skončili na treťom mieste. Vedenie
volejbalového klubu pozýva svojich fanúšikov na ďalšie turnaje, ktoré sa uskutočnia
v senickej športovej hale. 13. - 14. 9. sa
bude hrať turnaj žien s názvom Veľká cena
Senice, na ktorom sa predstavia aj medzinárodné mužstvá. 20. - 21. 9. sa bude
konať turnaj junioriek - Pohár Záhoria
a tretí turnaj odohrajú žiačky 27. - 28. 9.
pod názvom Festival mládeže.
Ivan Tobiáš
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Senické ženy opäť získali titul majstra Slovenska
V dňoch 2. a 3. augusta sa v Lipanoch
konalo republikové kolo Previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov
(DHZ). Družstvo DHZ žien zo Senice
prišlo obhajovať titul majsteriek
Slovenska v hasičskom športe z roku
2001. Obhajoba nebola ľahká. Čo všetko tomu predchádzalo?
Na okresnom kole Previerok pripravenosti DHZ v okrese Senica, ktoré sa konalo 22. júna v Štefanove, sa súťažilo v štafete 8 x 50 m a v požiarnom útoku. Časy
týchto dvoch disciplín sa sčítavali. Senické
ženy dosiahli vo svojej kategórii najlepší
čas, čo im prinieslo prvé miesto a tým aj
postup do krajského kola Previerok pripravenosti DHZ v Trnavskom kraji. Do
Moravského Svätého Jána si 12. júla prišlo zasúťažiť 7 ženských družstiev, víťazov
okresných kôl, na veľmi dobrej úrovni.
Okrem žien bojovali o dobré umiestnenie
i muži, dorastenky a dorastenci. Ženy
z Dobrovoľného hasičského zboru Senica
opäť zabojovali a dokázali, že sú najlepšie
v Trnavskom kraji. Právom im výsledným
časom 115,25 sek. patrilo prvé miesto. Na
popredných miestach a postup do republikového kola Previerok pripravenosti DHZ
v Lipanoch si odniesli v rámci Trnavského
kraja aj muži z DHZ Sobotište, dorastenky
z DHZ Moravský Svätý Ján a dorastenci
z DHZ Sobotište.
Čo nasledovalo do konania republikového kola? Boli to tvrdé tréningy, ktoré mávali ženy z DHZ Senica trikrát do týždňa pod
vedením trénera Jozefa Slobodu. Trénovali
štafetu na štadióne v Senici spolu s DHZ
Sobotište a DHZ Moravským Svätým
Jánom, aby súťažili vo dvoch dráhach
a spoločne sa ťahali na jednotlivých úsekoch. Ďalej to boli tréningy požiarneho
útoku s vodou, ktorý robili aj 5-6 krát za
sebou, aby dosiahli čo najlepší čas. Táto
tvrdá príprava ženského družstva nadväzovala na predchádzajúcu, keď už od jesene
minulého roka a celú zimu chodievali raz
do týždňa do telocvične III. ZŠ a na jar trénovali na bicykli spolu s trénerom.
Dobrovoľní hasiči od nepamäti patrili
v obciach a mestách k tým, pre ktorých
obetavosť, nezištná pomoc, humanita,

Úvodný nástup senického družstva žien.
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odbornosť boli vecou samozrejmou. Bolo
tomu tak aj na republikovom kole
Previerok pripravenosti DHZ v Lipanoch,
kde sa zúčastnilo po 8 víťazov krajských
kôl v kategóriách muži, ženy, dorastenky
a dorastenci. Už z pohľadu na všetky súťažiace družstvá bolo vidieť, že všetky DHZ
venovali veľa hodín fyzickej príprave, ako
aj technickej pripravenosti svojich strojov,
o čom svedčili aj výborné súťažné výkony.
Zo všetkých výkonov prýštila veľká zanietenosť, obetavosť a ochota pomáhať pri
záchrane ľudských životov a majetku.
Seničanky to mali veľmi ťažké, lebo
chceli skutočne dokázať, že titul majstra
Slovenska z roku 2001 si skutočne zaslúžili a chceli ho aj obhájiť. Priali im to skutočne všetci Záhoráci, ktorí sedeli v obecenstve, a nebolo ich málo. Vytvorili perfektnú
atmosféru a dokázali senické ženy
povzbudzovať tak, že pokrikmi pridaj,
ideš, makaj..... ich dohnali až na prvé miesto. Bojovali zo všetkých síl a štafetu 8 x 50
m dokázali zabehnúť za 81,39 s a požiarny útok s vodou urobili za 27,36 s. Týmto
dosiahli celkový čas 108,75 sekundy, čím
sa dostali na prvé miesto a opätovne získali titul majstra Slovenska v hasičskom
športe za rok 2003. Na druhom mieste sa
umiestnili ženy z DHZ Rybany s výsledným časom 111,92 s a na 3. mieste ženy
z DHZ Danišovce s výsledným časom
112,71 s. V kategórii mužov sa na prvom
mieste umiestnil DHZ Sobotište s výsledným časom 90,68 s, na 2. mieste DHZ
Lesíček s výsledným časom 92,14 s. a na 3.
mieste DHZ Topoľčianky s výsledným
časom 92,91 s.
Na záver chcem za Dobrovoľný hasičský zbor Senica poďakovať trénerovi
Jozefovi Slobodovi za obetavosť a všetok
voľný čas, ktorý venoval družstvu žien
DHZ, mužskému kolektívu hasičov, ktorý
sa staral o požiarnu techniku, Mestu
Senica za pomoc pri zabezpečení dopravy do Lipan a nákup výstroja pre ženy a riaditeľovi Autoškoly PROGRESS Ing.
Križanovi za finančný a motivačný príspevok pre ženy z DHZ Senica.
Jarmila Drinková
predsedníčka DHZ Senica

AEROBIK S ANDY
pozýva od 2. septembra na nasledovný
program cvičenia
V mestskej športovej hale Senica:
- pondelok od 19.30 do 20.30 hod.
HI-LOW AEROBIC – kombinácia rôznych
aerobikových krokov do zaujímavých zostáv
na odreagovanie sa a zvýšenie kondície.
- streda od 19.30 do 20.30 hod.
INTERVAL BODYWORK – striedanie jednoduchých aerobikových krokov vo vyššom tempe s posilňovacími blokmi zameranými hlavne na problémové zóny: brucho,
zadok, stehná. Vhodné aj pre úplných začiatočníkov.
- nedeľa od 18.30 do 19.30 hod.
EXPANDERS BODYSTILING – celá hodina
zameraná na posilnenie celého tela (spevnenie a vytvarovanie) pomocou gumových
expanderov – úplná náhrada posilňovne.
Expandery k dispozícii – 70 ks.
POZOR! 7. septembra 2003 cvičenie nie je.
V telocvični SOU Senica:
- utorok a štvrtok od 19.30 do 20.30 hod.
STEP AEROBIC – zostavy na malom schodíku – cvičenie porovnateľné s behom,
zamerané na spálenie tuku a posilnenie
najmä stehien a zadočku.
V telocvični III. ZŠ Senica:
- štvrtok od 19.30 do 20.30 hod.
CARDIO KICK BOX AEROBIC – cvičenie vo
vysokom tempe s využitím úderov a kopov –
ohromný výdaj energie. Vhodné pre všetkých, ktorý sa chcú poriadne zapotiť.
Vstupné na všetky hodiny 30 Sk.
Možnosť zakúpenia permanentky.

Kam na turistiku
V dňoch 6. a 7. septembra organizuje
Klub slovenských turistov Jablonica regionálny cykloturistický zraz v Malých Karpatoch.
Sobota 20. septembra je v turistickom kalendári rezervovaná pre pochod Po stopách
Márie Terézie, ktorý sa uskutoční v Holíči.

Na dostihoch
pekná návšteva
V nedeľu 17. augusta usporiadalo PD
Senica v Čáčove dostihový deň, ktorý navštívilo okolo päť tisíc ľudí. Čakalo na nich 7
rovinových a 1 prekážkový dostih.
Z ôsmich pretekov ostalo na Záhorí sedem
prvenstiev, z toho v Senici dve.
Výsledky dostihov:
1) Cena Senickej mliekarne - 1. miesto
Brithney, dž. J. Línek, PD Senica
2) Cena Agropotravinár Senica - 1. miesto
Ma Luba, dž. R. Mališka, Patrik Senica
3) Cena V a V Slovakia s. r. o. Senica - 1.
miesto Borsalina, dž. J. Línek, PD Senica
4) Cena Agrostav, a. s. Senica - 1. miesto
Hoky, dž. M. Cagáň, Šara Holíč
5) Cena Insemas s. r. o. Lučenec - 1. miesto
Kymarron, dž. Z. Šmida, Kuchyňa
6) Cena Schaumann Slovensko s. r. o.
Bratislava - 1. miesto Tourvillas, dž. P.
Kubík, Jarínek Bratislava
7) Cena PD Senica - 1. miesto Vitana, dž. P.
Kubík, Ranč u Dúnarú V. Leváre
8) Cena Alchem Senica - 1. miesto Velvet,
dž. J. Brečka, PD B. Mikuláš
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12.9.
25.9.
29.9.

Uzavreté manželstvá
Marek Pavlík a Marcela Smýkalová
Jozef Fábik a Silvia Borguľová
Marian Iovdij a Ing. Alexandra Filípková
Jozef Dermek a Zlatica Šalíková
Július Ágh a Mgr. Oľga Kĺčová
Stanislav Hyža a Lucia Ambrová
Viliam Malár a Žaneta Klimentová
Miroslav Danihel a Petra Kalayová
2.
4.
5.
8.
13.
14.
15.
18.
18.
19.
23.
29.
30.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

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

Opustili nás
Ľudmila Kuklišová, J. Kráľa 738
vo veku 81 rokov
Pavel Czobor, Moyzesova 834
vo veku 71 rokov
Imrich Holásek, Štefánikova 1377
vo veku 57 rokov
Peter Hasl, Železničná 438
vo veku 82 rokov
Miloš Jankových, Dr. I. Horvátha 900
vo veku 53 rokov
Zdenka Harčariková, Čáčov 75
vo veku 56 rokov
Vladimír Horňák, Kalinčiakova 296
vo veku 67 rokov
Ján Filipek, Hurbanova 505
vo veku 86 rokov
Emília Kalamenová, Hviezdoslavova 472
vo veku 79 rokov
Michal Slezák, Štefánikova 1377
vo veku 89 rokov
Anna Šipkovská, Štefánikova 1377
vo veku 83 rokov
Mária Búzková, Tehelná 413
vo veku 67 rokov
Terézia Juračková, Štefánikova 1377
vo veku 84 rokov
Zdenka Zemanová, Štefánikova 701
vo veku 52 rokov
Emília Petráková, S. Jurkoviča 1202
vo veku 65 rokov
Jozef Burian, Čáčov 172
vo veku 71 rokov
Kristína Mikulíková, Štefánikova 1377
vo veku 92 rokov
Anna Martišiaková, Štefánikova 1377
vo veku 80 rokov

o 21. hod. koncert Supple People
o 19. hod. Radošinské naivné divadlo - Kronika komika
o 17. hod. Koncert skupiny Scream

Využite ponuku kurzov

Narodili sa
Sabina Mastihubová, Hollého 751
Anton Havlíček, Hviezdoslavova 470
Samuel Ondrčka, Palárikova 304
Simona Srnková, Palárikova 292
René Daniel, Čáčov 69
Oliver Kolárik, Komenského 935
Gabriela Gegušová, Robotnícka 116
Martina Černeková, J. Mudrocha 1353
Tomáš Hyža, Štefánikova 725
Dominika Kalayová, J. Kráľa 734
Natália Tytykalová, Hviezdoslavova 470
Emma Májková, Štefánikova 702
Karolína Karvašová, Kunov 164

Info kútik

Podujatia v Dome kultúry

Spoločenská kronika

3. 7. 2003
9. 7. 2003
10. 7. 2003
11. 7. 2003
11. 7. 2003
17. 7. 2003
17. 7. 2003
19. 7. 2003
19. 7. 2003
19. 7. 2003

V školskom roku 2003/2004 Mestské kultúrne stredisko Senica
pripravuje pre verejnosť opäť bohatú ponuku kurzovej činnosti.
MsKS určuje kurzový poplatok v takej výške, aby boli pokryté všetky náklady spojené s kurzom, ale zároveň bol prijateľný pre občanov.
O ponúkanej kurzovej činnosti získate bližšie informácie u M.
Bezdekovej v MsKS (tel. 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.

Chcete mať ortofotomapu?
Minulý rok veľkú pozornosť verejnosti vyvolala ortofotomapa
Senice, ktorá sa objavila v meste v reklamných vitrínach. Na základe
záujmu občanov o ortofotomapu sa dala urobiť jej dotlač.
Ortofotomapy Senice predáva informačná kancelária Infosen na
autobusovej stanici za 250 Sk.
bar

20. 7. 2003
24. 7. 2003
25. 7. 2003
25. 7. 2003
28. 7. 2003
29. 7. 2003
29. 7. 2003
31. 7. 2003

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

AKCIA
čistenie zimných kabátov a búnd do 3 dní
Od 19. 6. do 15. 9. len za 79 Sk
Rýchločistiareň na autobusovej stanici v Senici

Knižnica v Kunove zatvorená
Záhorská knižnica v Senici oznamuje svojim čitateľom, že
pobočka v miestnej časti Kunov je z a t v o r e n á. O ďalšom
postupe budeme čitateľov priebežne informovať. Zatiaľ im ponúkame výpožičné služby v priestoroch centrálnej knižnice v Senici.
Za pochopenie ďakujeme.

Okienko JDS
V septembri chce naša MO osláviť 10. výročie existencie Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici za účasti 113 zakladajúcich členov.
Posedenie v hoteli Branč pri živej hudbe sa uskutoční 18. septembra o 15. hod.

M.S.

Poradňa pre verejnosť
Služby Poradne pre verejnosť, ktorá je občanom bezplatne prístupná každý posledný utorok v mesiaci, využívajú v hojnom počte
aj obyvatelia okolitých obcí. Odborníci poradia klientom v právnej,
sociálnej, psychologickej a všeobecnej osobnostnej problematike.
Odborníkov môžete vyhľadať 30. septembra od 13. do 18. hod. vo
veľkej zasadačke MsÚ na prízemí.
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Začiatky filmových predstavení o 19,30 hod.
✓ Streda 3. septembra
HODINA PRAVDY
Americký kriminálny film. Ako detektív musí chytiť vraha. Ako otec
musí chrániť syna, ktorý je hlavným podozrivým. Len tridsať minút
od Manhattanu leží Long Beach-kedysi výletné letovisko vyhľadávané rodinami s deťmi, dnes bezútešné útočisko narkomanov
a bezdomovcov.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 108 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 5. septembra
O 28 DNÍ
Hol./UK/USA sci-fi. Dni sú zrátané 1.deň: expozícia, 3.deň: infekcia, 8.deň: epidémia, 15.deň: evakuácia, 20.deň: devastácia
Teraz... Skupinka aktivistov, ktorá bojuje za práva zvierat, vtrhne
do laboratória, kde vedci skúmajú opice, infikované besnotou.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 112 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 6. a nedeľa 7. septembra
KAMEŇÁK
Česká komédia Zdeňka Trošku. Film Kameňák nadväzuje svojou
poetikou a svojím humorom na predchádzajúce filmy, ako napr.
Slunce, seno, jahody. Je to bláznivá česká komédia s ľudovými prvkami a ľudovým humorom.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min.
✓ Utorok 9. a streda 10. septembra
TERMINÁTOR 3: VZBURA STROJOV
Americká akčná sci-fi. Arnold Schwarzenegger na záchrannej misii
v najnovšom pokračovaní slávneho Terminátora!
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 103 min.
✓ Piatok 12. septembra
ZLOČIN JE EXTRÉMNY ŠPORT
Francúzsko/VB/Kanada - akčný film. Ak máš na to, urobiť banku
po svojom, máš prachy na čokoľvek. Traja kamaráti a ich priateľka
majú v živote jedinú vášeň: rýchlosť. Na snowboarde aj na korčuliach sa menia na partiu, ktorá vyznáva maximálne riziko: ich heslom je rýchlosť a odvaha.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 83 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 13. a nedeľa 14. septembra
RÍMSKE PRÁZDNINY
Americká romantická komédia.
Najväčšie riziko na dobrodružstve je, ak ho vôbec nezažijete.
Romantická komédia o výlete do Ríma a o tom, že hádzať mince
do fontány sa vypláca.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 94 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 16. septembra
ŠTVANEC
Americký thriller. ... a jeho lovec. Kosovo 1999. Albánski civilisti sú
vystavení krutostiam srbských vojakov. Jeden z amerických vojakov v troskách zničeného domu zneškodní srbského dôstojníka. Je
vyznamenaný, ale jeho čin ho prenasleduje ako nočná mora.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 94 min., PREMIÉRA
✓ Streda 17. septembra
CHALANI TO TIEŽ CHCÚ... ...A STÁLE !
Nemecká tínedžerská komédia. Český dabing. Stredoškolák Flo
prekonal pohnutú pubertu a pomaly začína tušiť, že ani v ďalšej
časti svojho sexuálneho života nebude mať na prsiach ustlané.
Jeho penis sa nevyberavo dožaduje pozornosti a Flo síce veľmi
dobre vie, čo by mal a chcel robiť, ale vôbec nevie ako na to.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 87 min.
✓ Piatok 19. septembra
SEXI KOSŤ
Americká bláznivá komédia. Ako by ste sa tvárili, keby ste sa prebudili ako muž? Komédia o tom, ako sa bezstarostné dievča jedného rána zobudí a zistí, že jej najťaživejšia nočná mora sa stala
realitou – ocitla sa uväznená v tele upoteného chlapa...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 101 min.

✓ Sobota 20. a nedeľa 21. septembra
PO ČOM DIEVČA TÚŽI
Americká tínedžerská komédia. „Prečo by si zapadala, keď si sa
narodila na to, aby si vyčnievala". 17 ročná Daphne má všetko, po
čom túži každé dievča. Ale aj napriek týmto sľubným vyhliadkam
sa cíti neúplná. Nasadne do lietadla, smerujúceho do Londýna, aby
tu našla svojho dlhochýbajúceho otca.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 23. a streda 24. septembra
KEN PARK
Americký erotický thriller. Vášeň, erotika, prázdnota. Film bol pre
svoju odvážnosť v USA zakázaný do kinodistribúcie.
Necenzurované.
Film rozpráva príbeh 4 mladých priateľov, ktorí sa bezcieľne potulujú životom.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 18 r., 96 min.
✓ Piatok 26. a nedeľa 28. septembra
LARA CROFT TOMB RAIDER: KOLÍSKA ŽIVOTA
Akčný film VB/USA. Angelina Jolie znovu zachraňuje svet. Vo svojom prvom filmovom dobrodružstve bojovala Lara Croft o magický Trojuholník sveta. Ani tentoraz nemá sexuálne príťažlivá superhrdinka ľahkú úlohu. V srdci Afriky, v mieste zvanom Kolíska života, je ukrytá Pandorina skrinka, ukrývajúca najtemnejšie sily diabla,
aké kedy ľudstvo poznalo. Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 127
min., PREMIÉRA
P O Z O R !!! FILM PINOCCHIO PREMIETAME UŽ O 18,00 hod.
✓ Utorok 30. septembra
PINOCCHIO
Talianska rozprávka pre malých i veľkých. Slovenský dabing. Jedna
z najznámejších a najobľúbenejších rozprávok – klasický príbeh
drevenej bábky, ktorá ožije. Pinocchia – napriek neustálej pomoci
krásnej a dobrej Modrej víly a otca Gepetta – vedie jeho zvedavá
a neposedná povaha z jedného neuveriteľného dobrodružstva do
druhého.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 108 min., PREMIÉRA

Predaj vstupeniek iba v pokladni kina v čase od 18,30 do 19,30
hod., kedy je aj predpredaj vstupeniek na jeden týždeň dopredu.
Vstup do kinosály počas predstavenia je zakázaný ! Zmena programu sa vyhradzuje.

Klub z d r a v i a pokračuje
V Múzeu L. Novomeského od septembra budú pokračovať
prednášky Klubu zdravia. Prvá bude 24. septembra o 18. hod.
Cyklus prednášok New start bude zameraný nielen na zdravú
výživu, ale i na ostatné faktory, ktoré majú vplyv na zdravie človeka. Prednášky sa budú konať každé dva týždne.

Odstávka plavárne
Z dôvodu vykonávania pravidelných opráv a úprav bude plaváreň (krytý bazén) ZATVORENÁ od 2. do 26. septembra. Počas
odstávky budú prevádzkové hodiny v saune, fitness a soláriu
nasledovné:
SAUNA:
ženy – utorok, štvrtok, sobota: od 14.00 do 20.30
muži – pondelok, streda: od 14.00 do 20.30,
nedeľa: od 10.00 do 17.00, piatok: zatvorené
FITNESS:
ženy – utorok, štvrtok, sobota: od 17.00 do 20.00
muži – pondelok, streda: od 17.00 do 20.00
piatok, nedeľa: zatvorené
SOLÁRIUM: počas prevádzkových hodín sauny
KRYTÝ BAZÉN: bude opäť v prevádzke od 27. septembra.
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