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Pred radnicou prezidenta R. Schustera privítal primátor
Senice Ľubomír Parízek. Foto Viera Barošková
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Poriadok a čistota – naša vizitka 
Marcové ostré lúče jarného slnka veľmi rýchlo rozto-

pili sneh a odkryli všetku špinu a neporiadok v meste.
Nevábny pohľad na pozostatky zimného obdobia sa už
postupne začal  meniť  k lepšiemu. Veď väčšina z nás si
uvedomuje, že čistota a poriadok, upravené prostredie
je vizitkou nás všetkých. Malo by nám záležať v akom
prostredí žijeme. 

Mesto Senica v spolupráci s OSBD Senica, so
Službytom, s.r.o. Senica, so Slovenskou správou ciest
Senica a s Technickými službami  Senica, s.r.o. Senica
uskutoční generálne jarné upratovanie mesta od 16. do
24. apríla. Obraciame sa na vás, aby ste aj vy prispeli
k spríjemneniu prostredia nášho mesta tým, že upravíte,
vyčistíte okolie vašich objektov, prevádzok, prípadne vaše
areály v zmysle cestného zákona, ale aj všeobecne záväz-
ných nariadení mesta.

Zároveň organizujeme zber objemného odpadu.
Objemný odpad je napríklad vyradený nábytok, podlaho-
viny, umývadlá, drezy, vane, časti bytových jadier. 

(pokračovanie na str. 2)

Prezident R. Schuster v Senici 
Popoludní 22. marca navštívil naše mesto prezident

Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Prvá zastávka
bola na Mestskom úrade a druhá v Slovenskom hodvá-
be, a.s. Senica. Predtým navštívil Senicu 6. apríla 2000.

Pred radnicou prezidenta Rudolfa Schustera privítal
primátor Senice Ľubomír Parízek, jeho zástupca Anton
Cibula   a prednostka MsÚ Katarína Vrlová. Pred MsÚ sa
prezident pozdravil s viacerými občanmi.  V zasadačke
mestskej rady sa prezident stretol s členmi mestskej rady,
predstaviteľmi politických strán v Senici, predstaviteľmi
miestnej štátnej správy a riaditeľmi základných a stred-
ných škôl. 

Prezident R. Schuster sa vo svojom príhovore dotkol
reformy verejnej správy, ktorú označil za unáhlenú
a nedostatočne pripravenú. Pripomenul potrebu vyrovná-
vania rozdielov, ktoré sú medzi jednotlivými regiónmi a
potrebu vízie pre Slovensko do budúcnosti. 

(pokračovanie na str. 2)

Čím je pre nás
Veľká noc 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúšok, zima mu bude...
Nejeden z nás si slová tejto piesne
zanôtil predovšetkým teraz, v čase
jari. Veď napriek nestálosti počasia
predsa jar zlomila  moc zimy a prí-
roda sa prebúdza k novému životu.
Ľudia zo seba striasli  chlad po zim-
ných mrazoch a fujaviciach, aby sa
tešili z náruče kvietkov, lúčov slnka
a koncertu vtáčích hrdielok. 

Veľkonočné obdobie je časom
rozpuku nového života po dlhej
dobe chladu a zimy. Jarný čas  nám
vtíska na pery úsmev, chuť naplno
dýchať svieži vzduch a bežať opre-
teky s neposednou včielkou.
V našich srdciach cítime radosť
a pokoj.  Veľká noc je obdobie, keď
sa opäť intenzívnejšie stretáme so
známymi, priateľmi a predovšetkým
s rodinou. Mládenci pletú korbáče
a dievčatá s túžbou čakajú, či príde
i ten,  na ktorého si myslia...

Je však Veľká noc ako sviatok
sviatkom iba preto, aby sme sa
mohli navštíviť, dobre zabaviť? Je to
iba príležitosť si dobre zajesť a
vypiť  a „vyplatiť" ženy  korbáčom
či studenou  vodou? Mnohí z nás
takto na pár okamihov vyženú
z mysle otázky na neistú budúcnosť
svoju  alebo svojich blízkych. 

Veľká noc je sviatkom v prvom
rade preto, že sa stalo čosi, čo v deji-
nách nemá obdobu. Po prvýkrát
v histórii život zlomil  moc smrti. Do
krajného pesimizmu zahnané ľud-
stvo je vyvádzané do svetla radosti.
Aj vám znie totiž ten povestný
odkaz vzkrieseného Krista: Pokoj
vám! Tento odkaz rozptyľuje všetky
chmáry našej bezútešnej budúcnos-
ti a obdarúva nás pokojom. Práve
preto zvláštnosť a neopakovateľ-
nosť kresťanskej Veľkej noci je
v božom dare pokoja, prevyšujú-
com všetky naše pochybnosti a neis-
toty. Stáva sa novou silou do nášho
života. A táto sila  potom pretvára
vzťahy medzi ľuďmi. 

Toto je podstatou veľkonočnej
atmosféry. Kristus žije. On nás
obdarúva svojím pokojom. Toho,
kto podstatu týchto dní voľna vidí
len v hojnosti stola.  Aj toho, kto
pomaly nevie, čo na ten stôl dať.

V zmysle týchto myšlienok nie je
ani dnes  neskoro prijať  tento po-
núkaný dar. Dar, ktorý nás odbre-
meňuje a oslobodzuje.    

P. M. 

Koncert priateľov  
Zvony 
Neven 
Oberaargau 
Cantilena

Miešaný spevácky zbor mesta
Senica Cantilena spolu s MsÚ
a evanjelickým farským úradom sú
hostiteľmi  Koncertu priateľov, ktorý
bude 3. apríla o 18.30 hod. v evan-
jelickom kostole v Senici.  

Účinkovať budú štyri telesá zbo-
rového spevu, z ktorých prvé tri sú
našej verejnosti dostatočne  známe.
Komorné zbory Zvony a Neven zo
Srbska a Čiernej hory už u nás účin-
kovali viackrát. Naposledy na V.
medzinárodnom festivale zborové-
ho spevu Senica – Visegrad 2003
v septembri minulého roka.
Dirigentom oboch telies je profesor
Juraj Súdi. Po prvýkrát sa obecen-
stvu u nás predstaví komorný zbor
Oberaargau z Herzogenbuchsee vo
Švajčiarsku. Zbor bol založený
v roku 1967 a od júna 2002 ho vedie
dirigent Martin Pensa. Program tele-
sa sa orientuje na diela moderny ako
aj na kompozície zo starších období
duchovnej i svetskej hudby.

Druhý koncert zúčastnených
súborov bude v nedeľu 4. apríla
o 18. hod. v Smrdákoch. 

bar  

Kvety k pamätníku
V bohatej histórii nášho mesta je

7. apríl zapísaný ako deň oslobode-
nia. 59. výročie tejto udalosti, keď
sa skončili dlhé roky vojnových
útrap, si pripomenieme 7.4. o 14.30
hod. položením vencov pri Pamät-
níku oslobodenia. Mesto Senica
pozýva všetkých, ktorí si chcú túto
udalosť pripomenúť.    
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a zastupiteľstva 
7. riadne zasadanie mestského zastupi-

teľstva v Senici bolo 26. februára.
Rokovanie viedol RNDr. Ľubomír Parízek,
primátor mesta. Na rokovaní bolo prítom-
ných 22 poslancov. Na rokovaní boli prí-
tomní: vedúci oddelení Mestského úradu
v Senici, náčelník Mestskej polície, riaditeľ
Rekreačných služieb mesta Senica, riaditeľ
Mestského kultúrneho strediska, riaditeľ
Službytu, spol. s r.o. Senica, riaditeľ
Technických služieb, spol. s r.o. Senica, ria-
diteľ Mestského podniku služieb, spol.
s r.o. Senica, riaditeľ II. základnej školy, ria-
diteľ Centra voľného času a riaditeľka
Spojeného predškolského zariadenia. Na
zasadnutí bol prítomný aj Mgr. Peter
Sadloň, poslanec Trnavského samospráv-
neho kraja.

V úvode s interpeláciami vystúpili
RNDr. Ľ. Krištofová, Ing. F. Bartal, Ing. E.
Wágnerová, Mgr. O. Krajči a MUDr. J.
Gembeš.

RNDr. Ľ.  Krištofová upozornila na zne-
čistené chodníky okolo Slovenského hod-
vábu, a.s. a športovej haly, ktoré sú zabla-
tené a zaplavené vodou, ako aj na nedo-
riešené osvetlenie v okolí SH, a.s. Ing. F.
Bartal  tlmočil stanovisko, že pri systéme
dočasného parkovania sú znevýhodnení
občania, ktorí si kupujú parkovacie karty
za 500 Sk v porovnaní s tými, ktorí žijú
v zóne spoplatneného parkovania a za
zníženú  parkovaciu kartu 200 Sk majú
možnosť parkovať nielen pred svojím
domom, ale v celej zóne. Ing. E.
Wágnerová žiadala riešiť obmedzenie
rýchlosti v Čáčove od domu č. 222 až po
evanjelický kostol, kde dochádza hlavne
počas dažďa ku kolíziám. Mgr. O. Krajči
v interpelácii žiadal vysvetliť, akým spôso-
bom sa doriešila lekárska služba prvej
pomoci na Poliklinike z hľadiska doprav-
ného zabezpečenia. MUDr. J. Gembeš
informoval, že dopravná služba je riešená
dodávateľsky firmou Emotrans, spol. s r.o.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 26.2. a o riešení pripo-
mienok

- upozornenie prokurátora na dodržiava-
nie zákonnosti postupu mesta Senica pri
prijímaní všeobecne záväzných nariadení
mesta

- informáciu o zabezpečení financovania
škôl a školských zariadení

- správu o činnosti Mestskej polície
v Senici za rok 2003 

- správu o činnosti Mestského hasičského
zboru pri mestskom zastupiteľstve a Do-
brovoľného hasičského zboru v Senici za
rok 2003

- informáciu o bytovej politike na úrovni
miest a obcí

- informáciu o pripravovaných grantoch
zo štrukturálnych fondov Európskej únie

- správu o čerpaní finančných prostried-
kov z Fondu PRO Senica za rok 2003

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení

uznesení
- zriadenie Spoločného školského úradu

pre mesto Senica a tie obce okresu
Senica, ktoré na základe dobrovoľnosti
k takejto dohode pristúpili. Termín zača-
tia činnosti Spoločného školského úradu
určí Krajský školský úrad v Trnave

- doplnenie VZN č. 32 - Trhového poriad-
ku Domu kultúry v Senici

- doplnenie VZN č. 23 - o rozpočtových
pravidlách mesta

- doplnenie VZN č. 30 -  Trhového poriad-
ku mesta Senica

- program rozvoja bývania mesta Senica
na roky 2004 – 2009 

- dispozície s majetkom
- organizačno-technické zabezpečenie

voľby prezidenta  SR po línii mestského
úradu a okrsky pre vykonanie volieb
a uskutočnenie referenda

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
IV. štvrťrok 2003 
Mestské zastupiteľstvo delegovalo

poslancov mestského zastupiteľstva  do
rád škôl  a školských zariadení pôsobia-
cich na území mesta na obdobie počas
výkonu poslaneckej funkcie.
Mestské zastupiteľstvo uložilo MsÚ:
- predložiť na schválenie MsZ zmeny vše-

obecne záväzných nariadení, v ktorých
boli navrhnuté prokurátorom opatrenia
na odstránenie nesúladu so zákonom

- predložiť podrobnejšiu analýzu riešenia
priestupkov Mestskou políciou.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 
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Poriadok a čistota
– naša vizitka 
(dokončenie zo str. 1)

Tento odpad uložte pri bytových
domoch, k stojiskám kontajnerov, alebo
do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
budú umiestnené na doleuvedených mies-
tach.

Do objemného odpadu nepatria chlad-
ničky, pračky, autobatérie, pneumatiky,
elektronický a iný nebezpečný odpad!

Chladničky, pračky, elektroniku, auto-
batérie a pneumatiky ukladajte vedľa pri-
stavených kontajnerov v doleuvedených
termínoch!   Tento odpad bude vyvezený
osobitne.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristave-
né v nasledujúcich lokalitách a termínoch:
16. a 17.4. (piatok, sobota) od 6. do 18.
hod.
Kunov
- kultúrny dom
- pri ihrisku
- bytovka PD

Čáčov
- materská škola
- pri PD
- oproti katolíckemu kostolu
- cesta na IBV

23. a 24..4. (piatok, sobota) od 6. do 18.
hod.
Senica
- IBV pri reštaurácii Lipa
- IBV križovatka Okružná –SNP
- IBV križovatka Okružná – Komenského
- Križovatka Komenského – Hollého
- SNP nad cintorínom
- J. Kráľa, bytovka 734
- Kolónia
- Tehelná ulica pri Sl. zväze záhradkárov
- Ružová ulica
- Školská ulica
- Robotnícka ulica parkovisko pri večierke
- Križovatka ulíc Mudrochova ulica –

Gen.  L. Svobodu
- Sotinská ulica parkovisko pri Šanci
- parkovisko pri Jednote na Ulici L.

Novomeského

Prezident R. Schuster
v Senici 
(dokončenie zo str. 1)

Reagoval na pripomienku zástupcu
Rómskej iniciatívy a povedal, že  rómsky
problém  treba riešiť komplexne. Vyjadril
sa i k otázke školstva, kde vidí takisto  veľa
problémov na všetkých stupňoch vzdelá-
vania. Konštatoval, že ich neriešením sa
bude situácia len zhoršovať.  

Po zápise do pamätnej knihy mesta
prevzal prezident R. Schuster od primáto-
ra Senice pamätnú plaketu. R. Schuster
primátorovi Ľ. Parízkovi venoval striebor-
nú pamätnú medailu prezidenta SR.

bar

Deň narcisov  
Liga proti rakovine organizuje aj tohto

roku Deň narcisov, zameraný na podporu
včasného diagnostikovania a liečby rakoviny.
Uskutoční sa v piatok 2. apríla. Do verejnej
zbierky  sa môže zapojiť každý, kto chce pris-
pieť na podporu výskumu, kúpu diagnostic-
kých zariadení či na prevenciu. Akcia sa na
Slovensku koná po 8. raz.  V Senici verejnú
zbierku  budú zabezpečovať študenti gym-
názia. Z približne 70 to budú prevažne štu-
denti navštevujúci nepovinný predmet onko-
logická výchova. Za finančný príspevok
dostane každý darca kvietok narcisu. bar 

Nezabudli na ženy
Hoci Medzinárodný   deň žien sa neo-

slavuje tak ako v minulosti,  zaznamenáva-
me jeho renesanciu v spoločnosti. Na pri-
pomenutie si sviatku žien nezabudli
oblastná organizácia SZPB a SDĽ v Senici.
Pre svoje členky spoločne pripravili 5.
marca slávnostné stretnutie, na ktorom im
poďakovali za aktívnu prácu. Históriu vzni-
ku MDŽ pripomenul Ján Sadloň.  Všetkým
zúčastneným ženám venovali kvet.
Priateľské posedenie spríjemnil  kultúrny
program, ktorý pripravilo CVČ. Predstavil
sa v ňom folklórny súbor Rovinka s pás-
mom piesní a tancov a O. Kopecký a L.
Bečka – druhí na tohtoročnej pražskej
Detskej  porte.    

bar
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24.2. - Riešenie problematiky bezbariéro-
vých bytov

- Valné zhromaždenie futbalového
klubu FK SH

25.2. - Rokovanie s firmou IPEC o možnos-
ti vstupu zahraničných investorov

26.2. - Rokovanie o centralizačnej spolu-
práci Slovensko – Rakúsko – Česko

- Rokovanie MsZ
27.2. - Bratislava – rokovanie o možnosti fi-

nancovania bytovej výstavby v Senici
1.3. - Rokovanie slovenských investorov

o bytovej  výstavbe a financovaní
- Rokovanie o možnostiach III. sekto-

ru v Senici a mimovládnych aktivitách
- VZ futbalu – hľadanie možností

zachovania futbalu v meste
2.3. - Bratislava – rokovanie o školskej

problematike
3.3. - Prijatie zástupcov zubárskej komory

v Senici o ďalšom spôsobe spoluprá-
ce s mestom a úprave zmluvných
vzťahov

- Jednota dôchodcov v Senici – stret-
nutie v DK – plány pre ďalší rok

- Rokovanie so športovými klubmi
pôsobiacimi v meste a možnosti ich
financovania

4.3. - Slovenský pozemkový fond Bratis-
lava – riešenie sporných pozemkov
a možnosti ich vysporiadania v pro-
spech mesta

5.3. - Rokovanie s firmou Službyt o pro-
blematike nájomného

- Rokovanie s Technickými službami
Senica o príprave jarných prác

9.3. - Rokovanie s investormi z Nemecka,
Dánska a Francúzska

Aktivity radnice

Podujatia v Roku 
L. Novomeského 

V piatok 16. januára bol v Senici otvo-
rený Rok L. Novomeského. V jeho rámci
sa počas celého roka  budú na Sloven-
sku uskutočňovať viaceré podujatia.
Ponúkame ich v stručnom prehľade. 
- premenovanie niektorých ulíc v Banskej

Bystrici, Zvolene, Prešove, Brezne
a Bratislave na ulice L. Novomeského  

- odhalenie pamätnej tabule  L. Novo-
meského na Martinčekovej ulici v Bra-
tislave, kde žil a kde napísal svoju
poslednú báseň Dom, v ktorom žijem

- premiéra  divadelného predstavenia
MJF v Bratislave o živote a diele  L.
Novomeského

- putovná výstava Ladislav Novomeský
vo výtvarnom umení (Bratislava, Banská
Bystrica, Prešov, Senica)

- putovná výstava o živote a diele L.
Novomeského v Banskej Bystrici,
Prahe, Senici 

- Politik  v kultúre, kultúrny politik -
odborný  seminár SAV

- Vydanie zborníka Eseje Ladislava
Novomeského  o kultúre a výberovej
personálnej bibliografie Ladislav Novo-
meský

15. 12. - slávnostné ukončenie Roka
Ladislava Novomeského  spojené s vyhlá-
sením výsledkov XVIII. ročníka celoštát-
nej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského v Senici 

Výzva pre literátov
Na slávnostnom otvorení Roka

Ladislava Novomeského, ktoré sa konalo
16. januára v Senici, bol vyhlásený i XVIII.
ročník celoštátnej autorskej súťaže
Literárna Senica Ladislava Novomeského.
Príležitosť zapojiť sa do tejto prestížnej
súťaže majú žiaci 5.-9. ročníkov ZŠ a 8-
ročných gymnázií (I. kategória), študenti
stredných škôl (II. kategória) a študenti
vysokých škôl  a ostatní dospelí (III. kate-
gória). Uzávierka súťaže je 30. júna 2004. 

Hlavným organizátorom súťaže je
Záhorská knižnica Senica, kam treba  do
uvedeného dátumu súťažné práce
poslať. Zúčastniť sa jej  môže každý autor
s prácou, ktorá doposiaľ nebola publiko-
vaná. Každý môže poslať  najviac 5 poe-
tických, resp. prozaických  útvarov v roz-
sahu  maximálne 20 strojom písaných
strán formátu A4  v troch kópiách v slo-
venskom jazyku. Súťaž je tematicky
voľná. Súťaží sa v literárnych žánroch
poézia, próza, reportáž, cestopis, drama-
tický útvar a podobne. Súťažná práca
musí obsahovať meno, vek autora, bydlis-
ko a u žiakov a študentov aj navštevova-
nú školu a ročník.  Vyhodnotenie súťaže
sa uskutoční na záver  Roka L.
Novomeského v decembri.  

bar  

10.3. - Rokovanie so zástupcami Sloven-
ského hodvábu Senica o reštruktu-
ralizácii fabriky a možného využitia
areálu a budov pre ďalších
investorov

12.-13.3. -  Návšteva z Trutnova
15.3. - Rokovanie Rady ZOZO

- Rokovanie v Dome humanity o čin-
nosti Červeného kríža v Senici

16.3. - Hospodárske noviny – Stretnutie
s ministrom Kaníkom

- Reštauračné služby a pohostinstvo
v meste – koordinácia činnosti
a spolupráca s mestom a mestskou
políciou

17.3. - Návšteva z Ministerstva obrany SR
– téma Prevod kasární do majetku
mesta

17. - Zahraničná cesta do Izraela – pre-
-19.3. zentácia Záhoria
22.3. - Návšteva prezidenta SR Rudolfa

Schustera v Senici
- Rokovanie so SARIOM – slov. agen-

túra pre vstup zahraničných inves-
torov

- Stretnutie starostov na tému komu-
nálny odpad

23.3. - Prezentácia možností investovania
v meste

24.3. - Snem Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti v DK

25.3. - Rokovanie s riaditeľkou polikliniky
o ekonomike a správe majetku

- Slávnostné otvorenie poisťovne
Generali v Senici

- Rokovanie MsR
26.3. - Kontrolný deň  dostavby novej poli-

kliniky
- Stretnutie s pedagogickými pracov-

níkmi pri príležitosti Dňa učiteľov

Samospráva bilancovala
Obce  a mestá na Záhorí už v roku

1990 vytvorili regionálne Združenie
miest a obcí záhorskej oblasti. Dnes ho
tvorí 76 obcí a miest, v ktorých žije prib-
ližne 160 000 obyvateľov. Na  XIV. sneme
združenia 24. marca v Senici bilancovali
uplynulý rok v samospráve.  

So správou o činnosti predstúpil pred
52 zúčastnených starostov a primátorov
predseda ZOZO Ľubomir Parízek, ktorý
kriticky poukázal na problémy súvisiace
s reformou verejnej správy. Za pozitívum
označil prehlbujúcu sa činnosť klubov sta-
rostov, ktoré fungujú v každom okrese
a pomáhajú im pri  každodennom preko-
návaní zložitých problémov. Veľa  urobili
v minulom roku v informovanosti predsta-
viteľov samosprávy aj organizovaním
seminárov pre lepšiu orientáciu v legislatí-
ve, ktorá sa nepretržite mení. Vyzdvihol
tiež účasť ZOZO  na medzinárodnom veľ-
trhu cestovného ruchu Slovakiatour 2004,
na ktorom  stánok ZOZO získal v kategó-
rii expozícií obcí, miest a regiónov 2. mies-
to za najkreatívnejšiu a najkomunikatívnej-
šiu expozíciu.         

Pri aktuálnom mapovaní problematiky
v samospráve v diskusii prevládala kritika
prechodu kompetencií na obce a mestá,
kde nie je dostatočné finančné krytie na

kvalitnú správu zverených vecí.
Rezonoval momentálne najpálčivejší pro-
blém nedostatočného financovania škol-
stva, či vypuklý problém  v sociálnej oblas-
ti. Starostovia si sťažovali tiež  na rýchle
legislatívne zmeny bez možnosti dosta-
točného pripomienkovania.

Na niektoré ich pripomienky reagovali
poslanec NR SR Dušan Čaplovič, splno-
mocnenec vlády pre reformu Viktor
Nižňanský, podpredseda ZMOS Vladimír
Bajan.  Prítomní na rokovaní ZOZO boli aj
poslanci VÚC Trnavského a Bratislavského
samosprávneho kraja. Viaceré podnety
z diskusie budú zvolení delegáti prezento-
vať aj  na celoštátnom sneme 21. a 22.
apríla.

Na sneme ZOZO na základe článku
stanov o rotácii funkcie predsedu medzi
jednotlivými okresmi došlo k zmene.
Účastníci snemu zvolili za predsedu
ZOZO  primátora Malaciek Jozefa
Ondrejku. Za podpredsedov ZOZO zvoli-
li Ľubomíra Parízka, primátora Senice,
a Stanislava Chovanca, primátora Skalice.

Viera Barošková

Okienko JDS
Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 15. apríla o 15. hod. 
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LETO SO
STONOŽKOU...

Centrum voľného času Stonožka na
letné prázdniny pripravilo:
MESTSKÉ DETSKÉ TÁBORY 
(pre najmenších školákov od 6 do 11 r.)
Detské tábory s dennou dochádzkou, pro-
gramom od 7.30 do 16.30 hod. Čaká nás
turistika do okolia, šport, poznávanie
mesta, súťaže, hry, celodenný výlet, návšte-
va kúpaliska prípadne plavárne, zaujímavé
výtvarné techniky, počítače a pod. 
I. turnus : 5.  –  9. júla                
II. turnus :   12. – 16. júla   
III. turnus :  19. – 23. júla              
Poplatok : 500 Sk  (v cene je zahrnutý
obed, pitný režim, vstupenky, pedagogický
dozor, vecné odmeny)

ZÁLESÁCKE DOBRODRUŽSTVO
8-12 ročné (ale i staršie) deti  pozývame
prežiť 7 zálesáckych dni v Zlatníckej doline
v Skalických horách (5 km od Skalice)
Termín : 3. – 9. júla 
Miesto: rekreačné stredisko Zdravotník
v Zlatníckej doline   
Ponúkame vám veľa dobrej zábavy, pokú-
siš sa splniť podmienky siedmych
BOBRÍKOV (napr. Bobrík odvahy, Bobrík
znalca rastlín, Bobrík mrštnosti, dobrých
činov apod.) naučíme ťa plávať pod vodou,
prekonáme spolu strach z nočnej hry, na
salaši navštívime chov koní, celodenný
výlet nás zavedie na moravskú stranu do
rekreačnej oblasti Mlynky, obatikujeme
si tričko, pomaľujeme si telo, naučíme
sa množstvo hier a piesní s gitarou, do
sýtosti si zašportujeme, zatancujeme
a vybláznime sa.
Ubytovanie: 5-miestne malé chatky, sociál-
ne zariadenie v areáli, kúpalisko 100 m
Stravovanie: 6 x denne
Doprava: tam i späť  spoločným autobu-
som
CENA TÁBORA: 1 950 Sk (v cene ubytova-
nie, strava, 2-3x vstup na kúpalisko ceny,
pedagogický. dozor, doprava, výtvarné
pomôcky..)
Prihlásiť sa treba  čo najskôr v CVČ. Tu vám
poskytneme i bližšie informácie.
V prípade záujmu treba do 30. apríla  uhra-
diť  z á l o h u 600 Sk
Doplatok do výšky ceny treba uhradiť do
31. 5. 2004.

NA VLASTNEJ KOŽI alebo  
Puťák pre veľkých
Chceš zažiť tábor bez malých detí, bez prís-
nej večierky, bez pohodlia na posteli, ale za
to v partii 13 – 15 ročnej mládeže, ktorú
neprekvapí letná búrka, varenie večere na
kotlíku, ani pešia túra s „plnou polnou"?
Potom naber odvahu a poď so Stonožkou
na prázdninový  č u n d e r do hôr s vlast-
nými stanmi a spacákmi.
Termín: 14. – 21. júla   (pozor, je možná
ešte menšia úprava termínu, od 16.  do
23.7.)
Cieľ: HANDLOVÁ a KREMNICA, resp.
Kremnické vrchy

Stonožkine pozvánky
na APRÍL:
� Hudobné hádanky 1.4. - o 14. hod. v CVČ

súťaž pre deti /družstvá/

� Hľadaj sám seba - 2. 4. o 18. hod. v CVČ
– komorné stretnutie, spojené s terapiou,
pohybom a hrami určené pre   záujemcov
o sebapoznanie a seba rozvíjanie  od 15
rokov, príďte sa uvoľniť, zasmiať, ale
zamyslieť i zoznámiť pri dobrej ezoteric-
kej hudbe.

� Stonožkine korbáče - 7. 4. -  o 14. hod.
v CVČ
pre deti školských klubov: naučíme pliesť
korbáče a jeden si môžete aj zobrať
domov

� prvá JARNÁ DISKOTÉKA – 7. 4. o 17
hod. v CVČ, do tanca hrá D.J.NICK

� Stolnotenisový turnaj – 8. 4. od 10. hod.
v CVČ

� Filozofický večer v Stonožke – 10.4.
o 18. hod. v CVČ
Je DARWINOVA EVOLUČNÁ TEORIA
pravdivá? Aké sú jej ZA a PROTI? Boli prvý-
mi ľuďmi Adam a Eva alebo pochádza člo-
vek z opice? 
Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, ak
sa chcete zapojiť do diskusie a podať

Ponúkame vám návrat k prírode, nocovanie
pod hviezdami, romantiku zálesástva,
návštevu nových pamätihodností a zeme-
pisných zaujímavostí Slovenska. Navští-
vime i indiánsky tábor Geronimo pri
Handlovej. V rámci programu (ak bude
záujem) vás chceme pripraviť i na budúcu
prácu inštruktora v detských táboroch
CVČ, resp.  spolupracovníka CVČ.
Samozrejme nebude chýbať šport, kúpalis-
ko, gitara a všetko čo k táboru patrí.
Možno budeme i jeden deň pracovať za
peniažky a vylepšíme si táborový rozpočet
Ubytovanie: vlastné stany a spacáky, sta-
novať budeme v overených verejných loka-
litách (v prípad nepriaznivého počasia
možnosť prenocovania v CVČ Handlová,
alebo ZŠ Kremnica)
Stravovanie: jedno teplé jedlo denne bude
zabezpečené v reštaurácii alebo inej verej-
nej jedálni, ostatná strava v našej réžii
(nákupy, varenie na liehových varičoch
v dvojiciach)
Preprava počas pobytu: najmä vlakom
a pešo
Hlavný presun zo Senice do Handlovej vla-
kom, ráno o 05.15 h.                   
Cena tábora: 1 800 Sk  (doprava a prepra-
va v tábore, poplatky na táboriskách, resp.
v CVČ a ZŠ za ubytovanie, celodenné stra-
vovanie, vstupy na kúpaliská, múzeá,
hrady..., pedagogicvký dozor, drobné
výdavky...)
Prihlásiť sa a zaplatiť poplatok  treba v CVČ
najneskôr do 31. mája 
Bližšie informácie na tel. 651/3539 (D.
Kopecká) alebo 0907 774 406.

Saunovanie s deťmi
Klub mamičiek s deťmi v CVČ  pozýva

každý piatok do sauny mamičky s malými
deťmi. Sauna je prispôsobená deťom od
6 mesiacov veku zníženou teplotou,
osvetlením, cenou. V prípade záujmu sa
hláste na telefónnom čísle 0908/110 814
(Mgr. Silvia Krišáková). Materiály o sau-
novaní malých detí sú k dispozícii.

argumenty v prospech, prípadne  v nepro-
spech evolučnej teórie, ak sa chcete
dozvedieť o názoroch iných ľudí na túto
tému, potom vás pozývame na Filozofický
večer v dome Čajkovcov. 
Príďte sa pozhovárať a zoznámiť s inými
ľuďmi, načerpať nové informácie a stráviť
večer v príjemnej atmosfére. 

� Futbal so Stonožkou 20.4. o 14,15 hod.
v telocvični SOU pre chlapčenské druž-
stvá zo Stonožky a z III.ZŠ 

� DEŇ ZEME – 22.4. o 13. hod.
CVČ a Slovenský  zväz ochrancov prírody
a krajiny pripravujú spoločne  hudobno –
zábavné  - súťažné – ekologické podujatie
v senickom parku, nazvané  ZAPOJ  SA
I TY. Čaká vás  súťaž Prírodovedným chod-
níčkom, trocha práce na skrášľovaní parku,
hudobné vystúpenia, výtvarná dielňa....
Podrobnosti čítajte na plagátoch v ško-
lách.

� Moje skúsenosti s dojčením - 23. 4.
o 9.30 hod. v CVČ
alebo Takto to vidím ja - voľná beseda.
Pozývame všetky mamičky, ktoré majú čo
povedať o svojich skúsenostiach s dojče-
ním. Aj tie, ktoré dieťatko ešte len čakajú
a chcú si vypočuť skúsenosti iných
o materstve a všetkom, čo je spojené s
krásnou skúsenosťou. Rovnako tie, čo
majú obavy, či dokážu dojčiť. Pokiaľ je to
možné, svoju účasť potvrďte osobne,
alebo telefonicky u Mgr. Silvie Krišákovej
(0908/110 814).

� Stretnutie MAŽORETIEK - 30.4. o 15.
hod. v DK      
l. ročník regionálnej súťaže mažoretkových
súborov a 2. ročník súťaže MISS
Mažoretka. V súťažnej prehliadke sa pred-
stavia súbory z Myjavy, Sobotišťa,
Jablonice, tri súbory zo Senice a dva súbo-
ry z Hlohovca. 
Dievčatá z Hlohovca sú víťazkami
Majstrovstiev SR v mažoretkovom športe,
držiteľkami 2. miesta Majstrovstiev ČR
a víťazkami európskej súťaže mažoretko-
vých súborov v Budapešti v roku 2000.
V súťaži MISS mažoretka svoje
umenie predvedie 12 finalistiek vo veku 13-
14 rokov. Hosťom podujatia bude
Majsterka ČR v mažoretkovom  športe
sólistiek za rok 2003 a tiež mladí senickí
hudobníci.
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpreda-
ji v CVČ od 19.4. alebo priamo pred podu-
jatím v DK. Deti 30  Sk, dospelí 40 Sk.
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S príchodom jari sa každý rok spája aj
dôležité rozhodnutie žiakov ZŠ, kam
podať prihlášku na strednú školu. Ich
rozhodovanie častokrát ovplyvňuje
množstvo faktorov, a nie všetky by mali
absolvent ZŠ a jeho zákonný zástupca
v rovnakej miere akceptovať.

Vedenie školy a pedagogický zbor
Gymnázia Senica práve preto, tak ako v
minulých rokoch, starostlivo zvážili kritériá
a podmienky pre prijatie uchádzačov
o štúdium. Vzali pritom do úvahy všetky
okolnosti, ktoré sa na tomto procese po-
dieľajú. Pôvodne, vzhľadom na priestoro-
vé možnosti školy, bol plán prijať dve trie-
dy štvorročného štúdia a jednu triedu
osemročného štúdia. V priebehu roka sa
však schválením financií na prístavbu školy
situácia zmenila a plán výkonov bol upra-
vený na tri triedy (96 žiakov) štvorročného
štúdia a jednu triedu (30 žiakov) osemroč-
ného štúdia.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3. a 6.
mája pre deviatakov a 8. júna pre štvrtá-
kov. Časť deviatakov môže byť na základe
schválených kritérií prijatá bez prijímacích
skúšok, ak v 7., 8. ročníku v druhom polro-
ku a v 9. ročníku v prvom polroku nemali
priemerný prospech horší ako 1,40 alebo
ako 1,50, ak súčasne boli úspešnými rieši-
teľmi predmetových olympiád.

Tí, ktorí nespĺňajú uvedené kritériá,
zúčastnia sa prijímacích skúšok vo zvole-
nom termíne. Testy budú robiť z učiva pro-
filových predmetov (slovenský jazyk a lite-
ratúra, matematika), obsiahnutého v plat-
ných učebniciach a zbierkach úloh pre
druhý stupeň ZŠ.

Podrobné informácie ku kritériám pre
prijímanie žiakov na štúdium v školskom
roku 2004/2005 sú zverejnené na interne-
tovej stránke školy www.sengym.sk.
Uchádzači o štúdium v osemročnom gym-
náziu budú prijímaní len na základe
výsledkov testov z učiva profilových pred-
metov - slovenský jazyk a matematika.
Osemročné gymnaziálne štúdium je
nespornou a rokmi overenou výhodou pre
talentované a šikovné deti, ktoré týmto
spôsobom dostávajú možnosť rozvíjať
svoj talent a schopnosti v kolektíve sebe-
rovných detí. Ich príprava na maturitnú
skúšku a vysokoškolské štúdium je rovno-
merná, plynulá, oslobodená od stresu
spôsobeného prechodom zo základnej
školy na strednú.

Gymnázium je síce náročný typ štúdia,
vyžaduje od uchádzača isté študijné
a osobnostné predpoklady, ale netreba sa
ho bezdôvodne obávať. 

Svedčí o tom aj skutočnosť, že počas
existencie senického gymnázia štúdium
z vlastného rozhodnutia opustili iba dvaja
študenti. Stačí teda triezvo a bez bázne
zvážiť schopnosti budúceho študenta, pri
podávaní prihlášky postupovať uvážlivo,
nepodceňovať svoje schopnosti a chuť

študovať. Pri rozhodovaní môžu budúci
uchádzači o štúdium využiť aj služby
odborníkov pedagogicko-psychologické-
ho centra, ak sa chcú uistiť o správnosti
svojej voľby.

Mgr. Zlata Hečková

Tešíme sa do školy
V stredu 11. februára sa uskutočnil na IV.

Základnej škole na Mudrochovej ulici zápis
predškolákov do prvého ročníka pre školský
rok 2004/05. Pre deti, rodičov, ale i pani uči-
teľky z materských škôl, ktoré veľmi zodpo-
vedne pripravujú deti na vstup do „veľkej
školy", je to významný deň. Cieľom tohto dňa
bolo nielen zistiť počet budúcich prváčikov,
ale za prítomnosti učiteliek z ročníkov 1. - 4.,
špeciálneho pedagóga otestovať ich základ-
né vedomosti a zručnosti. Pokým rodičia
nahlasovali základné údaje o svojom dieťati -
jeho zdravotný stav, záľuby - deti kreslili, reci-
tovali, spievali, označovali farby, riešili pri
počítači základné jednoduché matematické
úlohy. Skúsení pedagógovia si všímali ich
slovné vyjadrovanie, jemnú motoriku, grafic-
ký prejav i orientáciu v priestore. Rodičia
i deti hneď po ukončení zápisu dostali vkus-
né písomné vyrozumenie o úspešnom vyko-
naní zápisu i s pozvánkou na slávnostné otvo-
renie školského roka 2004/05. Škola zasiela
rodičom i oficiálne rozhodnutie riaditeľa
o prijatí dieťaťa do školy.

A akí asi budú naši budúci žiaci? Prišlo 47
odvážnych a sebaistých „veľkáčov", ktorí sa
ihneď pri vchode do budovy školy skamará-
tili so staršími deťmi našej školy, ktorí boli
oblečení za rozprávkové postavičky, ktoré
ušila pani Ľubka Grimmová. Za svoje preu-
kázané vedomosti obdržali sladkosti od
poisťovne Generali, darčeky od žiakov škol-
ského klubu, bezplatnú objednávku škol-
ských potrieb a dokázali, že pani učiteľky
v materských školách ich veľmi dobre pri-
pravili na vstup do školy.

A čo pre nich i pre ostatných žiakov školy
pripravujeme nové do budúcna? Popri výuč-
be cudzích jazykov od 1. ročníka, povinnej
výučby informatiky od 8. ročníka, možnosť
naučiť sa hrať na keyborde, účinkovať
v tanečných skupinách a speváckom zbore
Hviezdička, navštevovať športovú triedu na
ľadový hokej i prezentovanie svojich schop-
ností a vedomostí v rôznych súťažiach, olym-
piádach nielen v rámci regiónu, ale i v dru-
žobných zahraničných stykov s Českom
a Rakúskom. K samozrejmostiam školy už
dlhoročne patrí organizácia lyžiarskych, kor-
čuliarskych a plaveckých kurzov, škôl v príro-
de, spoločenských podujatí a zberov druhot-
ných surovín v spolupráci s Detským parla-
mentom školy i výdaj doplnkovej stravy - desi-
atej. Veríme, že začneme i s postupnou
výstavbou športovísk s umelým bezúdržbo-
vým povrchom a výmenou staršieho nábytku
v triedach za nové moderné lavice a stoličky.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ

Ponuka Fénixu deťom
Detská organizácia  Fénix
Senica organizuje počas
letných prázdnin niekoľko
zaujímavých akcií. 

Indiánsky tábor 
Máte radi dobrodruž-

stvo a romantiku? Páčila by sa vám prázdni-
nová hra zo života Indiánov? Poďte s nami
medzi Apačov do indiánskeho tábora na
Záhorí v termíne od 12. do 18. júla. Veľký
náčelník Indiánov vás naučí ich reč  a odhalí
tajomstvá indiánskeho života. Vyrobíš si in-
diánsky odev, luk, amulet, prespíš v tee-pee,
naučíš sa indiánske hry a tance a splníš
5 indiánskych skúšok. Chceš to skúsiť?

Muzikálový tábor s Jánom Slezákom
Chcete prežiť romantický týždeň v sta-

novom tábore na Záhorí s muzikálovým
hercom, tanečníkom a spevákom MgA.
Jánom Slezákom v termíne od 5. do 11.
júla? Deti čaká romantika táborových
ohňov, spev v sprievode gitár, nočné hry,
súťaže, diskotéky, karneval, MISS a BOY,
kolektívne hry a najmä kúpanie a šantenie
vo vode... V oboch pobytoch je zahrnuté:
strava 5-krát denne, pedagogický dozor,
zdravotná služba, vstup na všetky športo-
viská, na prírodné kúpalisko, rekreačný
poplatok, táborové odmeny, ubytovanie vo
vojenských zdravotných stanoch (100-per-
centný stav, železné postele, matrace, spa-
cie vaky). Pedagogický dozor zabezpečujú
profesionálni pedagogickí pracovníci s pre-
ukazom spôsobilosti.

Na oba tábory sa môžete prihlásiť  do
15. mája na adrese: Detská organizácia
Fénix, Zdena Cigánková, Kaplinská 1099,
905 01 Senica, tel./fax: 034/651 3537,
mobil: 0903/210 297 alebo 0908/751 694.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prijímacie skúšky klopú
na dvere

Výstava mladých
výtvarníkov 

Do  9. apríla  je vo výstavných priesto-
roch Základnej umeleckej školy v Senici
výstava z tvorby mladých výtvarníkov zo
Senice. Peter Šimon, Rudolf Janák a Andrej
Dieneš vystavujú kresby, maľbu, grafiku
a plastiku. Všetci sú absolventi výtvarného
odboru senickej ZUŠ a študujú alebo štu-
dovali na Škole úžitkového výtvarníctva
v Bratislave.  
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V kultúrnom dome v Kunove sa
nachádza Čajovňa u sousedú. Toto prí-
jemné miesto nie je Seničanom príliš
známe, a preto nám ho predstavili dvaja
z jej zakladateľov Milena Cádrová
a Radoslav Šalík.

Kedy a ako vznikol nápad otvoriť
v Kunove čajovňu?

Vždy sme chceli mať čajovňu.
Navštevovali sme čajovne napríklad
v Nitre a Myjave. Mali sme k tomu zvlášt-
ny vzťah. Neskôr sa naskytli dobré finanč-
né podmienky, a tak sme si splnili sen.
V júni to budú tri roky, čo sme otvorili.

Prečo práve „u sousedú"?
Pôvodne v týchto priestoroch bývala

skúšobňa kapely Soul sad butterfly, ktorá
bola všeobecne známa aj ako „Sousedi".
Líder tejto kapely (L. Šalík) bol  spoluzakla-
dateľom čajovne a z toho vyplynulo, že
čajovňa dostala tento názov. Zároveň
vystihuje i priateľskú povahu a myšlienku
tejto čajovne.

Koľko čajov ponúkate?
V ponuke máme vyše sto rôznych

čajov, pričom sú to variácie viacerých dru-
hov, ako sú zelené, ovocné, čierne, rooi-
bos, ajurédske, bylinné, mahe a iné.

Aké sú, respektíve boli najčastejšie
objednávky?

Na začiatku bolo povedomie o čajoch
slabé. Najviac sa pili ovocné čaje. Teraz je
vidieť, že čajová kultúra sa rozvíja.
Najobľúbenejšie sú pu-ehr, a ajurvédske
čaje a čajová špecialita yogi masalah, kvôli
ktorej sem ľudia prichádzajú zo širokého
okolia. Raz sme ho museli pripraviť sedem
litrov!

Kto sú vaši zákazníci?
Sú to väčšinou mladí ľudia, vysokoško-

láci,  ľudia hľadajúci relaxáciu a duchovné
hodnoty. Priemerný vek je okolo 25 rokov.
Často však príde aj stredná generácia,
dokonca celá rodina s troma generáciami.
Veľa hostí je z celého Slovenska, Moravy
a Čiech. Oceňujú najmä priateľskosť
a otvorenosť. Nie sú tu komunikačné bari-
éry. Každý, kto sem príde, sa tu môže
porozprávať.

Okrem pitia čaju a príjemnej atmosfé-
ry ponúkate aj zaujímavé a netradičné
kultúrne podujatia. Aké to sú?

Dva razy za mesiac bývajú komorné
koncerty, pravidelne organizujeme verni-
sáže a výstavy fotografií a obrazov umel-
cov z celého Slovenska. V týchto dňoch je
to fotograf Lehel Tóth z Nových Zámkov.
Dvakrát do roka bývajú väčšie koncerty
pre približne  dvesto ľudí a tanečné párty
vo veľkej sále, či divadelné  predstavenia.

Aké podujatia pripravujete v blízkej
budúcnosti?

Napríklad 30. apríla u nás bude Deň
čarodejníc a 19. júna zase  každoročný
minifestival Fiesta, na ktorom hrá sloven-
ská alternatívna klubová špička a nebude
chýbať ani tradičný hosť - kapela Chiki liki

tu-a. V lete máme kočovnú čajovňu, ktorá
chodí po festivaloch, napr. Hodokvas, či
Beseda pri bigbeate. Počas víkendov
budeme organizovať aj turistické výlety
a táboráky.

Je vaša čajovňa okrem kultúry ešte
niečím iným výnimočná?

Veľa ľudí hovorí, že áno. Páči sa im
priateľský prístup, nezvyčajná a uvoľňujú-
ca atmosféra. Trebárs sem prídu ľudia
napríklad z Bratislavy a povedia, že je to
najlepšia čajovňa na Slovensku. Oceňujú,
že tu nie je len jedna miestnosť, majú
možnosť ísť von na dvor a že nie sme
v meste.  Okrem čaju však ponúkame aj
vegetariánske chlebíky, rôzne spoločen-
ské hry, pingpong (máme tu štyri pingpon-
gové stoly), bohatú knižnicu s možnosťou
požičiavania a športové hry. Dekorácia
upúta návštevníka útulnosťou, domáckou
atmosférou, umocnenou vôňou vonných
tyčiniek a zapálenými sviečkami. Je tu
množstvo živých kvetov a znie tu príjemná
hudba rôznych štýlov.  Do prevádzky sa
chystáme  dať i hojdačky pre deti na letnej
terase.

Kedy môžu návštevníci zavítať do
čajovne?

Okrem pondelka sme tu každý deň od
15. do 22. a v piatok a sobotu do 24. hod.

Za rozhovor poďakoval 
Karol Krištofovič

Viete, koho podporíte?
Aj tento rok môžeme rozhodnúť

o tom, komu darujeme  časť z odvede-
ných daní. Ešte v minulom roku to bolo
1%, tohto roku sú to 2 %. Ďalšia zmena je
v tom, že táto možnosť sa okrem fyzic-
kých osôb rozšírila aj na právnické osoby. 

Časť svojich daní môžeme darovať iba
tej  neziskovej organizácii, ktorá sa v riad-
nom termíne  na tento účel zaregistrovala.
Ich zoznam nájdete na www.rozhodni.sk.
Zoznam 24 senických neziskových orga-
nizácií nájdete na strane 11. Daňovníci
(fyzické a právnické osoby) podávajúci
daňové priznanie vyplnené tlačivo o pou-
kázaní dane musia odovzdať do 15. aprí-
la. Daňovníci, ktorým robil zúčtovanie
dane zamestnávateľ,  sa môžu rozhodnúť,
komu darujú 2 % dane  do 30. apríla.   

2 % dane sú príležitosť pre všetkých,
aby podporili niektorú zo zaregistrova-
ných neziskových organizácií. Svoje pe-
niaze venujete ľuďom, ktorých poznáte
a o ktorých viete, na aké aktivity ich
použijú.

bar 

Detský prednes 
na vysokej úrovni

Najlepší recitátori základných škôl
z okresu Senica, Gymnázia a ZUŠ v Senici
sa stretli v polovici marca na súťažiach
v umeleckom prednese poézie a prózy –
XXXVI. Hurbanovom pamätníku. Do troch
združených súťaží konaných v Senici
a v Kútoch sa zapojilo 98 víťazov škol-
ských kôl, z ktorých odborné poroty
vybrali na postup do okresnej súťaže 19
recitátorov v troch vekových a dvoch žán-
rových kategóriách.

Združené súťaže Hurbanovho pamät-
níka pre školy zo  Senice a pre školy z jej
okolia sa uskutočnili 16. a 17. marca
v Základnej umeleckej škole v Senici.
Podobne ako predchádzajúce ročníky
i tento potvrdil  vysokú umeleckú úroveň
detského prednesu.       

Z mesta Senica sa do okresnej súťaže
prebojovali Vanesa Sládečková,  Katarína
Brožková, Zuzana Hrkľová, Dominik Gál
a Ján Jozéfek zo ZUŠ, Juraj Gembeš zo IV.
ZŠ, Dominika Hoferková a Radka
Pavlovčinová z Gymnázia, Simona Luhová
z III. ZŠ a Marek Konečný z I. ZŠ. Okresná
súťaž Hurbanovho pamätníka, do ktorej sa
zapoja i študenti stredných škôl a s diva-
delnými predstaveniami tiež detské reci-
tačné kolektívy, sa uskutoční 27. apríla
v Senici. 

Za umelecky hodnotné súťaže ďakuje
Záhorské osvetové stredisko v Senici, ako
hlavný organizátor podujatia, všetkým
zúčastneným detským recitátorom a ich
pedagógom. Tiež  Mestu Senica a
Základnej umeleckej škole v Senici, ktorí
prispeli k tomu, aby si slovo čítané i vyslo-
vené udržalo svoju kvalitu.    

Jaroslava Slezáková, ZOS

Čajovňa u sousedú v Kunove
Miesto na čaj, kultúru
a relax 

Kurz sociálnej 
rehabilitácie

Výbor Základnej organizácie Únie
nevidiacich a slabozrakých Senica poria-
da pre svojich členov kurz sociálnej reha-
bilitácie na Kunovskej priehrade v chate
Rekreačných služieb mesta Senica
v dňoch 4. až 11. júna. Kurz je zameraný
na výučbu priestorovej orientácie pomo-
cou bielej palice a výučbu sebaobsluhy.

Nevidiaci a slabozrakí členovia sa tu
naučia základné úkony v domácnosti bez
pomoci zraku a inej osoby. Kurz vedú
vyškolené inštruktorky, ktoré už vedia, čo
kto z nich najviac potrebuje a individuál-
ne sa mu venujú. Členovia sa tu dozvedia
aj nové veci zo sociálnej oblasti a radou
im pomôže aj pozvaná psychologička.
Najväčším prínosom pre členov sú spo-
ločné večerné posedenia pri táboráku aj
pobavenie sa pri hudbe. Pretože sú všetci
seberovní dokážu sa jeden druhému pos-
ťažovať, navzájom si poradiť a pomôcť. 

Kurz je pre členov veľkým prínosom.
Nie sú naň však žiadne dotácie. Prosíme
o finančnú pomoc sponzorov. Kto nám
môže  prispieť hoci aj malou finančnou
čiastkou pri realizovaní kurzu budeme
veľmi radi a bude to pre nás veľká
pomoc. Ďakujeme aj tým, ktorí už na
naše žiadosti reagovali poskytnutím
pomoci. 
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa Skalica
0037238370/0900

Mária Kuklišová
predsedníčka Únie nevidiacich 

a slabozrakých Senica
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Vynovený supermarket 
Obchodný dom Cieľ v Senici prešiel za

takmer 34 rokov svojej existencie mnohý-
mi zmenami a prestavbami. Najrozsiahlej-
šia z nich bola v rokoch 1996 - 1998, kedy
sa vykonávala nadstavba jedného poscho-
dia a upravovali sa všetky oddelenia.
Posledným z nich bol supermarket, ktorý
bol daný do užívania 2. apríla 1998. Roky
plynuli a začalo byť jasné, že jeho priesto-
ry už nepostačujú náporu zákazníkov.
Vedenie Jednoty SD Senica preto rozhodlo
o jeho ďalšom zväčšení na maximálnu
možnú mieru. 

S prácami sa začalo 21. februára. Už
týždeň predtým sa začalo s prerábaním
oddelenia mäso-údeniny, ktoré sa k super-
marketu pripojilo, a tak spolu s časťou skla-
dových priestorov sa celková plocha super-
marketu zvýšila o 163 m2. Stavebné práce
vykonávala firma Palkovič, ktorá prisľúbila
najkratší možný termín ukončenia staveb-
ných prác. I ten ešte skrátila, zásluhou
čoho mohli byť všetky práce ukončené o 5
dní skôr, ako bol pôvodný predpoklad. 

Stalo sa tak 23. marca, kedy bol super-
market OD Cieľ znovu otvorený a zákaz-
níci dnes môžu nakupovať už na 691 m2

predajnej plochy.

Okrem väčších priestorov ich tu víta
i širší a bohatší sortiment tovaru, nové kraj-
šie prostredie, ktoré sa nesie v nových far-
bách jednotárskych supermarketov.

Slávnostného znovuotvorenia super-
marketu sa okrem zainteresovaných pra-
covníkov Jednoty SD Senica zúčastnila
prednostka MsÚ JUDr. K.  Vrlová, Ing. M.
Jurík, projektantka Ing. arch. Kopecká,
zástupcovia firmy Palkovič i zástupcovia
MDV Jednoty SD Senica.

Predseda družstva Ing. I. Bzdúšek v sláv-
nostnom príhovore vyslovil poďakovanie
všetkým, ktorí sa o včasné a kvalitné vyko-
nanie prác akýmkoľvek spôsobom zaslúži-
li a prispeli k tomu, aby supermarket OD
Cieľ v Senici mohol znovu slúžiť zákazní-
kom. Mnohí si na jeho služby už zvykli
a možno sa k nim pridajú i ďalší zákazníci.
O to, aby z jeho priestorov odchádzali spo-
kojní, sa bude snažiť kolektív tejto predaj-
ne, ktorý už 19 rokov vedie Milena
Horňáková.

Oľga Zlochová, foto autorka

Predtým samostatná predajňa mäsa je
dnes súčasťou supermarketu. 

Na podporu regiónu
Pred rokom, presne 15. januára 2003,

vznikla regionálna expozitúra  Trnavského
samosprávneho kraja v Senici. Sídli na 4.
nadzemnom podlaží v budove Mestského
úradu. O tom, aká je náplň práce tejto
expozitúry sme sa porozprávali s jej pra-
covníčkou Annou Kovárovou.

Prečo sa Trnavský samosprávny kraj
(TTSK) rozhodol vytvoriť v Senici svoju
expozitúru? 

- Zákonom NR SR č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgá-
nov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky boli ustanovené pôsobnos-
ti, ktoré prešli na samosprávne kraje.
Medzi iným aj vykonávanie stratégie regi-
onálneho rozvoja a koordinovanie úloh
súvisiacich so zabezpečením hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja územia.
Jednou zo zložiek organizačnej štruktúry
TTSK sú i Regionálne expozitúry, ktoré
boli zriadené vo všetkých okresných
mestách Trnavského kraja.

Čo je náplňou práce expozitúr?
- Činnosti expozitúr sú zamerané na

spoluprácu s úsekmi TTSK vo všetkých
oblastiach za daný okres. Práca je zamera-
ná najmä na podporu rozvoja a spoluprá-
ce s príslušnými sociálno-ekonomickými
partnermi pri monitorovaní a pravidelnom
vyhodnocovaní údajov za expozitúru. Ďal-
šou náplňou je tiež vyhodnocovanie akti-
vít Trnavského samosprávneho kraja
v pôsobnosti expozitúry so zameraním na
regionálnu politiku pri formovaní spolu-
práce medzi jednotlivými regiónmi.

Mohli by ste spomenúť konkrétne
aktivity?

- Medzi konkrétne aktivity patrila spolu-
práca pri spracovávaní a vyhodnocovaní
Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja TTSK s mestami a obcami.
Regionálny rozvoj sa v súčasnosti uskutoč-
ňuje v dvoch vzájomne prepojených sme-
rovaniach, a síce realizáciou regionálnej
politiky na úrovni vnútroštátnych legisla-
tívnych noriem a na úrovni foriem pomoci
regiónom s možnosťou využitia pomoci
z fondov Európskej únie. Práve v súvislosti
s uvedenými možnosťami sa priebežne
uskutočňujú stretnutia starostov obcí
s pracovníkmi odboru rozvoja TTSK. Ďalej
poskytujeme prvotné informácie podnika-
teľom, ale i jednotlivcom o možnostiach
čerpania pomoci vo vzťahu k štrukturál-
nym fondom. Ďalej sa prostredníctvom
expozitúr uskutočňuje monitoring súčas-
nej hospodárskej situácie v okrese a vypra-
covávajú sa návrhy na minimalizáciu nega-
tívnych dopadov.

Aký je vzťah expozitúry  k občanom?
- Ako som už vyššie spomenula, expo-

zitúry boli zriadené vo všetkých okresných
mestách Trnavského kraja v snahe priblížiť
TTSK občanom a sociálno-ekonomickým
partnerom, v súvislosti s prechodom kom-
petencií z Okresných úradov na Trnavský
samosprávny kraj. Široká verejnosť sa
môže dozvedieť o aktivitách TTSK na
internetovej stránke www.trnava-vuc.sk.
Taktiež tu nájdu údaje o Regionálnych
expozitúrach. Občania sa na nás môžu
obrátiť s rôznymi otázkami týkajúcimi sa
Trnavského samosprávneho kraja na tel. č.
034/654 6505, alebo na emailovej adrese:
expozitura.senica@trnava-vuc.sk.

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

Aby bolo menej nehôd
V rámci prevencie dopravnej nehodo-

vosti uskutočnilo Centrum voľného času
detí a mládeže Stonožka v Senici v spolu-
práci so Školským úradom a Okresným ria-
diteľstvom Policajného zboru – Doprav-
ným inšpektorátom v Senici základný kurz
dopravnej výchovy pre žiakov I. ročníkov
senických ZŠ a Špeciálnej základnej školy
internátnej.

Kurz bol počas februára a marca  v CVČ
zúčastnilo sa ho 303 detí. Počas kurzu sa
žiaci oboznámili so základnými pravidlami
cestnej premávky pre chodcov a cyklistov,
čo veríme, že napomôže k zníženiu
dopravných nehôd. Naše poďakovanie
patrí riaditeľstvám všetkých štyroch ZŠ
a ŠZŠI v meste  za pochopenie a ústreto-
vosť a samozrejme tiež OR PZ –
Dopravnému inšpektorátu  za vynikajúcu
dlhoročnú spoluprácu. Oľga Kučková

zástupkyňa riaditeľa CVČ

Darovali krv
Zamestnanci CVČ Stonožka v Senici

boli 16. marca  na Hematologickom odde-
lení nemocnice v Skalici bezplatne darovať
krv. V takýchto aktivitách budú aj naďalej
pokračovať. Týmto humánnym činom radi
pomôžu hocikomu.  Oľga Kučková

Hyža uspel medzi 
dievčatami 

V telocvični SOU Senica boli 5.
marca majstrovstvá okresu v aerobik
maratóne stredných škôl. Ich organizá-
torom bolo CVČ Senica a športový klub
Aerobik s Andy. Súťažilo 72 dievčat a
2 chlapci. Súťažiaci boli z Gymnázia,
Obchodnej akadémie, SOU, Strednej
súkromnej školy podnikania v Senici
a Humanus via v Holíči. Víťazom sa stal
Ján Hyža z Gymnázia Senica pred
Stanislavou Dermekovou (gymnázium)
a Simonou Mikulovou (OA). Titul Miss
sympatia aerobik získala Dominika
Pavlíková z OA Senica.  

Jánovi Hyžovi sa darilo aj na súťaži
v Trnavskom kraji, kde v konkurencii
150 dievčat získal 3. miesto. To pre
neho znamená postup na celoštátne
majstrovstvá. Spolu s ním postupujú
pretekári umiestnení do 10. miesta.
Z našich škôl sú to Stanislava
Dermeková (5.m.  gymnázium),  Petra
Jediná (6. m. gymnázium), Simona
Mikulová (7.m. SSŠP), Dominika
Pavlíková (9.m. OA), Ina Kopecká  (10.
m. gymnázium).

Dana Kopecká
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Rozprávanie americkej študentky
Moje slovenské skúsenosti 

Počuli ste už niekedy výrok: „Stredná
škola sú najlepšie roky tvojho života?"
Takmer každý človek v Spojených štátoch
amerických ho počul. Možno nie každý to
myslí vážne. Ja viem, že to tak je. 

Volám sa Elia Benitez a mám 18 rokov.
Som zahraničná študentka zo St. Paul, štát
Minesota v USA. Prišla som sem prostred-
níctvom AFS - organizácie, ktorá vysiela
študentov z celého sveta do rôznych krajín
v rámci študijných alebo verejno-prospeš-
ných programov. Keby som zostala
v Amerike, bola by som tento rok v posled-
nom ročníku strednej školy, ale ja som sa
namiesto toho rozhodla prísť na jeden rok
na Slovensko a študovať slovenský jazyk. 

Pre mnohých amerických študentov by
to bola tá najhoršia voľba - odísť zo školy
tento rok. Je totiž najzábavnejší, zvyčajne
najľahší a je to posledný rok, ktorý strávite
so svojimi spolužiakmi pred odchodom na
vysokú. Skoro všetci moji priatelia zo školy
hovorili, že som blázon, keď odchádzam
v tento rok. Nikto z nich nechcel, aby som
išla. Ich argumenty boli: „Zmeškáš najlepší
rok školy."

Verím, že je to naopak. Nezmeškám
najlepší rok svojho života. Práve ho žijem.
Moji priatelia doma vedia len to, že nebu-
dem pri tých tradičných udalostiach, kto-
rých sa každý maturant zúčastňuje.
Zmeškám veci, ktorých sa nováčikovia
v prvej triede nemôžu dočkať. Udalosti,
ktoré sa vám vždy vybavia, keď spomínate
na roky strávené na strednej škole. To, že
ste najstarší študenti v škole a takmer všet-
ko vám prejde. Účasť na všetkých súťa-
žiach a podujatiach bez strachu, že zo
seba urobíte blázna, lebo na budúci rok sa
už nevrátite. Preteky o prvenstvo na výroč-
nom plese a na plese kráľa a kráľovnej
(dva večierky, na ktoré sa každý vyoblieka
a celá škola volí najkrajšie, najsympatickej-
šie a najpopulárnejšie dievča, aj chalana,
ktorí potom dostanú korunu a na chvíľu sú
stredobodom pozornosti). Ďalej mimo-
školská činnosť, školské športové tímy
a hlavne - slávnosť maturantov, celonočný
večierok a samozrejme deň promócie.

Teraz ma nechápte nesprávne. Tieto
veci mi budú chýbať. A niekedy si želám,
aby som mohla mať to najlepšie z oboch
svetov, ale napriek všetkým tým dobrým
veciam, ktoré moji priatelia zažívajú a ja
nie, uvedomujem si, že v mnohom som na
tom lepšie! V tunajších školách nie je cez
deň toľko zábavy a nemajú školské kluby
a športové tímy ako v USA. Avšak to, čo
prežívam tento rok, prevyšuje hocijaký fut-
balový zápas alebo výročnú školskú zába-
vu. Napríklad výlet do Paríža, ktorého som
sa zúčastnila v októbri. Nikdy sa mi ani
nesnívalo, že by som naozaj išla na
Eiffelovku, alebo jedla pravé francúzske
palacinky, či počúvala rozprávať rodených
Francúzov. A lyžovačka vo Vysokých
Tatrách v decembri. Nikdy predtým som sa
nelyžovala a chcem sa to naučiť, a kde je
lepšie miesto pre začiatok ako prekrásne

Hviezdička
Čo sa nám v mysli vybaví po prečítaní tohto slova? U niekoho krásna predstava svo-

jej hviezdičky na jagavej nočnej oblohe, u iného spomienky na 1. triedu v základnej
škole, ale u mnohých Seničanov detský spevácky zbor, ktorý pôsobí pri IV. ZŠ v Senici.

Táto škola ako jediná zo senických základných škôl má detský spevácky zbor chýrne-
ho názvu. Vo Hviezdičke spievajú malí i veľkí, ktorí spoznali, čo je to nahrávanie cédečka,
atmosféru vystúpení i nakrúcenie televíznej relácie Objavy Majstra N (na foto). Práve pri
sledovaní tejto relácie sme mohli spoznať kvality Hviezdičky. Deti svojím spevom, šikov-
nosťou a umom opäť zviditeľnili naše mesto, na čo môže byť naša verejnosť pyšná. Z ich
hudobného prejavu, z ich očí neustále žiaria hviezdičky, ich jagot oslní mnohých nás.

Za všetkými podujatiami, vystúpeniami i úspechmi sa skrýva i práca výborného mana-
žéra a riaditeľa školy Mgr. Branislava Grimma. Pre zbor, ale i žiakov celej školy to nie je
iba pán riaditeľ, ale predovšetkým človek, ktorý dokáže motivovať a usmerniť deti a odo-
vzdať im svoje skúsenosti a poznatky zo širokého hudobného spektra. 

Preto prajme Hviezdičke nech sa ešte dlho jagá na senickej oblohe, aby mala úspechy
nielen doma, ale i v rôznych kútoch Slovenska i v budúcej Európe.

Mgr. Dagmar Ferenčíková

hory  Slovenska? Alebo trojdňový výlet do
Prahy s návštevou krásnych zámkov a his-
torických miest. Vidieť hrad je pre Slováka
takmer každodenná vec. Pre mňa nie.
V Amerike nemáme hrady, lebo sme vždy
mali prezidentov. Takže prísť na hrad je
ako sen. Cestovanie po Európe a poznáva-
nie krásnych historických pamiatok je
niečo, k čomu sa Američania nedostanú
každý deň. Už len týmto sa cítim byť zvý-
hodnená - a to nie je všetko. Vytváram si
nové priateľstvá a stretávam mnohých zau-
jímavých ľudí. Všetci sú ku mne milí, chá-
paví a pomáhajú mi. A napokon, skúsenosť
so štúdiom nového jazyka a kultúry. 

Už som tu štyri mesiace - od 5. septem-
bra. Už hovorím trochu po slovensky,  ale
rozumiem viac. Moje jazykové zručnosti
sa zlepšujú a dúfam, že na konci školského
roka budem po slovensky hovoriť ako
rodený Slovák. Veľa času trávim štúdiom
v škole (Súkromná stredná škola podnika-
nia v Senici) a rozprávaním  sa s ľuďmi po
slovensky, koľko len môžem. Bývam s rodi-
nou, ktorá mi veľmi pomáha so slovenči-
nou a zoznamuje ma s kultúrou a spôso-
bom života slovenských ľudí. 

V porovnaní s tým americkým je môj
život na Slovensku dosť odlišný.
V Amerike som si tykala so stresom
a nedostatkom spánku. Ráno som išla do
školy a hneď potom do práce. Niekedy
som pracovala celý deň. Nemala som čas
pre seba a stále som bola v pokluse. Tu
takmer každý deň idem len do školy
a domov. Niekedy idem na aerobic alebo
posedieť si so spolužiakmi a tak. Študenti
trávia veľa času pri učení a popri škole
nepracujú. V Štátoch to nie je nič nezvy-
čajné. Mnohí si zoženú prácu, keď majú
15 alebo 16 rokov.

A čo sa týka toho, pre koho je tento rok
najlepší, definitívne hovorím, že som to ja!
Som jednou z tých pár šťastných ľudí,
ktorí majú šancu robiť to, čo práve robím
ja. Viem, že prídem o veľa zábavy doma
a všetci moji priatelia budú rozprávať
skvelé historky o promócii a vyhratých fut-
balových zápasoch a o tom, čo smiešne sa
stalo v škole po vyučovaní. Nemôžem sa
dočkať, aby som ich počula. Ale mám
pocit, že tie moje budú lepšie.

Elia Benitezová
Súkromná stredná škola podnikania

Senica
Z anglického originálu preložila 

Mgr. Ľubica Krištofová
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Štatistika požiarov
stále varuje

Jarné mesiace predstavujú obdobie,
kedy sa začína prebúdzať príroda, rozvíjať
nová vegetácia. Zostatky minuloročnej
suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú
veľké nebezpečie vzniku požiarov a najmä
rozšírenia požiarov. Lesné požiare spôso-
bujú opakovane, každoročne veľké mate-
riálne a ekologické škody, ale ohrozujú aj
občanov a prírodné prostredie, pričom
obnova zničenej fauny a flóry predstavuje
náročný, časovo a finančne nákladný pro-
ces obnovy. Príčinou vzniku lesných požia-
rov býva najčastejšie ľudská činnosť, či už
fajčiarska nedbalosť, manipulácia s otvore-
ným ohňom alebo zakladanie ohňa v prí-
rode. Borovicové lesy Záhoria sú svojou
skladbou drevín obzvlášť náchylné na
vznik požiarov, hlavne v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorým je
jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho
suchého a teplého počasia.

Podľa štatistiky požiarovosti v okrese
Senica vzniklo v roku 2003 celkom 142
požiarov, z toho v prírodnom prostredí
vzniklo 113 požiarov, čo predstavuje 79,6
percenta. Najčastešjou príčinou vzniknu-
tých požiarov bola nedbalosť a neopatr-
nosť dospelých osôb, a to v 85 prípadoch,
čo predstavuje 59,9 percenta z celkového
počtu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Senici preto dôraz-
ne upozorňuje a vyzýva všetkých obča-
nov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri
svojej činnosti v prírode a správali sa tak,
aby nedochádzalo zbytočne k vzniku
požiarov.

Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi, fyzické osoby sú
povinné dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru, nesmú vypaľovať porasty bylín, krí-
kov a stromov a zakladať oheň v priesto-
roch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu. Porušením týchto povinností sa
fyzické osoby dopúšťajú priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý
môže okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru uložiť pokutu až do
výšky 10 000 Sk.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické
osoby nesmú spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve bez predchádzajú-
ceho písomného súhlasu okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru.
V prípade, že právnická osoba alebo pod-
nikajúca fyzická osoba vypaľuje porasty
bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň
v priestoroch alebo na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo spa-
ľuje horľavé látky na voľnom priestranstve
bez písomného súhlasu okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru,
môže jej okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru uložiť pokutu až do
výšky 500 000 Sk.

npor. Jarmila Drinková 
- samostaný inšpektor

Ochráňme lesy pred ohňom
Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Senici zorganizo-
valo 18. marca v zasadačke hasičskej sta-
nice v Senici pracovnú poradu pre zložky
zainteresované na zabezpečovaní ochra-
ny lesov pred požiarmi. Všetci zúčastnení
majitelia, užívatelia a správcovia lesov
v okrese Senica, i zástupcovia dobrovo-
ľných združení pohybujúcich sa v prírod-
nom prostredí boli oboznámení so štatisti-
kou požiarovosti za rok 2003 so zamera-
ním  na lesné požiare, s vyhodnotením
ochrany lesov pred požiarmi za rok 2003
a s opatreniami na zabezpečenie ochrany
lesov pred požiarmi v tomto  roku, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných práv-
nych predpisov na úseku ochrany pred
požiarmi a ďalej boli informovaní
o nových právnych predpisoch na úseku
ochrany pred požiarmi. 

J. D. 

Zdravotnícke okienko
Alkoholizmus 
- spoločenské zlo

Alkoholizmus je intoxikácia etylalkoho-
lom, spôsobená nadmerným a dlhodo-
bým požívaním alkoholických nápojov.
Otrava alkoholom sa nazýva aj etylizmus.

Požitý alkohol prestupuje stenami zaží-
vacieho traktu, preniká do krvi. Alkohol sa
vstrebáva už v žalúdku a črevách, preto sa
opilosť prejaví veľmi rýchlo. Čím je alkohol
koncentrovanejší, tým rýchlejšie účinkuje.

K alkoholizmu dochádza asi po desia-
tich (alebo viac) rokoch nadmerného poží-
vania alkoholických nápojov. Pokiaľ ide
o víno, denná dávka, ktorá vedie k alkoho-
lizmu, predstavuje 2 až 3 l. Chronická otra-
va alkoholom spôsobuje poškodenie rôz-
nych orgánov ľudského tela: žalúdka,
pečene (cirhóza), nervovej sústavy.
Alkohol najčastejšie poškodzuje pečeň,
kde vzniká podľa individuálnej predispozí-
cie, prípadne iných chorôb, v priebehu
1-2 rokov nezvratné poškodenie pečene -
cirhóza. Prejavuje sa postupnou stratou
hmotnosti s rastom brucha a vznikom
tekutiny v brušnej dutine, častým výsky-
tom žltačky, typickým zápachom z úst, až
sa alkoholik dostane do kómy a zomiera.
Najnebezpečnejším nepriamym násled-
kom alkoholu je škodlivý vplyv na potom-
stvo. Nezanedbateľný počet detí so zvý-
šenými mentálnymi schopnosťami, ale aj
inými psychickými poruchami má rodičov
alkoholikov. Rôzne poruchy, vyskytujúce
sa u detí takýchto rodičov, úplne vymiznú
až po dvoch –t roch generáciách, ak tieto
deti tiež nepodľahnú alkoholizmu. Menej
závažnými poškodeniami sú poruchy srd-
covo-cievnej sústavy, žliaz s vnútorným
vylučovaním a pohlavného ústrojenstva. 

Iným typickým ochorením alkoholika je
laryngitída, prejavuje sa chrapľavosťou
hlasu. Okrem priameho poškodenia môže
byť alkohol príčinou vzniku niektorých
chorôb. Znižuje odolnosť organizmu voči
všetkým druhom infekcií, najmä pokiaľ ide
o tuberkulózu. Aj nervové bunky sú veľmi
citlivé na pôsobenie alkoholu, ktorý má na
ne paralyzujúce účinky. Z toho vyplývajú
psychické problémy: poruchy intelektu,
povahové zmeny, poruchy pamäti, správa-
nia, spánku. Okrem psychických problé-
mov chronický alkoholizmus spôsobuje
priame poškodenie nervovej sústavy.

Najčastejšia je polyneuritída, najmä
u žien. Prejavuje sa degeneráciou niekto-
rých nervov. Vyskytuje sa paralýza, ťaž-
kosti pri chôdzi, úbytok svalovej sily, boles-
ti svalov, poruchy citlivosti. Nezanedbateľ-
né dôsledky alkoholizmu sú aj ekonomic-
ké dôsledky alkoholizmu, či je to finančná
situácia rodiny alkoholika, alebo znížená
pracovná výkonnosť alkoholikov, časté
delikty, stavy práceneschopnosti a neho-
dy, ktorých sú obeťami, alebo ktoré spôso-
bujú.

Dr. Božena Nemravová
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Senica

Nekupujte ich životy
Do 11. apríla (denne od 8. do 15. hod.)

je v Záhorskom osvetovom stredisku
výstava Nekupujte ich životy. Jej organi-
zátormi sú Colný úrad Senica a Záhorské
osvetové stredisko. 

Výstava je určená širokej verejnosti a jej
cieľom je informovať o chránených a ohro-
zených druhoch rastlín a živočíchov, ktoré
sa stávajú výhodným obchodným artiklom
pre ziskuchtivých ľudí. Na svete rapídne
ubúdajú stovky druhov rastlín a živočíchov
len preto, že sa stávajú korisťou a tovarom
pre rôznych priekupníkov, ktorí ich pre-
mieňajú na kabelky, opasky, peňaženky.
Výstava dáva priestor na diskusiu o ohro-
zených druhoch. 

S cieľom zabrániť vyhnutiu bol vo
Washingtone v roku 1973 podpísaný
Dohovor o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živo-
číchov a rastlín, celosvetovo známy ako
CITIES. Slovensko uviedlo dohovor do
praxe v roku 1992. Dohovor presne stano-
vuje podmienky obchodu s ohrozenými
druhmi rastlín a živočíchov.

Súčasťou výstavy je i premietanie video-
filmu, rôznych programov a dokumentov
týkajúcich sa tejto problematiky. Pre deti
sú pripravené súťaže, hry a omaľovánky.

ZOS

Dopravná nehodovosť
vo februári

V mesiaci február bolo v okresoch
Senica a Skalica šetrených príslušníkmi OR
PZ v Senici 87 dopravných nehôd (Senica
- 51 DN, Skalica - 36 DN), pri ktorých bola
1 osoba ťažko zranená a 12 osôb ľahko
zranených. Najčastejšou príčinou doprav-
ných nehôd bolo porušenie základných
povinností vodičom - nevenovanie sa
vedeniu vozidla (29 DN) a neprispôsobe-
nie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča
a poveternostným podmienkam (21 DN).
Až pri 7 dopravných nehodách bol zistený
vinníkovi alkohol.

OR PZ Senica
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Od januára 2004 nadobudla účinnosť
novela zákona o Štátnom fonde rozvoja
bývania (ŠFRB), ktorá zmenila podmienky
poskytovania podpory na bývanie.
Následne potom vo februári t.r. boli schvá-
lené aj vykonávacie predpisy a to nariade-
nie vlády, ktoré hovorí o jednotlivých dru-
hoch a výškach poskytovaných podpôr
a vykonávacia vyhláška Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR
o podrobnostiach obsahu žiadostí o pod-
poru  zo ŠFRB, technických podmienkach
a dĺžke času uskutočnenia stavby. 
Zo ŠFRB je možné v súčasnosti získať 2 dru-
hy podpory: úver a nenávratný príspevok. 
Úver je možné čerpať na týchto 6 účelov,
ktoré definuje zákon o ŠFRB: 
- výstavba bytu v bytovom dome
- výstavba bytu v rodinnom dome
- výstavba zariadení sociálnej starostlivosti
- kúpa bytu (od stavebníka uvedeného

v kolaudačnom rozhodnutí a byt nie je
starší ako 2 roky po kolaudácii, okrem
výnimky pre odchovancov detských
domovov)

- obnova bytovej budovy (tepelná ochra-
na, modernizácia spoločných častí a spo-
ločných zariadení bytových domov,
odstránenie statických nedostatkov byto-
vých domov)

- výstavba obecných nájomných bytov
v bytovom dome 

Nenávratný  príspevok môžu získať len
žiadatelia, ktorí obstarávajú bývanie
(výstavba alebo kúpa bytu resp. rodinného
domu) pre seba alebo člena domácnosti
s ťažkým zdravotným postihnutím a toto
bývanie spĺňa stanovené podmienky
o bezbariérovosti bytu.

Hlavné zmeny, ktoré vyplynuli z nove-
ly zákona a vykonávacích predpisov sú
tieto:
- maximálna výška úveru vzrástla zo

700 tis. Sk až na 1 milión Sk
- úrokové sadzby sa pohybujú v rozmedzí

od 2,4 do 3,6 %
- maximálna podlahová plocha bytov

v bytových domoch sa zvýšila z 80 na
90 m2,

- zaviedlo sa ekonomicky efektívne rieše-
nie bytu v rodinných domoch, čo zna-
mená, že podlahová plocha bytových
a nebytových priestorov neprevyšuje
140 m2 a minimálne 60 % z tejto plochy
predstavuje obytná plocha

- zrušili sa vekové obmedzenia, na základe
ktorých boli zvýhodňovaní žiadatelia do
35 rokov

- pre niektoré účely sa skrátila lehota splá-
cania úveru z 30 na 20 rokov

- výška splátok pri maximálnych výškach
úverov vychádza mesačne od 3 000 do
4 100 Sk

- žiadosti sa podávajú určeným pracovní-
kom samosprávy v mestách, ktoré sú
sídlom okresu, podľa miesta stavby 

- overovanie faktúr prešlo od začiatku
roku 2004 na krajské stavebné úrady,
ktoré vykonávajú aj ostatnú kontrolnú
činnosť na úseku bývania.

Najvyšší  úver 1 milión Sk  s 2,4 % úro-
kom a dobou splatnosti 30 rokov môžu
získať občania, ktorí kupujú už hotové
postavené byty v bytových domoch či
rodinných domoch s ekonomicky efektív-
nym riešením a tí, čo stavajú rodinné
domy, ak ide o ekonomicky  efektívne rie-
šenie bývania.

Na byty v rodinných domoch „vyššieho
štandardu", t.j. byty s celkovou podlaho-
vou plochou bytových a nebytových pries-
torov neprevyšujúcou 240 m2 a viac ako
polovica z tejto podlahovej plochy je urče-
ná na bývanie, je možné získať úver tak
ako doteraz v maximálnej výške 700 tis.
Sk, ale skrátila sa doba splácania na maxi-
málne 20 rokov a úroková sadzba je 3,6%.  

Novú skupinu žiadateľov tvoria teraz
odchovanci detských domovov, ktorí na
rozdiel od iných žiadateľov môžu čerpať
úver 1 milión korún aj na kúpu staršieho
ako dvojročného bytu či rodinného domu
a môžu dostať až 100 % obstarávacej
ceny pri výstavbe bytu alebo rodinného
domu, ak táto cena nie je vyššia ako sta-
novený maximálny limit úveru.

V prípade obnovy bytovej budovy je
možné získať úver na tri druhy staveb-
ných prác:

1. na zateplenie – tepelná ochrana
bytových domov a rodinných domov pri
dodržaní všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických špecifikácií,
alebo

2. na obnovu alebo modernizáciu spo-
ločných častí a spoločných zariadení byto-
vých domov, alebo

3. na odstránenie statických nedostat-
kov bytových domov. 

Maximálna výška úveru je v tomto prí-
pade 7 600 Sk  na 1 m2 podlahovej plo-
chy bytov, úroková sadzba je 3,6 % ,  doba
splatnosti je 20 rokov a dá sa využiť len
raz.  Ak robí vlastník viac druhov obnovy,
nemôže žiadať o viaceré dotácie.

Naďalej zostáva v platnosti obmedze-
nie, že pôžičky môžu získať žiadatelia –
fyzické osoby s príjmom do 3,5 násobku
životného minima a najviac do výšky 80 %
obstarávacej ceny  (s výnimkou odchovan-
cov detských domovov), žiadateľ musí
preukázať schopnosť splácať úver, musí
mať dostatok vlastných prostriedkov -
najmenej 20 % z obstarávacej ceny, musí
mať zabezpečené ručenie za úver, a to
buď ručiteľmi alebo založením inej
nehnuteľnosti.

Obciam a mestám umožňuje zákon
o ŠFRB poskytnúť pôžičky na výstavbu
obecných  nájomných bytov do výšky
80% obstarávacej ceny bytov, ale maxi-
málne 1 milión Sk na byt s úrokom 1,2 %
a dobou splatnosti 30 rokov. 

Zmena pravidiel nastala od januára
2004 aj pri čerpaní poskytnutého úveru.
Stavebníci, ktorým už boli priznané finan-
cie zo ŠFRB, musia v súčasnosti predkla-
dať faktúry, na základe ktorých sa čerpá
úver, na kontrolu a potvrdenie krajským

stavebným úradom. V prípade stavební-
kov z okresu Senica musia títo faktúry
predkladať Krajskému stavebnému úradu
v Trnave, Kollárova ul. č. 8. Táto zmena
vyplynula z reorganizácie štátnej správy,
kedy boli zrušené okresné úrady a väčšina
kompetencií na úseku bytovej politiky pre-
šla na novozriadené krajské stavebné
úrady. 

Nové žiadosti o pôžičky zo ŠFRB môžu
záujemcovia v zmysle zákona teraz podá-
vať v obci, ktorá je sídlom okresu, prísluš-
nej podľa miesta stavby. V našom  okrese
sa predkladajú žiadosti na Mestský úrad
v Senici, ktorý sídli na Štefánikovej ulici č.
1408/56. Pracovníkom povereným vyba-
vovaním tejto agendy a poskytovaním
informácií k tejto problematike je Ing.
Peter Harnoš na oddelení výstavby, život-
ného prostredia a dopravy, 3. poschodie,
č. dverí 319/b, č. telefónu: 034 651 5001 –
4, klapka 146.

Ing. Peter Harnoš 

Zmenené podmienky úverov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania

Mládežníci 
medzinárodne

Rada mládeže Trnavského kraja
(RMTK), združujúca mládežnícke organi-
zácie, rozširuje svoje kontakty aj s mlá-
dežníckymi organizáciami v zahraničí.
Vo februári navštívila Trnavu 7-členná
delegácia z Bezirks Jugendring – združe-
nia  zastrešujúceho mládežnícke organi-
zácie v Hornom Bavorsku. Hostia strávili
aj niekoľko dní v Habovke na Orave, kde
spoznávali zimné krásy našej vlasti. 

Predstavitelia oboch združení Ing.
Rastislav Mráz a vedúci bavorskej delegá-
cie Paul A. Polyfka, ktorý je zároveň  aj
vedúcim členskej organizácie
Mládežnícky Červený kríž v Mníchove,
prediskutovali  doterajšie spoločné aktivity
v rámci Bavorska a VÚC Trnava v zastúpe-
ní RMTK.  Vzájomné kontakty po ich teraj-
šej návšteve Slovenska získavajú  nový roz-
mer, pretože  obe organizácie majú ocho-
tu už jestvujúcu spoluprácu  ešte zinten-
zívniť a rozšiť. Je to výzva pre všetky člen-
ské organizácie RMTK, ktoré  práve hľa-
dajú  svojho partnera v zahraničí. Či už
priamo v Mníchove, ako sídle Mládežníc-
keho Červeného kríža, alebo sa zaujímajú
viac o spoluprácu v kultúre či športe na
území Horného Bavorska. Je to príležitosť
pre všetkých na obojstranne výhodné
vzťahy. Týka sa to samozrejme aj organi-
zácií pracujúcich s mládežou v našom
meste. Bližšie informácie možno získať
v Záhorskom osvetovom stredisku alebo
priamo v RMTK Trnava.  Ako nás ubezpe-
čil Paul A. Polyfka, s doterajšou spoluprá-
cou s RMTK  je veľmi spokojný. Ich orga-
nizácia bude intenzívne pomáhať  vytvá-
rať mosty priateľstva medzi obomi mlá-
dežníckymi organizáciami. Sľubne sa vyví-
jajúca spolupráca možno časom prerastie
do pevného prepojenia dvoch spriatele-
ných organizácií k prospechu všetkých
členov.  

Peter Maca
člen predsedníctva RMTK
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VČS dôchodcov 
MsO JDS Senica má 693 členov. Vyše

400 členov mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska sa zišlo 3. marca
v Dome kultúry na výročnej členskej
schôdzi. Na rokovaní sa zúčastnili primá-
tor Senice Ľubomír Parízek, predseda
JDS Kamil Vajnorský, predseda krajskej
organizácie JDS Vladimír Brestovanský,
predseda oblastnej organizácie SZPB
Jozef Fritz a ďalší hostia. 

Senická organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska je najstaršou v Senickom
okrese. Vznikla pred 10 rokmi. Toto výro-
čie si dôchodcovia pripomenuli v septem-
bri minulého roka na slávnostnom poduja-
tí. Zakladalo ju 183  členov, z ktorých
zostalo 113. Na výročnej schôdzi sa ich
zúčastnilo 75. Ostatných potom členovia
výboru navštívili v domácnostiach a odo-
vzdali im aj malé darčeky. V bilancii minu-
loročných aktivít, ktoré predniesla pred-
sedníčka organizácie Božena Hradská,
nechýbali obľúbené posedenia dôchod-
cov pri živej hudbe v hoteli Branč. Každý
mesiac sa ich zúčastňuje 90 až 100 čle-
nov. Organizácia zabezpečuje každoroč-
ne pre svojich členov rôzne rekreácie
a zájazdy. Jedna z obľúbených destinácií
je  penzión Štiavnica v Liptovskom Jáne.
Tohto roku  bude možné sa tam rekreovať

v termíne 30.8. – 4.9.  v cene 1 700 Sk.
Prihlásiť sa možno do konca apríla.
Okrem toho ďalšie pobyty sú možné
prostredníctvom Slovenského Červeného
kríža na talianskom pobreží. 

MsO JDS úzko spolupracuje s dvoma
klubmi dôchodcov, ktoré sú v meste.
Jeden je na Továrenskej ulici a druhý na
Kalinčiakovej ulici v Dome humanity.
V kluboch sa vyvíja rôznorodá činnosť.
Dôchodcovia sa tam stretajú pri ručných
prácach, spoločenských  hrách, rôznych
prednáškach. Veľa ich aktívne žije aj kul-
túrnym životom. Zúčastňujú sa na poduja-
tiach organizovaných svojimi partnerský-

• Volleyball club Slovenský hodváb,  
Továrenská 467/11, 17641781

• Telovýchovná jednota Záhoran Agrostav
Senica, Štefánikova 724, 17641730

• Rodičovské združenie pri Materskej 
škole, Hollého 744/36, 37837206

• Školský športový klub Senica, 
V. Paulínyho Tótha 32, 37841874

• Cyklistický klub Dema Senica, 
Hurbanova 518, 31822789

• Rodičovské združenie pri Základnej 
škole, Mudrochova 1343/19, 37837427

• Vzdelanie pre všetkých, 
Brezová 1, 37842528

• Club sálového futbalu Moby Dick Senica,
Hollého 741/5, 34028757

• Športový klub Quirinus Čáčov, 
Čáčov 168, 36086886

• Škola deťom Senica, 
Sadová 620, 34029290

• Klub silového trojboja Slovenský hodváb
Senica, Továrenská 467/11, 34075020

• Slovenský zväz telesne postihnutých - 
Okresné centrum Senica, 
Továrenská 530/5, 36094897

• Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami v SR, Okresný výbor Senica, 
Továrenská 530/5, 36084654

• Slovenský poľovnícky zväz, regionálna 
organizácia, Hollého 750, 00418684

• Tanečná skupina Scream, 
S. Jurkoviča 1206/4, 36083267

• Rodičovské združenie pri I. Základnej 
škole, V. Paulínyho  Tótha 32, 17319617

• Hokejový klub 91 Senica, 
L. Novomeského 88, 17641799

• Hanko kai karate klub Senica, 00589233

• Cantilena, Námestie oslobodenia 11, 
37839713

• Telovýchovný klub Gymnik Senica, 
Dlhá 1037, 34003274

• Slovenský Červený kríž, územný spolok,
Kalinčiakova 1396/46, 00416002

• Klub Slovenských turistov Senica, 
Štefánikova 700, 31872379

• DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Senica, 
Komenského 958/16, 36087203

• Tenisový klub Senica, 
Sadová 642, 34075038

mi organizáciami – SČK, Matica sloven-
ská, Dobrovoľný požiarny zbor, SZPB,
Jednota SD, Únia žien Slovenska. Na niek-
toré podujatia v Dome kultúry majú čle-
novia JDS aj zľavu. V ústrety im vychá-
dzajú Technické služby, ktoré vo svojej
rýchločistiarni na základe členského preu-
kazu poskytujú 10 percentnú zľavu pri
čistení. Podobne je to i v čistiarni  firmy
Tempa na Kolónii.  Zľavu dostanú po pred-
ložení preukazu aj v pedikúre u pani
Vendlekovej.

V slávnostnej atmosfére rokovania
vystúpili všetci hostia. Okrem hodnotenia
práce miestnej organizácie JDS využili prí-
ležitosť a zablahoželali k významnému
životnému jubileu predsedníčke organizá-
cie Božene Hradskej. K. Vajnorský jej
poďakoval  za dlhoročnú prácu  v prospech
organizácie. Primátor mesta odovzdal jubi-
lantke pamätnú   plaketu mesta. J. Fritz odo-
vzdal B. Hradskej  Medailu M. R. Štefánika
II. stupňa za činnosť v SZPB (na foto).
Aktivity v prospech dôchodcov ocenil
i predseda krajskej organizácie JDS vecným
darom. 

Na úvod pozdravili dôchodcov spevác-
ky zbor Hviezdička pri IV. ZŠ, folklórny
súbor Dvojkáčik z II. ZŠ a mažoretky
z CVČ. Záver im spríjemnila dychová
hudba Seničanka, pri ktorej sa väčšina
zvŕtala i v tanci.  

Viera Barošková, foto autorka

Zoznam združení, ktorým môžete venovať 2 % dane
(uvádzame zoznam občianskych združení zo Senice s adresou a IČO)

Aký bol Deň astronómie
Začiatok jari sa už pravidelne spája

s celoeurópskym podujatím nazvaným
Deň astronómie. Miestna organizácia
Slovenského zväzu astronómov amatérov
v Sobotišti sa k nemu pripojila už po de-
siatykrát. V sobotu 20. marca, teda úplne
presne na jarnú rovnodennosť, prešlo
areálom hvezdárničky pri Základnej škole
v Sobotišti okolo 150 návštevníkov.
Počasie nám tentokrát ukázalo svoju
menej vľúdnu tvár a tak teleskopom Mgr.
Tomáša Marušku s priemerom zrkadla 40
cm sme mohli záujemcom priblížiť iba
pozemské ciele.

Ťažiskovým programom preto museli
byť prednášky spojené s projekciou sní-
mok oblohy a animácií cez dataprojektor.
RNDr. Svetozár Štefeček hovoril o zatme-
niach a zákrytoch (nielen) v roku 2004.
Najzaujímavejším úkazom tohto druhu
bude bezpochýb prechod planéty Venuše
popred kotúč Slnka, ktorý naposledy nastal
v decembri 1882. V tomto roku ho bude-
me môcť pozorovať 8. júna v dopoludňaj-
ších hodinách a v tomto termíne plánuje-
me v Sobotišti i v Senici uskutočniť pozo-
rovanie pre najširšiu verejnosť.

V ďalšej prednáške venovanej hviezd-
nej oblohe v jarnom období sa úspešne
prezentovala študentka septimy senického
gymnázia Zuzana Fischerová. Nezabudla
pripomenúť veľmi dobré geometrické pod-
mienky na sledovanie kométy C/2001 Q4
(NEAT), ktoré nastanú v polovici mája.
Podľa doterajšieho vývoja by mohla byť
v tom období viditeľná i voľným okom. Jej
verejné pozorovanie plánujeme na sobotu
15. mája. RNDr. Svetozár Štefeček
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ZZZZ  ččččiiiinnnnnnnnoooossssttttiiii   MMMMeeeessssttttsssskkkkeeeejjjj   ppppoooollll íííícccciiiieeee
Mestská polícia Senica má  (MsP)  k 1. januáru 2004 23

zamestnancov: 1 náčelník, 2 zástupcovia náčelníka, 19 policaj-
tov vo výkonnej službe, 1 administratívna pracovníčka. V roku
2003 bol prijatý na základe výberového konania  1 policajt do
výkonnej služby. Kontrolu spoplatneného parkovania  vykoná-
vajú 3 pracovníci mesta pochôdzkami a zistené priestupky
nahlasujú na operačné oddelenie MsP. 

V roku 2003 MsP objasňovala 3 830
priestupkov, čo predstavuje nárast v porov-
naní s rokom 2002 o 387. Je to spôsobené
predovšetkým zavedením spoplatneného
parkovania v centre mesta v júli 2003.
V decembri 2003 bol zaznamenaný len
mierny pokles  v počte riešených priestup-
kov oproti júlu. Svedčí to o veľkej nediscip-
linovanosti  mnohých vodičov, ktorí riskujú
vysokú blokovú pokutu (až 2 000 Sk)
v porovnaní s 10 Sk, čo je cena parkovacie-
ho lístka na 1 hodinu. Predpokladáme, že
situácia sa v roku 2004 zlepší, keď MsP
začne dávať maximálne blokové pokuty,
pretože výchovné pôsobenie na vodičov
zo strany MsP zlyhalo.

V roku 2003 bolo na operačnom odde-
lení zaznamenaných 1 478 telefonátov, pri-

Mestská polícia 
zasahovala
Popíjali za amfiteátrom. Dňa 27.februára
na základe oznámenia občanov hliadka
MsP riešila priestupok dvoch mužov, ktorý
popíjali alkohol na verejnom priestranstve
za amfiteátrom. Prípad bol  s nimi vyrieše-
ný na mieste v blokovom konaní.
Pes útočil. Na operačnom oddelení MsP
bol  1. marca  o 11.15 hod.  prijatý telefonát
od občanov zo Železničnej ulice, že tam
behá pes bez majiteľa a napáda ľudí. Na
mieste hliadka zistila, že ide o nemeckého
ovčiaka, ktorý na viacerých občanov zaúto-
čil. Hliadka sa snažila zviera odchytiť. Pes
na hliadku zaútočil,  preto bola použitá slu-
žobná zbraň. Pes bol zranený a po prehli-
adke veterinárom utratený. Následne bol
zistený majiteľ psa. Prípad  je v riešení MsP.
Domáce násilie. Hliadke MsP 4. marca
oznámila príbuzná mladej ženy, že ju napa-
dol jej druh. Na mieste sa potvrdilo, že ide
o domáce násilie. Pretože vzniklo podozre-
nie zo spáchania trestného činu, bol prípad
odovzdaný na doriešenie OO PZ. 

čom v 127 prípadoch išlo o planý poplach.
V porovnaní s rokom 2002 počet planých
poplachov klesol o 81. Z Obvodného
oddelenia PZ Senica požiadali MsP
o pomoc pri zabezpečovaní verejného
poriadku 108 krát, MsP požiadala o pomoc
OO PZ 22 krát. Vo všetkých prípadoch
bola potrebná súčinnosť  oboch policaj-
ných zložiek. 

Podobne ako v roku 2002 bolo najviac
priestupkov riešených na úseku všeobecne
záväzných nariadení (VZN) – 1975. Až
1 111priestupkov bolo porušením VZN
č. 3 o miestnych poplatkoch. Toto VZN
totiž obsahuje  veľkú škálu priestupkov –
neprihlásenie psa do evidencie, spoplatne-
né parkovanie, poplatok za užívanie verej-
ného priestranstva, atď. 

Prehľad priestupkov na úseku VZN mesta Senica v roku 2003 + graf

Druh VZN mesta Spolu

o parkovaní a státí 266
o udržiavaní čistoty – čl. 13 o psoch 216
o miestnych poplatkoch 1111
o odpadoch 61
o usmerňovaní obchodnej činnosti 16
o používaní pyrotechnických výrobkov 4
Štatút zelene 48
Štatút rek.oblas. Kunovská priehrada 80
Trhový poriadok 83
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 83
Cintorínsky poriadok 7

Spolu 1975

Najväčší nárast bol u priestupkov podľa
paragrafu 49 (priestupky proti občianske-
mu spolunažívaniu – ublíženie na cti, na
zdraví). Tieto sa z hľadiska času objasňujú
najnáročnejšie, pričom v mnohých prípa-
doch ide o blízke osoby, ktoré postupne
svoje oznámenia o priestupku menia a tým
ešte viac sťažujú prácu MsP. V mnohých
prípadoch si týmto svojím konaním privo-
dia ešte zhoršenie stavu vo svojej rodine,
pretože nasledujúci útok voči ich osobe sa
spravidla stupňuje a máva horšie následky
aj pre ostatných členov rodiny. 

Pri priestupkoch podľa paragrafu 50
(priestupky proti majetku) bol zaznamena-
ný pokles o 59. Určitý podiel na zlepšení
má aj preventívna činnosť MsP, ktorá  opa-
kovane prostredníctvom médií a besied
dáva občanom rady, ako sa nestať obeťou
krádeže. Mnoho občanov mesta i z okoli-
tých obcí čítajú rubriku v Našej Senici
a využívajú rady MsP.  

V oblasti prevencie MsP vlani zrealizo-
vala 3 projekty, na ktorých sa zúčastnilo
895 detí.  Súčasťou projektu Chráň sa pred
drogovým nebezpečenstvom  bol anonym-
ný dotazník, ktorým sa zistilo, že 116 žiakov
ôsmych ročníkov má skúsenosti s alkoho-
lom a 16 detí s marihuanou. 

V minulom roku MsP odchytila 71 zvie-
rat. Z nich bolo 34 utratených veterinárnym
lekárom, 4  zvieratá boli vydané novým maji-
teľom, 27 bolo vydaných pôvodným majite-
ľom, 3 zvieratá boli zastrelené v krajnej
núdzi, 3 zvieratá ušli zo záchytnej stanice.
Vysvetlivky k tabuľke objasňovania pries-
tupkov
§ 26 – priestupky na úseku hospodárenia
s bytmi a nebytovými priestormi
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred
alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 31 – priestupky na úseku školstva
a výchovy mládeže
§ 35 – priestupky na úseku  poľnohospo-
dárstva, poľovníctva a rybárstva
§ 47 – priestupky na úseku verejného po-
riadku    

Tabuľka objasňovaných priestupkov na MsP Senica

Priestupok Riešené MsP Odstúpené Uložené záznamom Spolu

§ 26 12 12
§ 30 65 65
§ 47 348 10 1 359
§ 49 272 34 4 310
§ 50 132 9 6 147
VZN mesta    1943 30 2 1975
zák.NR SR č.315/96 Zb. 893 67 2 962

SPOLU 3665 150 15 3830
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Senický pohár 
V nedeľu 22. februára sa predstavili

senickí karatisti na domácej pôde. V teloc-
vični III. ZŠ sa uskutočnil Senický pohár
v karate. Turnaj organizoval Hanko kai
klub Senica ako 1. kolo krajských
Majstrovstiev Západnej únie. Západná
únia karate združuje kluby karate od
Skalice po Nové Mesto nad Váhom. 

Od rána sa na dvoch zápasiskách pod
prísnym dohľadom rozhodcov stretlo vyše
70 pretekárov od najmenších 8-ročných
žiakov s bieložltým opaskom až po skúse-
ných seniorov. Súťažilo sa v súborných cvi-
čeniach kata a v športovom zápase kumite.
Vynikajúco sa predviedli mladí senickí
bojovníci v kata. V tomto „tieňovom" boji
bez súpera technicky vyspelí pretekári
Hanko kai zvíťazili v šiestich zo siedmich
kategórií. V kumite patrili medzi najkrajšie
zápasy majstrov Slovenska bratov
Skovajsovcov z Nového Mesta nad Váhom
a tvrdé súboje, majstrov karate
z Hodonína.

Výsledky pretekárov Hanko kai Senica -
finále 
kata
- chlapci do 10 r.: 1. m. M. Toure - Senica,
2. m. P. Osuský - St. Turá
- chlapci do 14 r.: 1. m. D. Sebeš - Senica,
2. m. Thebery - Senica
- chlapci do 18 r.: 1. m. P. Dermek - Senica,
2. m. R. Pilat - Myjava
- dievčatá do 10 r.: 1. m. V. Mišková -
Hodonín, 2. m. P. Benedikovičová - Senica
- dievčatá do 14 r.: 1. m. M. Čulenová -
Senica, 2. m. T. Tomanová - Hodonín
- dievčatá do 18 r.: 1. m. Z. Lišková - Senica,
2. m. V. Ištvanková - Hodonín

kumite
- ml. žiaci (do 30 kg): 1. m. R. Bajcar -
Hodonín, 2. m. M. Toure - Senica
- ml. žiaci (do 40 kg): 1. m. S. Kubina -
Hodonín, 2. m. M. Balogh - Senica
- st. žiaci: 1. m. T. Dao - Hodonín, 2. m. J.
Juríček - Senica
- ml. dorastenky: 1. m. K. Hainkeová - N.
Mesto, 2. m. K. Angerová - Senica
- juniorky: 1. m. L. Pomothyová - Senica, 2.
m. E. Měchurová - Hodonín

Na akademických Majstrovstvách
Slovenska prehrala obhajkyňa titulu Miro-
slava Vašeková (Hanko kai) so slovensku
reprezentantkou Kristínou Grmanovou
z Rapidu Bratislava a nakoniec obsadila 3.
miesto.

E. Jareč

Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej kni�nici v Senici - MAREC

autor: názov: vydavateľ:
1. Pratchett, T. Pohyblivé obrázky Talpress
2. Kollárová, E. Pred štartom na vysokú školu Infopress
3. Dvořák, P. Stopy dávnej minulosti 2. Rak
4. Ferrero, B. Živá voda pro duši Portál
5. Steellová, D. Bozk Ikar
6. Šabach, P. Čtyři muži na vodě aneb Opilé banány... Paseka
7. Coelho, P. Jedenásť minút Sofa
8. Coelho, P. Piata hora Sofa
9. Vasilková, T. Siete z pavučín Ikar
10. Mlčochová, J. Detské doplňovačky v cirkuse Arkus
11. Ungarová, A. Pilatesove cvičenia Ikar
12. Lukačková, R. Budem vedieť pravopis Didaktis

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza i internetové kníhkupectvo Arkusu.

Ponuka Arkusu
V apríli v Arkuse vychádzajú:
Kellerová, Susanne – E-mailom do siedmeho neba (preklad J. Šimulčíková)
- román pre dievčatá, tvrdá väzba, 120 strán
Čo dokáže sedmička a iné hlavolamy
- 2. vydanie úspešnej zbierky hlavovamov a hádaniek pre deti, tvrdá väzba, 104 strán

A N K E T A
Mestská polícia v Senici bola založená v roku 1991 na základe zákona o obecnej

polícii č. 564 z roku 1991. Názory na prácu MsP sa rôznia. Preto vyzývame občanov,
aby sa v čo najväčšej miere zapojili do ankety a poskytli čo najreálnejší pohľad na čin-
nosť MsP. Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti. Táto anketa je anonymná, dobrovoľná
a vydáva ju Mesto Senica za účelom vyhodnotenia a skvalitnenia činnosti Mestskej
polície (MsP) v Senici. Vybrané voľby zakrúžkujte!

Vyplnený anketový lístok odovzdávajte do urny na prízemí MsÚ od 2. apríla.

1. Viete číslo bezplatnej pohotovostnej telefónnej linky MsP?   
150              155              158              159

2. Myslíte si, že poznáte právomoci a povinnosti MsP?              
Áno             Nie

3. Mali ste za posledný rok osobnú skúsenosť s činnosťou MsP?       
Áno             Nie

4. Ako ste boli spokojný s zásahom MsP pri tejto činnosti?                 
Veľmi spokojný      Spokojný      Menej spokojný     Nespokojný      Neviem posúdiť

5. Ako ste spokojný s činnosťou MsP celkovo?                                                             
Veľmi spokojný      Spokojný      Menej spokojný     Nespokojný      Neviem posúdiť

6. Poznáte, aspoň vizuálne, príslušníkov MsP, ktorí majú na starosti váš rajón?
Áno             Nie   

7. Stretli ste sa s korupciou u MsP?
Áno             Nie

8. Ako ste spokojný s riadením MsP jej náčelníkom?
Veľmi spokojný      Spokojný      Menej spokojný     Nespokojný      Neviem posúdiť

9. Stretli ste už náčelníka MsP v uniforme pri kontrolnej činnosti v teréne?
Áno             Nie          Nepoznám náčelníka MsP

10. Napíšte Vaše pripomienky a návrhy k činnosti MsP.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Seminár o odpadoch 
Vo veľkej zasadačke MsÚ Senica sa 22.

marca uskutočnil seminár zameraný na
komunálny odpad, ktorý zorganizovali
Technické služby Senica pre starostov a pri-
mátorov Združenia miest a obcí záhorskej
oblasti. Problematiku novely zákona
o odpadoch, zákona o poplatkoch za ulo-
ženie odpadov a zákona o miestnych
poplatkoch prezentovala Ing. Marta Goj-
dičová z Ministerstva životného prostredia.

bar
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Krásne vyvrcholenie
XIX. ročníka 

V sobotu 13. marca sa v mestskej špor-
tovej hale skončil XIX. ročník 1. Senickej
ligy vo futsale. Skrátený ročník sa začal
11. januára tohto roka a hral sa po prvý-
krát pod záštitou Slovenského futsalu.
V prvej lige hralo 20 mužstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín. 

Suverénnym spôsobom si v A skupine
počínal posledný majster Senickej ligy - SF
Gafex Senica, keď ako jediné mužstvo
nepoznalo trpkosť prehry. Po skončení
bojov v základnej časti nasledovalo play
off. Prvé dve mužstvá z každej skupiny
bojovali o majstra, pričom vzájomný zápas
sa im započítaval. Tak isto sa hralo
o záchranu, keď o svoju ligovú budúcnosť
bojovali posledné dve mužstvá z každej
skupiny. Mužstvá, ktoré skončili v základ-
ných skupinách na 3. - 8. mieste, odohrali
zápasy o umiestnenie.

Prvé stretnutia o majstra aj o záchranu
sa odohrali v piatok 12. marca vo večer-
ných hodinách. Po hladkých víťazstvách
Gafexu a Jednoty v skupine o majstra bolo
všetkým jasné, že sa rozhodne v posled-
nom zápase sezóny práve medzi týmito
družstvami. O tretie miesto si to rozdali
v priamom súboji tímy Senstavu a Old
Wolfu. Lepšími v tomto stretnutí boli hráči
Old Wolfu a mohli sa radovať z historické-
ho klubového úspechu. Vyvrcholenie celej
sezóny sa však hralo po tomto zápase.
O 20.15 hod. sa pred zaplnenou športovou
halou, v ktorej sa tlačilo asi 600 divákov,
mohlo začať veľkolepé predstavenie.
Všetci túžobne očakávali, ako sa bude dariť
skúsenej Jednote s posledným majstrom
ligy Gafexom, ktorý neskrýval svoje maj-
strovské chúťky. Aktéri obidvoch mužstiev
podali skutočne výborné výkony, útoky sa
striedali na oboch stranách. Úvod patril
Gafexu, keď po viacerých zahodených šan-
ciach sa ujali v 7. min. vedenia gólom Filuša.
O dve minúty neskôr však Tollu prekonal
Miro Jakubovič a vyrovnal. Tempo hry bolo
vysoké, hra sa vyrovnala a príležitosti sa
rodili na oboch stranách. Rozhodnutie pri-
niesla 30. minúta, kedy svoje sólo zakončil
tvrdou strelou Vlado Rehák z Jednoty. I keď
sa potom družstvo Gafexu snažilo o vyrov-
nanie, Jednota svoje jednogólové vedenie
už udržala a jej hráči sa mohli radovať
z majstrovského titulu. 

Skupina o záchranu bola taktiež poriad-
ne zamotaná, najmä keď prvým víťaz-
stvom CNN v sezóne oživilo svoje nádeje.
O vypadávajúcom sa teda rozhodlo
v sobotu. Pantheri si až prekvapujúco
ľahko poradili s Trnovcom a týmto víťaz-
stvom sa udržali v lige. O ďalšom zostu-
pujúcom družstve sa rozhodlo medzi
CNN a Bučom. Hladkou výhrou 4:0 si
zachovali ligovú príslušnosť aj v ďalšom
ročníku hráči Buča Senica. Z prvej ligy teda
vypadli Trnovec a CNN. Tabuľku strelcov
vyhrali Silvester Starych z Rovenska s 21
gólmi. Na druhom mieste skončili s 15
gólmi Peter Kováč zo Senstavu, Róbert
Búzek zo Šajdíkových Humeniec a Roman
Kadlic z Panthers Senica. Súťaž slušnosti aj
tento rok vyhrali hráči Kav Hurban pred
Skalicou a Spartakom. 

Zmeny vo vedení FK SH
V pondelok 1. marca sa na mestskom

úrade v Senici uskutočnilo valné zhromaž-
denie futbalového klubu SH Senica, na
ktorom odstúpilo staré vedenie správnej
rady. Valné zhromaždenie odsúhlasilo pre-
vod majetku štadióna do správy mesta.
Bola zvolená nová správna rada.

V správnej rade sú: Ing. Milan
Podhoráni, Miroslav Vepy, RNDr. Ľubomír
Parízek, RNDr. Vladimír Levársky, Mgr.
Július Dieneš, Ivan Vizváry, Henrich Ravas,
Emil Krajčík, Vojtech Šimek, Ing. Ferdinand
Bartal, Jozef Ružička a Mgr. Vladimír
Včelka. Po prvýkrát zasadala nová správna
rada FK SH v piatok 5. marca, kedy si jej
členovia zvolili za predsedu Ing. Milana
Podhorániho a za podpredsedov
Miroslava Vepyho a RNDr. Vladimíra
Levárskeho. 

Keďže finančná situácia bola kritická,
nová správna rada rozmýšľala o odhlásení
A - mužstva  z druhej futbalovej ligy.
Mužstvo malo slabú zimnú prípravu, keď
trénovalo šesť - sedem futbalistov a odo-
hralo iba šesť prípravných stretnutí. V kádri
zostalo iba torzo hráčov - Marián Stanický,
Juraj Jakubovič, Jaroslav Hílek a Vladimír
Kročian. Pribudli k nim Martin Adamec
a brankár Marián Malárik. S takýmto
malým počtom hráčov by sa ani po dopl-
není hráčmi z dorastu a B - mužstva neda-
lo hrať. Futbalovému klubu však podala
pomocnú ruku Nitra, ktorá poskytla jede-
násť hráčov na hosťovanie. Zväčša ide
o mladých talentovaných futbalistov.
V Senici sa teda nakoniec jarná časť druhej
futbalovej ligy odohrá.
Klubový dres by mali obliecť: 
brankári - Marián Malárik a Tomáš Tujvel
hráči - Marián Stanický, Juraj Jakubovič,
Jaroslav Hílek, Vladimír Kročian, Martin
Adamec, Marián Bochnovič, Roman
Mikulášik, Miloš Gál, Milan Kušpál, Matúš
Rábek, Dušan Murárik, Marek Levický,
Martin Stanček, Michal Šimunek a Marek
Prešinský.

V prípade potreby môžu do zápasov
zasiahnuť aj dorastenci Michal Jonáš,
Martin Hrebíček, Peter Hílek, David Šte-
fečka, Lukáš Liška a niektorí hráči z B -
mužstva. Ivan Tobiáš

Výsledky play off:
Skupina o majstra:
SF Gafex  Senica - Old Wolf 8:0 (2:0)
g: M. Švrček 3, J. Filuš a G. Bartošek 2, J.
Joniak
Jednota Senica - Senstav Senica  7:0 (0:0)
g: J. Jakubovič 2, D. Miča, T. Knap, M.
Kňazovič, V. Prokop, vlastný (Adamec)
Senstav Senica - Old Wolf Senica  2:5 (1:3)
g: V. Vrbovský, J. Dieneš - P. Sadloň a M.
Petrovič 2, R. Baran
SF Gafex Senica - Jednota Senica  1:2 (1:1)
J. Filuš - M. Jakubovič ml., V. Rehák
Poradie: 1. Jednota Tango’86, 2. SF Gafex,
3. Old Wolf, 4. Senstav Tango’93

Skupina o záchranu:
Sport Boys Trnovec - Bučo Senica  3:3 (2:1)
R. Duchyňa 2, T. Ščúry - J. Vavrovič, Robo
Petrák, T. Duška
Panthers Senica - CNN Senica  1:3 (1:1)
S. Malý - S. Šulc, M. Suchý, M.  Turanský
Sport Boys Trnovec - Panthers Senica
3:12 (0:9)
N. Danihel, R. Duchyňa, T .Kapsa - R.
Vanek 4, S. Malý a R. Kadlic po 3, J. Salay,
Rasťo Petrák
CNN Senica - Bučo Senica  0:4 (0:1)
Robo Petrák 3, R.Ondrovič
Poradie: 17. Bučo, 18. Panthers, 19.
Trnovec, 20. CNN

o 5. miesto: 
JAKO Borský Mikuláš - Kúty  6:2 (4:1)
o 7. miesto: 
ZIPP Skalica - JAS Spartak Senica  5:1 (0:1)
o 9. miesto: 
FC Korlat Cerová - Dandy Rovensko 
3:8 (1:2)
o 11. miesto:
Slovmetal Senica - Alchem Senica 0:5 kont. 
o 13. miesto:
Nad Ress Senica - Beno Šajdíkove
Humence  7:7 (4:2), na p. k. 2:0
o 15. miesto: 
Moby Dick Senica - KAV Hurban Šaštín-
Stráže  3:4 (2:2)

Ivan Tobiáš
Foto Oľga zlochová

Vedúci mužstva Jednota Ján Petrla
s víťaznou trofejou.

Rozlúčka so zimou
Tradíciou senických turistov je ukončiť

zimnú sezónu akciou Rozlúčka so zimou
na Rozbehoch. V Senici sa už sneh poma-
ly tratil, keď sme sa stretli 13. marca pri
chate SNP. Tam ešte vládla kráľovná zima.
Privítal nás krásne zasnežený les. Chatár
musel prístup do chaty vyhĺbiť v hlbokom
záveji. Okrem Seničanov prišla i skupina
turistov z Topoľčian, ktorá sa zúčastnila
i Senickej mašírovky. Veríme, že Malým
Karpatom uchovajú naďalej svoju priazeň. 

Začínajú sa už jarné akcie, na ktorých
radi privítame nových priateľov turistiky.
Príďte medzi nás, veď Malé Karpaty sú
krásne.

PhDr. Alžbeta Šnittová
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Viliam Bobek a Oľga Malíková
Ján Belan a Zita Bendová
Ing. Pavol Otepka a Lenka Stašáková
Peter Tománek a Zuzana Člunková
Peter Flajžík a Alena Gajdošová

Narodili sa
Martin Fontány, Štefánikova 721 3. 2. 2004
Adam Bojnanský, L. Novomeského 1350 6. 2. 2004
Natália Valancová, M. Nešpora 919 7. 2. 2004
Emma Šiflová, Sotinská 1475 10. 2. 2004
Tamara Beerová, Štefánikova 720 11. 2. 2004
Radka Árvayová, Hollého 741 15. 2. 2004
Roman Nečas, Továrenská 530 18. 2. 2004
Katarína Šišková, Sotinská 1474 21. 2. 2004
Eliška Juríková, J. Mudrocha 1353 24. 2. 2004
Roman Peterka, Priemyselná 261 28. 2. 2004

Opustili nás
Kristína Petráková, Čáčov 176 2. 2. 2004
vo veku 91 rokov
Ondrej Kozák, Štefánikova 1377 7. 2. 2004
vo veku 78 rokov
Mária Šefčíková, Štefánikova 1377 8. 2. 2004
vo veku 87 rokov
Ján Petrák, Čáčov 287 9. 2. 2004
vo veku 74 rokov
Ján Tomek, Štefánikova 1377 12. 2. 2004
vo veku 72 rokov
Emília Hornáčková, Štefánikova 1377 13. 2. 2004
vo veku 76 rokov
Mária Valášková, Štefánikova 1377 13. 2. 2004
vo veku 92 rokov
František Jelenovič, Kalinčiakova 295 16. 2. 2004
vo veku 73 rokov
Genovéva Konečná, Robotnícka 54 16. 2. 2004
vo veku 62 rokov
Vlastimil Kubina, L. Novomeského 1212 16. 2. 2004
vo veku 78 rokov
Viliam Mišovič, Hurbanova 486 16. 2. 2004
vo veku 78 rokov
Miroslav Hecht, L. Novomeského 1210 17. 2. 2004
vo veku 52 rokov
Mária Vašíčková, Štefánikova 1377 17. 2. 2004
vo veku 77 rokov
Ján Chodúr, Čáčov 146 21. 2. 2004
vo veku 83 rokov
Jozef Báchor, Štefánikova 1377 23. 2. 2004
vo veku 92 rokov
Štefana Gachová, Štefánikova 704 23. 2. 2004
vo veku 55 rokov
Pavel Krč, Štefánikova 1377 25. 2. 2004
vo veku 85 rokov
Žofia Šebeková, Hollého 743 25. 2. 2004
vo veku 82 rokov
Stanislav Klempa, Hurbanova 524 26. 2. 2004
vo veku 53 rokov
Ludmila Bieliková, Sotinská 1474 27. 2. 2004
vo veku 39 rokov
Miroslava Lacková, Bratislava 10. 3. 2004
vo veku 71 rokov
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ikPodujatia v Dome kultúry Senica

➠ 1. apríla  od 18. do 20. hod.
OTVORENIE 7 - TÝŽDŇOVÉHO KURZU JOGY SAHADŽA 
(Vstup voľný) DK - kurzová miestnosť na II. posch. (vchod zo
zadnej strany budovy)

➠ 10. apríla o 20. hod.
OŽIVENIE BASY - o 21. hod. zábavný program oživenia basy,
vstupné 60 Sk, pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska 30 Sk 

➠ 16. apríla o 19. hod. na zimnom štadióne
URAGÁN - Zábavný program so známymi protagonistami. 

➠ 21. apríla o 9. hod.
SENICKÁ DIVADELNÁ JAR

➠ 22. apríla od 15. hod.
DIABETES - Zdravotná prednáška v tanečnej sále

➠ 23. – 24. apríla
KRAJSKÁ PREHLIADKA DIVADIEL

➠ 25. apríla o 15. hod.
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA II. MŠ

➠ 25. apríla o 18. hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFICKÝCH OBRAZOV MARIÁ-
NA HERCA

➠ 29. apríla od 10. hod.
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV OSBD

➠ 30. apríla o 16. hod.
PREHLIADKA MAŽORETIEK

Podujatia v Múzeu L.Novomeského
➠ 7. apríla o 18. hod.

KLUB ZDRAVIA – Zlyhávajúce čističky.  Choroby obličiek a pečene.

➠ 21. apríla o 18. hod. 
KLUB ZDRAVIA – Zlodeji tehál...  Osteoporóza. 
Teoretické a praktické osvojovanie si zdravého životného štýlu
formou prednášok, ochutnávok, diskusií a dobrej atmosféry.

➠ V pondelok, stredu a sobotu (každý týždeň) – nácvik hudobnej
skupiny od 20. do 21.30 hod.

Podujatia v Čajovni u sousedú (DK Kunov)

➠ 9. apríla o 20. hod. Reagge party
- hudobná párty pre fanúšikov reagge

➠ 24. apríla o 20. hod. The Stranger’s Diary
- koncert hudobnej skupiny známej v minulosti ako Stranger
z Nového Mesta nad Váhom

➠ 30. apríla o 20. hod. 
- stretnutie čarodejníc a čarodejov pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa čarodejníc

Mládežnícke hokejové turnaje
Na záver úspešnej hokejovej sezóny pripravilo ŠŠS pri IV. ZŠ

Senica v spolupráci s HK 91 a agilnými rodičmi hokejové turnaje pre
svoje ratolesti.
14. marca sa uskutočnil hokejový turnaj žiakov 6. ročníka:
Výsledky: Senica - Skalica 3:4, Senica - Topoľčany 1:3, Senica - Nové
Zámky 4:3

Domáce družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Za najlepšieho
brankára a útočníka boli vyhodnotené domáce talenty Ivan Duban
a David Štetina.

20. marca sa uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj žiakov 3.
ročníka o putovný pohár riaditeľa školy pod názvom Mudroškova
hokejka.
Umiestnenie: 1. Břeclav, 2. Trnava, 3. Piešťany, 4. Senica
Najlepším strelcom turnaja sa stal Denis Mihalka z domáceho tímu.

Na výbornom organizačnom i finančnom zabezpečení poduja-
tia sa podieľali najmä rodičia detí a Mgr. Ľubomír Zavadil, ktorý
venoval putovný pohár.

B. Grimm

Partnerstvo aj v hokeji
Šport – konkrétne hokej –  dominoval  stretnutiu  s delegá-

ciou partnerského mesta Trutnov, ktorí k nám pricestovali 12.
marca. V ten večer  na zimnom štadióne  neprofesionálni hoke-
jisti oboch miest odohrali medzi sebou piaty priateľský zápas,
vyhrali sme ho 10:7. Seničania vyhrali aj predchádzajúce štyri.
Popri športovej stránke, keďže išlo o zástupcov rôznych sfér, na
stretnutí po zápase sa diskutovalo o rozličných témach a pro-
blémoch oboch miest. bar
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na APRÍL 2004
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

� Piatok 2. apríla
BAZÉN
Na dne je pokoj a ticho. Hrobové ticho. Ponorte sa do najsexi
záhady tohto roka! Anglická spisovateľka pricestuje do luxusnej
vily svojho francúzskeho vydavateľa, aby si oddýchla a našla inšpi-
ráciu pre ďalší román. Náhly príchod vydavateľovej dcéry ju však
rýchlo presvedčí, že oddychovať a pracovať určite nebude! 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 108 min., Premiéra
� Sobota 3. a nedeľa 4. apríla
POSLEDNÝ SAMURAJ
Prišiel, aby naučil japonskú armádu novým taktikám boja. Osud
ale chcel, aby sa práve on stal Posledným samurajom...
Dlhoočakávaný epický veľkofilm s Tomom Cruisom v hlavnej
úlohe kapitána Nathana Algrena, ktorý sa v sedemdesiatych
rokoch 19. storočia dostáva do japonskej armády, aby tu ako uzná-
vaný dôstojník zo západu, naučil cisárových samurajov taktike
a praktikám západného štýlu boja. 
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP 12 r., 153 min., Premiéra
� Utorok 6. a streda 7. apríla
BRATIA AKO SA PATRÍ
Patria k sebe a držia spolu. Dvaja bratia - siamské dvojčatá zraste-
né od ramien po boky, neurobia jeden bez druhého ani krok.
Unikátny zväzok vytvorí komplikácie, keď sa jeden rozhodne
nasledovať svoje sny a musí presvedčiť brata, aby išiel s ním...
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 113 min., Premiéra
� Sobota 10. a nedeľa 11. apríla
LOONEY  TUNES  OPAŤ  V AKCII
Pozor, sú tu znova! Slovenský dabing. Naposledy sme ich mohli
vidieť ako asistujú slávnemu Michaelovi Jordanovi. A sú tu znova.
Králik Bugs a Káčer Duffy ako skutoční animáci, ktorí pracujú pre
štúdio Warner Bros. a sú veľké hviezdy. Bugs, samozrejme väčšia
a slávnejšia. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 90 min., Premiéra
� Utorok 13. a streda 14. apríla
ŽELARY
Romanca o sile nehy tvárou v tvár smrti. Film nás zavedie do tota-
litných dôb nacizmu a následného socializmu. Eliška-študentka
medicíny sa pred gestapom schová do pohraničnej dedinky Žela-
ry. Jemné mestské dievča si však rýchlo musí zvyknúť na drsné
prostredie a ťažký život v horskej usadlosti i na nevzdelaného
muža Joza, s ktorým uzavrie manželstvo. Stretáva sa so zabudnu-
tým svetom, kde ešte prežívajú čisté medziľudské vzťahy, tradičné
zvyky a dávne piesne. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 150 min. 
� Sobota 17. a nedeľa 18. apríla
GOOD  BYE  LENIN!
Matka Alexa a Arianny je veľká zástankyňa socialistického režimu
a vlády Ericha Honeckera. Po infarkte upadne do kómy, počas kto-
rej sa Honecker a jeho režim zrútia a Nemecko sa spojí. Alex sa
bojí, že keď príde k vedomiu a dozvie sa o páde režimu, dostane
ďalší infarkt a umrie. Preto sa rozhodne hrať, že NDR a bývalý
režim ešte existujú. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 120 min.
� Utorok 20. a streda 21. apríla
MAMBO  ITALIANO
Toto nie je demokracia, toto je „la família"! Angelo je syn talian-
skych emigrantov, ktorí sa náhodou v 50. rokoch usadili v Kanade
namiesto USA, kam pôvodne mierili. Jeho rodičia sú zdesení, keď
sa rozhodne odsťahovať z domu bez toho, aby sa oženil a založil
si rodinu, ako sa na slušného Taliana patrí. Angelo však trvá na svo-
jom a do bytu sa sťahuje s bývalým spolužiakom Ninom. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 97 min., Premiéra
� Piatok 23. apríla
ŠKOLA RO/C/KU
Učenie je až na druhom mieste.
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Dewey Finn je gitarista, ktorého vyhodia z jeho skupiny, ocitne sa
v dlhoch a depresii. Začne pracovať v privátnej škole ako učiteľ,
kde začne svojich žiakov pripravovať na súťaž hudobných skupín.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 106 min., Premiéra
� Sobota 24. a nedeľa 25. apríla
STRAŠIDELNÝ  ZÁMOK
67 spální. A 999 duchov... Starobylé sídlo rodu Gracey. Určite
dobrá kúpa. S viktoriánskou tančiarňou, tajnými chodbami, rodin-
ným pohrebiskom...a kliatbou, ktorá zahaľuje dom už vyše sto
rokov. Škoda, že to nikto nepovedal rodine Eversovcov.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 87 min., Premiéra
� Utorok 27. a streda 28. apríla
HORE BEZ
Ženská verzia populárnej britskej komédie Do naha! Skutočný prí-
beh skupiny vidieckych žien stredného veku, ktoré sa rozhodli zoz-
bierať peniaze na charitu tak, že vydali kalendár s vlastnými aktmi.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 108 min., Premiéra
� Piatok 30. apríla
PÁN PRSTEŇOV: NÁVRAT KRÁĽA
Veľkolepý záver fantasy trilógie podľa románov J.R.R.Tolkiena. Film
ovenčený OSCARMI. Obrovská armáda Temného pána Saurona
sa valí proti Stredozemi a zastaviť ju môžu len spojené vojská
Gondoru a Rohanu pod vedením bojovníka Aragorna a čarodejní-
ka Gandalfa. Medzitým hobiti Frodo a Sam čelia smrteľným nebez-
pečenstvám na ceste k Hore osudu, kde musia zničiť Prsteň moci.
Najväčšia bitka v dejinách filmu začína.
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP 12 r., 200 min. 

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

� Pondelok 5. apríla
SEXY BEŠTIA
Gal bol profesionálnym zlodejom londýnskeho podsvetia. Svojho
remesla už nechal a teraz si ako bohatý štyridsiatnik užíva bezsta-
rostný život v luxusnej španielskej vile. Londýnsky gang sa chystá
na ďalšiu akciu. Gal je rozhodnutý spoluprácu odmietnuť, no
v tejto brandži sa odmietnutia neprijímajú, o čom ho presvedčí
bývalý parťák – drsný a psychopatický zabijak.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 88 min. 
� Pondelok 19. apríla
ŠŤASTIE
Smutno-komický príbeh členov jednej rodiny o hľadaní šťastia,
ktoré vrcholí „vyvrcholením". Čo je šťastie, v čom sa nám spred-
metňuje? Dokážeme byť šťastní? Tieto otázky rieši vo svojom filme
s cynickým nadhľadom Todd Solondz.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 35 Sk, 134 min.

Hudobné nástroje P.A.T. 
Hurbanova 527, Senica 

(OD Centrum, I. poschodie)  
tel. 0903/ 867 367

Príďte navštíviť našu  predajňu!
Široký sortiment – najnižšie ceny!

Záhradkárske prebytky v starej tržnici sú otvorené
v pracovné dni od 7. do 18. hod. a v sobotu od 7. do 12.
hod. Príďte si vybrať so širokého sortimentu tovaru. 


