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S E N I C A

Opäť v škole

„V septembri 2001 sa v Senici stretli predstavitelia okresných vojenských správ z Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja, aby si na spoločnom podujatí pripomenuli
50. výročie vzniku. Po dvoch rokoch konštatujeme, že vojenské správy na úrovni okresov sú od 1. októbra 2003 minulosťou. Stalo sa tak na základe zákona č.330/2003 Z.z.,"
povedal riaditeľ Územnej vojenskej správy Senica Ján Kubek.
Poďakoval všetkým terajším i predchádzajúcim pracovníkom
za prácu, ktorú na jednotlivých postoch vykonávali. Tieto
slová odzneli 25. septembra na pôde radnice, kde ich
v obradnej miestnosti prijal primátor mesta Ľubomír Parízek.
(pokračovanie na str. 2)

Do krajiny zavítala jeseň s plnou
nošou farebných listov. Píše sa
v nich o všeličom: ako sa teplé dni
babieho leta striedajú s vetrami,
ako sťahovavé vtáky notujú rozlúčkovú melódiu v osnovách telefónnych drôtov, ako zber úrody korunuje úsilie hospodárov...
Jeseň má aj plné ruky práce,
odomyká brány škôl. Žiaci - po
prázdninách oddýchnutí - si opäť
sadajú do lavíc. Začína známy rituál dní, začína učenie, dôležitá
práca učiteľov aj detí.
„Dvojka" tiež privítala svoju
omladinu. Hlavnú nástenku vo vestibule nemožno prehliadnuť: 1963
- 2003, jubilejný rok. Uplynuté roky
sú dôkazom zmysluplnej práce žiakov a učiteľov.
A dnes? V prvom ročníku sú
triedy zamerané na športovú prípravu (plávanie, tenis) a na rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy.
V piatom ročníku je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, rozšírené
vyučovanie technickej výchovy
zamerané na prácu s počítačom,
ktoré pokračuje i v 6. a 7. ročníku.
Žiaci si môžu zvoliť z viacerých
nepovinných predmetov (cvičenia
z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry, pohybová
príprava, výtvarné spracovanie
materiálu, anglický jazyk, nemecký
jazyk, umelecká činnosť - ľudové
tance). Žiaci aktívne pracujú aj
v rôznych krúžkoch (ochranca prírody, hra na flaute, zdravotnícky,
strelecký, šachový, práca s literárnym textom, rozhlasový, práca
s počítačom...).
I tento rok žiaci pokračujú
v projekte Strom života. Začíname
realizovať medzinárodný projekt
Sokrates. Národný program boja
proti drogám je realizovaný cielenými aktivitami (besedy, výstavy,
nástenky, individuálne pohovory
a pod.).
9. septembra sme si pripomenuli reláciou v školskom rozhlase
smutné výročie holokaustu.
V októbri sa na škole pripravuje
v spolupráci s rodičovským združením Európsky deň rodiny a školy.
Aj tento školský rok bude iste
úspešný pre žiakov i učiteľov a pre
rodičov bude zadosťučinením, že
jeho ratolesť je človekom pripraveným do ďalšieho života.
M. V.
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50 kvetov
pre Stonožku
Čas beží míľovými krokmi. To
si iste uvedomia i tí, ktorí ako
malí žiaci začínali v školskom
roku 1953/1954 navštevovať
vtedy nový Dom detí a jeho krúžky. Novovzniknutá inštitúcia na
vypĺňanie voľného času detí
a mládeže im otvorila cestu
k napĺňaniu záujmov vo chvíľach
voľna, prázdniny nevynímajúc.
Dom detí - dnes Centrum voľného času detí a mládeže aj s prívlastkom Stonožka - slávi polstoročné jubileum.
Čo všetko sa za 50 rokov zmenilo? Kto písal bohaté dejiny
domu detí? Koľko známych ľudí
chodilo do krúžkov? Aj o tom
bude slávnostný kultúrny program k 50. výročiu vzniku CVČ,
ktorý sa uskutoční 23. októbra
o 17. hod. v Dome kultúry pre
pozvaných i verejnosť. Obecenstvo uvidí vystúpenia tanečných
skupín, súborov, krúžkov CVČ,
mladých hudobníkov, spevákov
... Hosťami podujatia sú Ján
Slezák a Bibiana Ondrejková.
Centrum voľného času detí
a mládeže Stonožka srdečne
pozýva na oslavu polstoročného
jubilea.
bar

M E S TA

Vojenská správa v Senici je minulosťou

Šport
Šampiónka Lucia
Turisti vo svete
Medailoví strelci
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číslo
september 2003

Dňa otvorených dverí CVČ Stonožka sa v teplý a slnečný
piatok 19. septembra zúčastnilo okolo 280 detí a mládeže. Mohli si nielen poprezerať priestory CVČ, ale hlavne
na vlastné oči uvidieť, čo sa v ktorom krúžku robí. Možno
aj to niektorým pomohlo k rozhodnutiu sa. Na záver
nechýbalo tradičné opekanie špekáčikov a spev pri gitare.
Symbolická bodka za prázdninami.

Medzinárodná cena záhradkárom
V sobotu 30. augusta popoludní členovia záhradkovej
osady Senica – Kunov I. vítali chlebom a soľou a dychovkou
Seničanka hostí – delegátov 15 členských štátov Európskej
ligy záhradkárov so sídlom v Luxemburgu, ktorí sa zišli na
seminári v Bratislave. Generálna tajomníčka tejto organizácie Malou Weirichová odovzdala diplom Oficce international predsedovi záhradkovej osady Jánovi Sadloňovi za prírodne riadenú záhradkovú osadu. Toto ocenenie získali
senickí záhradkári ako prví na Slovensku.
Vyše 200 delegátov seminára Európskej ligy privítal v Senici
aj primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek a predseda
Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov profesor Ivan Hričovský. Zdôraznil dlhodobo dosahované dobré
výsledky a aktivity záhradkovej osady, ktorá bola vybudovaná
v ťažkých terénnych podmienkach. ZO Senica - Kunov I. získalo medzinárodné ocenenie preto, že sa orientujú na ekologickú
produkciu. „Znamená to, že pred chemickými prostriedkami
prednostne využívajú proti chorobám a škodcom mechanické,
biologické alebo niektoré fyzikálne spôsoby ochrany. Medzi
princípy patrí i tvorba vlastných kompostov. Na základe predchádzajúcich zisťovaní skutkového stavu sme dali odporúčanie
na medzinárodné ocenenie," pripomenul I. Hričovský.
(pokračovanie na str. 3)

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
4. riadne zasadanie mestského zastupiteľstva v Senici sa konalo 18. septembra. Rokovanie viedol primátor mesta
RNDr. Ľubomír Parízek. Na rokovaní bolo
prítomných 22 poslancov, traja poslanci
boli ospravedlnení. Na rokovaní boli prítomní vedúci oddelení MsÚ, riaditelia príspevkových a neziskovej organizácie v riadení mesta a zástupcovia obchodných
spoločností s účasťou mesta. Prítomný bol
i Ing. Vladimír Kocourek, poslanec
Trnavského samosprávneho kraja a dvaja
občania mesta.
V úvode rokovania primátor mesta odovzdal Štefanovi Orthovi Pamätnú plaketu
mesta Senica pri príležitosti jeho životného
jubilea 60. rokov. Ocenenie spojené so
zápisom do Pamätnej knihy mu bolo udelené za dlhoročnú prácu v komisiách MsZ
a za prínos v oblasti výtvarnej tvorby, kde
získal viacero významných ocenení.
V interpeláciách poslancov vystúpili:
Mgr. O. Krajči – s požiadavkou o vysvetlenie, ako bolo použitých 300 000 Sk z rozpočtu mesta určených na nákup nových
lavičiek a s návrhom, aby sa aj v rozpočte
na rok 2004 nezabudlo na riešenie mobiliáru aj v odľahlejších častiach mesta,
MUDr. M. Čulen – predniesol viaceré pripomienky a návrhy na zlepšenie systému
dočasného parkovania v meste, poslankyňa M. Bezdeková – upozornila na pretrvávajúce veľké problémy na cintoríne, kde
dochádza sústavne ku krádežiam kvetov
a vencov z hrobov, MUDr. J. Planková –
žiadala riešiť neprehľadnú dopravnú situáciu na križovatke Dlhej a Ružovej ul.,
MUDr. J. Gembeš – pre občanov svojho
volebného obvodu žiadal písomné
zdôvodnenie, prečo neboli v tomto volebnom období zriadené mestské výbory,
poslanec F. Beňa – žiadal doplniť parkové
odpadové koše ku komunikácii medzi
Delphi a hotelom Senica, písomnú informáciu o stave prípravy a zabezpečenia
investičnej akcie Odkanalizovanie Čáčov
a Kunov a riešenie kruhových objazdov
v Senici.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení
pripomienok
- uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadaní
MsR
- žiadosť Slovenskej autobusovej dopravy
Trnava, a.s. o poskytnutie neinvestičnej
dotácie na zabezpečenie mestskej verejnej autobusovej dopravy na rok 2004
- žiadosť Volleball clubu o finančnú dotáciu na rok 2003
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení k 30.
júnu t.r.
- ručenie za úver vo výške 28, 462 mil. Sk
od PKB, a.s. formou bianco zmenky –
úver vo výške 28,462 mil. Sk predstavuje
aktuálne úverové zaťaženie mesta
Senica, z ktorého sú financované: - dostavba Nemocnice Senica
- rekonštrukcia zariadenia nad plážou
v prímestskej rekreačnej oblasti Kunovská
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priehrada
- cyklotrasa
- IBV Kunov
- zmenu VZN – územného plánu mesta
Senica na Železničnej ul. z plochy občianskej vybavenosti na plochu pre podnikateľské aktivity
- schválilo výšku nájomného v bytovom
dome č. 1559/52 B na Štefánikovej ul.
- prevod vlastníctva bytov v bytovom
dome č. 21 na Vajanského ul., č. 57 na
Robotníckej ul., č. 719 na Štefánikovej ul.,
č. 312 na Hviezdoslavovej ul., č. 290 na
Palárikovej ul., č. 295 a 297 na
Kalinčiakovej ul., č. 523 na Hurbanovej
ul., č. 722 na Štefánikovej ul., č. 140 na
Štúrovej ul.
- dispozície s majetkom mesta
- rozvojový program mesta Senica na
roky 2003 – 2006 ako otvorený dokument mesta určujúci priority pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií mesta
a preneseného výkonu štátnej správy
v jednotlivých oblastiach. Ciele vyplývajúce z Rozvojového programu mesta sa
budú plniť v nadväznosti na rozpočet
mesta schválený v príslušnom kalendárnom roku
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2003
Mestské zastupiteľstvo podporilo:
- schválenie Obvodného úradu v Senici
a Okresného súdu v Senici v súlade
s uznesením vlády SR z 16. 7. 2003
o umiestnení orgánov štátu po reforme
verejnej správy s tým, že mesto Senica
garantuje zachovanie výhodných podmienok pre novovzniknuté a existujúce
orgány štátu v kancelárskych a nebytových priestoroch mesta Senica. Mesto
podporuje racionálne a logické umiestnenie orgánov štátnej správy v Senici,
ktoré je prirodzeným spádovým a dostupným centrom severného Záhoria.
V diskusii vystúpil zástupca SECORP
spol. s.r.o. Senica – spoločnosť zlučujúca
nájomníkov v budove Daňového úradu
v Senici so žiadosťou o podporu riešenia
vzťahov i modernizácie Daňového úradu
v Senici.
Kompletný výpis uznesení prijatých na
4. riadnom zasadnutí MsZ je zverejnený
na internetovej stránke mesta www. senica.sk a na úradnej tabuli MsÚ.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Celoplošná deratizácia
Mesto Senica oznamuje všetkým
občanom, majiteľom nehnuteľností, všetkým riaditeľom podnikov, inštitúcií, škôl,
úradov a zariadení, ktoré majú svoje prevádzky na území mesta, že v dňoch 20. 31. októbra sa uskutoční celoplošná
deratizácia, ako opatrenie proti premnoženým hlodavcom. Žiadame preto všetkých, aby v stanovenom termíne vykonali deratizáciu svojich objektov a priestorov. Deratizačné prostriedky je možné si
zakúpiť u firiem, ktoré sú oprávnené
vykonávať deratizačné práce.
Odd. výstavby a ŽP MsÚ

Vojenská správa v Senici
je minulosťou
(dokončenie zo str. 1)
Primátor Senice vo svojom príhovore
vyzdvihol dobrú spoluprácu mesta
s vojenskou správou počas celej jej existencie. „Pri ukončení činnosti vojenskej
správy v našom meste je s tým spojená
i nostalgia, pretože s vojakmi sme vždy
dobre spolupracovali. Bolo to tak
i s delostreleckou brigádou," pripomenul
primátor.
Na stretnutí terajších i bývalých náčelníkov a pracovníkov vojenskej správy bol
prítomný aj generál Milan Podhoráni. Pri
príležitosti ukončenia pôsobenia vojenskej
správy v Senici odovzdal Ján Kubek
pamätné listy predchádzajúcim náčelníkom Milanovi Chalupovi, Pavlovi Daňovi
a Viktorovi Vargovi, pracovníkom
Blažejovi Šúrkovi a Oľge Janšákovej, za
spolupracujúce inštitúcie primátorovi
Senice Ľubomírovi Parízkovi, prednostovi
OÚ Senica Štefanovi Mikulovi a Dáši
Halašovej zaoberajúcej sa vojenskou evidenciou na MsÚ Senica, generálovi
Milanovi Podhoránimu.
Kompetencie zrušených územných vojenských správ preberá na teritóriu Trnavského kraja Územná vojenská správa Trnava
(ÚVS), ktorá sídli na ulici Jána Bottu č.4.
Riaditeľom ÚVS je pplk. Dr. Jozef Petráš
Úradné hodiny
Pondelok – streda:
8.00 – 11.00 12.00 –15.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 11.00
Kontakt na ÚVS Trnava
Telefón riaditeľ ÚVS: 033/554 5126
spojovateľka: 033/554 5042, 552 1934,
0960 395 328
Fax: 033/554 5126, 0960 395 340
Viera Barošková

E. Kukan so študentami
So študentami stredných škôl v Senici
sa v Dome kultúry stretol 9. septembra
minister zahraničných vecí SR Eduard
Kukan. Po prednáške a besede na tému
nášho vstupu do Európskej únie sa stretol
s novinármi. Svoj pobyt v našom meste
zavŕšil návštevou vo firme Delphi.
Návšteva Senice, stretnutia s občanmi sú
súčasťou jeho predvolebnej prezidentskej
kampane. Funkciu prezidenta vníma nielen ako prezentáciu krajiny navonok.
Tento aspekt musí byť podľa neho založený na dokonalej znalosti situácie v krajine,
teda poznaní problémov občanov a celej
spoločnosti, ich nezávislom a objektívnom
hodnotení.
Odpovedal aj na otázku týkajúcu sa
postavenia samosprávy v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie. Posilňovanie
samosprávy považuje za nevyhnutné, no
prechod kompetencií by mal byť sprevádzaný aj dostatočnými finančnými podmienkami na ich uplatňovanie.
bar

Aktivity radnice
2.9.
3.9.
4.9.
8.9.
9.9.

10.9.

11.9.

12.9.

16.9.
17.9.

18.9.
19.9.

22.9.

23.9.
24.9.

26.9.

27.9.

- Otvorenie nového školského roka,
návšteva základných škôl v meste
- Rada ZMOS – stanoviská k novým zákonom
- Rokovanie MsR
- Rokovanie s investormi na tému –
Výstavba nových bytových domov
v meste
- Stretnutie primátorov okresných
miest Senica, Skalica, Malacky,
Pezinok, Senec a Bratislava na
tému: Bratislavská vodárenská spoločnosť – príprava na rokovanie
valného zhromaždenia spoločnosti
- Pracovné rokovanie všetkých starostov zo Záhoria a Myjavského
okresu. Školenie v oblasti zákonov
súvisiacich s prechodom kompetencií
- Diskusné fórum Hospodárskych
novín s ministrom výstavby Laszló
Gyurovským a štátnym tajomníkom ministerstva financií Vladimírom Tvaroškom – financovanie
bytovej výstavby
- Rokovanie s vedením Súkromnej
školy v Senici o možnostiach rozšíriť pôsobenie ďalších vysokých
škôl
- Rokovanie s vedením Polikliniky
n.o. Senica o postupe činnosti
organizácie a ekonomických otázkach
- Valné zhromaždenie Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti – zmena
stanov
- Komisia ZMOS pre školstvo
a vzdelávanie na tému – prijímanie
nových školských zákonov v parlamente
- Prijatie riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici K. Soukupovej a predstaviteľov Spoločnosti L. Novomeského k príprave budúcoročných osláv L. Novomeského
- Rokovanie mestského zastupiteľstva
- Stretnutie s projektantami pracujúcimi na projekte bytových domov
v občianskej vybavenosti a projekčných prácach na novom kostole
- Rada ZMOS - informácie k ďalším
zákonom a pripravovaným ekonomickým zmenám a analýza štátneho rozpočtu na rok 2004
- Rokovanie s VÚB Bratislava o možnostiach pokytnutia úverových
zdrojov na riešenie Službytu Senica
- Rokovanie s agentúrami pre využívanie eurofondov
- Stretnutie s neziskovými organizáciami v meste – poskytnutie informácií pre získavanie finančných
prostriedkov z eurofondov
- Pracovné rokovanie s poslancom
NR SR Ing. Vladimírom Horákom
- Otvorenie 3. stretnutia Euroregio
parlamentu mládeže v Rakúsku
- Prijatie zástupcov zborov účinkujúcich na festivale a otvorenie V.
medzinárodného festivalu zborového spevu Senica - Visegrad
2003 - Memoriál Jozefa Potočára

O drogovej problematike
Okresný úrad v Senici v spolupráci so
Združením miest a obcí záhorskej oblasti
a Generálnym sekretariátom výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Úradu vlády SR zorganizovali pracovný
seminár k problematike drogovej scény
a vývoja kriminality.
Seminár bol organizovaný v rámci projektu Deň otvorených dverí pre deti, mládež a dospelých, ktorého prvá časť sa
konala na konci júna. Druhá časť sa uskutočnila 26. septembra a bola určená pre
starostov a primátorov. Cieľom seminára
bolo prehĺbenie spolupráce samosprávy
a štátnej správy pri riešení tejto problematiky. O národnom programe boja proti drogám prednášal Mgr. M. Jablonický. O trestno-právnych aspektoch drogovej scény
informoval okresný prokurátor JUDr. P.
Hiža a o vývoji kriminality riaditeľ OR PZ
JUDr. J. Štepanovský.
NS

Medzinárodná cena
záhradkárom
(dokončenie zo str. 1)
Zahraniční hostia boli samozrejme zvedaví, ako osada vyzerá. Pracovité ruky
záhradkárov začali svah premieňať na
záhradkársky raj v roku 1971. Dnes je tu
ich spoločným úsilím dielo, na ktoré sú
všetci právom pyšní. Na ploche 5,22 ha
hospodári 95 členov. Prehliadka osady sa
predĺžila, veď bolo čo obdivovať. Hostia
sa zastavovali, debatovali s majiteľmi
o jednotlivých plodinách, prijali pozvanie
na štamperlík slivovice či pohárik vína.
Uznanlivo sa vyjadrovali o celej osade,
pracovitosti ľudí v takýchto terénnych
podmienkach, chválili pohostinnosť.
Spokojnosť, že diplom je v správnych
rukách, netajila ani M. Weirichová, keď
povedala: „Diplom má dva ciele. V prvom
rade ním odmeňujeme tých, ktorí sa snažia o prirodzený spôsob pestovania
a budovania osady. V druhom rade dať
príklad ďalším, aby sa vydali rovnakou
cestou. Musím v tejto súvislosti upozorniť
aj na sociálny rozmer záhradkárenia, keď
sa ľudia stretávajú pri rovnakej záľube,
majú spoločné ciele pri ochrane prírody."
Viera Barošková
foto autorka

Jubilantka
Pani Serafína Sadloňová, narodená
8. augusta 1913, oslávila životné jubileum
90 rokov.

Historické križovatky zásadne formovali
a ovplyvňovali jej životné osudy. Mnoho
rokov pracovala na gazdovstve a na poli. Tu
nachádzala svoj cieľ i vytrvalosť a vieru, že
dokáže prekonať všetky skúšky života.
Vychovala dvoch synov. Má stále vynikajúcu pamäť, vie zaujímavo rozprávať a spomínať na časy minulé i nedávne. Žije
v našom meste obklopená láskou a starostlivosťou detí, vnúčat a pravnúčat. Na foto
jej blahoželá ku krásnym narodeninám
prednostka MsÚ JUDr. Katarína Vrlová.
A. Bardiovská

Konkurz mažoretiek
Súbor mažoretiek TK Gymnik Luxet
Senica poriada 7. októbra konkurz pre
nové talenty. Uskutoční sa v telocvični
Gymnázia Senica o 15. hod. pre vekové
kategórie 9 - 14 rokov a 15 - 18 rokov. Kto
nestihne prísť na konkurz a má záujem pracovať v súbore, môže sa prihlásiť na uvedenom mieste každý utorok.

Senický jarmok
Posledný Senický jarmok v tomto roku
sa uskutoční v piatok 10. a v sobotu 11.
októbra. Malá zmena je v dejisku jeho
konania. Stánky sa na Sadovej ulici budú
začínať až za rodinnými domami a jarmočnisko sa posunie viac na priestranstvo pred
futbalovým a zimným štadiónom.
V piatok o 14.30 hod. je naplánované
vystúpenie skupiny moderného tanca
Scream a od 15. hod. bude koncertovať
dychová hudba Seničanka.

Výročie Domu penziónu

Predseda ZO Senica - Kunov I. Ján Sadloň
s diplomom Európskej ligy záhradkárov.
Vľavo Malou Weirichová.

Pred desiatimi rokmi 1. septembra zriaďovacou listinou vznikol Dom penzión pre
dôchodcov v Senici. Prví obyvatelia sa nasťahovali 2. novembra 1993. Dom na Štefánikovej ulici v blízkosti parku a potoka
Teplica sa so svojimi obyvateľmi stal neoddeliteľnou súčasťou mesta. Odvtedy prešlo
toto zariadenie viacerými zmenami.
Rozhovor s riaditeľkou Mgr. Zitou Riškovou, v ktorom budeme bilancovať uplynulé
roky, prinesieme v októbrovom čísle Našej
Senice.
bar
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Stonožkina ponuk a na október
" 4. 10. o 8.30 hod., odchod od CVČ
Turistický výlet na hrad Branč
" 8. – 10. 10.
Rodičovské združenia krúžkov CVČ
" 15. 10. o 9. hod. v CVČ
Výtvarná dielňa pre materské školy
" 15. 10. o 15. hod. v CVČ
V objatí stromov – vedomostná súťaž
pre 5. a 6. ročník ZŠ
" 29. 10. o 17. hod. v CVČ
Stonožkina tanečná párty
" 30. 10. v CVČ
Prázdniny v Stonožke
9. – 12. hod. – Stolný tenis
10. – 15. hod. – Hry na počítačoch
10. – 12. hod. – Výtvarná dielňa
13. – 14. hod. – Tu si sám hlavu lám
(súťažné hlavolamy, záhady a kvízy pre
deti)
13. – 15. hod. – Aranžovanie pre deti
k Pamiatke zosnulých
Od 29. septembra otvorili v CVČ svoju
činnosť postupne všetky ZÁUJMOVÉ
KRÚŽKY, KURZY, KLUBY a SKUPINY (42).
PONUKA KRÚŽKOV, uverejnená
v minulom čísle, neobsahovala tieto
NOVÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY:
✒ MOTO KLUB
- pre deti od 9 rokov so záujmom o autá,
motoristický šport, techniku a dopravnú
výchovu
- členovia krúžkov budú mať možnosť
návštevy motoristických šport. podujatí
- krúžok bude spolupracovať s Policajným zborom SR
✒ KLUB MAMIČIEK S DEŤMI
- ponuka mamičkám s deťmi od 0 do 6
rokov na pravidelné stretnutia v CVČ,
spojené s posedením pri čaji, káve, zaujímavé aktivity, na ktorých sa budú podieľať aj samotné mamičky, napr. výtvarná dielnička, hry, besedy podľa záujmu, divadielko, spoločné cvičenie a pod.
- súčasťou práce klubu bude i PORADŇA DOJČENIA
- celoročný program vymyslíme spoločne!
- vedúca Mgr. Silvia Krišáková
✒ KRÚŽOK ARANŽOVANIA
- vianočná, veľkonočná výzdoba, jarné
aranžovanie
- obrazy z lisovaných kvetín, aranžovanie
zo sušených kvetín do váz a na stenu
- iné zaujímavosti z aranžérskeho umenia
✒ KRÚŽOK MLADÉHO OCHRANCU
PRÍRODY
- (5 – 9 ročné deti), prechádzky prírodou,
poznávanie zvieratiek a stromov, hry
v prírode
- pozeranie filmov o zvieratkách a rastlinkách
- čítanie rozprávok o zvieratkách, besedy
- ako chrániť prírodu, táborák
✒ KRÚŽOK PEČENIA
- pečenie bábovky, vianočky, koláčov,
jednoduchých zákuskov
- príprava nepečených dobrôt
- výroba marcipánových figúrok a kvetín
- výborné recepty a rady
✒ HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU
A SAXOFÓN
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-

pre začiatočníkov i pokročilých, treba
vlastný nástroj
- vedúci krúžku: Mgr. art Martin Dudáš,
riaditeľ CVČ
✒ DRAMATICKÝ KRÚŽOK
- pre dievčatá i chlapcov od 9 rokov
- hlasová technika, výraz, pohyb, dramatizácia textu, monológy, dialógy, nácvik
mikulášskeho divadla a divadelnej hry
na súťaž
Voľné miesta sú ešte v krúžkoch:
✒ Hra na gitaru pre začiatočníkov
(pre deti od 10 rokov, i pre stredoškolákov, resp. i ako kurz pre dospelých)
- polročné zápisné 400 Sk, gitaru vám
môžeme zapožičať
- naučíte sa 15 akordov a viac ako 50 piesní!
✒ Folklórny súbor Rovinka
✒ Spevácky krúžok

Umelci z Pomoravia
V Záhorskej galérii v Senici je od 19.
septembra do 19. októbra výstava diel
umelcov Pomoravia, ako nazývame územie na oboch brehoch rieky Moravy.
Projektu sa svojimi dielami z rôznych umeleckých žánrov zúčastnilo 11 autorov,
z nich traja z Moravy Roman Šafránek,
Richard Fajnor a Michal Bauer. Slovenskú
stranu reprezentujú ďalší mladí autori
Milan Mikula, Peter Žúrek, Elena
Bielčiková, Peter Machata, Sára Pernecká,
Denisa Bogdalíková, Róbert Makar
a Milan Flajžík. Výstava je voľnou konfrontáciou autorskej tvorby. Riaditeľ Záhorskej
galérie PhDr. Štefan Zajíček na vernisáži
vyjadril nádej, že projekt Pomoravie bude
pokračovať a že v ďalšom ročníku sa ho
zúčastnia už aj umelci z priľahlej časti
Rakúska.
bar

Knihy, ktoré ma nadchli

✒
✒
✒
✒
✒

Turistický krúžok
Stolný tenis
Karate
Strelecký krúžok
Tanečná prípravka (pre 6 – 8 ročné deti)

Prihlásiť sa môžete aj do všetkých ostatných krúžkov do 10. októbra v CVČ
Senica. Denne do 17.30 hod.
Pripravila Dana Kopecká
Vedúca oddelenia CVČ

Salman Rushdie: Zem pod jej nohami
Eco – Marquez - Rushdie - trojica ešte
žijúcich a už klasikov. Ich knihy sú istota,
čítam ich stále dokola. V predposlednej
knihe S. Rushdieho (posledná je BES)
vytvoril strhujúci, panoramatický obraz
speváčky Viny Apsary a Ormusa - geniálneho skladateľa rockovej hudby. Obaja
z autorovej milovanej Bombaje vystúpili
až na vrchol popového Olympu. Z diaľky
sleduje ich vzostup ich priateľ z detstva
a slávny fotograf Raj. A ja s podivom zisťujem, koľko spoločného, koľko ľudských
vlastností ma spája s ľuďmi, ktorí sú iní
nábožensky, etnicky, zvykmi i temperamentom. Autor objavil ich ľudskú podstatu a v tom sme si prakticky všetci spoloční.
Napokon všetci sme živočíšny druh na
dvoch nohách.
MUDr. Zdeněk Šulek

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej knižnici www.vydarkus.sk - SEPTEMBER
autor:
1. Vasilková, T.
2. Kishon, E.
3. Brezina, T.
4. Macksey, K.
5. Coelho, P.
6. Longman, D.
7. kol.
8. Christie, A.
9. Armstrong, L.
10. Coelho, P.
11. kol.
12. kol.

názov:
Manželky
Můj nejmilejší pokrm je jídlo
Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Vojenské omyly II. sv. vojny
Veronika se rozhodla zemřít
Pestujeme izbové rastliny
Detské doplňovačky
Hadí doupě
Návrat do života
Poutník
Víťazný Krutohlav
Náuka o spoločnosti

vydavateľ:
Ikar
Lidové noviny
Arkus
Perfekt
Argo
Slovart
Arkus
Knižní klub
Triton
Argo
SSS
SPN

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

Novinky Arkusu:
- Marliese Aroldová: Veľa rozruchu okolo Samiry
Román pre dievčatá o 15-ročnej Katrin, ktorej učarovali kone a jazdecký šport. Kniha má
tvrdú väzbu a 176 strán.
- Detské doplňovačky
Nové číslo mimoriadne obľúbených Detských doplňovačiek, ktoré budú odteraz
vychádzať ako časopis!

Čo je to zdravie?
Zdravie je pre človeka vo všeobecnosti
to najcennejšie čo môže mať. Příuční slovník naučný IV. diel (str. 838) uvádza, že
zdravie je stav celkového blaha telesného,
duševného i sociálneho.
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo
spolu so Záhorským osvetovým strediskom
v Senici už dlhší čas uvažovali o spoločnom
projekte, ktorý by mal osloviť žiakov
základných a stredných škôl s tematikou
zdravia. Oslovili sme Základnú umeleckú
školu v Senici s požiadavkou, či by žiaci
výtvarného odboru mohli nakresliť ako si
predstavujú ZDRAVIE.
Na riaditeľstve ZUŠ sme sa stretli
s pochopením, a tak 10. októbra o 14. hod.
vo výstavnej sále Záhorského osvetové
strediska v Senici bude slávnostne otvorená
a vyhodnotená výstava Zdravie, ktorej
odborným garantom je CHZP Apollo.
Výstava bude otvorená v pracovných
dňoch od 8. do 15.30 hod. v Záhorskom
osvetovom stredisku v Senici.
Organizátori v budúcnosti plánujú osloviť
viacero škôl. Pripravujú sa aj sprievodné
podujatia počas výstavy určené žiakom i študentom, prípadne i ostatným záujemcom.
Jana Ovečková
ZOS Senica

Svetový deň reumatizmu
Od vyhlásenia Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) za Dekádu kostí
a kĺbov roky 2000-2010, si Liga proti reumatizmu na Slovensku každoročne v rámci
celého Slovenska pripomína 12. október –
Svetový deň reumatizmu.
LPR-SR sa snaží vojsť do povedomia spoločnosti a predostrieť problémy súvisiace
s reumatickým ochorením prostredníctvom
publikačnej činnosti a vydávaním časopisu
Informačný bulletin LPR-SR.
Liga združuje svojich členov a učí ich, aby
sa aktívne podieľali na zlepšení starostlivosti
o reumatikov, obhajovať svoje záujmy, spolupracovať s miestnou samosprávou, organizovať pomoc a svojpomoc pre svojich členov, organizovať kultúrne a športové podujatia a rekondičné pobyty. Naďalej chce podporovať aktivity, ktoré umožňujú príležitosti
a plnú účasť zdravotne znevýhodnených na
spoločenskom a pracovnom živote.
LPR-SR má 16 mestnych pobočiek vo
všetkých väčších mestách, Sekciu mladých
reumatikov, pri ktorej v tomto roku vznikol
detský klub Kĺbik s celoslovenskou pôsobnosťou.
Tento rok pripravuje verejnú zbierku
v mestách Piešťany, Nitra, Považská Bystrica
a Lučenec na podporu aktivít LPR-SR.
Darcovia dostanú nálepku s logom zbierky
a tlačené materiály s danou problematikou.
Pre veľký úspech benefičného predstavenia v minulom roku Sekcia mladých reumatikov opäť organizuje slávnostný večer 10.
októbra 2003 o 19. hod. v Dome umenia
v Piešťanoch, kde radošinsky ochotnícky
súbor pod vedením Stanislava Štepku predvedie divadelné predstavenie HOSTINEC
GRAND.
Úprimne pozývame čitateľov Našej
Senice, všetci ste srdečne vítaní.
jč-

Zdravotnícke okienko

Chráňte sa očkovaním
proti zápalu pľúc!
Ochorenia dýchacích ciest sú na 4.
mieste ako príčina smrti u dospelých. Pre
starých ľudí po 65. roku života predstavuje zápal pľúc závažný zdravotný problém
i v dnešnej dobe antibiotík. Liečba týchto
ochorení je stále nákladnejšia, najmä pre
nárast rezistencie (odolnosti) mikroorganizmov voči antibiotikám. Úmrtnosť na
zápal pľúc sa v staršej populácii pohybuje
v rozsahu 10-30%, pričom až 85% úmrtí
na pneumónie (zápal pľúc) je zo skupiny
osôb nad 65 rokov. Na Slovensku bolo
podľa údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky napríklad v roku 1998 hlásených 17144 ochorení, čo však nemožno
považovať za úplné číslo. Viac ako polovicu bakteriálnych zápalov pľúc vyvoláva,
najmä u starých ľudí, baktéria pneumokok. V súčasnosti sledujeme dianie okolo
infekcie vírusom SARS a vyhlasujeme našu
pripravenosť urobiť potrebné opatrenia na
ochranu obyvateľstva. Pritom SARS zahubil za 4 mesiace na celom svete len asi
desatinu z počtu osôb, ktoré usmrtí zápal
pľúc na Slovensku ročne. Proti zápalu pľúc
existuje účinná ochrana – očkovanie.
Avšak starí ľudia, a chronicky chorí ľudia,
ktorí sú zápalom pľúc ohrození, možnosť
bezplatného očkovania na Slovensku
dostatočne nevyužívajú.
Pre lepšiu informovanosť o očkovaní
proti pneumokokovým infekciám odpovedá na najčastejšie otázky prof. MUDr. Štefan Krajčík, hlavný odborník pre geriatriu
MZ SR.
Čo je to pneumokok?
Pneumokok je baktéria, ktorá vyvoláva
infekcie ako zápal pľúc, zápal mozgových
blán alebo sa premnoží v krvi a spôsobí
otravu krvi. Dnes je známych 90 typov
pneumokokov.
Ako môžeme dostať pneumokokovú
infekciu?
Táto baktéria sa vyskytuje v nose
a hrdle u 30-60% zdravej populácie. Šíri sa
vzduchom (kvapôčkami slín) kýchaním,
kašlaním alebo rozprávaním. Ak staršie
osoby alebo jedinci s oslabenými obrannými mechanizmami prídu do kontaktu
s touto baktériou, dôjde k jej premnoženiu
v krvi a vyvolaniu zápalu.
Koho postihujú pneumokokové infekcie?
Rizikovým faktorom vzniku zápalu pľúc
je samotné starnutie a s ním spojené oslabené obranné mechanizmy, akou sú znížená očisťovacia schopnosť dýchacieho
aparátu, zhoršenie kašľového reflexu, podvyživenosť a ochabovanie svalového
napätia. Preto medzi najrizikovejšie skupiny patria starší ľudia. Ohrozené sú aj
osoby, bez ohľadu na vek, s chronickými
ochoreniami dýchacieho aparátu, zvýšeným krvným tlakom, srdcovými ochoreniami, obličkovými ochoreniami, cukrovkou a imunitnými poruchami. V celkovej
populácii je ročný výskyt zápalu pľúc 2-15
prípadov na 1000 obyvateľov, u starých

ľudí bývajúcich v domovoch dôchodcov
je to až 30 na 1000.
Prečo sú tieto ochorenia také nebezpečné a závažné?
Pneumokok je baktéria, ktorá má
ochranný obal, ktorý zabraňuje obranným
mechanizmom človeka ju zničiť.
Ochorenie môže vzniknúť náhle a nemusí
sa u starších ľudí podobať na infekciu
pľúc. Starší pacienti majú často len slabý
kašeľ, sú bez horúčky, čo zhoršuje včasnú
diagnózu a oneskoruje začiatok liečby.
Aká je liečba pneumokokových infekcií?
Často je nutná liečba v nemocnici
a intenzívna liečba antibiotikami. V dnešnej dobe vznikajú problémy s narastajúcou odolnosťou baktérií voči antibiotikám
a s tým spojeným zlyhaním liečby.
Dá sa pneumokovým infekciám predchádzať?
Áno. Očkovaním pneumokokovou
očkovacou látkou sa navodí imunitná
odpoveď organizmu a vytvoria sa protilátky, ktoré chránia organizmus pred vznikom ochorenia. Účinnosť očkovania u ľudí
nad 65 rokov sa pohybuje medzi 60-80%
zaočkovaných. Ochrana pretrváva počas
obdobia 5 rokov potom sa má pacient preočkovať.
Čo mám urobiť, keď sa chcem dať zaočkovať?
Pri návšteve svojho praktického lekára
požiadať o očkovanie. Očkovacia látka je
pre ľudí nad 65 rokov plne hradená zo
zdravotného poistenia ale hradená je aj
pre osoby bez rozdielu veku, ktoré majú
chronické ochorenia dýchacieho aparátu,
srdcovo cievne ochorenia, obličkové
ochorenia a ochorenia imunitného systému. Lekár vystaví recept, na základe ktorého lekáreň vydá očkovaciu látku.
Očkovacia látka sa má skladovať v chladničke pri teplote od +2o do +8o C. Očkuje
sa jednou dávkou vakcíny do svalu najčastejšie do ramena.
Kedy sa dať očkovať a kedy preočkovať?
Očkovať sa môže proti pneumokokovým infekciám počas celého roka, ale ideálne obdobie na zaočkovanie je práve
terajšie jesenné obdobie, keď sa môžete
dať zaočkovať v jeden deň aj spolu s chrípkovou očkovacou látkou (očkuje sa do
dvoch ramien). Preočkovanie proti pneumokokom je potrebné až po 5 rokoch.

Okienko JDS
Septembrový pobyt dôchodcov v Liptovskom Jáne
sa vydaril. Rekreovalo sa 41
členov. Ďakujeme riaditeľstvu SOU Senica za spoluprácu.
V Mesiaci úcty k starším Mestský úrad
v spolupráci s Jednotou dôchodcov
Slovenska usporiadajú posedenie pre
všetkých senických dôchodcov. Podujatie
sa uskutoční 29. októbra o 14. hod.
v Dome kultúry. Vstup je bez pozvánok.
Posedenie pri hudbe v hoteli Branč sa
koná 16. októbra o 15. hod.
M.S.
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Ako si spoloãne ochrániÈ dom

Kurz pre nevidiacich

Na spoločnom stretnutí s ostatnými nájomníkmi sa dohovorte
o bezpečnostných pravidlách:
- Snažte sa spoznať susedov a okolo bývajúcich. Čím viac budete
jeden o druhom vedieť, tým viac môžete spolu ochrániť váš
vlastný majetok.
- Všetci budú zatvárať domové dvere.

Od 12. do 19. septembra sa na
Kunovskej priehrade konal Kurz sociálnej
rehabilitácie. Organizátorom bola základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých s pôsobnosťou v okresoch Senica
a Skalica. Kurz poriadali už piaty raz.
Zúčastnilo sa ho 20 členov.
„Niektorí sa kurzu zúčastnili prvý raz,
niektorí opakovane. Našim čIenom kurz
pomáha v ich neľahkom každodennom
živote. S inštruktorkou Zuzanou Morávkovou sa naučili chodiť s bielou palicou
v neznámom teréne, po schodoch so sprievodcom. Helena Krokavecová bola zase
inštruktorkou sebaobsluhy. V rámci toho
naši členovia pripravili občerstvenie," zhodnotila týždenný pobyt predsedníčka organizácie Mária Kuklišová. „Stretávame sa
s pozitívnymi reakciami na tento kurz,
ktorý našim členom vlieva novú nádej
a chuť žiť. Častokrát sú títo ľudia odkázaní
len na pobyt vo svojom byte a tu v kolektíve ľudí s rovnakými problémami prišli na
iné myšlienky. Zaspievali si i zatancovali.
Súčasťou bolo aj odborné poradenstvo,
psychologická poradňa," pripomenula M.
Kuklišová a poďakovala v tejto súvislosti aj
Agrostavu, a.s. Senica za poskytnutie chaty.
Pre nevidiacich a slabozrakých poskytuje
poradenské služby Zuzana Morávková vždy
v stredu Dome penzióne pre dôchodcov.
Viera Barošková

- Na chodbách, v pivnici a vo výťahu
zabezpečiť vždy funkčné osvetlenie.
- Buďte solidárni, v prípade ohrozenia
pomôžte alebo zavolajte políciu, ak
bude v nebezpečenstve majetok alebo
zdravie obyvateľov domu.
- Neznámych ľudí nevpúšťajte do domu.
Ak ich stretnete na schodisku, spýtajte sa
koho hľadajú.
- Susedom poskytnite telefónne čísla aj do
zamestnania pre prípad včasného vyrozumenia, napríklad pri krádeži vlámaním, pri rôznych haváriách, atď.
- Dôchodcovia alebo ženy v domácnosti
a na materskej dovolenke treba, aby
dohliadali na bezpečný odchod a návrat
malých detí susedov do školy a zo školy.
- Ak vám niekto zdola zazvoní a nejde
k vám, neotvorte mu alebo sa presvedčite, že pre vás neznáma osoba, ktorú ste
vpustili dnu, ide naozaj za tým, koho
menovala. Ak toto neakceptujete, zbytočne zamykáte vchodové dvere.

Nezabudnite na výmenu
Okresný dopravný inšpektorát v Senici
OR PZ v Senici oznamuje držiteľom resp.
vlastníkom vozidiel, že dňom 31. decembra 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 v Senici
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- Ostrihajte si pri dome kríky a konáre,
ktoré zakrývajú okná a dvere na vašom
dome.
- Ak idete preč na dlhší čas poverte niekoho vyberať poštu a zalievať kvetiny.
Zároveň ho požiadajte, aby otvoril dokorán okná a zapol hlasnejšie televízor
alebo rádio. Ak máte, použite automatické zapínanie rádia alebo iných elektrických spotrebičov.
- Treba, aby deti vašich susedov dodržiavali dohodnuté zásady bezpečnosti.
Nepovažujte za stratený čas, ak zásady
určené deťom im trpezlivo vysvetlíte.
- Zásady bezpečnosti, ktoré vštepujete
svojim deťom a vyžadujete od nich, aby
ich dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si
z vás berú príklad.
- Na dverách by nemal chýbať panoramatický priezor, správne inštalovaná bezpečnostná retiazka, bezpečnostný uzamykací systém. Pokiaľ sú pre vás takéto
opatrenia príliš náročné, dohovorte sa
s ostatnými nájomníkmi. Pri väčšej
objednávke je možné získať zľavu.
- Ak čakáte opravára alebo inú neznámu
osobu, poproste niektorého zo susedov,
priateľov, aby bol s vami v byte. Túto
službu mu môžete nabudúce oplatiť.
- Nikdy neprechovávajte doma väčšiu
finančnú hotovosť. Uložte ju v sprievode
spoľahlivej osoby do peňažného ústavu.
Veľa starostí vás zbaví sporožíro alebo
platobné karty.
- Pri odchode z domu nenechávajte
v dverách ceduľku kam idete, neinformujte široké okolie, že cestujete preč.
- Odfotografujte si cennosti vo svojom
byte, neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní policajným orgánom.

Mestská polícia zasahovala
Črepiny privolali policajtov. Polhodinu po polnoci 20. septembra bol prijatý telefonát na operačné oddelenie MsP
od občana mesta, že v časti Kunov partia
chlapcov rozbíja fľaše. Policajná hliadka
uvedenú skupinku na mieste našla. K činu
sa priznali, priestranstvo dali do pôvodného stavu. Prípad je zatiaľ v riešení MsP.
Traja na jedného. V sobotu 13. septembra o 19.40 hod. prijalo operačné
oddelenie MsP telefonát, že v parku pri
Múzeu L. Novomeského traja chlapci bijú
jedného. Na mieste sa nachádzala skupinka svedkov, ktorí uviedli popis páchateľov.
Podľa toho boli podozriví nájdení a identifikovaní napadnutým chlapcom a svedkom. Prípad je v riešení MsP.

Privítajú pomoc
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Senici s pôsobnosťou pre okresy Senica a Skalica poriada
v novembri slávnostnú akadémiu ku Dňu
nevidiacich (13. november). Uskutoční sa
14. novembra v zasadačke Jednoty SD
Senica. Organizácia má približne 140 členov. Podujatie je príležitosťou na vzájomné stretnutie sa, výmenu skúseností, oboznámenie sa s novými zákonnými úpravami. Únia nevidiacich a slabozrakých je
z veľkej časti odkázaná na sponzorskú
pomoc, preto sa i teraz obracia na ochotných darcov. Privítajú nielen finančnú
hotovosť, ale i rôzne darčeky do tomboly
ku Dňu nevidiacich. Bližšie informácie na
telefónnom čísle 0907/797 295.
bar

Letenka do minulosti
Po letnej prestávke sa 22. septembra
opäť stretli členky Klubu profesionálnych
žien. Po vyše dvoch rokoch medzi ne prišli spisovateľka Kamila Kay Strelková a podnikateľka Elvíra Chadimová. V Múzeu
Ladislava Novomeského bola reč hlavne
o tretej knihe Letenka do minulosti. Spolu
s predchádzajúcimi dvoma Letenka do
raja a Letenka do sveta, sú to knihy plné
zážitkov – nielen z jej života v Kanade
a neskôr v USA, ale aj spomienok na
Slovensko, na domovinu. Z jednotlivých
príbehov cítiť neutíchajúcu lásku k rodisku, ktorá sa prejavuje nielen v jej knihách.
bar
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V sobotu 23. a v nedeľu 24. augusta
bola v Kunove už 19. hodová výstava. Ako
po minulé roky bol jej autorom Vladimír
Jamárik. Svojim spoluobčanom pripravil
ďalšiu lahôdku v podobe pripomenutia si
historických udalostí. Kto je pravidelným
návštevníkom výstav vie, že autor si zakaždým vyberie inú, aktuálnu tému. Tento rok
bolo ústrednou témou výročie tureckého
vpádu na Záhorie roku 1663.
3. septembra 1663 krátko po poludní
bil senický zvon na poplach. Chudobní
utekali do húštin blízkeho močaristého
lesa na Kaplinskom poli (teraz IBV
Záhrady), zatiaľ čo bohatí nasadli do kočiarov a uháňali do bezpečia na Branč.
Námestie bolo ako vymreté. Stál tam
kostol bez veže obohnaný dosť vysokým
kamenným múrom, ktorý rozobrali až
roku 1800. Všetky domy okrem kostola,
Stiborovho poschodového domu a kaštieľa boli kryté slamenou strechou.
Takto sa začína rozprávanie o tom, ako
to vtedy v našom meste vyzeralo. Ako
vždy, i teraz je text napísaný úhľadným
rukopisom učiteľa Vladimíra Jamárika.
História mu učarovala dávno. Dejiny
mesta i okolia podrobne spracoval vo viacerých publikáciách. Zaujímavo približuje
čitateľovi udalosti a začleňuje ich do širších súvislostí. Historické fakty predostiera
cez ľudí, ich osudy, a tak vťahuje do deja.

Pán Vladimír Jamárik (na foto) na jeden
z panelov umiestnil aj zoznam najstarších
obyvateľov Kunova: 92 ročná Kristína
Lukešová, 90 ročný Pavel Havel, 89 ročný
Kamil Hruška.... Pán Jamárik má 82 rokov.
Popri hlavnej téme výstavy návštevníkov zaujali aj ďalšie exponáty.
V Historickom miestopise Kunova je
dopodrobna opísaná história jednotlivých
domov a ich obyvateľov. V inom dobovom dokumente sú zapísaní kunovskí richtári od roku 1683. V ďalšom zase mohli
listovať, aby sa dočítali o úmrtiach obyvateľov Kunova od roku 1864. Na prehľadnej mapke boli aj s popisom vyznačené
všetky najdôležitejšie miesta v Kunove.
Do výstavnej miestnosti prišli ľudia,
ktorí si nenechali ujsť ani jednu hodovú
výstavu, ale i náhodní návštevníci. Všetci
sa však zhodli v jednom: že história
Kunova im je touto výstavou opäť bližšia
a že si ju treba pripomínať.
Viera Barošková
Foto autorka

Prvýkrát v histórii hasičskej súťaže

Mozaika z mesta

Čo vieme o svojom meste?

Získali sme putovný pohár
Súťaž hasičských družstiev O putovný
pohár primátora Senice priniesla v XI.
ročníku veľa radosti domácim hasičom.
Po prvýkrát sa im podarilo vyhrať súťaž
a Putovný pohár tak po desiatich rokoch
zostal konečne v domácej vitríne.
V sobotu 13. septembra ovládla obrovská radosť všetkých členov senického
Dobrovoľného hasičského zboru a ich
priaznivcov.
Obhajovať vlaňajšie prvenstvo prišli do
Senice muži z Velkej nad Veličkou. Po
prvom kole (21.58 s) svoju rolu aj potvrdili, hoci v tesnom závese za nimi bolo

Pohár je náš! S pohárom nad hlavou vedúci družstva Milan Černák. Vpravo reprezentant Velkej nad Veličkou a tretie skončilo družstvo Vankovia.
družstvo Senica I. (22.54 s). Seničanom
však v druhom kole požiarny útok nevyšiel podľa predstáv a výsledným časom
(67.69 s) už nemohli ašpirovať na medailové umiestnenie a skončili až ôsmy.
Hostia z Moravy v druhom kole tiež nepodali najlepší výkon, stačilo im to však na 2.
miesto (výsledný čas 53.08 s). Sklamanie,
ktoré zavládlo v senickom tábore, sa však
vzápätí premenilo na radosť, pretože
menej favorizované družstvo Senica II.
výsledným časom 51.75 s zaslúžene získalo vzácnu trofej. Na 3. mieste skončilo
družstvo Vaňkovia s výsledným časom
54.18 s.
V ženskej kategórii súťažili tento rok
len štyri družstvá. Zaslúžene zvíťazili naše
dievčatá časom 53.84 s. Na 2. mieste
skončilo družstvo z Kútov (67.43 s ) a na 3.
a 4. mieste družstvá z Moravského Sv.
Jána I. (69.56 s) a II.(83.79 s). Súčasťou
súťaže bola i zábavná štafeta Šetri vodou,
nestrať kačku. V oboch kategóriách i tu
vyhrali senické družstvá.
Na XI. ročníku súťaže, ktorú v roku
1993 zakladala Soňa Cádrová, sa zúčastnilo 19 mužských a 4 ženské družstvá.
Najvzdialenejšími účastníkmi boli hasiči
z Vlkanovej. Súťaž otvoril primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek. Okrem iného
poďakoval senickému ženskému kolektívu
pod vedením trénera Jozefa Slobodu za
dobrú reprezentáciu mesta na republikovom kole Previerok pripravenosti v Lipanoch 3. augusta, kde získali titul majsteriek
Slovenska. Poďakovaním za skvelý úspech
bol darček v podobe hodiniek a ruža.
Dobrú náladu pred súťažou vytvárala

Primátor mesta blahoželá hasičskému
družstvu žien k titulu majsteriek Slovenska.
dychovka Seničanka a mažoretky TK
Gymnik Luxet Senica. Ako prví predviedli
požiarny útok s vodou senické nádeje deti od 8 do 14 rokov. Že v Senici sa dbá
na hasičský dorast, o tom v programe
svedčila i ukážka hasenia ohňa najmladšími 2 až 4 ročnými deťmi.
Víťazné družstvo Senica II. tvoria vedúci
Milan Černák, Tomáš Šimek, Jozef Šimek,
Dušan Pranda, Juraj Šefčík, Peter Šefčík,
Marian Marton, Perer Špánik, Peter Kovačovský, Tomáš Malovec, Andrej Jurica.
Viera Barošková
Foto autorka

Mesto sa mení
Koncom júla sa začal na autobusovej
stanici stavebný ruch. Po pravej strane stanice pri potoku Teplica začal vyrastať komplex budúcej diskontnej predajne potravín
obchodného reťazca Liedl. Prv než sa stavebné práce na novej predajni mohli začať,
bolo potrebné preložiť 3 autobusové
zastávky na ľavú stranu, kde vznikol nový
nástupný ostrovček.
Text a foto Viera Barošková

Stavba nového obchodného komplexu na
konci septembra.

Do začiatku školského roka bolo preloženie zastávok na ľavú stranu hotové.
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Mladá šampiónka zo Senice

Majsterka Európy v karate Lucia POVALAČOVÁ
Na 30. juniorských Majstrovstvách Európy v karate 12. - 14. februára 2003 v poľskej Wroclavi získala slovenská reprezentácia štyri
medaily a zaradila sa medzi najúspešnejšie krajiny v tomto atraktívnom športe. Najväčší úspech - zlatú medailu a titul majsterky Európy
si na šampionáte vybojovala Lucia Povalačová (2. dan) zo Senice.
Majsterka republiky v športovom zápase kumite a mladá držiteľka
čierneho pásu získala najcennejší kov v konkurencii 550 pretekárov
z 37 krajín. 20-ročná odchovankyňa Hanko kai Senica, momentálne
študuje v Banskej Bystrici a preteká za UMB B. Bystrica. Po návrate
zo šampionátu EKF sme najúspešnejšiu slovenskú juniorku požiadali
o rozhovor.
období trénujem každý deň dvojfázovo. Keď
☺ Aké sú tvoje dojmy z práve skončených
si športovec určí jasný cieľ, mal by pre to
Majstrovstiev Európy, kde si dosiahla svoj
obetovať i víkendy. Ale netreba to chápať
zatiaľ životný úspech?
ako nutnosť.
- Prvý krásny pocit som zažila, keď som si
☺ Robiť šport na vrcholovej úrovni chce
uvedomila, že som sa konečne dostala na
určite veľa odriekania. Čo všetko musí obevysnívané ME. Nie každý športovec sa
tovať karatista, aby mohol „vyhrať
zúčastní takéhoto podujatia. Zážitok je o to
Európu“?
bohatší, že som získala najcennejšiu medai- Chce to hlavne veľa času a nesie so
lu. Prvýkrát v živote som si verila na tatami
sebou i stratu niektorých kamarátov, vzhľaa na každý zápas som išla s odhodlaním
dom na to, že som na nich nemala čas.
vyhrať. Druhý neuveriteľný pocit bol po
Obetovala som aj iné športy, ktorým som sa
vyhlásení zápasu o postup do finále v môj
venovala popri karate a v ktorých som mala
prospech. No a ďalší po finále. Vidieť radosť
priaznivé perspektívy dosiahnuť úspech na
na tvárach trénerov je krásny pohľad. Keď
európskej úrovni. Ak to pôjde s karate ďalej
som stála na stupni víťazov, videla zástavu,
takto dolu kopcom, obetavosť nepomôže.
do toho hrať našu hymnu, bola som rada, že
Bez finančnej podpory to nejde. Čo sa týka
v tom okamihu som tam mohla stáť ja.
úspechu na európskom šampionáte, je veľa
☺ Ako prijali tvoj triumf na šampionáte
športovcov, ktorí majú vynikajúce fyzické
ľudia okolo teba?
predpoklady na výrazné úspechy, ale pokiaľ
- Väčšina ľudí sa tešila so mnou a zo srdca
nie sú psychicky vyrovnaní, je to ťažké.
mi to priali. Je mi však ľúto, že niektoré graTakže určite psychická vyrovnanosť a ak je
tulácie nie sú úprimné. Od niektorých ľudí
fyzicky zdatný, je to len plus. Svoje zohrávajú
som zasa nečakala ja takú pozitívnu reakciu,
aj skúsenosti a pevná vôľa. A samozrejme
čo ma milo prekvapilo. A keďže je to môj
množstvo driny na tréningoch.
prvý veľký osobný úspech, o to je to krajšie.
☺ Karate je na Slovensku tretí najmasovej☺ Komu vďačíš najviac za svoje úspechy?
ší šport a vo svete mu patrí 8. miesto. Aká je
- V prvom rade to boli moji priatelia, trékonkurencia na európskom šampionáte?
neri, ale i rodičia. Myslím, že bez ich psy- Momentálne je konkurencia v mojej
chickej podpory by to bolo oveľa ťažšie. Za
váhovej kategórii do 60 kg dosť vyrovnaná.
technickú a fyzickú zdatnosť vďačím tréneAle v súčasnosti mi vyhovuje viac ťažká váha
rom a za psychickú pohodu mojim priate(nad 60 kg). To sa v konečnom dôsledku
ľom.
odzrkadlilo na Majstrovstvách Európy.
☺ Si niekoľkonásobná majsterka SlovenEurópsku úroveň treba rozlišovať na juniorska, víťazka veľkých medzinárodných turskú a seniorskú. Juniorská kategória je slabnajov a skúsená reprezentantka SR.
šia takmer o dve triedy. Pretekári v seniorskej
Nemala si ale občas zlé chvíle a chuť to
kategórii sú skúsenejší, vyzretejší, zatiaľ čo
„zabaliť"?
juniori sa ešte len rozvíjajú. Rozdiel je teda
- Musela som prekonať občasnú nechuť
veľký, preto si cením viac seniorského úspetrénovať, s čím súvisela strata motivácie. Keď
chu ako juniorského. V súčasnej dobe je pre
však prišiel výraznejší úspech, o motivácii
mňa „juniorská" dominantou.
nebolo pochýb. Postupne prichádzali malé
☺ Sú tréningy naozaj také tvrdé a náročné,
radosti, až k tej najväčšej.
ako to môžeme vidieť v kung-fu filmoch?
☺ Karate je považované za tvrdý šport
A čo zápas „naostro“. Vyzerá to veľmi
s vysokými nárokmi na kondíciu, ale aj
nebezpečne, nemáš niekedy strach?
správanie. Čo teba priviedlo do karate
- Najhoršie, čo na tréningoch nesiem
klubu Hanko kai Senica?
- V roku 1990 ako 7-ročnú ma otec prinaozaj ťažko je, keď sa mi nedarí. Nepatrím
hlásil do náboru. Po jeho absolvovaní ma
medzi trpezlivých ľudí, ale zasa ak to po
karate chytilo za srdce a asi tri roky som sa
dlhej dobe ide, o to je krajší pocit spokojrozvíjala pod vedením Z. Hrušeckého.
nosti. Na turnajoch je to iné. Som trémista,
Neskôr som prestúpila do A-družstva, ktoré
ale nikdy nemám strach zo súperky, či
trénoval MUDr. Martin Čulen. Karate sa
z toho, čo ma čaká na tatami. Najhoršie je
venujem takmer 13 rokov. Už od raného
čakanie medzi rozcvičkou a nástupom na
veku ma fascinovalo bojové umenie a najzápas. Keď som spokojná so svojím výkoviac som obdivovala J. C. Van Dammeho.
nom alebo víťazstvom, príde obrovský pocit
V tom období som sa veľmi chcela naučiť
úľavy a šťastia.
„kopacie techniky".
☺ Aké sú tvoje ciele v karate?
☺ Ako často trénuješ?
- Moje ciele sa postupne zvyšovali. Keď
- Za posledné dva roky som zvýšila trésom začala trénovať, chcela som dosiahnuť
ningy na 4-5 ráz za týždeň a v prípravnom
čierny pás. Potom titul Majster Slovenska a naj-
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väčším snom bolo získať medailu z ME. Ešte
predtým som si musela vybojovať nomináciu
do reprezentácie. Mojim najbližším cieľom je
dobre obstáť na juniorských MS vo
Francúzsku, aby boli všetci spokojní s mojím
vystúpením. Vo februári 2004 chcem obhájiť
titul na juniorských ME, ktoré sa uskutočnia
v Chorvátsku a získať aspoň medailu. V prvom
rade sa musím dať zdravotne dokopy. Čo sa
týka mojich ďalších perspektív, je to hlavne
otázka zdravia a odhodlanosti. Myslím si, že
fyzické predpoklady mám.
☺ Čo sa týka karate, čo ti dalo a čo vzalo?
- Karate mi vzalo veľa času, ale to každému, kto sa venuje profesionálne nejakému
športu. Veľa mi aj dalo. V istom slova zmysle
ma naučilo disciplíne, etike a sebaovládaniu.
Myslím si, že keby som sa nedala na karate,
tak by som riešila niektoré životné situácie
nepremyslene, bez zváženia následkov.
☺ Karate je bojové umenie, šport, zdravotné cvičenie, sebaobrana, ale aj životná filozofia. Čím je pre teba?
- Beriem to ako činnosť, pri ktorej sa
môžem stále zdokonaľovať, fyzicky i psychicky. Zároveň istý druh zábavy, pri ktorej
sa môže človek zviditeľniť na Slovensku
i v zahraničí. Skúseností nikdy nie je dosť.
Karate môže dať každému veľmi veľa, dôležité je, čo si dokážeme vziať. Karatisti sú
výnimoční už len tým, že sa venujú netradičnému športu s veľkou charizmou, ale je to
individuálne.
☺ V tvojom športe patrí Slovensko medzi
svetovú špičku, medaily z európskych i svetových šampionátov nie sú žiadnou vzácnosťou. Pritom konkurencia je obrovská.
Karate ašpiruje na zaradenie na olympiády
a má veľmi dobrý vplyv pri výchove mládeže. Nie je škoda, že štát tak málo podporuje karate?
- V súčasnej dobe je karate na zlej ceste
čo sa týka finančných prostriedkov.
Vzhľadom na to sú obmedzené naše výjazdy na dôležité medzinárodné turnaje, sústredenia a podobné akcie. Vlastné prostriedky
nestačia na to, aby mohli pokryť náklady,
ktoré si musíme my reprezentanti zaplatiť,
aby sme vôbec mohli reprezentovať našu
krajinu. Keby tohtoročné ME boli v nejakej
vzdialenejšej krajine a keby ma nepodporili
rodičia, nikam by som nešla a ME by ostali
opäť len mojím snom. A politické spory u
nás tejto situácii tiež nepomáhajú.
☺ Čo by si chcela odkázať začínajúcim
karatistom alebo jednoducho športovcom,
ktorý chcú dosiahnuť úspech?
- Najkrajší pocit a veľká pocta pre karatistu je, alebo by aspoň malo byť to, keď dostane šancu reprezentovať svoju vlasť. A možnosť sa zapísať do histórie slovenského karate. Netreba sa nechať odradiť prvým neúspechom, to patrí k tomu. Treba sa učiť
z vlastných chýb a v budúcnosti sa ich vystríhať. Samozrejme, veľa chuti trénovať a robiť
to hlavne kvôli sebe a pre radosť. Musíte
veriť vo svoje schopnosti, sebadôvera je
nevyhnutná. Byť disciplinovaný, odhodlaný
odovzdať sa celým srdcom cieľu, ktorý chceme dosiahnuť. A určite byť vytrvalý.
Ďakujem za rozhovor. Na Majstrovstvách
sveta vo Francúzsku želáme Lucke veľa
šťastia.
E. Jareč

Ťažká finančná situácia redukuje ciele

Obháji VC SH svoje pozície?
Senický volejbalový klub po šiestich úspešných sezónach, kedy sa družstvo žien stalo päťkrát
vicemajstrom Slovenska, raz obsadilo tretie miesto a hralo európske pohárové súťaže (Pohár
CEV, Pohár víťazov pohárov, Interligu a iné nadnárodné súťaže) muselo siahnuť po ukončení
minulej sezóny k radikálnym zmenám v činnosti klubu vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov. O aktuálnej situácii v klube nás informoval manažér VC SH Karel Valášek takto:

„Nedostatok financií ovplyvnil najmä hráčsky káder. Pri rozsahu činností, ktoré klub
zabezpečuje (najmä práca s mládežou), nie je
možné finančné prostriedky šetriť iným
spôsobom, keď nechceme ohroziť samotnú
existenciu klubu ako na hráčkach, ktoré mali
profesionálne zmluvy. Z družstva žien odišla
do Rakúska nahrávačka Bródyová, z hosťovania sa do Studienky vrátila bývalá hráčka
Senice Jana Jandáková-Kučerová, zo zdravotných dôvodov zanechali aktívnu činnosť kapitánka družstva Katarína Rýšová a Katarína
Cifrová. Ďalšou hráčkou, ktorá nebude pokračovať v aktívnej činnosti, je Lucia Baďurová.
Do zahraničia odchádza Oľga Kovačovičová
a mala by aj Renáta Koleňáková, ktorá zatiaľ
nemá angažmán. Toto je veľký zásah do
kádra žien."
Družstvá žien, junioriek a žiačok sa začali
pripravovať na majstrovskú sezónu 4. augusta
na antukových dvorcoch pri športovej hale,
kde absolvovali aj turnaje. Momentálne už
hráčky trénujú v športovej hale a v telocvič-

niach I. ZŠ, Gymnázia a Obchodnej akadémie v Senici. Družstvo žien bolo doplnené
tromi vlastnými juniorkami Marcelou
Kriškovou, Mirkou Pöstenyiovou a Monikou
Livinkovou. Ďalšou mladou hráčkou je Lucia
Slobodová, nahrávačka, ktorá prišla z klubu
Strečnianska Bratislava a je kadetskou reprezentantkou Slovenska. Jedinou veľkou posilou by mala byť Slávka Skubanová, bývalá
hráčka Žiaru nad Hronom, ktorá hrala naposledy za poľský Kalisz. Z minuloročného družstva zostali Petra Podová, Zuzana Michalcová, Marcela Osuská, Blanka Brusilová
a Martina Bilková. V kádri je desať hráčok.
Manažér VC SH ďalej pokračoval:
„Situácia je teda veľmi zložitá a je obrazom
finančných možností slovenských klubov,
pretože nemáme prostriedky na to, aby sme
uzatvárali profesionálne zmluvy a hráčky,
ktoré zmaturovali, buď odchádzajú študovať
ďalej alebo si nájdu prácu, ktorá im však neumožňuje ďalej trénovať. V súčasnej dobe
máme šesť žiackych a 2 juniorské družstvá.

Bronz z Veľkej Británie

reprezentanti africkej Botswany či ázijského Bangladéša. V tejto pestrej zmesi športovcov všetkých farieb pleti sme napodiv
mohli nájsť aj reprezentantku Slovenska
a nášho mesta Miroslavu Vašekovú
z Hanko kai Senica. Juniorská reprezentantka Slovenska nastúpila medzi dospelé
pretekárky v kata ženy. V pavúku súťaže
mala 25 starších súperiek, ale Mirka, ktorá
štartovala „z plného" tréningu nemala
z konkurencie strach.
Tretia najlepšia juniorka v Európe si stanovuje iba tie najvyššie ciele a po tvrdej príprave a množstve odtrénovaných hodín
v posilňovni, telocvični či jazde na bicykli,
je vo výbornej forme. V prvom úvodnom

Na medzinárodných majstrovstvách
Veľkej Británie sa v dňoch 6. - 7. septembra zišla bohatá účasť karatistov z 5 kontinentov celého sveta. Bývalá koloniálna
veľmoc Anglicko je i dnes veľmocou
a v karate patrí medzi svetovú špičku.
Vyše 450 pretekárov z 25 krajín sa stretlo
v krásnom presklenom Crystal palace,
v športovom štadióne asi 15 km od centra
Londýna, aby bojovalo o titul šampióna
ostrovného kráľovstva.
Medzi pretekármi z USA, Kanady
a iných krajín boli pre Európana exotickí

Žiaci Hanko kai na medzinárodnom turnaji Funakoši cup v Č. Lípe obsadili 2. miesto.
Zľava Peter Dermek, Boris Thebery a Daniel Sebeš.

Tie najtalentovanejšie hráčky prechádzajú
do družstva žien po 8-9 ročnej príprave
a aby výkonnostne rástli, je potrebné mať
v kádri i skúsené dievčatá, tak ako boli
v minulosti Rusovská, Jedličková, Božková,
Kovačovi-čová, Hrebíčková, Koleňáková,
Rýšová a ďalšie. Ekonomická situácia však
núti k tomu, že práve tieto skúsené hráčky
odchádzajú. Činnosť klubu je teda závislá na
finančnom zabezpečení a znižovať rozpočet
sa nedá, pretože prenájom športovej haly,
údržba antukových ihrísk, vybavenie družstiev (lopty, oblečenie...), doprava, sú všetko
fixné náklady, ktoré sa nedajú znížiť. Sme
v období, kde by sme potrebovali väčšiu
podporu mesta, bohužiaľ, aj napriek dobrým
minulým výsledkom sme sa nedostali do
systému financovania športov ako hokej či
futbal. Necítime žiadnu podporu od SZTK.
Vôbec nevieme, na čo takéto organizácie sú,
keď neriešia problematiku športu.
Samozrejme sme boli v očakávaní, že firmy,
napríklad Delphi, nájdu prostriedky na to,
aby mohli vstúpiť do niektorých klubov ako
sponzori. Je veľká škoda, že si nevytvárajú
priaznivejší imidž pre svoje podnikateľské
zámery, ktoré v poslednej dobe v Senici rozvíjajú. Naša práca je vzhľadom na spomínané výborné výsledky v súčasnej dobe demotivujúca a pokiaľ nedôjde v najbližšom období k zásadnej zmene, je ohrozená i samostatná existencia klubu."
Ivan Tobiáš
kole vyradila jednu z favoritiek turnaja austrálsku reprezentantku 2:1. V druhom kole
hladko porazila Luxemburčanku 3:0.
V semifinále sa prihlásila únava po namáhavej ceste zo Senice do Londýna a Mirkine
údery a kopy už neboli také rýchle a silné.
Výsledkom bola tesná prehra s reprezentantkou Austrálie a neskoršou víťazkou 1:2.
V repasáži, v boji o 3. miesto, skúsená pretekárka, majsterka republiky ešte raz zmobilizovala všetky sily a po perfektne zacvičenej kate UNŠU (UNŠU - oblak v rukách,
jap.) dokázala, že svoju športovú kariéru
drží pevne v rukách. Presvedčivo porazila
českú reprezentantku Luciu Palkovskú (tiež
žiačku MUDr. M. Čulena) a zaslúžene
vystúpila na stupeň víťazov pre bronzovú
medailu zo šampionátu. Zároveň potvrdila,
že je výborne pripravená na juniorské
Majstrovstvá sveta v Marseille 25. októbra.
Ďalšou z vážnych skúšok pre Mirku budú
Majstrovstvá Európy v štýle šito-ryu 20.
septembra vo Viedni a medzinárodný turnaj o Pohár SNP 27. septembra v Banskej
Bystrici, kde obhajuje minuloročné 2.
miesto.
Žiaci Hanko kai Senica štartovali 21. septembra v Maďarsku na 6. ročníku Budapešť
open. Aj keď u našich južných susedov
štartujú prvý raz, vôbec neišli do hlavného
mesta Maďarska s malou dušičkou. Po septembrovom sústredení mali výbornú formu
a i na tomto turnaji očakávame pre Senicu
medailový zápis.
Následníci úspešných mladých Seničanov majú šancu v tradičnom septembrovom nábore (od 23. septembra) pre začiatočníkov, kde sa vždy ukáže nejaký talent,
ktorý po čase začne šíriť dobré meno
Senice doma i v zahraničí.
E. Jareč
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Senickí strelci s medailami

Turisti v Belgicku

Po náročných kvalifikačných pretekoch
konaných počas celého roka 2003 si družstvo KVvZ Sniper Senica v zložení Ing.
Roman Portáš, Ing. Róbert Vyskoč a Michal
Ďurech vybojovalo účasť na tohtoročných
Majstrovstvách SR v streleckom viacboji
klubov vojakov v zálohe, ktoré sa konali
dňa 6. septembra v Turanoch pri Martine.
Majstrovstvá SR klubov vojakov v zálohe pozostávali už z tradičných disciplín:
z mierenej streľby z veľkokalibrovej pištole
na 25 m, z mierenej streľby zo samopalu Sa
vz. 58 na redukované terče na 50 m,
z hodu granátom na cieľ, z bojovej streľby
z veľkokalibrovej pištole na padacie terče
a z malorážkového súboja družstiev na
padacie terče.
Po náročnom súboji, kedy bolo badať
stúpajúcu kvalitu jednotlivých zúčastnených, zažilo senické družstvo doslova
žatvu pohárov. Vybojovalo si prvé miesto
a už druhýkrát sa stalo Majstrami SR pre
rok 2003. Zároveň ako družstvo vybojovali
prvé miesto v malorážkovom súboji. Aby
toho nebolo málo, tak člen družstva Ing.
Róbert Vyskoč stál na stupňoch víťazov
hneď dvakrát: v disciplíne mierenej streľby
z veľkokalibrovej pištole a za zisk titulu majstra SR na rok 2003 v kategórii jednotlivcov. Ďalšia radosť nastala z úspechu senickej strelkyne Ing. Tatiany Vyskočovej.
Z reorganizačných dôvodov musela štartovať za bratislavský klub SAV BA, ktorý sa
v kategórii ženských družstiev sa umiestnil
na prvom mieste a Ing. Tatiana Vyskočová
po vzore svojho manžela zopakovala prvé
miesto v jednotlivkyniach zo streľby
z veľkorážnej pištole. Za dosiahnuté výsledky počas roka 2002 bolo družstvo KVvZ
Sniper Senica ocenené pamätnou medailou
Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Na
dôvažok bola dvom členom klubu, Ing.
Róbertovi Vyskočovi a Pavlovi Plankovi za
dosiahnuté výsledky udelená majstrovská
trieda, ktorú v roku 2003 vybojovalo z celého Slovenska iba desať pretekárov.
Dlhoročné „rivalské" družstvo z VVÚ
Záhorie po smole, ktorá sa im lepila na päty
počas celých pretekov, umiestnilo na peknom piatom mieste. O to väčšia bola ich
radosť, keď člen družstva Ján Štokinger
vybojoval prvé miesto v streľbe zo samopalu jednotlivcov.
Veľká vďaka od KVvZ Sniper Senica
patrí aj samotnému Mestu Senica za
poskytnutie sponzorského daru, bez ktorého by nebola možná tak náročná príprava
na Majstrovstvá SR 2003.
M. Ď.

Každý druhý rok prežívajú turisti sveta
svoj veľký sviatok Medzinárodnú turistickú olympiádu, ktorú pripravuje organizácia IVV - Internationaler Volkssportverband (vo voľnom preklade Ľudový
šport pre všetkých). Zakaždým sa koná
v inej krajine. Tento rok bola olympiáda
v Belgicku. Dejiskom olympiády bolo
mesto Genk v provincii Limburg. Je to
zelená krajina a raj cyklistov (1 600 km
cyklistických chodníkov).
Na olympiáde sa zúčastnili zástupcovia
turistov 30 krajín sveta od Kanady až po
Japonsko.
Slávnostné otvorenie olympiády so
všetkým čo má byť aj s olympijským
ohňom, bolo na nádhernom Fenix-štadióne KRC.
Organizátori pripravili pre účastníkov
pešie turistické trasy, maratón, cyklotúry,
plávanie. Bol pripravený i doplnkový a kultúrny program: výlety do historických
miest, hudobné večery, návštevy múzeí,
divadla a rôzne exkurzie. Hostitelia mali
pripravené pekné propozície, pamätné
listy, odznaky, tričká a ďalšie propagačné
materiály a suveníry.
Senickí turisti sa rozhodli pre poznávanie zaujímavých miest Genk, Gent,
Brugge a Brusel. Prilákalo i Severné more
pri meste Oostende, známe prímorské termálne kúpele s prístavom a lodenicami.
Ubytovaní sme boli v turistickej ubytovni v neďalekom malom mestečku
Overpelt. Mestečko nás zaujalo krásnou
parkovou úpravou a čistotou. Ale i peknými mimoriadne jednoduchými rodinnými
domami. Neboli pri nich zeleninové záhrady a drôtené ploty, ako sme zvyknutí
u nás, lež trávniky s krásne tvarovanými
kríkmi, živými plotmi a kvetinami.
Genk, dejisko olympiády, bolo pred
objavením uhlia malým mestečkom. Potom
k historickému jadru prirástlo moderné
mesto a moderná budova radnice.
Mesto Gent nás zaujalo malebnými
úzkymi uličkami ale i majestátnou gotickou katedrálou sv. Bava, ktorá vznikla
z pôvodnej kaplnky z roku 942. Samotné
sídlo vzniklo už v 7. storočí, vtedy bolo
známe pod menom Ganda. Mesto pôsobí
krásnym architektonickým dojmom.
Historické mesto Brugge (na našich
mapách Bruggy) s rímskym mostom z 3.
storočia, neveľké sídlo a pevnosť, vzniklo
v 7. storočí. Pôvodne prístav, člen Hansy
s významným postavením, stihol nepriaznivý osud. Morský záliv sa postupne zanášal naplaveninami, mesto strácalo kontakt
s morom a jeho významné postavenie
prebrali Antwerpy. Čas sa zastavil. Mesto
má na mnohých miestach stredoveký ráz.
V mnohých historických uličkách na priedomí sedeli ženy a paličkovali. Bruggské
a bruselské čipky sú svetoznáme. Za každým rohom sa naskytli nové pohľady.
Romantické boli loďky s turistami na kanáloch rieky Zwin.
Mesto Brusel založil okolo roku 850 sv.
Gery, biskup z Cambrai. Legenda hovorí,
že vtedy bola postavená kaplnka na
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malom ostrove v Senne. Tento ostrov niesol názov Brocksele – osada pri močiari.
Neskoršie názvy boli Brosella a Broucsella.
Dnes je mesto dvojjazyčné, hovorí sa tu
flámsky a francúzsky. Má bohatú históriu.
Brusel bol hlavným mestom Brabantska,
patril panovníkom západofranskej ríše,
burgundským kniežatám, Habsburgovcom i Francúzom. Už v 15. storočí boli
položené základy dnešného ústredného
postavenia Bruselu. Hlavným mestom je
od roku 1830. Je toho mnoho, čo turistov
láka v Bruseli: krásne historické centrum,
secesné stavby architekta Victora Horta,
stavby vo vrcholnej brabantskej gotike
(1402-1450), stredoveká brána Porte de
Hal, cechové domy z čias po roku 1695.
Najkrajšou budovou mesta je gotická radnica (1402-1455) so svojou štíhlou vežou
(97m).
Naša výprava bola v Belgicku pod
vedením Ing. Vratislava Schaala, predsedu
medzinárodnej komisie ÚR KST.
V areáli Medzinárodnej turistickej
olympiády v Genku mali svoj elegantný
propagačný stánok českí turisti. Veď o dva
roky budú oni organizátormi. Ak to chcete
vidieť a zažiť, príďte do Plzne v dňoch 28.
- 31. júla 2005.
PhDr. Alžbeta Šnittová

Nábor na karate
Hanko kai karate klub Senica poriada
od 23. septembra nábor na karate pre
deti od 6 do 15 rokov. Záujemcovia môžu
prísť každý utorok a štvrtok do telocvične
III. ZŠ Senica o 18. hod.

Kam na turistiku
Turistické podujatia pokračujú aj
v októbri niekoľkými zaujímavými
pochodmi. V sobotu 4. októbra organizuje Klub slovenských turistov Brezová pod
Bradlom
22.
ročník
pochodu
Malokarpatský trojuholník. Na 25. októbra naplánovali turisti z Holíča tradičnú
prechádzku cez vinohrady Posledný
pľuzgier.
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✖ 4. 10. o 21. hod.
koncert skupiny P. S.
cena vstupenky v predpredaji 70 Sk, na mieste 100 Sk

Uzavreté manželstvá
Jozef Kráľ a Romana Spurná
Ján Chalupa a Eva Kontríková
Patrik Surovka a Marcela Hechtová
Martin Chodúr a Emília Boťánková
Vladimír Jankovič a Marcela Sládková
Martin Jarábek a Katarína Otépková
Ivan Chrenka a Daniela Bilková
Marián Pecha a Vilma Podešlová
Martin Vašek a Erika Halabrínová
Andrej Sadloň a Jana Havettová
Mgr. Rastislav Ševčík a Dana Vaculová
Tibor Mikula a Denisa Ravasová
Martin Škára a Dana Zichová

✖ 13. 10. o 19. hod.
Petr Novotný - Dnes nevarím, dnes bavím.
hosť speváčka Ingola
✖ 1. 11. o 20. hod.
koncert skupiny INE KAFE

Program Klubu zdravia

Narodili sa
Nikolas Morávek, Robotnícka 57
Ivan Štefík, Gen. L. Svobodu 1358
Ema Kanská, Moyzesova 839
David Šajánek, Palárikova 304
Marek Markovič, J. Mudrocha 1356
Adela Petranská, Kalinčiakova 297
Dilara Kočová, L. Novomeského 1213
Monika Bahnová, Gen. L. Svobodu 1361
Samuel Adásek, Komenského 958
Barbora Mičová, Rovenská 1456
Vanessa Hlavačková, Gen. L. Svobodu 1361
Augustín Peško, Robotnícka 60
Michal Daniel, Kolónia 551
Filip Piroha, L. Novomeského 1214
Tamara Zigmundová, Hollého 743
Ľuboš Kadlečík, Komenského 983
Michaela Voleková, Železničná 349

24.
3.
25.
24.
17.
25.
25.
25.
1.
1.
13.
13.
16.
16.
16.
18.
24.

3.
4.
4.
5.
6.
6.
6.
6.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

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

Opustili nás
Pavol Rehuš, Hviezdoslavova 471
vo veku 56 rokov
Milan Eichinger, J. Kráľa 739
vo veku 65 rokov
Ondrej Hanák, Kunov 148
vo veku 74 rokov
Marie Jelínková, S. Jurkoviča 1202
vo veku 75 rokov
Paula Poláková, Štefánikova 1377
vo veku 96 rokov
Mária Tomášová, Štefánikova 1377
vo veku 77 rokov
Helena Turánková, Palárikova 304
vo veku 58 rokov
Ján Krištof, Kolónia 606
vo veku 80 rokov
Juraj Poláček, Štefánikova 1377
vo veku 82 rokov
Šimon Závodský, Kalinčiakova 302
vo veku 75 rokov
Emil Kučera, Hollého 743
vo veku 75 rokov
Andrej Michálek, Lipová 1236
vo veku 23 rokov
Peter Škandera, Štefánikova 721
vo veku 68 rokov
Jozef Karásek, Kolónia 583
vo veku 61 rokov
Pavel Tomeš, Čáčov 128
vo veku 68 rokov

Info kútik

Podujatia v Dome kultúry

Spoločenská kronika

4. 8. 2003
6. 8. 2003
6. 8. 2003
6. 8. 2003
6. 8. 2003

24. 9. Water - Voda ako najlacnejší liek, prednáša G. Janušková
8. 10. Exercise - Pohyb zamestnáva nielen svaly, prednáša B. Turan
22. 10. Rest - Stojí za to prespať 1/3 svojho života?, prednáša M.
Hletková
5. 11. Sunshine - Slnko = vrchný veliteľ našich obranných síl, prednáša G. Janušková
19. 11. Air - Môže dýchanie zvýšiť našu inteligenciu?, prednáša M.
Hletková
3. 12. Temperance - Nepodceňuj nepriateľa, malého aj veľkého,
prednáša B. Turan
17. 12. Trust - Ako maximálne využiť život, prednáša S. Slamka

Miesto stretnutia Múzeum L. Novomeského, začiatok vždy o 18. hod.

Seničanky na turnajoch
V sobotu 13. a v nedeľu 14. septembra sa odohral v športovej
hale v Senici medzinárodný volejbalový turnaj žien pod názvom
Veľká cena Senice. Štartovali na ňom štyri družstvá.
Konečné umiestnenie: 1. Olymp Praha, 2. Sokol Frýdek-Místek, 3.
SVS Kuoni Viedeň, 4. SH Senica.
O týždeň neskôr 20. a 21. septembra sa uskutočnil turnaj junioriek - Pohár Záhoria, na ktorom sa zúčastnilo jedenásť tímov.
Konečné poradie: 1. ŠŠK Bílikova Bratislava, 2. SH Senica, 3. VK
Palas Levice, 4. TJ Strojár Malacky.
Ženy začnú svoju sezónu v piatok 10. októbra, keď na domácej palubovke privítajú o 17. hod. družstvo Žiaru nad Hronom.
V sobotu 11. októbra odohrajú v tom istom čase stretnutie so ŠOG
Nitra. Juniorky začínajú 4. októbra na pôde ŠOG Nitra.
Ivan Tobiáš

17. 8. 2003
17. 8. 2003

Letné aktivity turistov

18. 8. 2003

➠ 20. - 24. 8. sa zúčastnili senickí turisti zájazdu na Roháče.

18. 8. 2003
20. 8. 2003
26. 8. 2003
28. 8. 2003
28. 8. 2003
29. 8. 2003
31. 8. 2003

Poradňa pre verejnosť
Odborníci bezplatnej Poradne pre verejnosť budú občanom
k dispozícii v utorok 28. októbra od 13. do 18. hod. vo veľkej
zasadačke na prízemí MsÚ. Obrátiť sa na nich môžete s právnymi, sociálnymi, psychologickými alebo všeobecnými osobnostnými problémami.

Okrem túr po hrebeňovkách, kde absolvovali roháčske dvojtisícovky, navštívili i Múzeum oravskej dediny v Zuberci a termálne
kupaliská Bešeňová a Oravice.
➠ 30. 8. sa konal tradičný medzinárodný pochod IVV Senická
mašírovka, už 23. ročník. Bolo pripravených niekoľko značkovaných trás so štartom v Senici: 15, 25, 35, 50 a 65 km. So štartom
na Rozbehoch: 10, 20, 35 a 50 km. Všetky trasy mali cieľ pri chate
na Rozbehoch, kde bola večer partizánska vatra, ako spomienka
na výročie SNP. Pamätné listy a suveníry získali za pomoci sponzorov.
➠ V dňoch 5. - 7. 9. zorganizovali turisti v Jablonici pod vedením
Stanislava Hamerlíka, predsedu OT KST, Regionálny zraz cykloturistov. Vydali pekné propozície, mapy a pamätné listy. Účastníci
dostali pôsobivú brožúru Jablonica, ktorá bola vydaná pri príležitosti 730. výročia prvej zmienky v obci. Za pekného počasia absolvovali účastníci niekoľko zaujímavých a dobre značkovaných trás.
➠ 20. 9. sa zúčastnili senickí turisti medzinárodného turistického
pochodu IVV v Holíči, ktorý organizuje Klub turistov Holíč pod
vedením Ing. Vratislava Schaala. Trasy viedli najskôr mestom popri
historických budovách a pamiatkach, potom pokračovali k veternému mlynu a do blízkeho okolia mesta.
KST Senica
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na OKTÓBER 2003
Začiatky filmových predstavení o 19,30 hod.
Začiatky predstavení pre deti o 18. hod.
✓ Streda 1. októbra
KRÁSKA Z MANHATTANU
Americká romantická komédia. Jennifer Lopezová a Ralph Fiennes
v romanci tretieho tisícročia. Napriek tomu, že slobodná matka
Marisa neoplýva bohatstvom, dokázala sebe a svojmu desaťročnému synovi zabezpečiť dobrý život. Pracuje ako chyžná v prvotriednom hoteli.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 107 min.
✓ Piatok 3. októbra
HLBOČINA
Americký horor. Šokovaná posádka ponorky „Žralok" uviazla
v tajomných morských hlbinách. Je paralyzovaná strachom a jej
cesta sa mení na misiu hrôzy, ktorá siaha až na dno ľudskej psychiky...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 105 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 4. a nedeľa 5. októbra
BRUCE VŠEMOHÚCI
Americká komédia. Čo by ste robili, keby ste mohli byť na týždeň
bohom? Jim Carrey v komédii o najvyššej moci, Božom zásahu
a dôkaze, že nebesá majú šibeničný zmysel pre humor. Televízny
reportér má za sebou ďalší ťažký a náročný pracovný deň. Začne
zo svojho mizerného osudu obviňovať samotného Stvoriteľa.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 101 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 7. a streda 8. októbra
FIMFÁRUM
!!! Začiatok predstavenia už o 18. hod.!!!
Celovečerné pásmo piatich animovaných rozprávok podľa rovnomennej literárnej predlohy Jana Wericha s jeho originálnym dabingom!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 90 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 10. októbra
RÝCHLO A ZBESILO 2
Americké akčné 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: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 100 min.
✓ Sobota 11. a nedeľa 12. októbra
PUPENDO
Česká filmová komédia pre všetky generácie. Posolstvo budúcim
generáciám. Film Pupendo je vyrozprávaný spôsobom blízkym
Pelíškom, v trpkej komickej nadsádzke. Jedná sa o sled vystupňovaných komických situácií zo života v reálnom socializme.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 120 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 14. októbra
FRIDA
Americko-kanadský životopisný príbeh. Odvážna v umení i v sexe.
...priprav sa, že Ťa zvedie. Strhujúci životný príbeh slávnej extravagantnej mexickej maliarky Fridy Kahlo. Salma Hayek vo svojej
životnej úlohe – vo filme, ktorého vznik si sama vybojovala a teraz
sa stretáva so zaslúženým úspechom.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 118 min.
✓ Streda 15. októbra
CHARLIEHO ANJELI: NA PLNÝ PLYN
Americká akčná komédia. Tentokrát ide o dva prstene, ktoré majú
oveľa vyššiu hodnotu, než by sa na prvý pohľad zdalo. Obsahujú
totiž veľmi cenné informácie, s pomocou ktorých je možné odhaliť novú identitu všetkých osôb, zaradených do národného programu na ochranu svedkov.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 103 min.
✓ Piatok 17. októbra
FEMME FATALE

Americko-francúzsko-nemecký erotický thriller. Zyselná podvodníčka hrá vabank.
Laura je potvora. Príbeh sa začína na Medzinárodnom filmovom
festivale v Cannes v roku 2001, kde neskutočne krásna, ale tiež
všetkého schopná „femme fatale" odvážne ulúpi drahocenný šperk
a vypáli rybník svojim komplicom. Potom odchádza do Ameriky
a v lietadle sa zoznámi s úspešným podnikateľom Wattsom, s ktorým si užíva anonymitu v zahraničí.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 110 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 18. a nedeľa 19. októbra
PIRÁTI KARIBIKU - KLIATBA ČIERNEJ PERLY
Americký dobrodružný veľkofilm. Ako zastavíte nepriateľa, ktorý
nemôže zomrieť ?
Pre sympatického gaunera kapitána Jacka Sparrowa predstavujú
priezračné vody Karibského mora i svetové oceány obrovské ihrisko, na ktorom sa spája dobrodružstvo s tajomstvom.
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP 12 r., 141 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 21. októbra
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, 57, 59 Sk, MP 12 r., 113 min.
✓ Streda 22. októbra
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: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 138 min.
✓ Piatok 24. októbra
CESTA DO FANTÁZIE
!!!Začiatok predstavenia o 18. hod.!!!
Anglicko-japonská animovaná rozprávka. Hrdinkou príbehu je 10
ročné dievčatko, ktoré nemá nadprirodzené schopnosti, ani
nevlastní laserovú zbraň. Je dôverčivá, ale aj odvážna a rada poznáva svet. Vyrastá obklopená láskou svojich rodičov a jej dobrodružstvo začína počas cesty autom do nového mesta.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 116 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 25. októbra
NESERTE NÁM PESTÚNKU!
Americká komédia. Všetko, čo potreboval vedieť o živote, sa ona
naučila vo väzení.
Peter Sanderson, 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. Ale usiluje sa žiť ďalej.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 105 min.
✓ Nedeľa 26. októbra
MEDOVÉ TÝŽDNE
Americká komédia. Boli to krásne medové týždne, až kým sa to
nezačalo... Tom a Sarah. On je športovo založený reportér v rozhlase, ona je slobodomyseľná spisovateľka z bohatej a veľmi snobskej rodiny. Zdá sa, že ich šťastiu nestojí nič v ceste. Aké je ale prekvapenie Tomových kamarátov! A aké zavládne zdesenie v Sárinej
rodine, keď sa mladý pár do seba tak bleskovo zamiloval!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 97 min.
✓ Utorok 28. a streda 29. októbra
BAD BOYS 2
Americká akčná komédia. Will Smith a Martin Lawrence – šialení
poliši versus drogová mafia! Detektívov z oddelenia narkotík
v Miami pridelia k údernej jednotke, ktorej úlohou je zastaviť prísun extázy do mesta.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 146 min., PREMIÉRA
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