
Naša Senica 4/2004

Od 1. mája je vlajka Európskej únie aj našou.  
Foto Viera Barošková
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1. máj – vstup SR do Európskej únie, sviatok práce

30. APRÍL
Námestie oslobodenia 16.30 hod. stavanie mája, kultúrny program - Senica, DH Seničanka
Čáčov 13.00 hod. stavanie mája na nádvorí PD Senica
Kunov 16.00 hod. stavanie mája 

1. MÁJ 7.00 hod. budíček, dychová hudba Seničanka
Námestie oslobodenia 9.00 hod. koncertovanie dychovej hudby Seničanka

10.00 hod. kultúrny program a vystúpenie súborov a krúžkov CVČ 
a mesta Senica

Dom kultúry 10.00 hod. koštovka vína
17.00 hod. Martin Bies end Flamenco clan - kultúrny program v rytme

španielskej hudby a tanca
21.00 hod. OK megapárty Vitaj v Európe - diskotéka

Múzeum L. Novomeského 13.00 hod. koncertovanie dychovej hudby Seničanka, báseň 
a položenie kytice k pamätníku L. Novomeského, 
príhovor poslankyne NR SR D. Bollovej, kultúrny program
detí CVČ 

Čáčov 14.30 hod. krojovaný sprievod Čáčovom, kultúrny program, 
stavanie mája, veselica

Oslavy na Námestí oslobodenia  zabezpečuje Mesto Senica a MsKS a v parku pri Múzeu
Ladislava Novomeského OV KSS. Na oboch miestach bude zabezpečené občerstvenie.

Deň 3 krajín
1. máj 2004 - deň vstupu našej

krajiny do Európskej únie. Tento deň
intenzívne vnímajú aj naši bezprost-
rední susedia z európskeho spolo-
čenstva, s ktorými od pádu železnej
opony udržiavame čulé kontakty,
predovšetkým v kultúrnej, spoločen-
skej a športovej oblasti. Región
Dolné Rakúsko  - naši priami susedia
– 1. mája poriadajú Deň 3 krajín.
V Hohenau an der Mach, kde sa
Rakúsko, Slovensko a Česko  geo-
graficky dotýkajú, sa stretnú aj oby-
vatelia prihraničných regiónov.
O 10. 45 hod.  celé podujatie sláv-
nostne otvorí predseda vlády
Dolného Rakúska Ervin Pröll.
Zúčastnia sa na ňom predstavitelia
všetkých troch krajín z politickej,
hospodárskej i kultúrnej oblasti.
Súčasťou programu je kultúrny pro-
gram  zostavený  z vystúpení telies
všetkých troch krajín. Od 10. do 19.
hod.  môžu návštevníci na Trhu 3
krajín bližšie spoznať susediacu kra-
jinu cez kultúrny program, kuchár-
ske špeciality, remeselné výrobky....
Slovensko budú reprezentovať
Seničania prípravou a podávaním
bryndzových halušiek a kapusto-
vých  strapačiek, zdobenými medo-
vníčkami, z Koválova pozdraví
európske spoločenstvo harmoniko-
vé kvinteto. Organizátori
v Hohenau pripravili pestrý pro-
gram. Pre návštevníkov podujatia je
vstup  voľný.

Pozdrav Európe

Aký je váš názor 
na vstup SR do EÚ? 
Primátor Senice Ľubomír Parízek:   
Nevyhnutnosť.  Hoci  to vnímam
ako najväčšie vzdanie sa suverenity
štátu, aké je možné v súčasnej
dobe. Najprv totiž budú platiť záko-
ny EÚ až potom zákony nášho
štátu. Je to vlastne politická a eko-
nomická nevyhnutnosť a my sa
musíme prispôsobiť európskemu
spoločenstvu. Treba dbať na to, aby
štát nezabudol na vzdelávanie ľudí.
Veď šanca takéhoto malého štátu
je  len vo vzdelaní a múdrosti. Keď
dáme peniaze do školstva, budeme
mať múdrych a šikovných ľudí – tak
sa nám to v dobrom vráti a tento
štát môže prosperovať. 
Stranu pripravila Viera Barošková

Spolu s partnerskými mestami Senice - Velkými Pavlovicami
a Trutnovom v Českej republike a Pultuskom v Poľskej repub-
like sa 1. mája stávame členmi Európskej únie.

Pultusk

Trutnov

Velké PavloviceEurópske symboly
1. mája 2004 sa Európska únia

rozširuje po 5. raz, je to doteraz naj-
väčšie rozšírenie až o 10 štátov. EÚ
je spoločenstvom  demokratických
európskych krajín, ktoré sa zaviazali
spolupracovať na dosiahnutí mieru
a prosperity. Jej korene siahajú do
rokov 2. svetovej vojny.  Myšlienku
zjednotenia po prvýkrát prezentoval
9. mája 1950 Robert Schuman,
minister zahraničných vecí Fran-
cúzska. Tento deň sa považuje za
deň zrodu dnešnej EÚ a slávi sa ako
Deň Európy. Európskou hymnou je
Óda na radosť z Deviatej symfónie
Ludwiga van Beethovena. Európsku
zástavu tvorí 12 zlatých hviezd na
modrom podklade. Kruh hviezd
predstavuje solidaritu a harmóniu
občanov Európy. Číslo 12 symboli-
zuje dokonalosť, celistvosť a jedno-
tu. Jednotná mena euro sa stala sku-
točnosťou 1. januára 2002, keď
nahradila národné meny v 12 z 15
krajín.  
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3. riadne zasadnutie Mestskej rady v Senici sa konalo 25.
marca. Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termínom plnenia k 25. marcu     
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho ria-

dení za rok 2003.  Pôvodne bol bežný rozpočet mesta na rok
2003 schválený ako vyrovnaný. Počas roka bol upravovaný
7 krát. Skutočný objem bežných príjmov k 31.12.2003 dosiahol
225 973 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 103%. Skutočný
objem bežných výdavkov k 31.12.2003 dosiahol sumu 231 359 tis.
Sk, čo predstavuje prekročenie schváleného rozpočtu o 5,45%. 
Kapitálový rozpočet predstavoval v časti príjmov 86 071 tis. Sk
a v časti výdavkov 59 908 tis. Sk. Schválený rozpočtový prebytok
predstavoval  26 163 tis. Sk.

- inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2003
- informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku mesta
- všeobecne záväzné nariadenie mesta o školských obvodoch

v meste Senica
4. riadne zasadnutie Mestskej rady v Senici sa konalo 15. aprí-

la. Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termínom plnenia k 15. aprílu 2004
- návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na rok 2004.

Návrh  bežného rozpočtu predstavuje objem 224 741 tis. Sk v príj-
movej aj výdavkovej časti a návrh kapitálového rozpočtu predsta-
vuje 24 079 tis. Sk v príjmovej aj výdavkovej časti.

- harmonogram opráv miestnych komunikácii a chodníkov v meste
na rok 2004

- návrh zmeny VZN č. 3 o miestnych poplatkoch:
- čl. 2 – poplatok za užívanie verejného priestranstva – písm.C –

sadzby poplatkov za prechodné užívanie verejných priestranstiev
- čl. 2 – poplatok za užívanie verejného priestranstva – písm. F –

dočasné parkovanie vozidiel v zóne spoplatneného parkovania
- čl. 6 – poplatok za psa
- návrh na zmenu VZN č. 29 – o podmienkach predaja výrobkov

a poskytovania služieb na trhových miestach v Senici
- dispozície s majetkom
- odpredaj bytov v bytovom dome č. 719 na Štefánikovej ul., č.1210,

1214 na Ulici  L. Novomeského, č. 1359 a 1360 na Ulici gen. L.
Svobodu, č. 59 na Robotníckej ul., č. 304 na Palárikovej ul. a č. 295
na Kalinčiakovej ul.

- analýza financovania školských a predškolských zariadení a návrh
opatrení na ich zefektívnenie, prípadne dofinancovanie. Na území
mesta je 10 materských škôl, 4 základné školy, 1 základná ume-
lecká škola a 1 Centrum voľného času. Tieto predškolské  a školské
zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a finančne sú
v roku 2004 napojené na schválený rozpis štátneho rozpočtu,
ktorý je pre zariadenia v meste Senica  určený vo výške 89 429 tis.
Sk. Rozpísaný a schválený objem finančných prostriedkov pre
základné školy je postačujúci, ale pre materské školy, školské jedál-
ne, školské kluby, základnú umeleckú školu a centrum voľného
času je nedostačný a veľmi podhodnotený.
Vyčíslený deficit pre tieto zariadenia predstavuje 14 574 tis. Sk.
Mestská rada prerokovala túto správu a odporučila navrhnuté
opatrenia prerokovať v poslaneckých kluboch a návrhy predložiť
na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Jedným z najvážnejších
úsporných opatrení má byť pozastavanie činnosti niekoľkých
materských  škôl k 30.6.2004. Aj po tomto opatrení budú dosta-
točné kapacity pre deti navštevujúce  predškolské zariadenia.

- organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parla-
mentu v roku 2004 - ktoré sa budú konať v nedeľu 13. júna

- návrh na určenie platu primátorovi mesta a zástupcovi primátora
mesta na rok 2004

V období pred mestským zastupiteľstvom zasadajú komisie,
ktoré sa vyjadrujú k prerokovávaným materiálom, ktoré budú pred-
ložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. Aj občania majú
možnosť prostredníctvom svojich poslancov vo svojich volebných
obvodoch vyjadrovať sa k všetkých veciam, ktoré majú vo svojej
pôsobnosti samosprávy. Zoznam poslancov a volebných obvodov
je trvalo zverejnený na úradnej tabuli mestského úradu vo vstup-
nom vestibule.

Materiály, ktoré boli predmetom rokovania 3. a 4. mestskej rady
budú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré pri-
mátor zvolal na 29. apríla.     

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ  

Naša Senica 4/2004

Mesto Senica vyhlasuje

podľa zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 4 ods. 1 a podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme § 5

VÝBEROVÉ KONANIE
na miesto riaditel'a
I. Základnej školy, V. Paulínyho - Tótha 32/7, 905 01 Senica 
IV. Základnej školy, Mudrochova 1343/19, 905 01 Senica

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbor-

nej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamest-    
nancov v znení neskorších predpisov

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- koncepcia rozvoja školy
- stručný osobný a profesijný životopis
- odpis z registra trestov

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania
treba zaslať na adresu: 
MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
do 21. mája 2004 s označením "Výberové konanie ZŠ".

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným
uchádzačom príslušná Rada školy.

✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎

Mesto Senica vyhlasuje

podl'a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov § 4 ods. 1 a podl'a zákona NR SR č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme § 5

VÝBEROVÉ KONANIE
na miesto riaditel'a

Základnej umeleckej školy, Vajanského 27, 905 01 Senica

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbor-

nej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamest-    
nancov v znení neskorších predpisov

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady

Doklady požadované k prihláške na vÝberové konanie:
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- koncepcia rozvoja školy
- stručný osobný a profesijný životopis
- odpis z registra trestov

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania
treba zaslať na adresu: 
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
do 21. mája 2004 s označením "Výberové konanie ZUŠ".

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným
uchádzačom príslušná Rada školy.
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Okienko JDS
Ponuky rekreácií SOREA si záujemco-

via môžu pozrieť v obidvoch kluboch
dôchodcov na Továrenskej ulici a na
Kalinčiakovej ulici. 

Z iniciatívy Aliancie nového občana sa
v piatok 28. mája o 14. hod. v Dome kul-
túry uskutoční stretnutie  dôchodcov
s poslancom NR SR Viktorom Bérešom
(ANO) a podpredsedom ANO Ľubomí-
rom Lintnerom. Témou stretnutia  bude
vízia dôchodcov po vstupe SR do
Európskej únie. V kultúrnom programe sa
predstavia viaceré naše súbory. 

Tradičné posedenie dôchodcov pri
hudbe bude 20. mája o 15. hod. v hoteli
Branč. 

Senická divadelná jar 2004
21. apríla v priestoroch Mestského kul-

túrneho strediska v Senici konfrontovali
výsledky svojej práce detské divadelné
súbory Trnavského kraja na súťažnej
prehliadke Senická divadelná jar. 

Súťaž, ktorú organizačne pripravilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici
v spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom, bola krajskou scénickou žatvou
detskej dramatickej tvorivosti.

Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych
prehliadok divadla hraného deťmi
z Trnavského kraja s predstaveniami: DDS
Zádrapky Senica (Dcéra močiarneho
kráľa), DDS ZUŠ Hlohovec (Strašenie
a strašidlá alebo Strašidielňa), DDS Kľúčik
ZŠ a CVČ Dunajská Streda (Čo skrýva škol-
ská taška alebo Mechúrik Koščúrik s kama-
rátmi), DDS „Za šecki drobné" GOS
Galanta (Čo vidíte?), DDS Bumburica ZŠ
Trnava (O ľahkovážnej Paule), DDS Drak
OcÚ Radošovce (Malá morská víla).

Odborná porota, ktorá pracovala v zlo-
žení Mikuláš Fehér - dramaturg a divadelný
režisér, predseda a členovia Martin
Peterich - divadelný režisér a redaktor STV
a Vladimír Sadílek - divadelný režisér
a herec BBD v Bratislave, vyzdvihla dobrú
dramaturgiu, výber tém vhodných pre deti,
ktoré ponúkli nielen kvalitnú zábavu, ale aj
myšlienky na zamyslenie. Porota poukáza-

la aj na prínos živej hudby a dobrú úroveň
javiskovej reči.

Na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka
Šaľa 2004 odborná porota nominovala
v kategórii súborov DDS Za šecki drobné
z Galanty, ktorému udelila 1. miesto
s inscenáciou Čo vidíte?, 2. miesto a zara-
denie do širšieho výberu na Zlatú priadku
získal DDS Bumburica z Trnavy s hrou
O ľahkovážnej Paule a 3. miesto DDS Drak
OcÚ Radošovce s rozprákovou hrou Malá
morská víla. DDS Zádrapky zo Senice,
pod režijným vedením Štefánie Jánošovej,
si odniesol cenu za hudobno-spevácku
zložku predstavenia Dcéra močiarneho
kráľa. 

V kategórii scénických miniatúr porota
na celoštátnu prehliadku nominovala
s udelením 1. miesta DDS Kľúčik a CVČ
Dunajská Streda s predstavením Čo skrýva
školská taška alebo Mechúrik Koščúrik
s kamarátmi.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí finančne podporili realizáciu súťažnej
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
Trnavského kraja - Senická divadelná jar:
Mestu Senica, prednostovi Obvodného
úradu v Senici Ing. Štefanovi Mikulovi
a Jednote SD Senica.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Výstava 
umeleckej fotografie

Záhorské osvetové stredisko v Senici
a Zväz slovenských fotografov v Ružom-
berku usporiadali už 28. výstavu umeleckej
fotografie Zväzu slovenských fotografov
(ZSF). Po premiére výstavy v Ružomberku
a ďalších v Spišskej Belej, Zvolene, Žiline,
Považskej Bystrici, si tak výstavu v novej
podobe môžu prezrieť aj Seničania a ostat-
ní priaznivci umeleckej fotografie v dňoch
od 3. do 20. mája vo výstavných priesto-
roch Záhorského osvetového strediska
v Senici. Návštevníci v kolekcii nájdu výber
asi 80-tich najlepších fotografických prác
od vyše 50-tich významných slovenských
fotografov, členov ZSF. Títo sa prezentujú
na výstave svojou najnovšou fotografickou
tvorbou, v ktorej sa rôznorodosť žánrov
rozšírila o nové pohľady. Podľa zhodnote-
nia výstavy predsedom ZSF Ľubomírom
Schmidom, AZSF, prekvapil porotu v tomto
ročníku výstavy návrat k čiernobielej foto-
grafii, ako aj tematika sociálnej, športovej,
scénickej fotografie a ústup digitálne mani-
pulovanej fotografie napriek vzrastajúcemu
digitálnemu technickému pokroku.

Pozývame návštevníkov do Záhorského
osvetového strediska v Senici na výstavu
umeleckej fotografie členov ZSF v pracov-
ných dňoch od 8. do 16. hod.

-vp-

S Američanmi 
o samospráve 

Primátor Senice Ľubomír Parízek prijal
20. apríla na radnici predstaviteľov samo-
správy z USA. Dvadsaťčlenná delegácia
bola na návšteve Slovenskej republiky na
pozvanie Centra pre rozvoj samospráv.
Traja z nich Dale S. Sugerman, Michael F.
Farrell a Michael A. Jaillet navštívili naše
mesto (na foto).

Na  radnici  primátor mesta predostrel
hosťom základné informácie o meste.
Oboznámil ich  okrem iného  s doterajšími
kontaktami  Senice s USA, keď spomenul
pobyt dvoch pracovníkov MsÚ v štáte
Iowa,  kde mali  možnosť študovať skúse-
nosti svojich amerických kolegov v oblasti
ekonomického rozvoja miest i formy, ako
zabezpečiť účasť občanov na rozvoji eko-
nomických kapacít mesta. V roku 2002 bol
na trojtýždennom medzinárodnom študij-
nom pobyte v USA, zameranom na ekono-
mický rozvoj,  aj primátor Senice. V našom

Výročie skončenia vojny
V piatok 7. mája si pri Pamätníku oslo-

bodenia na námestí pripomenieme, že
naša krajina a jej občania sa pred 59 rokmi
zbavili útrap 2. svetovej vojny. Vence
k pamätníku položíme o 14.30 hod.  

Poslanec čaká podnety
„Poslanecká kancelária je predĺženou

rukou NR SR, v ktorej chcem zaznamená-
vať námety a poznatky občanov z celého
regiónu pre moju prácu a pomáhať riešiť
prípady, keď si občan nebude vedieť pora-
diť  sám," povedal 14. apríla pri jej  otvára-
ní poslanec NR SR za ANO Viktor Béreš.
Kancelária poslanca NR SR je umiestnená
v budove Tatrabanky na Námestí oslobo-
denia na 1. poschodí. Otvorená pre verej-
nosť je v pondelok, stredu a piatok od 16.
do 18. hod., kde členovia ANO zazname-
najú pripomienky občanov. V prípade
potreby zorganizujú stretnutie s V.
Bérešom.  V Trnavskom kraji je to jediná
kancelária poslanca Viktora Béreša. 

bar 

Rybárske preteky
Mestská organizácia Slovenského

rybárskeho zväzu so sídlom v Senici po-
riada detské rybárske preteky a preteky
pre dospelých na vodnej nádrži Kunov.
Detské rybárske preteky pre deti do 15
rokov (pre členov SRZ) sa budú konať 1.
mája od 7. do 12. hod. Štartovné je 20 Sk.
Lov povolený len na kapra. Sprievodnými
akciami budú ukážky nových spôsobov
lovu rýb, novinky v oblasti rybárskych
nástrah, návnad, výstroja atď.

Rybárske preteky pre dospelých a mlá-
dež nad 15 rokov (pre členov SRZ) sa
budú konať 8. mája od 6. do 12. hod.
Štartovné je 150 Sk. Lov povolený len na
kapra.

Výbor MsO SRZ Senica

meste sídli tiež jedna z fabrík americkej
firmy  Delphi.

Americkí hostia, ktorí sú členmi medzi-
národného výboru pre spoluprácu so
zahraničím,  sa v besede s vedúcimi odde-
lení MsÚ zaujímali o náš systém fungova-
nia samosprávy a bytovú výstavbu. V III. ZŠ
na Sadovej ulici v Senici sa oboznámili so
školským systémom.

text a foto Viera Barošková
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Stonožkina ponuka 
na MÁJ
� 6. mája o 9.30 hod. ZUŠ
Slávik Slovenska - okresné kolo detskej
speváckej súťaže ľudových piesní Senica.
Prístup má i verejnosť.

� 7. mája o 8.30 športová hala
Majstrovstvá Slovenska v halovom futba-
le školských zamestnancov s kultúrnym
programom. Prístup má i verejnosť.

� 14. mája o 10. hod. Dom kultúry
POP SENICA – 5. ročník regionálnej spe-
váckej  súťaže populárnej piesne  (sólisti,
duá, hud. skupiny do 18 rokov)
Vstupné: školy 20 Sk, verejnosť  30 Sk

� 15. mája  
Cyklistický výlet so Stonožkou  
Trasa : Senica – Záhorie – Letisko – Senica
(lesný terén, asi 20 km). Podmienkou je
dobrý funkčný bicykel a minimálny vek 10
rokov (s mladšími môžu ísť rodičia).
Nezabudnúť na pitný režim, jedlo, prši-
plášť (keď bude pekne i špekáčik). Prihlásiť
sa treba vopred v CVČ Stonožka.

BLAHOŽELÁME !
➲ Tanečnej skupine SONNY KURIATKA
(CVČ) za zisk 4. miesta na majstrovstvách
SR STREET DANCE PREŠOV  16. apríla  -
v kategórii detské disko formácie. Vedúca
skupiny Mgr. Lenka Plešová a 18 jej zve-
renkýň sa tešili nielen z finálového  umiest-
nenia, ale najmä z postupu na majstrovst-
svá  Európy, kam sa svojím výkonom
v Prešove nominovali.

Úspešná choreografia má názov PER-
FECT MATCH. CVČ na majstrovstvách SR
vzorne reprezentovala i staršia detská sku-
pina SONNY JUNIOR. Súťažné choreo-
grafie oboch skupín verejnosť uvidí
v rámci  prvomájových programov na
námestí a v parku.
➲ Družstvu senických školských zamest-
nancov za víťaztvo na majstrovstvách
Trnavského kraja  v halovom futbale, ktoré
bolo 16. apríla v senickej športovej hale.
Toto družstvo bude okres Senica
a Trnavský kraj reprezentovať na
Majstrovstvách SR  7. mája: V. Šváček,
Mgr. R. Grimm (I. ZŠ), Mgr. V. Včelka (III.
ZŠ), Mgr. J. Uhlár, Mgr. P. Hutta (SOU),
Mgr. S. Hesek, RNDr. P. Jediný (SSSP),
Mgr. P. Sadloň (Gymnázium  Senica).  

Príďte ich do senickej haly povzbudiť.

FENOMÉN AEROBIC
Už tretí rok organizuje Slovenská asoci-

ácia športu postupovú súťaž v AEROBIC
maratóne stredných škôl. Po celý čas patrí
okres, resp.mesto Senica, k najúspešnej-
ším na Slovensku.

10 finalistov z okresného kola (5.
marca) obstálo veľmi dobre na majstrov-
stvách kraja v Trnave 26. marca. Všetci
desiati postúpili spomedzi 140 súťažiacich
do finále, z toho šesť sa umiestnilo v prvej
desiatke:

- gymnázium: Ján Hyža (3.), Stanka
Dermeková (5.), Petra Jediná (6.), Ina
Kopecká (10.), Zuzana Závodná

- Obchodná akadémia: Dominika Pavlí-
ková (9.), Lenka Joríková, Jana Beňová

- Súkromná stredná škola podnikania:
Simona Mikulová (7.)
Títo senickí stredoškoláci spolu s ďalší-

mi trnavskými finalistami postúpili na maj-
strovstvá  SR, ktoré sa konali 20.apríla
v Novom Meste nad Váhom  za účasti 120
súťažiaciach z Trenčianskeho, Trnavského,
Prešovského a Bratislavského kraja (z toho
iba 4 chlapci). 

Cvičiť 5 hodín s minimálnymi prestáv-
kami v ostrom aerobicovom tempe, zvlád-
nuť techniku, choreografie, reagovať na
zmeny, sledovať držanie tela a výraz, neu-
robiť chybu a najmä vydržať, to chce nao-
zaj kondičku. A senickí stredoškoláci
(možno i zásluhou tréningov s Andy
Jakubcovou) ju majú.  Výsledky hovoria
jasnou rečou:
3. miesto – Stanka Dermeková
5. miesto – Ján Hyža
6. miesto – Petra Jediná
7. miesto – Dominika Pavlíková
8. miesto – Ina Kopecká  

(všetci gymnázium Senica)
12. miesto – Jana Beňová 

(Obchodná akadémia)
Lenka Joríková a Zuzana Belicová sa

kvôli maturitám majstrovstiev nezúčastnili.
Blahoželáme !

Pripravila Dana Kopecká

SOU - STAR
Prvý apríl je už tradične veselým

dňom. Aj žiaci Stredného odborného
učilišťa v Senici sa rozhodli, že si 1. aprí-
la urobia veselý deň. Veď štúdium nie je
len príprava na zamestnanie, ale aj zába-
va. Pripravili program, v ktorom šikovní
žiaci predviedli svoje umelecké sklony -
herecké, hudobné, spevácke i dramatic-
ké. Nielen umelecké stvárnenie, ale aj
fantázia pri príprave kostýmov všetkých
prítomných divákov prekvapila. 

V škole sú šikovní muzikanti, ktorí blo-
kom hudby spojili reťaz zábavných čísel.
Jozef Marek, Ján Tománek, Lukáš Bečka
a Ondrej Kopecký - to sú mená, ktoré sú
známe nielen v hudobnom svete Senice,
ale aj v ďalších mestách, na rôznych fes-
tivaloch a súťažiach.

Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách
a pre víťazov pripravilo vedenie SOU
diplomy a ceny. V speve zvíťazila Marika
Kalayová s piesňou Natálie Oreiro. Tortu
ako cenu venoval pán Jankovič, majiteľ
cukrárne Laskonka. 

Rudo Šteflík ako Cher zvíťazil v kate-
górii playback. Úspešne i veselo ho spre-
vádzali Anna Banyaszová a Monika
Mešťánková. 

Celý program uvádzali Michal
Kalman, žiak 2. ročníka a Mgr. Anna
Krahulcová.

PhDr. Alžbeta Šnittová
SOU Senica

Úspech senických 
klaviristov

Už štvrtý ročník celoslovenskej súťaže
v klavírnej hre Schneiderova Trnava sa
uskutočnil 1. apríla v Základnej umelec-
kej škole v Trnave. Súťaž bola tentoraz na
rozdiel od minulého ročníka venovaná
štvorručnej hre.

Žiaci ZUŠ v Senici si každoročne
z Trnavy odniesli ocenenia a nebolo to
inak ani v tomto roku. Všetkých sedem
dvojíc interpretov, ktoré škola vyslala na
súťaž, bolo úspešných. 

V I. kategórii do 11 rokov to boli tri
dvojice. Žiačky Zuzana Kaščáková
a Gabriela Rošková z triedy pani učiteľky
Zuzany Janovičovej sa umiestnili v bron-
zovom pásme, Eliška Gáfriková a Radovan
Potúček, rovnako ako Sabina a Soňa
Dobiášové v zlatom pásme. Obe tieto
dvojice pripravila pani učiteľka Ľubica
Mikušová. Sestry Dobiášové získali aj
cenu Krajského školského úradu v Trnave
a Sabina Dobiášová cenu pre najmladšie-
ho účastníka súťaže. 

Dva senické páry boli zastúpené v II.
kategórii do 13 rokov. Dominika
Kudolániová a Zuzana Valentová získali
striebro, Martina Izakovičová spolu so
Soňou Dobiášovou sa umiestnili v zlatom
pásme. Ich pedagógom je opäť Ľubica
Mikušová.

V III. kategórii do 15 rokov súťažili
takisto dve dvojice. Lucia Radočáková
a Erika Remešicová z triedy pani učiteľky
Janovičovej sa umiestnili v striebornom
pásme a Dominik Gál s Monikou
Mikušovou, ktorých pedagogicky vedie
pani učiteľka Mikušová, získali ocenenie
v zlatom pásme.

Tieto výsledky sú v konkurencii šesťde-
siatich dvojíc zo základných umeleckých
škôl z celého Slovenska - Košíc, Bratislavy,
Žiliny, Nitry a ďalších miest - veľkým úspe-
chom a svedčia nielen o miere talentu
zúčastnených žiakov, ale aj o profesionál-
nej kvalite pedagógov senickej ZUŠ, ktorí
ich na súťaž pripravili.

Mirka Gáfriková

Mladí senickí klaviristi.
Foto Š. Orth 
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Rodina alebo návšteva?
Vravíme si rodičia. My patríme deťom

a deti patria nám. Ale nemôžeme  celkom
zabúdať na to, že sú medzi nami deti,
ktoré nepatria nikomu. Sú „odložené"
v detských domovoch, sú „ničie". Zostáva
im len dúfať, že prídu náhradní rodičia,
pestúni, osvojitelia. Ale čo ak neprídu?

Nájdu sa však medzi nami ľudia, ktorí
si z rôznych dôvodov nechcú a ani
nemôžu osvojiť alebo adoptovať deti
z detských domovov. Iní majú vlastné
deti, ale predsa  im nie je ľahostajná myš-
lienka pomáhať. A tu sa práve črtá  mož-
nosť brávať si tieto deti domov na víken-
dy, sviatky alebo na prázdniny a takýmto
spôsobom im poskytnúť aspoň kúsok pra-
vej rodinnej atmosféry, ktorú im detský
domov nikdy nemôže dať.

Na takúto formu starostlivosti majú aj
odborníci rôzne názory. Tvrdia, že pre
dieťa môžu mať negatívne následky
návraty do domova po čase strávenom
v rodine. Však pre deti, ktoré nemajú inú
možnosť zažiť atmosféru a teplo rodinné-
ho krbu, môžu byť aj tieto návštevy príno-
som. Treba myslieť i na to, ak si zvolíme
takúto formu starostlivosti, že: „Nejedná
sa o jednorazovú návštevu dieťaťa.
Dieťaťu ponúkame našu rodinu, ako mies-
to, kde nájde útočisko, ponúkame mu
miesto, kam sa môže vždy vrátiť.“
Vychádzajúc z praxe si treba uvedomiť,
že takáto forma starostlivosti je vhodná
len pre tie deti, ktoré sú schopné zvládnuť
opakované návraty do detského domova.
Je potrebné rešpektovať jeho individuálne
potreby. Táto forma je vhodnejšia predov-
šetkým pre staršie deti, ktoré sú schopné
pochopiť a akceptovať isté súvislosti. Ujo
a teta sú pre nich rodina, kde môžu tráviť
čas cez niektoré voľné dni a návraty do
inštitúcie pre nich nie sú zaťažujúcou trau-
mou. 

Ďalej treba myslieť na budúcnosť
tohto dieťaťa. Keď dospeje a vo veku 18
rokov opustí domov, má svojich ľudí, nie-
koho, o koho sa môže oprieť, existuje
preň miesto, kde môže nájsť pochopenie,
radu a pomoc.

Ak sa ktokoľvek z vás rozhodne
pomôcť dieťaťu formou občasných
návštev, môžete sa obrátiť na odbor soci-
álnych vecí príslušného úradu o súhlas na
takéto návštevné pobyty. Sociálna pracov-
níčka vám na základe osobnej návštevy
môže vystaviť písomný súhlas, na základe
ktorého si dieťa po predchádzajúcej kon-
zultácii s riaditeľom detského domova
alebo iného zariadenia a po výbere vhod-
ného dieťaťa na formu takejto starostli-
vosti, môžete brávať domov na krátkodo-
bé pobyty. 

Dajme nádej deťom, ktoré ju stratili
ešte predtým, než ju mohli nájsť.
Netvárme sa, že sa nás to netýka. Pre
dieťa je dôležité vedieť, že má ľudí, ktorí
sú „jeho ľudia", ktorí ho milujú takého, aký
je, od hlavy až po päty.

Anna Kovárová

Klavírny recitál 
Branislava Malatinského

Koncertná sála Základnej umeleckej
školy v Senici sa v nedeľu 28. marca roz-
oznela tónmi klavíra. Hlavným aktérom
takmer hodinového programu bol poslu-
cháč tretieho ročníka Vysokej školy
múzických umení Branislav Malatinský
(na foto). 

V úvode zaznela jedna z neskorších
sonát skladateľa vrcholného klasicizmu
Ludviga van Beethovena. Na ňu nadviaza-
la romantická Fantasie – polonaise
Frederika Chopina a záver patril dvom vir-
tuóznym koncertným etudám Sergeja
Rachmaninova.

Branislav Malatinský je typom hĺbavého
interpreta. Jeho hru charakterizuje pre-
myslená výstavba skladieb a brilantná
technika, ktorá však u neho nikdy nie je
samoúčelná, ale stojí plne v službách
hudobného zámeru. 

Popri talente, pracovitosti a húževna-
tosti interpreta je nesporne dôležitá aj
osobnosť jeho pedagóga, ktorá formuje
jeho tvorivý vývoj od najútlejšieho veku až
po umeleckú zrelosť. Malatinského kon-
cert, konaný pri príležitosti Dňa učiteľov,
bol preto symbolicky venovaný práve im.

Mirka Gáfriková
Foto Š. Orth

Ukázali sme dobré
srdce

Spoločne  roztopme ľady – také bolo
heslo tohtoročného Dňa narcisov, ktorý bol
2. apríla. V tento deň sa aj v uliciach nášho
mesta, v inštitúciách, školách a firmách
pohybovali aktiviti Ligy proti rakovine
s kvietkami narcisov, ktoré dávali ochotným
darcom. Z vyzbieranej sumy je zrejmé, že
v tomto prostredí našli veľa uvedomelých
občanov, ktorí prispeli do verejnej zbierky
na prevenciu, podporu včasného diagnosti-
kovania a liečbu rakoviny. V Senici sa poda-
rilo naplniť Deň narcisov sympatiami a ľud-
ským porozumením. 

Aktivitistom Ligy proti rakovine je
v Senici  Gymnázium, ktoré sa  do akcie
zapojilo z ôsmich ročníkov po 7. raz. Deň
narcisov v Senici  bol v réžii 101 študentov
tejto školy. Gymnázium sa s touto akciou
stotožnilo hlavne preto, že tu vyučujú nepo-
vinný predmet onkologická výchova. Práve
títo študenti  tvorili základ celej skupiny.

„Mali sme vytvorených 29 stanovíšť.
Boli to  školy, podniky, firmy a inštitúcie
v Senici, ale i základné školy v Šaštíne-
Strážach a v Jablonici, kde  študenti oslovili
aj ľudí v obci. Vyzbierali 140 470 Sk. Na
základných a stredných školách vyzbierali
43 399,90 Sk, v obci Jablonica 2 540 Sk
a v Senici od občanov a vo firmách
94 530,10 Sk," informovala nás RNDr.
Mária Holická, koordinátorka Dňa narcisov
na Gymnáziu Senica. Študenti rozdali
8 tisíc umelých narcisov a približne
200 živých kvetov. Ukázalo sa, že  do bu-
dúceho ročníka by  bolo treba mať k dispo-
zícii viac kvetov – asi 15 000. 

Na jednotlivých školách sa vyzbieralo: 
I. ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha 5 845,20

Sk, II. ZŠ Komenského ulica 3 331 Sk, III. ZŠ
Sadová ulica 4 4043 Sk, IV. ZŠ Mudrocho-
va ulica 3 737,50 Sk, SOU 3 151,50 Sk,
Obchodná akadémia 6 874,50 Sk, Súkrom-
ná stredná škola podnikania 1 902,70 Sk,
Gymnázium 7 026 Sk, ZŠ Šaštín-Stráže
5 310 Sk, ZŠ Jablonica 2 178,50 Sk.

Viera Barošková

Piate trienále Talenty
(Reštaurátori v Záhorskej galérii)

Už dvanásť rokov trvá spolupráca medzi Záhorskou galériou v Senici a Vysokou ško-
lou výtvarných umení v Bratislave. Teraz sa prezentuje reštaurovanie a trienále Talenty
tak úspešne vstupuje do svojho piateho pokračovania. Výstava potrvá do 30. mája.

Realizáciou tejto výstavy sa nám v podstate darí naplniť hneď dva dlhodobé výstavné
projekty. Program podpory mladých talentov a sčasti aj zamýšľaný zámer venovaný záchra-
ne kultúrneho dedičstva formou pravidelnej prezentácie tvorby reštaurátorov v Záhorskej
galérii. Zrod výuky reštaurovania na VŠVÚ je spätý s profesorom Karlom Veselým, ktorý
položil základy novátorskej progresívnej koncepcie ako súboru kreatívno-exaktných čín-
ností. V duchu tejto osnovy sa výuka na katedre rozvíja a pokračuje i dnes pod vedením
profesorky Dany Salamonovej, akad. soch. Študenti prechádzajú všeobecnou výtvarnou
prípravou a napokon vlastnou odbornou výtvarnou výukou špecializácie. Vo vyšších roční-
koch už samostatne riešia všetky náročné zložky procesu, nielen kreatívnu, ale aj práce
v prírodovednom laboratóriu, chemicko-fyzikálne analýzy, spoluprácu s galerijnými
a muzeálnymi inštitúciami, nutnosť vychádzať z umelecko-historických kontextov diela
a podobne. Osemdesiatjeden diel, desať materiálových technologických cvičení, štyri pla-
gáty s reprodukciami diel a tridsaťdeväť dokumentačných panelov vystavených v priesto-
roch galérie sú výsledkom výučby štyridsiatich študentov. Aj táto výstvava ako celok je
dôkazom, že reštaurátorské prezentácie sú jedinou príležitosťou komplexne predstaviť
túto náročnú prácu ako kreatívno-vedecký proces a odkryť aj jeho prídavné časti - komen-
tár objasňujúcu umeleckú metódu a dokumentáciu pracovného procesu. 

Dana Janáčková, kurátorka výstavy
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IV. základná škola v Senici na
Mudrochovej ulici má dlhoročné aktívne
družobné styky zo ZŠ z Hodonína na
Očovskej ul. a Haupschule z Hohenau.
V tomto školskom roku si členovia spe-
váckeho súboru Hviezdička našli ďalších
kamarátov - spevácky zbor Sedmihlások,
ktorý pôsobí pri Základnej škole vo Vrbne
pod Pradědom v okrese Bruntál.
Hviezdička sa 27. marca zúčastnila ako
zahraničný hosť na Jarnom koncerte
tamojších speváckych zborov, ktorý bol
spojený s krstom CD albumu
Sedmihláska. O krátky rozhovor o ume-
leckom zájazde senického detského spe-
váckeho zboru sme požiadali riaditeľa
školy a zbormajstra súboru Mgr.
Branislava Grimma.

Kedy ste nadviazali prvé kontakty
s detským speváckym zborom
Sedmihlások?

- Dospelý spevácky zbor z Vrbna pod
Pradědom vystupoval v rámci festivalu
zborového spevu, ktoré poriadala
Cantilena vlani v septembri v Senici. Jeho
členovia, ktorí pôsobia doma ako zbor-
majstri detských súborov, hľadali pre svoje
zbory vekovo príbuzný spevácky zbor,
s ktorým chceli nadviazať družobné kon-
takty. Dostali odporučenie na našu
Hviezdičku. Organizačná vedúca
Sedmihláska Ľudmila Šajerová a zborma-
jster komorného zboru Jozef Friedl si nás
prišli pozrieť na Vianočnú akadémiu školy.
Po koncerte boli milo prekvapení halfplay-
backovým štýlom spevu Hviezdičky
i samotným repertoárom a umelecká spo-
lupráca bola dohodnutá.

Ako bol organizačne pripravený
zájazd?

- Už v januári sme obdržali pozvánku
na Jarný koncert spojený s krstom
Sedmihláska i noty českej ľudovej pesnič-
ky Komáři se ženili, ktorú sme na záver
zaspievali s domácimi zbormi. Po dlhej, až
päť hodinovej jazde autobusom, nás priví-
tala nielen zasnežená nádherná príroda
Jeseníkov, ale i obetavá starostlivosť orga-
nizátorov  podujatia o naše 40-členné tele-
so. Absolvovali sme okružno-poznávaciu

jazdu po meste Vrbno pod Pradědom,
pozreli si umelé vodopády v neďalekých
kúpeľoch Karlova Studánka. Po výdatnom
obede sme sa tešili na koncert.

Čo vás najviac prekvapilo, upútalo na
koncerte?

- Vo Vrbne pod Pradědom je jedna
základná škola i s gymnáziom, pri ktorej
pôsobia tri zbory. Prváci a druháci sa
volajú Modrasci, tretiaci až deviataci
Sedmihlások a tí najlepší sú sústredení
v komornom zbore. Všetky zbory si na
súťažiach vyspievali zlaté pásmo, čo je naj-
vyššie ocenenie pre amatérske zbory. Vo
svojom repertoári majú ľudové piesne,
skladby od majstrov rôznych umeleckých
období, komorného žánru, vianočné kole-
dy, spirituály, atď. Spievajú v štýle á capel-
la, ale i za klavírneho doprovodu, flauty
i bong. Je  až neuveriteľné, že na jednej
škole pracujú tri zbory na tak vysokej úrov-
ni. Zborovým spevom žije celá obec,
z čoho logicky vyplýva, že i tamojšie pub-
likum hudbe rozumie a zvyklo si na istú
kvalitu.

Ako prijalo publikum vaše vystúpenie?
- Pred naším vystúpením sa uskutočnil

slávnostný krst CD Sedmihláska. Domáce
zbory spoločne precítene zaspievali
Beethovenovu Ódu na radosť.
Moderátorka podujatia nás uviedla ako
vzácnych hostí zo Slovenska, ktorí spie-
vajú pre nich neznámym, ale veľmi zaují-
mavým štýlom, ktorí sa páči každému pub-
liku. Už po prvej pesničke sa ozval spon-
tánny a úprimný potlesk, ktorým nás plná
sála kultúrneho domu sprevádzala počas
celého koncertu. Myslím si, že sme boli
príjemným spestrením, osviežením pre
domáce publikum, ktoré je zvyknuté na
iný štýl detského zborovového spevu.
Krásnym vyvrcholením podujatia bolo
spoločné zaspievanie ľudovej piesne
Komáři se ženili...

Chystáte obdobné podujatie i u nás
v Senici?

- Konkrétny dátum pozvania pre
Sedmihlások z Vrbna pod Pradědom do
Senice zatiaľ neviem, ale iste ich pozve-
me, pretože sa ich oplatí vidieť, ale najmä
počuť. Chceli by sme pre nich pripraviť
koncerty pre základné i stredné školy
v našom meste a oboznámiť ich s históri-
ou i krásami nášho mesta a blízkeho oko-
lia.

Aký program mal zbor Hviezdička
v minulých dňoch?

- 17. apríla sme vystupovali v Hodoníne
na spoločnom kultúrnom programe so
žiakmi z družobnej školy. 19. apríla sme
boli v Hohenau, kde s tamojšími kamarát-
mi sme pripravili spoločné vystúpenie
k slávnostiam Weinviertlu, ktoré boli 25.
apríla opäť v Hohenau. Veríme, že v máji
a júni, tak ako máme sľúbené, budeme
účinkovať v programoch slovenských tele-
víznych spoločností.

Za rozhovor poďakovala 
Z. Kiraľová

Tvorivé ruky alebo 
„tvoriváci“?

... nepovinný predmet výtvarnej výcho-
vy v III. ZŠ s prvkami tvorivej dramatiky
navštevujú deti, ktoré nemusia mať talent,
ale hlavne chuť sa hrať, popri tom si kres-
liť, maľovať, modelovať, strihať a lepiť

... so záujmom prežiť niečo nové, zís-
kať skúsenosť a zážitok s kamarátmi

... pod vedením pani učiteľky Mgr.
Viery Mikulovej

Keď ja budem veľká
18. marca sa v Špeciálnej základnej

škole internátnej v Senici v rámci celoroč-
ného projektu výchovy k manželstvu
a rodičovstvu konalo zábavné popoludnie
pod názvom Keď ja budem veľká.

Na programe sa zúčastnilo 12 dievčat
a chlapcov z I. stupňa, ktorí prezentovali
svoje schopnosti a zručnosti budúcich
mamičiek a oteckov. Malé mamičky a gaz-
dinky ukázali svoje zručnosti pri kúpaní
a obliekaní bábätka, bábätkám zaspievali
uspávanku a poslednou disciplínou bolo
natieranie chleba maslom.

Milo a prekvapivo zapôsobil štvrták
Tomáš, ktorý v mnohom predstihol dievča-
tá.

Podujatie obohatilo vnútorný život
školy. Nádejame sa, že podobné akcie
majú svoje opodstatnenie vo výchove mlá-
deže a obzvlášť mládeže s nariadenou
ústavnou výchovou.

Jozefína Glogovská
učiteľka ŠZŠI

Spev vždy spájal priateľov
alebo Hviezdička a Sedmihlások
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Plavecký krúžok
Od apríla tohto školského roku majú

žiaci III. ZŠ možnosť navštevovať plavecký
krúžok, ktorý vznikol zo záujmu detí, ktoré
chcú svoj pohyb účelne využiť. Plávaním
sa deti otužujú, komplexne rozvíjajú celý
svoj organizmus. Prečo nedopriať deťom
radosť z pohybu vo vode!?

V budúcom školskom roku uvažujeme
o otvorení triedy so zameraním práve na
plávanie.

Vedúca krúžku Mgr. Denisa Mihálová

Detský folklórny 
krúžok Sadováčik

Tradíciu na našej škole má detský
folklórny súbor. V začiatkoch existencie
školy založila súbor Rovinka pani učiteľ-
ka Lýdia Klosková. Dosahoval výborné
úspechy, reprezentoval nás i v zahraničí.

Dnes - Sadováčik, spievame a hráme sa
pre vlastné potešenie. Piesne, tance a hry
čerpáme z oblasti regiónu okolia Senice.
Spoznávame tak tradície na Záhorí, oboz-
namujeme sa s ľudovými zvykmi a so živo-
tom detí v minulosti.

Na vystúpenia sa radi vyobliekame do
krojov. Dievčatá majú spodničku, sukňu,
„fjertoch, rukávce a krézlik". Chlapcom
stačia konopné „gate" a ľanová košeľa.

Do tanca a spevu nám na akordeón hrá
pani učiteľka Zdenka Babincová.
Choreografiu a nácvik majú na starosti
pani učiteľky Renáta Hromková a Zdenka
Babincová.

Aj v jubilejnom 
25. roku významné
úspechy

Základná škola na Sadovej ulici v Senici
môže byť právom hrdá na svojich žiakov,
ktorí školu reprezentujú a výrazné úspe-
chy dosahujú aj v školskom roku
2003/2004, v ktorom si škola pripomína
25. výročie od svojho otvorenia. Srdečné
poďakovanie patrí nielen našim žiakom,
ale aj všetkým obetavým pedagógom,
ktorí venujú svoj čas na výber a prípravu
žiakov k účasti a reprezentácii školy v súťa-
žiach rôzneho charakteru.

Naši žiaci dosiahli výrazné úspechy
- v geografickej olympiáde
5. ročník: Tomáš Vepy, Filip Jurovatý
(oboch pripravovala Mgr. J. Jordánová)
6. ročník: Michal Filípek, Martina
Havlovičová (oboch pripravovala Ing. J.
Kotúnová)
7. ročník: Jakub Mareček (pripravovala Ing.
J. Kotúnová)
8. ročník: Hana Mičová,  Zuzana Gabčová
(obe pripravoval Mgr. J. Dieneš)
9. ročník: Michal Závodný (pripravoval
Mgr. V. Včelka)
- v matematickej olympiáde
5. ročník: Ondrej Kudláč, Eugen Klempa
(oboch pripravovala Mgr. M. Oravcová)
9. ročník: Tomáš Hurban (pripravovala
Mgr. M. Oravcová), Július Bilik (pripravova-
la Mgr. J. Joríková)

Počítačový krúžok 
v III. ZŠ

Dnešný svet je poznačený veľmi inten-
zívnym rozvojom techniky, preto sú počí-
tače neoddeliteľnou súčasťou nášho živo-
ta. Dávajú nám vzdelanie, zväčšujú náš
rozhľad, nútia nás neustále sa zdokonaľo-
vať a prinášajú zábavu. To všetko sa stalo
realitou v našej základnej škole, kde v polo-
vici marca vznikol Počítačový krúžok.

Pracujeme prevažne na počítačoch, na
ktorých je nainštalovaný operačný systém
Windows 95 a 98. Vďaka projektu Infovek
máme kvalitné internetové pripojenie, ale
vybavenie výpočtovou technikou má
obmedzené finančné možnosti vzhľadom
na vysoký počet žiakov.

Napriek všetkému som rada, že už naj-
mladší žiaci sa vo veľkom počte zapojili do
práce v počítačovom krúžku, kde si prost-
redníctvom zábavných hier osvojujú ovlá-
danie počítačovej techniky, oboznamujú
sa s funkciou rôznych programov, spozná-
vajú svet cez internet. V tomto čase prebi-
eha tvorba www stránky našej školy a som
presvedčená, že v budúcnosti sa mnohé
z detí stanú jej spolutvorcami. Bohatá krúž-
ková činnosť umožňuje deťom rozvíjať

svoje tvorivé schopnosti, nachádzať seba-
realizáciu a úctu k sebe, k ľuďom a veciam
okolo nás. Na krúžku deti spoznali aj veľa
nových kamarátov, s ktorými sa môžu
zahrať i porozprávať, Nechcem dosiahnuť,
aby sa počítače stali pre deti nebezpečnou
drogou, ale len dobrým priateľom.

Prajem deťom radosť pri poznávaní
sveta očami počítača.

Mgr. Z. Babincová

- v olympiáde v anglickom jazyku (regio-
nálne kolo)
1. miesto Roman Mach
3. miesto Hana Mičová (oboch pripravova-
la Mgr. Ľ. Pecňová)
- v olympiáde v nemeckom jazyku (regio-
nálne kolo)
2. miesto Miroslav Šajánek (pripravovala
Mgr. K. Ružičková)
2. miesto Kristína Čmelová (pripravovala
Mgr. A. Tóthová)
- v biologickej olympiáde (regionálne
kolo)
Juraj Begany (pripravovala Mgr. E.
Kulichová)
- 1. miesto Majstrovstvá okresu v basket-
bale - žiačky
- rozprávkové vretienko (okresné kolo)
3. miesto Šimon Pajpach 4.B - 1. stupeň
2. miesto Kristína Štefková 7.C - 2. stupeň
- florbal cup 2004 - chlapci za účasť v kraj-
skom kole a postup na celoslovenské kolo
do Košíc
- Goetheho pamätník (okresné kolo)
1. miesto Jana Turanská 6.C - próza
- 1. miesto Majstrovstvá okresu vo volej-
bale - žiačky
- 3. miesto Majstrovstvá okresu vo volej-
bale - žiaci
- Hurbanov pamätník (okresné kolo)
2. miesto Simona Luhová 5.A

Mgr. Ľubica Flamíková
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POCTA UČITEĽOM 
Tohtoročný Deň učiteľov sa v Senici

stal  príležitosťou  na  slávnostné stretnutie
vybraných pedagogických pracovníkov zo
všetkých typov škôl a ocenenie ich dlho-
ročnej  záslužnej práce na poli vzdeláva-
nia a výchovy mladej generácie. Komisia
vzdelávania, kultúry a ZPOZ pri mest-
skom zatupiteľstve spolu s Mestským úra-
dom sa rozhodli aj takouto formou vyjad-
riť úctu učiteľskému stavu, a tak toto
náročné povolanie pozdvihnúť na vyšší
stupeň celospoločenského uznania aspoň
v našom meste. Stretnutie sa konalo 29.
marca v salóniku hotela Branč. Hosťami
stretnutia bola Mária Výletová, referentka
pre školy a verejné obstarávanie MsÚ,
Ivan Lajda, pracovník  Spoločného škol-
ského úradu, riaditelia všetkých škôl a ich
zástupcovia. Prítomných privítala predsed-
níčka komisie vzdelávania, kultúry
a ZPOZ Mária Bezdeková, ktorá zaželala
všetkým pedagógom, ktorí toto povolanie
vykonávajú s láskou, zanietením  a plnou
zodpovednosťou,  zdravie a úspechy
v práci. Pedagógom sa prihovorila i pred-
nostka MsÚ Katarína Vrlová, ktorá im
poďakovala za roky neúnavnej, tvorivej
a nekončiacej  práce s deťmi. Stretnutie
ocenených pedagógov, ktorí sa zapísali do
pamätnej knihy mesta a dostali darček
v podobe knihy, spríjemnili recitátorka
Mária Danadová a komorné kvarteto
Camerata Canturum.   

Mgr. Anna Bacharová 
Učiteľka matematiky, občianskej  a etickej
výchovy na I. ZŠ. Pracovné povinnosti si
plní svedomito, žiakov pripravuje na  mate-
matické súťaže, venuje  sa  metodickej  čin-
nosti v občianskej výchove. Dlhé roky   pra-
cuje ako aktívna funkcionárka v Okresnom
výbore odborového zväzu pracovníkov
školstva.

Ing. Štefánia Balažovičová
Učiteľka odborných ekonomických pred-
metov na Obchodnej akadémii v Senici. 
V škole pracuje 32 rokov, je predsedníčkou
predmetovej komisie, má zásluhu na rozví-
janí medzipredmetových vzťahov medzi
ekonomickými predmetmi a na rozvoji eko-
nomického vzdelávania študentov OA.

Chceme sa k vám 
priblížiť...

Mentálne postihnutie. Slová, ktoré sú
pre mnohých ľudí strašiakom. Ešte pred pár
rokmi boli ľudia s týmto postihnutím odsu-
nutí na úplný okraj spoločnosti. Dali sme
sa presvedčiť, že v podstate vôbec neexis-
tujú. Teraz už o nich vieme. Počujeme
o nich z viacerých strán. Vidíme ich v tele-
vízii, čítame o nich články. Ale poznáme
ich skutočne? Rozprávali sme sa niekedy
s postihnutým človekom? Väčšina z nás
určite nie. Dôvod môže byť rôzny.

Nemali sme možnosť, nechceli sme,
cítime k týmto ľuďom odpor, je nám ich
ľúto, myslíme si, že im nemáme čo pove-
dať alebo že oni nemajú čo povedať nám?
Nič to. To isté som totiž cítila i ja. Počas
svojho štúdia som sa s týmito ľuďmi stretá-
vala, veľa som o nich počula, ale stále to
bolo akosi mimo mňa. Ako vo filme. Na
chvíľu som o nich premýšľala, ale potom sa
venovala niečomu inému. 

Keď som bola v treťom ročníku vysokej
školy, požiadala ma kamarátka, ktorá chce-
la odísť na prázdniny do cudziny, či by som
ju na leto nezastúpila na jej mieste.
Pracovala v Domove sociálnych služieb
v Rohove. Povedala som si, prečo nie? Za
pár dní som sedela v autobuse a nevedela
som, čo ma čaká. Zaklopala som na dvere
pani riaditeľky a po predstavení sa ma
hneď zobrala na prehliadku kaštieľa. Bol to
pre mňa skutočný šok. Nebola som na to,
čo vidím, pripravená. Zbabelo som utiekla
a povedala som si, že toto nikdy v živote.
Ale viete ako to je, nikdy nehovor nikdy. 

A tak som sa po dvoch rokoch opäť
ocitla pred bránani tohto ústavu. A znova
ma čakala prehliadka kaštieľa. Ale teraz
som necítila odpor, ani hrôzu, strach alebo
ľútosť. Vedela som presne čo uvidím,
a preto ma to už nešokovalo. Keď sa ma
pani riaditeľka opýtala či ostanem, už som
neváhala. Pracujem tu necelý rok.
Mentálne postihnutí ľudia sú mojou kaž-
dodennou samozrejmosťou. Ako zamest-
nankyňa ústavu som spoznala druhú stra-
nu mince tohto povolania. Keď niekomu
poviem, kde pracujem, reakcie sú rôzne.
Ako isto tušíte, sú rozpačité, ľútostivé,
negatívne. Málokto sa ma spýta, akí sú.
Väčšinu nezaujíma čo dokážu, čo vedia,
ako nás vnímajú. Nijakú podobnú otázku
som nedostala. Dnes viem, že dokážu veľa
a že chcú byť súčasťou spoločnosti.
Zaujímajú sa o život za bránani ústavu,
chodia do školy, tancujú, recitujú, snažia sa
komunikovať.

Jednou z možností, ako sa môžu vyjadriť
a ako ich aj o čosi lepšie môžeme spoznať,
je ich výtvarný prejav. Výber farby a kon-
krétne obrázky veľa napovedia. A nechcú si
to nechať len pre seba. Chcú svoje práce
ukázať, chcú sa samé prezentovať a osloviť
vás, ponúknuť kúsok svojho sveta. Rozhodli
sme sa, že im splníme tento sen. 

Srdečne vás pozývame na prvú
Prezentačnú výstavu výtvarných prác
domovov sociálnych služieb Senického

a Skalického okresu. Bude sa na nej pre-
zentovať spolu sedem domovov sociál-
nych služieb. Výstava bude inštalovaná
v dňoch 14. - 21. mája v Dome kultúry
v Senici. Nepremeškajte jedinečnú príleži-
tosť oboznámiť sa so svetom mentálne
postihnutých ľudí. Nie je čiernobiely,  je
krásne sfarbený. Vystavené práce sú pre-
dajné a možno práve vám urobia radosť.
Ale celkom bude stačiť, ak sa prídete
aspoň pozrieť. Príďte sa presvedčiť, že aj
ich ruky niečo dokážu.

Mgr. Zuzana Krčmáriková

Mgr. Anne Robychovej (vľavo) blahoželá
predsedníčka komisie vzdelávania, kultúry
a ZPOZ Mária Bezdeková.

Prišiel čas spomínania
a bilancovania

Štyridsať rokov života je krásny vek
nielen pre človeka, ale aj pre zariadenie,
akým je naša Materská škola na
Kalinčiakovej ulici v Senici.

Detský smiech a džavot sa začal niesť
priestormi MŠ 16. apríla 1964. Bránou
školy v štyridsaťročnej histórii prešli stovky
detí a keby každé z nich tlesklo, zaznel by
silný potlesk. Aj mnohí terajší rodičia spo-
mínajú na svoje detské roky prežité vo
„svojej škôlke", do ktorej teraz prichádzajú
so svojimi  deťmii.

Pôsobili tu desiatky pedagógov, ktorí
svojou obetavou prácou, zanietenosťou
a láskou obohacovali deti a pripravovali
ich do ZŠ i do života. Vo vedúcej funkcii sa
postupne vystriedali štyri riaditeľky.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo
tridsať pedagogických pracovníčok
a dvadsať prevádzkových pracovníkov sa
staralo o čistotu a stravovanie.

Znakom úspešného pôsobenia je trvalá
naplnenosť nášho predškolského zariade-
nia.

V súčasnosti školu navštevuje 75 detí
v troch oddeleniach od 2 do 6 rokov.
O výchovu a vzdelávanie sa stará dvanásť-
členný kolektív. Škola sa pravidelne zapája
do rôznych kultúrnych podujatí a výtvar-
ných súťaží poriadaných mestom, okre-
som i krajom. Od roku 2001 je prijatá do
národnej siete škôl podporujúcich zdravie. 

Každoročne škola poriada viacero
zaujímavých akcií na prezentovanie sa
i spestrenie života detí. Pod heslom Vždy
s úsmevom sa deti dňa 25. apríla predsta-
vili na slávnostnej akadémi v Dome
kultúry.

Pripomenutie si jubilea nás povzbudilo
do ďalšej práce a súčasne nás upozornilo,
že v tejto uponáhľanej dobe sa treba
občas zastaviť a zamyslieť sa nad svojou
prácou. 

Pri príležitosti 40. výročia otvorenia
nášho predškolského zariadenia patrí
úprimné poďakovanie všetkým zamest-
nancom, ktorí pôsobili, či stále pôsobia na
tejto škole.

Veríme, že MŠ, ktorá úspešne prekona-
la doterajšie prekážky, sa podarí s pomo-
cou rodičov a všetkých zainteresovaných
naďalej prinášať radosť a smiech detí.

Miroslava Císarová
zástupkyňa MŠ Kalinčiakova ulica
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POCTA UČITEĽOM 
PaedDr. Ľubica Búzková
Učiteľka slovenského a nemeckého jazyka
a etickej výchovy II. ZŠ. Dosahuje výborné
výsledky v pedagogicko-výchovnej práci,
v práci výchovného poradcu školy, kde je
oporou žiakov pri vážnych rozhodnutiach.
Niekoľko rokov je predsedníčkou Rady
školy.

Miroslava Císarová
Zástupkyňa riaditeľky Spojeného predškol-
ského zariadenia (SPZ) Senica v MŠ na
Kalinčiakovej ul. Ocenenie získava za prí-
kladné plnenie si povinností, za reprezentá-
ciu a mimoškolskú činnosť.  

Viera Fančovičová
Učiteľka SPZ v MŠ na Komenského ulici.
Ocenenie získava za príkladné plnenie si
povinností, výborné výsledky v práci
s deťmi predškolského veku. 

Ing. Slávka Hazuchová
Učiteľka na Súkromnej strednej škole pod-
nikania. Dlhoročne si vzorne plní povinnos-
ti pri výchove a vzdelávaní stredoškolskej
mládeže vo vyučovacom i mimovyučova-
com procese. So svojimi žiakmi získava
v krajských i celoštátnych súťažiach
významné ocenenia.

Mgr. Viera Havlová
Učiteľka matematiky a telesnej výchovy  IV.
ZŠ. Má 34 ročnú pedagogickú prax.
Aktívne sa podieľa na príprave školských
a mimoškolských podujatí školy.

Helena Hladíková    
Pracuje ako majsterka odbornej výchovy
v učebnom odbore kuchár na SOU. Má
veľmi bohaté odborné vedomosti, zručnos-
ti, skúsenosti, ktoré odovzdáva žiakom,
ktorí  ju  majú  radi aj preto, že vie riešiť
problémy veľmi citlivo. Je obľúbená aj
v kolektíve spolupracovníkov. 

RNDr. Mária Holická
Učiteľka chémie a biológie pracuje na
Gymnáziu Senica 31 rokov. Vo svojej práci
dosahuje  vynikajúce   výchovno-vyučova-
cie  výsledky. Je  organizátorkou onkologic-
kej  výchovy na škole,  propaguje myšlien-
ky Ligy proti rakovine  v žiackej i učiteľskej
verejnosti.

Mgr. Oľga Holičová
Učiteľka zemepisu a telesnej výchovy IV.
ZŠ. Dosahuje významné úspechy najmä
pri príprave žiakov na geografickú olympiá-
du, kde sú žiaci častokrát víťazmi okres-
ných kôl a získavajú aj popredné umiestne-
nia v krajských súťažiach. Je dlhoročná
funkcionárka odborového zväzu a pred-
sedníčka Rady školy.

PhDr. Margita Hološková
Ako učiteľka slovenského a francúzskeho
jazyka pracuje na Gymnáziu Senica 32
rokov. Vo svojej  práci dosahuje vynikajúce
výchovno-vyučovacie výsledky. Jej žiaci
dosahujú pravidelne veľmi dobré úspechy
v oblasti vlastnej literárnej tvorby v recitač-
ných aj cudzojazyčných súťažiach.

Mgr. Elena Kulichová
Učiteľka III. ZŠ. Výchovná poradkyňa.

V práci so svojimi žiakmi, dosahuje výborné
výsledky, čo potvrdzuje aj častá účasť žia-
kov v súťaži biologická olympiáda.

Ema Krchňavá
Je učiteľkou odborných predmetov na
SOU. Pracuje profesionálne, využíva  moti-
vačné prostriedky, vedie žiakov k aktivite,
logickému mysleniu. Vzorne pripravuje žia-
kov k záverečným skúškam. Je vedúca pred-
metovej komisie, a v pracovnom kolektíve
vytvára dobré medziľudské vzťahy.

Oľga  Kučková
Zástupkyňa riaditeľa CVČ. Angažuje sa
v rôznych protidrogových aktivitách. V jej
réžii  sú  uskutočňované  kurzy,  semináre,
podujatia pre deti a mládež s dopravnou
tematikou, s tematikou prvej pomoci,
požiarnej ochrany, protidrogovej osvety
a mnohých iných aktivít.

Mgr. Anna Lanáková
Ako učiteľka nemeckého jazyka pracuje na
Obchodnej akadémii už 30 rokov.
Pripravuje študentov na súťaže a olympiá-
dy a organizačne ich zabezpečuje v škole.
Je predsedníčka  predmetovej komisie pre
cudzie jazyky, podporuje rozvíjanie sloven-
sko-rakúskych vzťahov medzi školami a štu-
dentami.

Anna Marečková
Učiteľka Špeciálnej základnej  a materskej
školy internátnej. Ocenenie získava za
viacročnú projektovú a grantovú činnosť
v prospech rozvoja školy  a medializáciu
tejto  činnosti  v pedagogickej i nepedago-
gickej tlači.

Elena Medňanská
Má  28 rokov pedagogickej praxe. IV. ZŠ  učí
v 1.- 4. ročníku.  Je  správcom  žiackej kniž-
nice a so svojimi žiakmi dosahuje veľmi
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.

Mgr. Stanislav Mešťánek     
Učiteľ Špeciálnej základnej a materskej
školy internátnej. Má dlhoročnú úspešnú
pedagogickú prax. Obzvlášť sa venuje
športovej oblasti. Angažuje sa pri organizá-
cii volejbalových turnajov i v rámci mesta.

Mgr. Jarmila Michalková
Učiteľka slovenského jazyka a dejepisu na
SOU. Je veľmi zodpovedná, citlivo rieši
problémy žiakov, cez literatúru, históriu
a kultúru ich vedie k hrdosti na svoje mesto,
región a krajinu. V pedagogickom kolektíve
je obľúbená, veľmi ochotná a snaživá.      

Mgr. Viera Mikulová
Učiteľka 1. ročníka  III. ZŠ.  Vo svojej  práci
využíva prvky dramatickej výchovy,  je   tvo-
rivým   typom   pedagóga.   Obetavo   pra-
cuje so žiakmi so špeciálnymi pedagogic-
ko-psychologickými potrebami a žiakom
autistom.

Ľubica Mikušová
Je  pedagógom ZUŠ s vynikajúcimi vyučo-
vacími výsledkami v klavírnej hre. Jej žiaci
získavajú uznanie a popredné  umiestne-
nia na celoštátnych i medzinárodných
súťažiach.  Z jej  triedy   vyšli  mladí  umel-
ci  študujúci v súčasnosti na vysokých ško-
lách umeleckého smeru.

Mgr. František Polesňák
Na Obchodnej akadémii pracuje 29 rokov.
Venuje sa rozvoju telesnej  kultúry  a špor-
tu v škole, organizuje súťaže a športové
podujatia. Je predsedom predmetovej
komisie telesnej výchovy.

Mgr. Anna Robychová
Učiteľka  II.  ZŠ,  ktorá  už  36  rokov  odo-
vzdáva  žiakom  vedomosti.  Dosahuje
vynikajúce výsledky v pedagogicko-výchov-
nej práci a so  svojimi žiakmi veľmi dobre
reprezentuje školu na súťažiach v nemec-
kom jazyku.

Mgr. Anna Slobodová
Učiteľka SPZ v MŠ na Ulici  J. Kráľa.
Ocenenie získava za príkladné plnenie si
povinností učiteľky  MŠ,  za  výborné
výsledky  v uplatňovaní inovačných tren-
dov v edukačnej činnosti.

Mgr. Daniela Stašková
Učiteľka I. ZŠ. Dosahuje výborné výsledky
vo vyučovaní nemeckého jazyka. Venuje sa
príprave žiakov na súťaže, býva členkou
poroty pri regionálnych súťažiach. Podieľa
sa na rozvoji cezhraničnej spolupráce
nášho regiónu s Dolným  Rakúskom ako
prekladateľka.

Jana Švarcová
Učiteľka SPZ v MŠ na Novomeského ul.
Ocenenie získava za príkladné plnenie si
povinností, výborné výsledky v práci
s deťmi predškolského veku v oblasti tvori-
vej dramatiky. 

Mgr. Margita Trubirohová
Učiteľka III. ZŠ. Je výchovnou poradkyňou,
v práci so žiakmi dosahuje výborné výsled-
ky nielen na vyučovaní, ale aj v súťaži bio-
logická olympiáda.

Mgr. Lýdia Vachová
Zástupkyňa riaditeľa I. ZŠ. Aktívne a inicia-
tívne si plní svoje pracovné povinnosti.
Dlhodobo sa venuje metodickej činnosti
v predmete prírodopis. V rámci regiónu
organizuje regionálne kolo biologickej
olympiády. V škole má na starosti zdravot-
nícku prípravu.

bar

Pohľad na odmenených učiteľov –
v popredí zľava Mgr. Daniela Stašková
a RNDr. Mária Holická.

Foto Š. Orth
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kandidát                            okrsok počet hlasov
1. kolo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Spolu 

Ing. Stanislav Bernát 0 1 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 12
PhDr. Martin Bútora 9 22 15 27 16 22 26 18 8 23 22 16 16 19 30 15 15 319
JUDr. Ivan Gašparovič 70 121 133 93 97 98 129 130 81 92 96 122 95 74 104 101 49 1685
RSDr. Jozef Kalman 1 2 0 0 2 1 5 4 2 1 4 5 1 2 1 6 5 42
Ing. Ján Králik 7 9 14 5 9 5 20 9 3 6 13 14 1 6 5 0 1 127
Július Kubík 1 0 2 0 1 2 6 0 0 2 2 4 0 3 3 3 1 30
JUDr. Eduard Kukan 94 103 124 120 81 131 151 116 70 127 110 110 148 153 133 129 66 1966
JUDr. Vladimír Mečiar 69 88 112 85 107 89 91 118 68 101 113 123 98 72 101 79 63 1577
RNDr. František Mikloško 5 16 14 19 14 30 47 32 11 28 9 17 18 18 19 20 7 324
Ing. Rudolf Schuster 11 20 22 24 28 17 23 35 10 15 34 25 17 15 22 16 10 344
PhD. Jozef Šesták 1 2 1 1 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 16

Počet 820 986 1095 953 938 956 991 970 775 917 1012 1036 1107 1112 1111 1126 487
oprávnených voličov

2. kolo
JUDr. Ivan Gašparovič 211 272 277 280 225 255 326 309 181 266 247 284 287 256 327 276 134 4413
JUDr. Vladimír Mečiar 95 111 135 74 104 82 108 153 89 118 112 136 118 111 107 80 76 1809

Počet 820 982 1099 949 947 950 986 970 777 915 1001 1045 1114 1111 1109 1119 401
oprávnených voličov

Okrsok Opráv. voliči Platné hlasy ÁNO NIE

1. 819 218 176 42
2. 2091 657 578 79
3. 1895 546 458 88
4. 1949 613 521 92
5. 1744 534 484 50
6. 1942 595 530 65
7. 1038 348 301 47
8. 2217 534 454 80
9. 2240 532 463 69

10. 406 176 139 37

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Stoker, B. Dracula Európa
2. Christie, A. Vrecko plné zrna Slov. spisovateľ
3. Pratchett, T. Lehké fantastično Talpress
4. Coelho, P. Alchymista Sofa
5. Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi Portál
6. Stephenson, N. Sníh Talpress
7. Knight, Ch. Druhý Mesiáš Remedium
8. Disney, W. Macko Puf a medový strom Ikar
9. Brezina, T. Prázdniny v strašidelnom hoteli Arkus
10. Mlčochová, J. Detské doplňovačky v cirkuse Arkus
11. Vasilková, T. Čriepky Ikar
12. kol. Zbierka úloh zo slovenského jazyka 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 máji v Arkuse vychádzajú:
Detské doplňovačky 2/04 v Afrike
Toto číslo časopisu prenesie deti do Afriky. Budú riešiť doplňovačky a hádanky s africkou
tématikou, ba čaká ich i jedna malá detektívka. Detské doplňovačky sú v predaji v kníh-
kupectve vydavateľstva Arkus a v stánkoch Mediaprint-kapa.

Senica volila
Gašparoviča

V sobotu3. a 17. apríla sa na Slovensku
konali prezidentské voľby. Ich víťazom sa
stal Ivan Gašparovič, ktorý sa funkcie pre-
zidenta SR ujme 15. júna. V tabuľke uvá-
dzame počet hlasov, ktoré získali jednotliví
kandidáti na prezidenta v I. a II. kole volieb
v Senici. V I. kole  boala účasť občanov na
voľbách  40,1 %, v II. kole 38,8%. V II. kole
Ivana Gašparoviča volilo 70,93 %
a Vladimíra Mečiara 29,07 % zo 16 295
zapísaných voličov. 

Oprávnení občania v referende mohli
odpovedať na otázku Ste za to, aby poslan-
ci Národnej rady Slovenskej republiky pri-
jali ústavný  zákon o skrátení III. volebného
obdobia Národnej rady Slovenskej republi-
ky tak, aby sa voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky  konali v roku 2004?
V Senici 86,35 % zúčastnených občanov
odpovedalo ÁNO a 13,65 % odpovedalo
NIE. Možnosť hlasovať v referende využilo
zo 16 341 zapísaných oprávnených obča-
nov 29,37 %. Nízka účasť bola na celom
Slovensku, takže referendum je neplatné. 

Viera  Barošková

VOĽBY PREZIDENTA Slovenskej republiky

REFERENDUM v číslach

Cintorín 
v novom režime

Na základe opakovaných kráždeží
vencov a kytíc  na cintoríne v Senici,
ako aj opakovaných podnetov  zo stra-
ny občanov  primátor mesta rozhodol,
že cintorín v Senici bude mať uza-
mknuté všetky bočné vchody. Návšteva
pietneho miesta  teda bude možná len
hlavným vchodom, ktorý sa po zotmení
tiež bude zamykať. Toto opatrenie
nadobúda účinnosť 1. mája. 
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ZZZZaaaabbbbeeeezzzzppppeeeeččččeeeennnniiiieeee  bbbbyyyyttttuuuu  aaaalllleeeebbbboooo  ddddoooommmmuuuu
- Nevpúšťajte do bytu cudzie osoby. Pod rôznymi, často absurd-

nými zámienkami, sa skrývajú tzv. tipári, ktorí si potrebujú prez-
rieť váš byt a jeho zabezpečenie.

- Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu, kým si nie ste istý, že človeka
za dverami poznáte. Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za dverami, má
dobré úmysly. To však neznamená, že môžete byť dôverčiví a ne-
opatrní. Je stále dosť tých, ktorí vás môžu pripraviť o majetok alebo
vám ublížiť a niektorí sa o to pokúsia aj v čase, keď ste doma.

- Nedávajte si robiť opravy rôznym fušká-
rom, ktorých nepoznáte. Riskujete nielen
nekvalitne odvedenú robotu, ale i mož-
nosť neskoršieho vykradnutia bytu.

- V prípade bezprostredného ohrozenia
volajte pomoc z okna. Uveďte poscho-
die a číslo bytu. Pre rýchlejšie upútanie
pozornosti ľudí v bezprostrednom okolí
je dobré vyhodiť z okna nejaký predmet.
Jeho zvuk nezanikne v okolitom hluku
tak, ako vaše volanie.

- Prekontrolujte si funkčný stav okien
a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, aj
keď idete preč len na niekoľko minút. Ak
môžete, nainštalujte si bezpečnostné
dvere alebo aspoň kvalitnejšiu zámku.

- Presvedčite sa poklepaním, či zárubne
dverí nie sú duté. Ak áno, obráťte sa na
služby, ktoré vaše zárubne vyplnia betó-
nom.

Mestská polícia 
zasahovala
Zobrali mobil.  Občan mesta oznámil hli-
adke MsP 8. apríla dvadsať minúť po pol-
noci, že ho prepadli nejakí muži a zobrali
mu mobilný telefón. Podľa popisu útoční-
kov a smeru ich úteku sa podarilo páchate-
ľov nájsť. Pretože išlo o podozrenie zo spá-
chania trestného činu, prípad  bol odovz-
daný na doriešenie  OO PZ Senica.
Sprejeri. Na základe anonymného ozná-
menia na operačné oddelenie MsP 8. aprí-
la o 1.10 hod. hliadka chytila dvoch mužov,
ktorí znečisťovali stenu budovy Domova
dôchodcov  sprejovými farbami. Prípad
rieši MsP.
Výtržník v Maline. Na operačnom oddele-
ní MsP bolo prijaté 15. apríla  55 minút po
polnoci  telefonické oznámenie, že na reš-
taurácii Malina je rozbité sklo. Po príchode
na miesto sa hliadke MsP v spolupráci s hli-
adkou OO PZ Senica podarilo nájsť pácha-
teľa. Išlo o mladého muža zo Senice.
Prípad  rieši OO PZ Senica.

- Na štítku s menom je vhodné uvádzať
priezvisko v množnom čísle alebo
v mužskom rode, zvlášť v takých prípa-
doch, keď žije v byte iba žena.

- Ak stratíte kľúč, radšej vymeňte celú
vložku, prekontrolujte si aj stav zámkov,
nemajte na jednom mieste kľúč a kartič-
ku na výrobu kľúča.

- Ak bývate na prízemí alebo prvom
poschodí, namontujte si na balkón buď
okrasnú mrežu, alebo ak je to možné,
sťahovacie žalúzie.

- Keď pri návrate domov zistíte, že je byt
otvorený alebo sa vám zdá, že sa niekto
do bytu vlámal (dvere sa zle odomykajú,
rozbité okno, poškodené dvere…),
nevstupujte dovnútra. Zlodej ešte môže
byť v byte. Informujte okamžite políciu
a vyčkajte na bezpečnom mieste tak,
aby ste mohli prípadne vidieť páchateľa. 

Na území policajného okresu Senica
bolo v I. štvrťroku evidovaných 580 trest-
ných činov, z ktorých bolo 268 objasne-
ných. V porovnaní s rovnakým obdobím
v roku 2003 bol zaznamenaný nárast
trestnej činnosti o 84 skutkov (v I. štvrťro-
ku 2003 - evidovaných 496 skutkov).
Z toho v okrese Senica bolo zaznamena-
ných 329 trestných činov (136 objasne-
ných) a v okrese Skalica 251 trestných
činov (132 objasnených).

V porovnaní s I. štvrťrokom 2003 nedo-
šlo takmer k žiadnym zmenám v štruktúre
trestnej činnosti. Najvyšší podiel na celko-
vej trestnej činnosti mala aj v tomto roku
majetková trestná činnosť, ktorá predstavo-
vala 52,7 percenta, násilná trestná činnosť
14,6 percenta a ekonomická 11,4 percenta.

Na území policajného okresu Senica
bolo v uvedenom období zaznamenaných
306 majetkových trestných činov, z ktorých
bolo 113 objasnených. Menšiu časť majet-
kových trestných činov predstavovali krá-
dže vlámaním 105 skutkov, z ktorých bolo
objasnených 30. Páchatelia týchto krádeží
sa najčastejšie vlámali do obchodov,
výkladných skríň a bytov. V porovnaní s I.
štvrťrokom 2003 klesol počet evidovaných
krádeží vlámaním o 26 skutkov (v I. štvrťro-
ku 2003 bolo zaznamenaných 131 krádeží
vlámaním). Na druhej strane vzrástol počet
ostatných krádeží o 59 skutkov a bolo zae-
vidovaných 162 takýchto skutkov. Počet
odcudzených motorových vozidiel zostal
na úrovni I. štvrťroka 2003 (15 skutkov).
U odcudzených motorových vozidiel pre-
važovali značky VW, Audi, Škoda.

Trestných činov násilnej povahy bolo za
prvé tri mesiace t.r.  zaznamenaných 85,
z toho bolo 63 objasnených. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu

Dopravná nehodovosť
K 31. marcu  bolo na cestách v okrese

Senica a Skalica (policajný okres Senica)
zaevidovaných 244 dopravných nehôd, čo
predstavuje v porovnaní s rovnakým obdo-
bím roku 2003 nárast o 15 nehôd. Pri
dopravných nehodách boli tri osoby usmr-
tené, dve ťažko a 55 ľahko zranených.
Okrem nárastu dopravných nehôd bol
zaznamenaný aj nárast usmrtených a ľahko
zranených osôb.

Najčastejšou príčinou dopravných
nehôd bolo porušenie základných povin-
ností vodiča a nesprávny spôsob jazdy.
U 12 vinníkom dopravných nehôd bolo
zistené požitie alkoholických nápojov, čo
predstavuje nárast o jednu osobu v porov-
naní s rokom 2003. OR PZ Senica

o 10 skutkov. Zo závažnej trestnej činnosti
bola na teritóriu policajného okresu Senica
zaznamenaná a objasnená jedna vražda a 11
lúpeží, z ktorých bolo 7 objasnených. V I.
štvrťroku 2003 bolo zaevidovaných 6 lúpeží
a nebola zaznamenaná ani jedna vražda.

V rámci násilných trestných činov bolo
zaevidovaných aj 32 skutkov, ktoré vykazo-
vali znaky domáceho násilia a v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka tento počet vzrástol o 7 prípadov.
Páchatelia domáceho násilia porušili zákon
rôznym spôsobom od trestného činu vraž-
dy, cez ublíženie na zdraví, obmedzovanie
osobnej slobody, avšak najčastešie ide
o trestné činy proti skupine obyvateľov
a proti jednotlivcovi. V 20 prípadoch bolo
páchateľom vznesené obvinenie a štyria
páchatelia boli vzatí do väzby. Obeťami
domáceho násilia sú v prevažnej väčšine
manželky, v menšej miere deti, ale aj rodi-
čia, manželia a súrodenci.

Z mravnostnej trestnej činnosti bolo
zaznamenaných 5 trestných činov, z kto-
rých boli 2 objasnené. Boli zaznamenané
dva prípady pohlavného zneužívania
a jeden prípad znásilnenia. V roku 2003
boli zistené a objasnené 3 mravnostné
trestné činy.

Na úseku ekonomickej kriminality bolo
v I. štvrťroku  zistených 66 trestných činov,
z ktorých bolo 32 objasnených. V rovna-
kom období roku 2003 bol zaznamenaný
takmer rovnaký počet skutkov (63). Ide aj
naďalej - tak ako koncom roka 2003, pre-
dovšetkým o trestné činy podvodu v súvis-
losti s poskytovaním finančných pôžičiek
a nákupom tovaru na splátky. Vo väčšine
prípadov sú páchatelia tejto trestnej čin-
nosti z najslabšej sociálnej vrstvy, resp.
nezamestnaní a za účelom zlepšenia svojej

ekonomickej sitácie si požičiavajú peniaze,
resp. nakupujú tovar na splátky, ktoré
neplatia. Z trestnej činnosti podvodníkov
môžeme na ilustráciu uviesť prípad V. Š.,
ktorý v štyroch prípadoch pod rôznymi
zámienkami, ako napr. sprostredkovanie
práce v zahraničí, vylákal od ľudí finančné
prostriedky, mobilné telefóny a iné veci,
čím poškodeným spôsobil škodu v celkovej
výške cca 114 500 Sk. K závažnejším prípa-
dom patrí aj trestný čin sprenevery, ktorej
sa dopustil súkromný podnikateľ tým, že
od spoločnosti SK Auto Leasing s. r. o.
Bratislava mal v prenájme vozidlo, ktoré
v rozpore so zmluvnými podmienkami pre-
dal tretej osobe a splátky nesplácal.
Spoločnosti spôsobil škodu vo výške tak-
mer 220 000 Sk.

Z drogovej kriminality bolo zaznamena-
ných 12 skutkov, z ktorých bolo 7 objasne-
ných. V porovnaní s minulým rokom  je to
nárast o 5 trestných činov. Všetky skutky
boli realizované v okrese Skalica. V piatich
prípadoch bol výskyt drog v súvislosti s pre-
chodom štátnej hranice s Českou republi-
kou, kde v štyroch prípadoch bol zazname-
naný výskyt marihuany a v jednom prípade
tabletiek extázy. OR PZ Senica

MMMM iiii eeee rrrr nnnn yyyy   nnnn áááá rrrr aaaa ssss tttt   tttt rrrr eeee ssss tttt nnnn ýýýý cccc hhhh   čččč iiii nnnn oooo vvvv
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Senická karatistka na
majstrovstvách Európy 

Obrovský úspech dosiahlo na majstrov-
stvách Českej republiky seniorov 27. marca
v Neratoviciach senické karate. 20-ročná
pretekárka Hanko kai Senica Miroslava
Vašeková (2. dan), si vybojovala v kata ženy
striebornú medailu a v kata družstiev dokon-
ca zlato (na foto vľavo).  Ako členka druž-
stva žien bola zároveň nominovaná i na
seniorské majstrovstvá Európy 2004, ktoré
sa uskutočnia 7. - 9. mája v Moskve. 

Je to veľké zadosťučinenie pre bronzovú
medailistku z juniorských ME 2003, ktorá sa
ale na počudovanie nedostala do nominácie
na juniorské ME ani MS 2004. Dvojfázovo
trénujúca Mirka bola rozhodnutá dokázať,
že na európsky šampionát patrí a je ochotná
tejto túžbe podriadiť všetko. V prístupe k tré-
ningu, k súťažiam i k životospráve sa jej
nedalo nič vyčítať, skôr  bolo treba nadšenie
a tréningové dávky mierniť. Výborne moti-
vovaná prechádzala súťažou, 29 najlepších
českých pretekárok ako nôž maslom. Čistou
technickou rýchlosťou a silou spolu s málo
vídanou rozťahanosťou nedávala najmenšie
šance súperkam a po výhrach 3:0 hladko
postupovala ďalej. V semifinále porazila
výbornú Krošlákovú z Třinca svojou najlep-
šou katou Heiku (jap. tiger). Vo finále sa
stretla s exmajsterkou Európy, 26-ročnou
Petrou Novou. Silnejšia a omnoho skúsenej-
šia Nová zvíťazila a znova obhájila titul čes-
kého majstra. Táto dvojica spolu so 16-roč-
nou, veľmi talentovanou Lenkou Zuzán-
kovou z Prahy tvorila družstvo, ktoré nastú-
pilo do kata družstva žien. Favorizovaný
„dream team" trénovaný senickým trénerom
MUDr. M. Čulenom nemal na turnaji konku-
renciu a po brilantne zacvičenej Bunkai (jap.
využitie karate vo voľnom boji) sa mohli po
suverénnom víťazstve 5:0 vo finále radovať
zo zlata. Víťazná trojica je teraz v plnej prí-
prave, aby na európskom šampionáte
v Rusku boli v najlepšej forme. Koncom
mája (29. 5.) budú senickí karatisti štartovať
na turnaji Czech open v Mladej Boleslavi
a v sobotu 5. júna na medzinárodných maj-
strovstvách Slovenska v štýle šito ryu
v Novom meste nad Váhom.

E. J.

Zlato z Holandska 
Na medzinárodných majstrovstvách

Holandska žiakov 21. marca v Haagu, dosi-
ahli opäť veľké úspechy mladí karatisti
Hanko kai Senica. Vrcholný turnaj s mamu-
ťou účasťou (vyše 900 pretekárov) je už
dlhé roky považovaný za neoficiálne maj-
strovstvá Európy žiakov v kata. Senickí pre-
tekári štartovali na tomto kvalitne priprave-
nom turnaji pravidelne a vždy sa im darilo
medzi európskou špičkou vystúpiť na stup-
ne najvyššie. Tentoraz si v krajine tulipánov
vybojovali až päť medailí. Najväčší úspech
dosiahla medzi žiačkami do 14 rokov
Gabriela Lišková, ktorá zvíťazila (na foto). 

Úspech na Dutch open, ako sa turnaj
nazýva, pritom nie je náhodný. Gabika na
ňom zvíťazila už tretí raz za sebou. Prvý
raz ako 11-ročná na prvom výjazde
s reprezentáciou Slovenska. Mladá
majsterka Slovenska porazila postupne
Holanďanku Beenlagenovú, Belgičanku
Nuytsovú a Nemku Tranovú. Vo finále ju
čakala známa súperka, u ktorej navyše
neboli problémy s rečovou bariérou - ďal-
šia Seničanka Monika Čulenová. 13-ročná
Monika je ctižiadostivá, neustále na sebe
tvrdo pracuje. V krajine tulipánov malo jej
karate opäť visačku najvyššej kvality.
Postupne vyradila v jednotlivých kolách
pretekárky z takých vyspelých krajín, ako
sú Holandsko a Nemecko. V semifinále sa
nezľakla ani slovenskej reprezentantky
Lucie Rácovej a po suverénnom výkone ju
poslala tiež predčasne domov (2:1 na
body). Senické finále bolo ukážkou špičko-
vého karate, v ktorom si obidve Seničanky
nič nedarovali. Je treba povedať, že obidve
držiteľky hnedého pásu momentálne kra-
ľujú nielen slovenskému karate, ale pravi-
delne sa stretávajú vo finále i na medziná-
rodných turnajoch po celej Európe. Svoje
umenie dokázala lepšie predať skúsenejšia
Gabika a po víťazstve 2:1 vystúpila na stu-
peň víťazov pre zlatú medailu a pohár maj-
stra Holandska. Monika získala striebornú
medailu.

Tretiu medailu získal medzi  chlapcami
do 16 rokov 15-ročný Peter Dermek.
Seničan postupne zdolal Holanďana
Westyka, Belgičana Boumansa, Nemca
Köhlena a v semifinále výborného holand-
ského reprezentanta Delhesa. Prehral až
vo finále s najlepším reprezentantom mlá-
dežníckeho výberu Slovenska Dedkom
a mohol sa radovať z druhého miesta.

V kategórii dievčat do 16 rokov ďalšia
z hviezdnej výpravy Hanko kai Senica
Zuzana Lišková, porazila v prvom kole
Westhofovú z Holandska a v druhom
Jussenovú z Belgicka. V atraktívnom slo-
venskom semifinále prehrala s Procház-
kovou z Rapidu Bratislava. Zuzka je však
veľká bojovníčka. V súboji o tretie miesto
ukázala, že slovenské a senické karate
patrí na stupeň víťazov. Po víťazstve nad
holandskou reprezentantkou Aarstovou si
mohla z krajiny mnohonásobných maj-
strov sveta odviezť bronzovú medailu.
Najpopulárnejšia športovkyňa Senice tak
nadviazala na svoju medailovú sériu na

tomto prestížnom turnaji. Piatu medailu,
tiež bronzovú, si vybojovalo družstvo žia-
čok (G. Lišková, Z. Lišková a M. Čulenová)
v kata družstiev. Doma im zostane na
pamiatku krásny, polmetrový pohár. 

Družstvo chlapcov skončilo na nešťast-
nom, ale v tak silnej a početnej konkuren-
cii, veľmi dobrom štvrtom mieste.
„Zemiakovú" medailu za štvrté miesto zís-
kal i Boris Thebery v chlapcoch do 14
rokov, ktorý v súboji o bronz prehral so
zástupcom tvrdého štýlu šotokan,
Hühlhansom z Nemecka. 

2. mája sa karatisti Hanko kai zúčastnia
na medzinárodnom turnaji Zvolen cup
a 22. mája vycestujú do moravskej
Kopřivnice na druhé kolo Československej
ligy družstiev.

E. Jareč

Orion florbal cup 
Od 16. do 18. apríla sa v košickej hale

Cassosport uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska základných škôl vo florbale.
Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, ktoré
boli rozdelené do troch štvorčlenných sku-
pín. Senicu reprezentovali žiaci z III. základ-
nej školy na Sadovej ulici. Chlapci mali
v základnej skupine za svojich súperov
gymnázium Prešov, základné školy zo
Stupavy a Žiliny.
Výsledky našich chlapcov:
Senica - Prešov 12:0, 
góly: Chvála  6, Štora 2, Matuský 2, Jurica 1,
Senica - Žilina 3:5, 
góly: Jurica 2, Chvála 1
Senica - Stupava 7:2, 
góly: Chvála 6, Štora 1
Štvrťfinále:
Senica - Dubnica 3:2, góly: Chvála 3
Semifinále:
Senica - Nižná 7:4, 
góly: Chvála 4, Matuský 1, Jurica 1, Štora 1
Finále:
Senica - Košice 4:4, nájazdy 1:2, 
góly: Štora 2, Chvála 1, Matuský 1
III. ZŠ na Sadovej ulici  reprezentovali žiaci:
Ján Chvála, Dominik Štora, Lukáš Matuský,
Ivan Sokol, Erik Jurica, Michal Pretory,
Patrik Čech, Pavol Ziman, Dominik Patka,
KMateuba j, Matúš Mareček. 

Trénerom družstva bol pán učiteľ Mgr.
Július Dieneš, sponzorom mužstva žiakov
firma I.S.M.  s. r. o. International Spedition,
pán Ján Jurica.

Július Dieneš
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Rastislav Baláž a Olga Marcinová
Tomáš Dado a Zuzana Maláriková
Zdeněk Štefek a Želmíra Močolová
Dušan Mišík a Naďa Hajdinová
Miroslav Petrovič a Michaela Vrábelová
Peter Illík a Erika Provazníková
Igor Petrák a Silvia Reháková

Narodili sa
Tomáš Palkovič, Sotinská 1421 1. 3. 2004
Dominik Húska, Hollého 743 2. 3. 2004
Matúš Horváth, Kalinčiakova 298 4. 3. 2004
Anton Brisuda, Štefánikova 722 6. 3. 2004
Diana Sásová, Štefánikova 1559 6. 3. 2004
Andrej Barcaj, L. Novomeského 1211 12. 3. 2004
Adam Derda, Kalinčiakova 296 14. 3. 2004
Adela Hakáčová, J. Mudrocha 1354 15. 3. 2004
Bibiána Šimonová, L. Novomeského 1211 16. 3. 2004
Matej Zavřel, Palárikova 305 16. 3. 2004
Jakub Geschwandtner, Štefánikova 704 17. 3. 2004
Milan Štefka, Palárikova 291 19. 3. 2004
Dominik Daniš, Bottova 1167 21. 3. 2004
Natália Harnošová, Železničná 1499 21. 3. 2004
Jakub Závodný, Hurbanova 1379 21. 3. 2004
Tomáš Horniak, Moyzesova 839 25. 3. 2004
Martin Jastráb, Záhradná 1052 25. 3. 2004
Adrián Valla, Kalinčiakova 302 29. 3. 2004
Viktória Hižová, Hollého 753 30. 3. 2004

Opustili nás
Mária Reháková, Štefánikova 1377 1. 3. 2004
vo veku 77 rokov
Viera Lamancová, Palárikova 304 4. 3. 2004
vo veku 55 rokov
Mária Kršková, Bernolákova 215 5. 3. 2004
vo veku 77 rokov
Jozef Matta, Železničná 375 6. 3. 2004
vo veku 78 rokov
Anna Nottná, Štefánikova 1377 6. 3. 2004
vo veku 83 rokov
Ján Budka, Štefánikova 1377 7. 3. 2004
vo veku 73 rokov
Annastázia Škrabáková, Štefánikova 1377 7. 3. 2004
vo veku 94 rokov
Mária Helešiová, Štefánikova 1377 10. 3. 2004
vo veku 71 rokov
Emília Polláková, Štefánikova 1377 10. 3. 2004
vo veku 80 rokov
Jolana Rusňáková, Kolónia 559 10. 3. 2004
vo veku 77 rokov
Štefánia Lanžová, Štefánikova 1377 11. 3. 2004
vo veku 73 rokov
Mária Dešťová, Štefánikova 1377 12. 3. 2004
vo veku 77 rokov
Mária Mikulíčková, Čáčov 129 12. 3. 2004
vo veku 84 rokov
Emília Provazníková, Sotinská 1345 12. 3. 2004
vo veku 78 rokov
Anna Horňáková, Hviezdoslavova 313 17. 3. 2004
vo veku 69 rokov
Elena Pinterová, Kolónia 551 22. 3. 2004
vo veku 75 rokov
Mária Čmelová, SNP 759 24. 3. 2004
vo veku 89 rokov
Peter Jašek, Gen. L. Svobodu 1361 24. 3. 2004
vo veku 52 rokov
Darina Mazúrová, Hviezdoslavova 472 27. 3. 2004
vo veku 42 rokov
Ján Balucha, Kalinčiakova 295 28. 3. 2004
vo veku 68 rokov
Ján Herák, Štefánikova 1377 29. 3. 2004
vo veku 78 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica

" 2. mája o 20. hod.
S ÚSMEVOM PESNIČKÁRA – Zábavný program HONZU
NEDVĚDA. Vstupné 250 Sk.

" 6. mája - VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE ZŠ

" 7. mája - SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE KU DŇU MATIEK
Poľnohospodárske družstvo SENICA

" 9. mája  o 15. hod. 
ROBERT KAZÍK A JEHO HOSTIA MATKÁM – Zábavný program

" 11. mája - SENICA – MOJE MESTO – Súťaž ZŠ

" 27. mája o 18. hod. - GALAKONCERT ZUŠ SENICA

" 31. mája o 9. hod. - ZÁVEREČNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ

Podujatia v Múzeu L.Novomeského
" 5. mája o 18. hod.

Klub zdravia - Jedlo ako liek (Čo dokáže správna výživa)
Teoretické a praktické osvojovanie si zdravého životného štýlu
formou prednášok, ochutnávok, diskusií a dobrej atmosféry orga-
nizuje občianske združenie Život a zdravie. 

Kam na turistiku
Nádherný mesiac máj  je obľúbený aj medzi turistami, ktorí orga-

nizujú veľa vychádzok do jarnej prírody. V sobotu 8. mája sa usku-
toční tradičná a medzi turistami veľmi obľúbená Sobotištská pätná-
stka. Štart je medzi 6. a 10. hod.  pri Základnej škole v Sobotišti na
trasách dlhých 10, 15, 35 a 50 km. 22. ročník pochodu je zaradený
do medzinárodného kalendára IVV. 

O týždeň neskôr 15. mája je Hasprúnska päťdesiatka, takisto
zaradená v kalendári IVV. Trasy v dĺžke 10, 20, 23 a 50 km vedú
povodím rieky Rudavy. Štart 21. ročníka pochodu je medzi 7. a 10.
hod. pri Obecnom úrade v Studienke. 

Po troch hradoch Malých Karpát sa 29. mája vydajú turisti z Jablo-
nice. Akcia je organizovaná po 14. raz a určená pre peších i cykloturi-
stov. Pre peších sú trasy 15, 25 a 35 km a pre bicyklistov 18, 28 a 45
km. Štartuje sa pred kultúrnym domom v Jablonici od 7. do 9. hod. 

bar

Poďakovanie
Dňa 22. marca odišla od nás všet-

kých vo veku 75 rokov na večný
odpočinok  naša drahomilovaná
Elenka PINTEROVÁ, rodená
Gavorníková. Ďakujeme všetkým,
ktorí  sa zúčastnili na poslednej roz-
lúčke a vzdali jej tak  úctu, lásku
a vďaku. Naše srdečné a úprimné
poďakovanie patrí Zboru pre občian-
ske záležitosti pri MsÚ Senica
a pánovi Vladimírovi Bošákovi. Taktiež ďakujeme  Slovenskému
hodvábu, a.s. Senica za dôstojný prejav úcty, porozumenia
a uznania jej 40. rokov práce pre spoločnosť. Dlho budeme na
ňu spomínať. Česť jej pamiatke! 

Rodina Pinterová, Senica  

Spomienka
Občania Čáčova sa so zármutkom rozlúčili 23. apríla

s Annou SUKOPČÁKOVOU, ktorá zomrela 21. apríla vo veku
76 rokov.  V pamäti všetkých zostane predovšetkým v súvis-
losti s ľudovými tradíciami. Tie pomáhala oživovať  šitím kro-
jovaných bábik a pripravovaním prekrásnych čáčovských  kro-
jov na rôzne príležitosti. Krojované bábiky spod jej šikovných
rúk, ktoré zdobia mnohé príbytky  v Čáčove, možno vidieť na
rôznych miestach Slovenska i v zahraničí. 

Občania Čáčova
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na MÁJ 2004
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

� Sobota 1. a nedeľa 2. mája
MAZANÝ  FILIP
Paródia na detektívky tvrdej školy.  
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 99 min., Premiéra
� Utorok 4. a streda 5. mája
PETER PAN
Čarovný svet plný dobrodružstva a fantázie. Najslávnejšia roz-
právka všetkých čias.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, 117 min., Premiéra
� Piatok 7. mája
GOTHIKA
Ak je niekto mŕtvy, nemusí to znamenať, že odišiel.  
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 97 min., Premiéra
� Sobota 8. a nedeľa 9. mája
V MENE CTI
Príbeh o hrdinstve, oddanosti a rivalite v láske. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 130 min., Premiéra
� Utorok 11. mája
INVÁZIA BARBAROV
Montrealský univerzitný profesor Rémy ledva prekročil päťdesiatku,
keď ho hospitalizovali s príznakmi ťažkého zdravotného kolapsu.
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 99 min., Premiéra
� Streda 12. mája 
TAJOMNÁ  RIEKA
Všetky naše hriechy budú napravené.  
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 110 min., Premiéra
� Piatok 14. mája
SLONÍ  MUŽ   
Londýn, 1884. John Merrick trpí nevyliečiteľnou chorobou. Jeho
deformovaná hlava pripomína hlavu slona. 
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 125 min., Premiéra

POZOR !!!  Začiatok predstavení o 16,30 hod. !!!
� Sobota 15. a nedeľa 16. mája
SCOOBY-DOO 2: PRÍŠERY  VYPUSTENÉ
Prišli...uvideli...utiekli... V novom dobrodružstve sa Scooby-Doo
a ostatní priatelia stretnú s nebezpečným gangom.  
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 90 min., Premiéra
� Sobota 15. a nedeľa 16. mája 
TEXASKÝ MASAKER MOTOROVOU PÍLOU
Čo vôbec viete o strachu?...Len to, že sa blíži. Film podľa skutoč-
nej udalosti.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 98 min., Premiéra
� Utorok 18. a streda 19. mája
TAJOMNÉ OKNO
Spisovateľ. Aj v tomto zamestnaní môže ísť o život... Pristihne
svoju manželku pri nevere a je uprostred bolestného rozvodu.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 96 min., Premiéra
� Piatok 21. mája
VÝPLATA
Pamätaj si budúcnosť. Počítačového inžiniera najímajú na prísne
tajné operácie. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 110 min., Premiéra
� Sobota 22. a nedeľa 23. mája
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Básnici trochu zostarli, ale ostal im zmysel pre humor, sny a našťas-
tie aj dôvod, prečo žiť...
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 120 min., Premiéra
� Utorok 25. a streda 26. mája
UMUČENIE  KRISTA
Film o posledných dvanástich hodinách Ježiša Nazaretského. 
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP 15 r., 123 min., Premiéra
� Piatok 28. mája
ANNIE  HALL
Alvy Singer sa zamiluje do vidieckeho dievčaťa Annie Hall. 
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Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 94 min., Premiéra
� Sobota 29. a nedeľa 30. mája
BOLERO
Príbeh, ktorý je inšpirovaný skutočným zločinom, ktorý sa udial
v 80. rokoch na Slovensku, priniesli tvorcovia filmu do súčasnej
Prahy. Vytvorili napínavý kriminálny film o pátraní po vrahoch mla-
dej študentky.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 109 min., Premiéra

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

� Pondelok 3. mája
ROSEMARY  MÁ  DĚŤÁTKO
Adaptácia známej rovnomennej knižnej predlohy. Jednej noci má
Rosemary po večierku u domácich hrozný sen: zdalo sa jej, že bola
zavlečená do akejsi orgiastickej spoločnosti, pripútaná na lôžko
a znásilnená akýmsi netvorom. 
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 136 min. 
� Pondelok 10. mája
NÁVRAT
Pokojný život dvoch bratov vyruší nečakané objavenie sa ich otca,
ktorého im pripomínala už len 10 rokov stará fotografia. Je to nao-
zaj ich otec? Prečo sa vrátil po toľkých rokoch?
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 105 min. 
� Pondelok 24. mája
FANNY  A ALEXANDER
Rodinná freska z počiatku minulého storočia. Režisér v nej kombi-
noval svoje spomienky na detstvo s detskou fantáziou a na osudy
jednotlivých členov klanu Ekdahlovcov pozerá detskými očami cit-
livého Alexandra. 
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 189 min.

Filmový festival: Projekt 100
Mesiac máj bude pre priaznivcov klubového filmu mesiacom

kvalitnej a bohatej ponuky svetovej „kultovej" kinematografie.
Filmový klub v Senici sa stane súčasťou putovného festivalu
Projekt 100, ktorý prebieha súčasne vo vybraných českých a slo-
venských kinách pod záštitou AČFK a ASFK.

Podstatou projektu je originálna distribúcia a premiérové nasa-
denie novo zakúpených filmov pre filmové kluby Čiech
a Slovenska. Jeho ideovým riaditeľom a organizátorom je Jiří
Králik. Na počiatku vzniku projektu stála „nevinná" anketa, ktorá
prebehla na Letnej filmovej škole 1994 v Uhorskom Hradišti. Jej
úlohou bolo zistiť skryté priania filmových priaznivcov a vybrať
filmy, ktoré by v distribúcii pre filmové kluby nemali chýbať. Bol
zostavený zoznam 100 filmov, tzv. Zlatý fond svetovej a domácej
kinematografie. Ďalšou skutočnosťou, ktorá dopomohla ku vzniku
projektu i jeho názvu, bolo blížiace sa 100. výročie prvého filmo-
vého predstavenia. 

Projekt 100 sa zameriava predovšetkým na tzv. kultové filmy -
teda filmy ktoré, sú výrazným prínosom do svetovej a domácej
kinematografie a ktoré v našej distribúcii uvedené neboli, alebo
boli, ale veľmi dávno a citeľne tu chýbajú. J. Králik píše: „...do
Projektu 100 se může dostat pouze film významný a přelomový,
o kterém lze i seriózně psát. Tedy film inspirativní a stále inspiru-
jící."  

Program Projektu 100
Tento rok je jubilejným 10. ročníkom festivalu. Filmový klub
v Senici sa do prehliadky zapojí odpremietaním siedmich z desia-
tich filmov putovnej prehliadky. Predvojom projektu bol film
Zúriaci býk premietaný vo filmovom klube v marci tohto roku.
V máji pokračuje Projekt 100 nasledujúcimi  filmovými titulmi:        
3. 5. Rosemary má děťátko, 10. 5. Návrat, 11. 5. Invázia barbarov,
14. 5. Sloní muž, 24. 5. Fanny a Alexander, 28. 5. Annie Hall


