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S našou pomocou si deti kreslia svoju budúcnosť. 
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Prečo zmizli kvety?
Nedávno sme si pripomenuli 59.

výročie oslobodenia mesta i skonče-
nia vojny. Tieto udalosti boli  príleži-
tosťou na pietne spomienky - polo-
ženie vencov pri Pamätníku oslobo-
denia. Historické udalosti sú zapísa-
né i v kronike mesta. Senica bola
oslobodená 7. apríla. O tomto dni
kronikár mesta doslovne napísal: 

„7. apríl – fronta sa od  Surovín
dlho nemohla prebiť. Sedemkrát šla
na útok, zakaždým ju plnou delost-
releckou paľbou vrátili. Všetko sa
triaslo a zunelo od výbuchov,
najmä od 3. hodiny ráno do 17.
hodiny odpoludnia. Každá minúta
prinášala novú a novú hrôzu, od
ktorej tuhla krv v žilách, rinčali
pozostatky okien  a šramotili pada-
júce škridlice. Ohlušujúce bolo
vyhodenie dreveného mostu do
vzduchu. .." „Nemecké delá ešte
dlho vytrvali na svojich miestach,
ale postupne všetky umĺkli za stup-
ňovej paľby od Rybiek. Konečne
umĺklo aj posledné a pretlačila sa
cez nás aj sovietska fronta, pisateľ
týchto riadkov  sa odvážil prejsť po
byte. Bolo už 17. hodín. Sovietski
strelci zakopaní boli v rozvinutej
línii v briežku cesty, vedúcej od
Továrenskej štvrti k sotinskému
krížu a strieľali na ustupujúcu
nemeckú líniu na sever. Asi o pol
siedmej hodine napredoval soviet-
sky front k Rybkám a obyvatelia
Senice sa mohli tešiť zo slobody...."
„Niekoľkých hrdinských soviet-
skych bojovníkov, padlých pri oslo-
bodzovaní Senice, na znak veľkej
úcty a vďaky pochovali na námestí
pred kostolom."

Krátka citácia z kroniky mesta
vypovedá len o jednom dni 2. sve-
tovej vojny. Predchádzali mu dni
plné hrôz, strachu o svojich blíz-
kych, dni, ktoré si už mnohí obyva-
telia mesta nevedia ani predstaviť.
Možno preto z vencov položených
7. mája pri výročí skončenia vojny
ktosi zobral všetky  kvety.

text a foto bar

Záhorácky maratón 19. júna

Kto si dobehne po vavríny? 
Najväčší športový sviatok nášho mesta sa už nezadr-

žateľne blíži. Na sobotu 19. júna je naplánovaný XVI.
ročník Záhoráckeho maratónu. Po prvýkrát sa bude ofi-
ciálne bežať aj polmaratón. Štart bude v Senici na futba-
lovom štadióne SH o 15. hod. 

Trasa maratónu sa nemení, vedie zo Senice do Šaštína-
Stráží a späť po asfaltovom povrchu. Polmaratón sa pobe-
ží zo Senice do Šaštína-Stráží. Kategórie: Muži do 40
rokov,  od 40 do 50 rokov,  od 50 do 60 rokov,  nad 60
rokov. Ženy štartujú v jednej kategórii bez rozdielu veku.
Prezentácia pretekárov bude od 12.30 do 14.30 hod. na
futbalovom štadióne. Štartovné 150 Sk možno zaplatiť do
11. júna, pri prezentácii však 200 Sk.

Záhorácky maratón vlani vyhral poľský pretekár Tomasz
Chawawko časom 2:36:04. Ani jemu sa nepodarilo poko-
riť rekord trate z roku 1996, kedy O. Němec z Prusinovic
na Morave zabehol 42 195 metrov za 2:23:42.

Usporiadatelia maratónu - Mesto Senica a komisia pre
mládež a šport pri MsZ, Mesto Šaštín-Stráže a komisia pre
školstvo, kultúru, mládež a šport pri MsZ. Spoluorgani-
zátormi sú OZTK a CVČ Stonožka v Senici. 

(pokračovanie na str. 11)
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Okresný súd
zostáva 

Hlasovanie v NR SR 27. mája
dalo bodku za zdĺhavým roko-
vaním o podobe novej súdnej
sústavy na Slovensku od 1.
januára 2005. Podľa schválené-
ho dokumentu zostáva Okres-
ný súd (OS) v Senici zachovaný.
Od budúceho roka bude jed-
ným zo 45 obvodných súdov na
Slovensku. 

Zákon o sídlach a obvodoch
súdov sa viackrát menil. Za sídlo
súdu bola  pôvodne navrhovaná
Senica, no rozhodnutím vlády
SR zo 14. januára sa za sídlo
okresného súdu navrhovala
Skalica. Ako nesúhlas s takýmto
riešením bola spustená 1. febru-
ára petičná akcia. Pod petíciu sa
od 1. do 28. februára podpísalo
12 763 občanov z okresov
Senica a Myjava, ktorí tak pod-
porili požiadavku, aby v procese
optimalizácie súdnej správy bol
zachovaný súd v Senici. Podľa
odborného stanoviska ten má
pre svoju činnosť vytvorené všet-
ky personálne a priestorové pod-
mienky i vyhovujúcu geografic-
kú polohu. Senica je prirodze-
nou spádovou oblasťou s vhod-
ným dopravným spojením pre
obce a mestá regiónu Senica,
Myjava Skalica.  

bar 

Arcelor mieri do Senice 
V piatok 28. mája navštívil Senicu viceprezident francúz-

skej oceliarskej spoločnosti Pierre LaFontaine. V sprievode
primátora mesta Ľubomíra Parízka si prezrel pozemky, ktoré
prichádzajú do úvahy na výstavbu fabriky na spracovávanie
ocele. Stalo sa tak po tom, čo 19. mája mimoriadne mestské
zastupiteľstvo schválilo kúpu  a následný odpredaj  pozem-
kov pre francúzsky koncern Arcelor. „Francúzsky investor
by v závode na tvarovanie a valcovanie plechov vytvoril
približne 200 pracovných miest. Ďalšie pracovné možnosti
by vznikli prostredníctvom subdodávateľov," hovorí na
margo pripravovanej investície primátor Senice. Oceliarsky
gigant plánuje začať s výrobou v polovici roka 2005. Podľa
primátora mesta pri rokovaniach s potencionálnymi inves-
tormi rozhoduje dopad na životné prostredie. Mesto vytvá-
raním podmienok naďalej umožňuje vstup investorom do
priemyselnej zóny. bar



2

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce Z rokovania rady

a zastupiteľstva 
8. riadne zasadanie mestského zastupi-

teľstva sa konalo 29. apríla. Z 25 poslan-
cov bolo na rokovaní prítomných 21
poslancov mestského zastupiteľstva.
Rokovanie viedol RNDr. Ľubomír Parízek,
primátor mesta. Na rokovaní boli prítomní
vedúci oddelení Mestského úradu v Senici,
náčelník Mestskej polície, riaditelia príspev-
kových a rozpočtových organizácií mesta,
riaditelia obchodných spoločností s účas-
ťou mesta, dvaja poslanci Trnavského
samosprávneho kraja, desiatka rodičov zo
IV. materskej školy a VIII. materskej školy.

Po schválení programu  mestského
zastupiteľstva odzneli interpelácie poslan-
cov. Ing. E. Wágnerová upozornila na
nehnuteľnosť v Čáčove, ktorej zlý technic-
ký stav ohrozuje okoloidúcich. MUDr. P.
Šťastný vystúpil na podporu petície, aby
nedošlo k pozastaveniu činnosti V. mater-
skej školy, a vyzval,  aby veľmi uvážlivo
MsZ rozhodlo o týchto racionalizačných
opatreniach. RNDr. Ľ.  Krištofová apelovala,
aby nedochádzalo k masívnym výrubom
stromov, aby občania a poradné orgány
MsZ – komisie MsZ boli o týchto výruboch
informovaní, keď už o nich nemôžu rozho-
dovať. MUDr. M. Čulen nadviazal na
RNDr. Ľ. Krištofovú a tiež vyjadril nespokoj-
nosť s ošetrovaním zelene a nedostatoč-
nou informovanosťou občanov o riešení
problémov zelene.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení

pripomienok k 29.4.
- správu o stave nehnuteľného majetku

mesta Senica
- analýzu financovanie škôl a školských

zariadení
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o plnení uznesení prednesenú

hlavným kontrolórom
- záverečný účet mesta Senica za rok 2003

a súhlasilo s celoročným hospodárením
bez výhrad

- stanovisko hlavného kontrolóra k záve-
rečnému účtu mesta Senica za rok 2003

- správu o stave majetku mesta po vykona-
nej inventarizácii k 31.12.2003

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta Senica na rok 2004

- rozpočet bežných príjmov a výdavkov
mesta Senica na rok 2004 vo výške
224,741 mil. Sk

- rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov
mesta Senica  vo  výške 24, 048 mil. Sk

- schválilo zmenu VZN č. 3 o miestnych
poplatkoch – v časti poplatok za dočasné
užívanie verejného priestranstva vozidla-
mi v zóne spoplatneného parkovanie
(podrobnejšie informujeme v článku pod
titulkom Zmeny v systéme dočasného
parkovania) 

- VZN, ktorým sa určujú školské obvody
pre jednotlivé školy

- pozastavenie prevádzky IV. materskej
školy na Kolónii a VIII. materskej školy
v Kunove s účinnosťou od 1. 7. 2004
a zároveň odporučilo riešiť dopravu detí
z Kunova do niektorej zo senických
škôlok
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Žiadosti o dotácie 
zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo financií SR poskytuje  v roku
2004 obciam a mestám dotácie  z výťažku
lotérií  a iných  podobných  hier  na  rieše-
nie  havarijných situácií  na  majetku obce,
na  rekonštrukciu a modernizáciu majetku
obce  a údržbu  verejného  osvetlenia.

Mesto Senica  sa  uchádza  o príspevok
na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia na
Hviezdoslavovej ulici v Senici vo výške
100 000 Sk. Účelom projektu je vymeniť
59 kusov zastaralých svietidiel za úspornej-
šie, ktoré by ušetrili na elektrickej energii
ročne 110 965 Sk.

Mesto odovzdalo projekt na opravu
strechy XII. materskej školy v Senici. Cieľom
projektu je odstrániť havarijný stav  strechy
s dotáciou vo výške 200 000 Sk.

Tento týždeň bude dokončený projekt
na riešenie bezbariérového vstupu do
Domu kultúry v Senici. Celkové náklady  na
realizáciu projektu predstavujú sumu
500 000 Sk a polovicu danej sumy by  v prí-
pade úspešnosti projektu uhradilo Minis-
terstvo financií.

Na Ministerstvo  práce, sociálnych  vecí
a rodiny sa  pripravuje projekt skvalitnenia
poskytovania opatrovateľskej služby zakú-
pením digitálnych tlakomerov a biolampy.

Všetky vyššie uvedené projekty spraco-
váva skupina projektových manažerov na
Mestskom úrade v Senici v zložení Ing.
Saskia Petrová, Ing. Andrej Medňanský, Ing.
Ivan Hesek, Mgr. Ľubomír Hamerlík
a Roderika Petráková. Okrem projektov
zabezpečuje tento tím aj prípravu prezen-
tácií pre budúcich  investorov. 

Mgr. Jana Hromádková 
vedúca právneho odd. MsÚ

Zmeny v systéme
dočasného parkovania

Mestské zastupiteľstvo v Senici na 8.
riadnom zasadnutí dňa 29. apríla 2004
schválilo zmeny vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 3 O miestnych poplatkoch
v časti F/ upravujúcej dočasné parkovanie.

Od 1. 7. 2004 sa zvyšuje výška poplatku
za ročnú parkovaciu kartu pre fyzické
osoby, ktoré majú trvalý pobyt v zóne
dočasného parkovania zo sumy 200 Sk na
sumu 300 Sk.

Novinkou je zavedenie mesačnej parko-
vacej karty, ktorá sa bude predávať
v pokladni Mestského úradu v Senici s
hodnotou 100 Sk.   

Nakoľko plánujeme prejsť od 1. januára
2005 na systém ročnej známky v podobe
samolepky, budú sa v období od 1. júla
2004 do 31. decembra 2004 predávať  pol-
ročné parkovacie karty za nasledovné
ceny:
- 150 Sk pre fyzické osoby, ktoré majú trva-
lý pobyt v zóne dočasného parkovania
- 250 Sk pre právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v zóne
dočasného parkovania

Mgr. Jana Hromádková 
vedúca právneho odd. MsÚ

- zmenu VZN č. 29 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trho-
vých miestach v Senici – v časti sankcie

- dispozície s majetkom mesta
- odpredaje bytov v majetku mesta
- organizačno-technické zabezpečenie

volieb do Európskeho parlamentu v roku
2004 po línii MsÚ a zoznam volebných
okrskov  v meste

1. mimoriadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva bolo 19. mája.

Dôvodom zvolania mimoriadneho
zastupiteľstva bola prezentácia podnikate-
ľského zámeru firmy Arcelor , ktorá rozvíja
svoje aktivity v oblasti výroby ocele, jej
distribúciu, upravovanie a obchod. Na
základe realizácie podnikateľského zámeru
by mala v Senici vzniknúť jednotka odvet-
via distribúcie, úpravy a obchodu.
Realizáciou zámeru v rokoch 2004 –2008
na ploche 5-6 ha by sa vytvorili pracovné
podmienky  pre takmer 200 ľudí.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
Zámer vybudovania oceliarskeho servisné-
ho centra a schválilo dispozície s majet-
kom, na základe ktorých by sa pripravilo
územie pre výstavbu tohto závodu. 
Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora
mesta:
k ďalším rokovaniam s investormi a k pod-
písaniu kúpno-predajných zmlúv s investor-
mi.

5. riadne zasadnutie mestskej rady sa
konalo 19. mája.
Mestská rada prerokovala:
- návrh rozpočtu nákladov a výnosov

Rekreačných služieb mesta Senica na rok
2004

- Štatút rekreačnej oblasti Kunovská prie-
hrada

- návrh rozpočtu nákladov a výnosov
Mestského kultúrneho strediska na rok
2004

- výsledok hospodárenia Polikliniky Senica
za rok 2003 

- správa o činnosti hlavného kontrolóra za
I. štvrťrok 2004

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsU

Takmer 100 ton odpadu
S cieľom urobiť poriadok po zime

a upraviť  mesto bolo v apríli vyhlásené
jarné upratovanie Jarné čistenie v meste sa
robilo v dvoch etapách. Najprv v mest-
ských častiach Kunov a Čáčov a potom
v samotnej Senici. Počas týchto dvoch
zberových víkendov sa zo všetkých stano-
víšť veľkoobjemových kontajnerov vyviez-
lo spolu 91,98 ton objemového odpadu.
Celoročne sa po celom meste  nachádzajú
veľkoobjemové kontajnery na IBV pri reš-
taurácii Lipa, na Ulici SNP, na Kolónii,
v Čáčove a v Kunove, ktoré sa týždenne
vyvážajú. Ich účel je zrejmý, napriek tomu
sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia
veľkoobjemový  odpad nedávajú na urče-
né miesta, ale, žiaľ, na hocijakú voľnú plo-
chu. Nezáleží im na tom, že iní ju udržia-
vajú v čistote a poriadku. Čisté a upravené
mesto je vizitkou všetkých obyvateľov.
Všetci v takom meste chceme žiť, ale nie
všetci sa na tom chceme podieľať. 

bar 
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Okienko JDS
V máji sa členovia mestskej organizá-

cie Jednoty dôchodcov Slovenska zú-
častnili na zájazde do Velkých Pavlovic,
partnerského mesta Senice. Posedenie
v hoteli  Branč bude 17. júna o 15. hod. 

M. S.

29.3. - Vyhodnotenie najlepších športov-
cov mesta

30.3. - Stretnutie s riaditeľmi škôl – systé-
mové kroky pre ďalšie obdobie

30.-31.3. - Rada ZMOS Piešťany
31.3. - Rokovanie s generálnym riaditeľom

sekcie štátnej starostlivosti o šport
s PaedDr. Stanislavom Kosorínom
na tému školské športové strediská
a financovanie športu v obciach

- Odborné stretnutie s poslancom
NR SR  Dušanom Čaplovičom –
školstvo a kultúra 

1.3. - Pracovné stretnutie s pracovníkom
firmy HAMAP Ing. T. Hájkom o re-
gionálnych mapách a regionálnej
turistike

- Rokovanie s generálnym riaditeľom
Delphi o problematike zamestna-
nosti

2.4. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
banky DEXIA Ing. Hebnárom
o možnosti financovania projektov
v meste

- Pracovné rokovanie s francúzskymi
investormi - pracovníkmi firmy
Arcelor o príprave projektu

3.4. - Prijatie švajčiarskeho speváckeho
zboru

5.-7.4. - Návšteva Moskvy – rokovanie
s podnikateľmi a zástupcami Rus-
kej akadémie vzdelávania, návšte-
va divadla

13.4. - Správna rada Polikliniky
- Rokovanie Rady ZOZO v Malac-

kách
14.4. - Stretnutie so starostami – proble-

matika samosprávy
15.3. - Návšteva španielskych investorov

– prezentácie mesta pre možnosti
investovania

- Rokovanie o odpadoch v meste
- Valné zhromaždenie Službytu – vy-

hodnotenie roku 2003, schválenie
investícií pre rok 2004 a príprava
na rok 2005

- Pokračovanie pracovných stretnutí
s francúzskymi investormi

- Rokovanie MsR
16.3. - Stretnutie so zástupcami dôchodcov

- Pracovné rokovanie so zástupcami
komerčných bánk

- Otvorenie polyfunkčného domu
na námestí

19.4. - Dialógy s občanmi na tému škol-
stvo, kultúra s poslancom NR SR
Dušanom Čaplovičom

- Rokovanie s investormi v oblasti
obchodu

20.4. - Pracovná návšteva z americkej
samosprávy na tému medzinárod-
ná spolupráca

21.-22.4. - Snem ZMOS v Bratislave
22.3. - Rokovanie Združenie samospráv-

nych škôl Slovenska v Piešťanoch
23.4. - Rokovanie o reklamách v meste

- Rokovanie o odpadoch
- Rokovanie o Poliklinike Senica

26.4. - Rokovanie s lekármi o vývoji zdra-
votníctva v Senici

27.4. - Karlove Vary – pracovné rokovanie
so zahraničným investorom

Aktivity radnice 28.4. - Pracovné rokovanie so zástupcami
firmy TESCO

29.4. - Rokovanie mestského zastupiteľstva
30.4. - Pracovné stretnutie s architektom

p. Babčanom o výstavbe kostola
a bytovej výstavbe v meste

- Valné zhromaždenie Technických
služieb Senica – vyhodnotenie
roku 2003 a schválenie návrhov
MsZ

3.5. - ZMOS Štrbské Pleso – rokovanie
s ministrom financií  Ivanom Miklo-
šom

4.5. - Rokovanie o základnom školstve
v meste

- Stretnutie s riaditeľkou ČSOB o in-
vestíciách v meste

5.5. - Pripravenosť RSMS na letnú sezónu
- Technické služby Senica – údržba

zelene v meste
7.5. - Riešenie problematiky parkovania

v meste
10.5. - Pracovné rokovanie s MsPS o sprá-

ve majetku mesta
10.6. - Rokovanie o materských školách
11.5. - Prezentácia mesta v spolupráci

s organizáciou SARIO nemeckým
investorom

12.5. - Trnava –pracovné stretnutie s pred-
sedom TSK Ing. P. Tomečkom o zá-
meroch mesta Senica

- Pracovné stretnutie s riaditeľmi
škôl a školských zariadení v Senici

- Pokračovanie rokovaní s francúz-
skymi investormi

13.5. - Správna rada Futbalového klubu
- Riešenie problematiky verejného

osvetlenia v meste a bezpečnosti
- Riešenie odpadového hospodárstva
- Výberové konanie na miesto vedú-

ceho oddelenia sociálnych vecí,
školstva, kultúry a športu MsÚ
v Senici

14.5. - Rokovanie so zástupcami mimo-
vládnych organizácií

- Stretnutie s lekármi a zamestnanca-
mi v zdravotníctve o problematike
zdravotnej starostlivosti na území
mesta

17.5. - Pracovné stretnutie s investormi
19.5. - Prijatie návštevy z družobného

mesta Pultusk z Poľska – žiaci
a pedagogickí pracovníci

- Mimoriadne zasadnutie MsZ
- Rokovanie MsR

Senický jarmok
Prvý tohtoročný Senický jarmok bude

25. a 26. júna. Trhovisko je aj tentoraz
situované na Sadovú ulicu a do priestorov
pri amfiteátri a futbalovom štadióne. Po
oba dni predajcovia ponúknu tovar od 8.
do 18. hod.   

Poznaj svoj región
Spoločenská sála Domu kultúry sa 11.

mája stala miestom konania prvého roč-
níka vedomostnej súťaže Poznaj svoj re-
gión. Nadviazala však  na osem rokov
trvajúcu obľúbenú vlastivednú súťaž
Senica - moje mesto, ktorá prispievala
k prehlbovaniu vedomostí o dejinných
udalostiach i súčasnosti 21 tisícového
mesta. Záhorská knižnica a miestny
odbor Matice slovenskej v Senici ju pri-
pravili pre žiakov základných škôl a osem-
ročného gymnázia v Senickom okrese.

Do súťaže v poznávaní svojho najbliž-
šieho okolia sa prihlásilo  9 škôl – všetky
štyri senické ZŠ a osemročné gymnázium,
ZŠ Dojč, ZŠ Sekule-Moravský Svätý Ján,
ZŠ Jablonica a ZŠ Čáry. Tieto školy  repre-
zentovali 4 - členné družstvá najlepších žia-
kov.  Pripravené pre nich boli otázky v blo-
koch šport a kultúra, príroda, súčasnosť
a dejiny a osobnosti, v ktorých si mohli
vyberať otázky za 100, 200 alebo 300
bodov a odpovedať na ne v minútovom
limite.  

Správnu  atmosféru dotvárali spolužiaci
súťažiacich, ktorí svoje družstvá výdatne
podporovali. Najlepšiu kulisu svojim vytvá-
rali jednoznačne študenti z gymnázia, ktorí
prišli aj s transparentom. Bolo to veľmi prí-
jemné, ale súťaž vyhrali gymnazisti vďaka
svojim vedomostiam. Hoci aj im sa nevyhli
drobné zaváhania, predsa len ich bolo
menej, ako v prípade iných družstiev.
O druhé miesto museli doplňujúcou otáz-
kou pri rovnosti bodov zabojovať repre-
zentanti susediacich III. a IV. ZŠ Senica.
Rýchlejšiu a správnu odpoveď mali žiaci III.
ŽS na Sadovej ulici. 

Pri súťažiach podobného typu je dôle-
žité, hoci žiaci  na niektoré otázky nevede-
li odpovedať vôbec alebo len čiastočne,
doplnili si znalosti o regióne a ich vedo-
mosti sa rozšírili. Aj keď odpovede žiakov
boli celkovo na vysokej úrovni, najväčšou
slabinou sa ukázali dejiny a osobnosti. To
je upozornenie, že častokrát vieme o uda-
lostiach v ďalekom svete viac, ako o svo-
jom najbližšom okolí. 

Súťaž moderovaná Jánom Hyžom
a doplnená vystúpením tanečníčok a spe-
váčok zo skupiny Clis bola jedným z podu-
jatí v rámci Dní detskej knihy.  

Viera Barošková

Kurz pre nevidiacich 
Únia nevidiacich a slabozrakých poria-

da pre svojich členov na Kunovskej prie-
hrade od 4. do 11. júna kurz sociálnej
rehabilitácie. Zameraný je na výučbu
sebaobsluhy a priestorovej orientácie.
Ľuďom s rôznym stupňom zrakového
postihnutia kurz umožní naučiť sa základ-
né činnosti v domácnosti bez pomoci inej
osoby, pretože mnohí sú odkázaní len
sami na seba. Účastníkom kurzu sa budú
venovať inštruktorky aj individuálne podľa
toho, kto sa koľko úkonov potrebuje nau-
čiť. Nezanedbateľným cieľom kurzu je tiež
stretnutie ľudí s rovnakým hendikepom. 

bar 
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Ponuka CVČ na MÁJ
" 1. 6.  13. - 15.30 hod. na Námestí oslo-

bodenia 
Deň detí s Bobríkom a Stonožkou

" 11. 6. od 17.30 hod. v CVČ
V rytme tanca, koncoročná diskotéka
s D. J. Nickom pre členov záujmových
útvarov

" 18. 6. o 16. hod.,  dvor CVČ
Stonožkine vysvedčenie: slávnostné
stretnutie členov krúžkov a rodičov
spojené s tanečnými, hudobnými
a speváckymi vystúpeniami a výstavou
výtvarných prác. 
Účinkujú: mažoretky, Rovinka, Break
dance, mladí speváci a gitaristi, Sonny

" 18. 6. o 18. hod. dvor CVČ 
Fest music: koncert hudobných sku-
pín a sólistov 
Účinkujú: Applause, The Strain, Ano-
malia, Jaro Konečný, Lukáš Bečka,
Zuzka Hrubá a ďalší

" 19. 6. od 16. hod. dvor u Čajkov
Stretnutie Klubu mamičiek pri táboráku
(vítaní sú i oteckovia!)

" 23. 6. o 9.30 hod., RO Gazárka Šaštín
-Stráže
Mladí záchranári: majstrovstvá okresu
žiakov ZŠ 

Vyberáme z úspešných podujatí
Mažoretková krása

30. apríla mala v Senici premiéru regio-
nálna súťaž - prehliadka mažoretkových
súborov spojená so súťažou Miss mažoret-
ka. Pozvanie prijalo rovných 100 mažore-

tiek zo 7 súborov a 10 finalistiek Miss
z MsKS Hlohovec, ZŠ Sobotište, III. ZŠ
Myjava, MsKS Senica a CVČ Senica. Viac
ako dvojhodinový pestrý program, doplne-
ný speváckymi a tanečnými vystúpeniami
detí z CVČ, stál naozaj za to. Veď, kde uvi-
díte na jednom javisku 100 pekných diev-
čat, v prekrásnych kostýmoch a s nádherný-
mi účesmi? Skrátka, bolo na čo pozerať. I tie
najmladšie 6-ročné „Pážatá"prekvapili svo-
jou šikovnosťou, „Stonožky" precíznosťou,
„Celebrate" vysokánskym vyhadzovaním
paličiek (15 m vysoký strop DK takmer
nestačil) a všetci prišli s odhodlaním vyhrať.

Podujatie umocnil svojim výkonom
moderátor Ján Hyža. Vydarilo sa i zásluhou
mnohých sponzorov a tiež Veroniky
Zíškovej, vedúcej súboru Stonožky CVČ,
ktorá prišla s nápadom takéto podujatie
zorganizovať.

POHODA V PARKU

Deň Zeme v Stonožke     
„Deň Zeme - sviatok našej modrej pla-

néty a sviatok všetkých, ktorým leží jej
osud na duši. Veď i my, deti, môžeme
prispieť k zlepšeniu nášho životného
prostredia. A to nielen dnes na Deň
Zeme, ale i zajtra, každý týždeň či celý
rok. Stačia i maličkosti – triediť domáci
odpad, zbierať druhotné suroviny, nelá-
mať kríky a neskracovať si cestu cez tráv-
níky, neplytvať potravinami a vodou,  sta-
rať sa o svoje zdravie..."

I takto sa prihovárali mladé moderátor-
ky Simona Vrkočová a Magdaléna
Trubanová tristo účastníkom mestskej sláv-
nosti Dňa Zeme, ktorú 22. apríla v parku
pripravili pracovníci Centra voľného času
a Slovenského  zväzu ochrancov prírody
a krajiny.

Od 12.  hod.  sa v parku ozývala hudba,
hralo sa, spievalo, tancovalo, súťažilo, pre-
tekalo a maľovalo. Konkrétne – šikovné
ruky si vo výtvarnej dielni vyrobili darčeky
z odpadového materiálu, viac ako 100 detí
sa zapojilo do pretekov Veveričkine tajom-
stvá, úspech mal i prírodovedný Milionár...
Účastníkom podujatia sa predstavili mladí
speváci, gitaristi a mažoretky z CVČ.

A čo bolo najdôležitejšie? Deti vyčistili
i časť parku od nečistôt, okopali kríky pri
múre CVČ a slávnostne v parku zasadili
dve malé lipky.

Celé popoludnie spestrila svojím kon-
certom mladá  senická hudobná skupina
APPLAUSE a pohodu v parku umocnilo
krásne počasie.

Dana Kopecká
vedúca odd. CVČ

Odborná porota rozhodla po veľkom
boji domácich Stonožiek z CVČ a hloho-
veckých „Celebrate" o nasledovných
výsledkoch: Miss mažoretka sa stala Laura
Černá z Hlohovca. Z domácich  na 5. mies-
te skončila Michaela Faganová z CVČ
Senica.
Výsledky súťažnej prehliadky súborov:
Staršia kategória - 1. m. súbor Celebrate
Hlohovec, 2. m. súbor Stonožky Senica, 3.
m. súbor Taktik Sobotište
Cena poroty: súbor Ladies MsKS Senica,
súbor Margarétky III. ZŠ Myjava
Mladšia kategória: dva zúčastnené súbory
(Lienky Senica a Pážatá Hlohovec) boli
ocenené Cenou poroty za úspešné súťaž-
né vystúpenie.

POP Senica 2004
Spevácka súťaž populárnej piesne pre

deti a mládež prešla v Stonožkinej réžii už
5-ročnou históriou. Každý rok naberá na
kvalite i kvantite a páči sa i divákom - žia-
kom senických škôl. Počas svojej existencie
sa v súťaži prezentovalo viac ako 250 súťa-
žiacich z celého regiónu, v odborných
porotách sa vystriedali mnohí známi
hudobníci a umelci. Za zmienku stojí
i rekord skupiny Beat Back (ZUŠ Senica),
ktorá sa zúčastnila všetkých piatich roční-
kov a štyrikrát sa stala víťazom. 5. ročník
súťaže POP Senica (14. 5.) sa niesol v zna-
mení muzikálových melódií a zahraničných
skladieb. V troch vekových kategóriach
sólistov sa stretlo 37 súťažiach a v kategórii
hudobných skupín svoje umenie predvied-
lo 6 kapiel. Prišli zo Senice, Holíča,
Sobotišťa, Kútov, Šaštína, Lakšárskej Novej
Vsi, Dojča, Brodského, Gbelov, Skalice
a Bratislavy. 

Spevácky maratón, ktorý doplnili svojim
vystúpením tanečníci z CVČ (Sonny junior
a nová breakdancová skupina), sledovalo
v dvoch častiach viac ako 500 divákov.
A čo na spevácke pokusy hovorila porota
na čele s Mgr. art. Jánom Slezákom? Boli
milo prekvapení vyrovnanými kvalitnými
výkonmi. Umiestnenia sólistov a najmä sku-
pín nakoniec delil na 1. - 6. mieste iba mini-
málny počet bodov!
Výsledky:
- Kategória sólo, duo, trio do 12 rokov

1. m. trio MsKS Gbely, 2. m. Paula
Krajčiová - I. ZŠ Senica

- Kategória sólo, duo, trio do 15 rokov
1. m. Kristína Dermeková - ZUŠ Gbely
1. m. Eliška Vlková - ZUŠ Gbely
Cena poroty za profesionálny výkon:
Nikola Brezovská - Gbely, Patrícia Barkóci
- CVČ Senica

- Kategória sólo, duo do 18 rokov
1. m. Peter Pecha - ZUŠ Gbely
2. m. Zuzana Hrubá - CVČ Senica
3. m. duo Lukáš Bečka - SOU, Nina
Huttová - Gymnázium Senica

- Kategória hudobné skupiny
1. m. hud. skupina Applause Senica
2. m. hud. skupina Beat back (ZUŠ Senica)

Blahoželáme!
- III. ZŠ Senica za 1. miesto na Majstrov-

stvách okresu vo futbale a za 1. miesto na
Majstrovstvách okresu vo vybíjanej

- IV. ZŠ Senica za 2. miesto na Majstrov-
stvách okresu vo vybíjanej

- kolektívu senických školských zamest-
nancov za 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska vo futsale

- Alexandre Salvetovej a Júlii Hurbánkovej
(ZUŠ Senica) za víťazstvo v okresnom
kole speváckej súťaže Slávik Slovenska

- mažoretkovému súboru Stonožky CVČ
za mimoriadny úspech na Majstrovstvách
ČR v mažoretkovom športe vo Valticiach
(2. 5.) - získali jedno 1., dve 2. a jedno 3.
miesto v rôznych kategóriach. Bližšie
v budúcom čísle

- úspešným senickým žiakom a žiačkám
v okresnom kole ľahkej atletiky.
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Stonožkine slniečka
stále žiaria... 

Klub mamičiek s deťmi v CVČ Stonožka
naďalej úspešne pokračuje vo svojej čin-
nosti. Svedčí o tom približne 120 mamičiek
a detí, ktoré nás pravidelne a s radosťou
navštevujú. Od októbra, kedy sme činnosť
začali, sme sa navzájom viac spoznali, našli
si nových priateľov a prvých drobčekov
sme už aj „odprevadili" do materskej školy.
Mamičky mali možnosť nielen odreagovať
sa, ale aj načerpať nové vedomosti z oblas-
ti všestrannej starostlivosti o malé dieťa.
Absolvovali sme besedu s detským leká-
rom, psychologičkou, pedagogičkou a zub-
ným lekárom. Všetkým patrí naša úprimná
vďaka za nezištnú pomoc a príjemnú atmo-
sféru, ktorú vytvorili. 

23. apríla sa však naše myšlienky zame-
rali na dojčenie. V tento deň sa u nás usku-

točnila voľná beseda na tému Moje skúse-
nosti s dojčením, pod vedením dobrovo-
ľnej poradkyne pre dojčenie, Mgr. Silvie
Krišákovej, pracovníčky CVČ. Potešila nás
účasť známych aj neznámych mamičiek,
ktoré k nám zavítali spolu so svojimi bábät-
kami, ale aj tých, ktoré svoje dieťatko nosia
zatiaľ pod srdcom. K dispozícii boli knihy,
informačné letáky, fotografie, ale aj vlastné
skúsenosti zúčastnených. Je nám už dobre

Veveričkine tajomstvá
Súčasťou Dňa Zeme bolo aj súťažnozá-

bavné prírodovedné podujatie Veveričkine
tajomstvá, ktorého sa zúčastnilo 107 detí
zo školských klubov II., III., IV. ZŠ a deti
Špeciálnej základnej školy internátnej
(ŠZŠI) v Senici. Trojica súťažiacich mala
prejsť jedenástimi stanovišťami, na ktorých
ich čakali rôzne úlohy, napríklad zoradiť
podľa poradia tégliky od jogurtov (veverič-
ka bola smutná, že ich tam odhodili zlé
deti), čím vzniklo heslo, za ktoré získali
body.  Ďalej určovali názvy vtákov, lieči-
vých rastlín podľa obrázkov či naučili sa
naspamäť básničku o nechtíku lekárskom...

Súťaž bola vyhodnotená v 3 skupinách
a čas zohral dôležitú úlohu.  V prvej skupi-
ne vyhrali 1. miesto: Toth, Mižalková, Kollár
(III. ZŠ), získali 28 bodov, 2. miesto: Denis
Jakáb, Martin Jediný, Jakub Jediný (IV. ZŠ),
27 bodov, 3. miesto: Burajová, Viteková,
Burajová (IV. ZŠ), získali 25 bodov

Víťazi 2. skupiny boli:  1. miesto: Čer-
nek, Truban, Krištof (IV. ZŠ), 28 bodov, 2.
miesto: Majko Jablonický, Martin Rehúš (II.
ZŠ), získali 27 bodov, 3. miesto: Mihoková,
Štefanovičová, Mikulová (III. ZŠ), získali 26
bodov

Do tretej skupiny boli zaradené deti zo
ŠZŠI, kde jediné dve súťažiace zísali krás-
nych 18 bodov a vyhrali bezkonkurenčne
1. miesto. Ich mená sú Eva Polakovičová a
Darina Durcová.

Všetkým výhercom blahoželáme. Po-
ďakovanie patrí aj pomocníčkam a pomoc-
níkom, ktorí prispievali k dobrému priebe-
hu súťaže. Ing. Lenka Ráčková

Hliadky mladých zdravotníkov
Areál Domu humanity na Kalinčiakovej ulici 20. mája ožil detským džavotom. Územný

spolok Slovenského Červeného kríža Senica zorganizoval totiž súťaž Hliadok mladých
zdravotníkov zo 7 základných škôl Senického, Skalického a Myjavského okresu. Cieľom
bolo, aby si žiaci v kategórii I. a II. stupeň preverili svoje schopnosti a znalosti pri poskyto-
vaní pomoci druhým, ale i pri ochrane vlastného zdravia.

Súťažné otázky  z praktického poskytovania prvej pomoci i teoretických  vedomostí
dopĺňali testy zo zdravovedy a poznávanie liečivých rastlín. Medzi Hliadkami  mladých
zdravotníkov z I. stupňa si prvenstvo odniesli žiaci z Vrboviec. Na 2. a 3. priečke sa
umiestnili  žiaci zo Sobotišťa a II. ZŠ v Senici. Medzi 5 družstvami II. kategórie boli najlep-
ší žiaci  zo ZŠ Lakšárska Nová Ves pred ZŠ Sekule – Moravský Svätý Ján A a ZŠ Sobotište.
Na regionálnom kole v Komárne reprezentovala ÚS SČK Senica škola z Lakšárskej Novej
Vsi. Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov prispieva aj k popularizácii SČK, ktorý má na
území spomínaných 3 okresov 5 260 členov. bar

Moje zelené mesto 
Pod týmto názvom občianske združenie

Mladí zelení Slovenska a Záhorské osvetové
stredisko Senica vyhlásili výtvarnú súťaž pre
deti materských a základných škôl. Podnet
k súťažnej téme sa dlho hľadať nemusel.
V období prebúdzajúcej sa zelene hádam
každého poteší pohľad na znovunavracajú-
ci sa život za oknami našich príbytkov. I keď
sa na takýto obrázok pozeráme radi,
možno i kvôli každodenným starostiam si
nestačíme povšimnúť mnohé maličkosti
postupne meniace ráz nášho mesta. Osloviť
sme sa rozhodli tých najmenších. Z ich
pohľadu na prírodu, prenesených do prác,
môžeme veľa vyčítať. Deti do súťaže posla-
li 86 prác. Porota vybrala:
I. kategória: Materské školy: Marienka
Karásková IX. MŠ, Bruno Polák IX. MŠ, Paťka
Čederlová XI. MŠ, Peťka Štefková XI. MŠ
II. kategória: I. stupeň ZŠ: Martina
Sališová II. ZŠ, Barborka Parčiová II. ZŠ,
Patrícia Hanjiková II. ZŠ, Klaudia Zichová II.
ZŠ, Eva Chocholáčková II. ZŠ
III. kategória: II. stupeň ZŠ: Michaela
Reháková II. ZŠ, Eva Rýzková II. ZŠ, Lucia
Mullerová, II ZŠ, Patrícia Škodová I. ZŠ,
Kristína Burdová I. ZŠ, Zuzana Sopóciová I.
ZŠ, Nina Tytykalová II. ZŠ
Osobitná cena: Kolektívna práca detí III.
oddelenie III MŠ, Kolektívna práca II. roční-
ka ŠKD I. ZŠ
Výstava po prezentácii v CVČ Senica je otvo-
rená od 31. mája do 11. júna v London Café.

Alena Pienčíková,  predsedníčka MZS

známe, prečo je dôležité dojčiť. Veď pos-
úďte sami:
* materské mlieko je najkvalitnejšou potra-
vou pre dieťa
* dojčené deti sú zdravšie a bystrejšie
* dojčením chránime aj svoje vlastné zdra-
vie
* dávame dieťatku najavo, že ho ľúbime
* šetríme námahu, čas a peniaze

Dozvedeli sme sa o dojčení nedonose-
ného dieťatka, tvorbe materského mlieka,
povedali si 10 zásad, ktorých dodržiavanie
vedie k úspešnému dojčeniu. Hľadali sme
možnosti zvládnutia najčastejších problé-
mov v období dojčenia, zmienili sa
o uskladňovaní materského mlieka.
Nezabudli sme na výživu matky, ani dojče-
nie počas jej ochorenia, či choroby dieťaťa.
Mamina krásnych synčekov-dvojčiat nám
porozprávala o svojich radostiach a stras-
tiach... Kto prišiel, určite neľutoval.
A v dnešnej uponáhľanej dobe je obeta-

vosť matky tak nesmierne dôležitá...
Blíži sa koniec školského roka a našou

bodkou za plnohodnotne prežitými týždňa-
mi v klube bude ešte jedna beseda. V piatok
4. júna o 10. hod. sa opäť stretneme s psy-
chologičkou, Mgr. Hankou Bzdúškovou
a máme sa na čo tešiť. Čaká nás rozprávanie
o súrodeneckých vzťahoch a košteláciách.
Tak neváhajte a príďte...!

Mgr. Silvia Krišáková
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DANONE –
Pohár národov

Dňa 21. apríla sa tréner Alojz
Polakovič z III. ZŠ so svojimi zverencami
zúčastnili futbalového turnaja Danone –
Pohár národov.

Okresné kolo tejto futbalovej súťaže
bolo zorganizované na ihrisku v Rybkách
a zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktoré sa
umiestnili v nasledovnom poradí: 1. mies-
to  III. ZŠ,  2. miesto ZŠ Čáry, 3. miesto ZŠ
Šaštín, 4. miesto  ZŠ Dojč

Chlapci III. ZŠ Senica  získali 1. miesto
a postup do krajského kola. Hrali v zlože-
ní: Majo Demo, Rado Drápal, Ján Chvála,
Erik Jurica, Lukáš Matuský, Dominik
Sekáč, Dominik Štora, Bruno Tipan, Patrik
Totka, Rado Velický, Samuel Zubálik.

Ľ. F. 

Žiacke knižky podľa 
S. Flajžíkovej 

Štatistiké a evidenčné vydavateľstvo
tlačív, a.s., ktorá pripravuje pre žiakov
a študentov  rôzne pomôcky, vypísala už
4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
o najlepší grafický návrh obálky žiackej
knižky. Nakoľko sa tejto súťaže už tradič-
ne zúčastňujeme, na hodinách výtvarnej
výchovy sme opäť „zapli“ ilustrátorské
schopnosti a na súťaž sme sa zodpoved-
ne pripravovali. Tento rok nebola na
výtvarné spracovanie stanovená téma,
žiaci mohli pracovať na ľubovoľnú tému,
a tak kreslili a maľovali to, čo sa im naj-
viac páči. Do súťaže sme zaslali 15 naj-
krajších prác (počet bol organizátormi
obmedzený na 10 prác).

Dňa 27. apríla sme boli nadšení, preto-
že naša žiačka z 8. D triedy výtvarnú
súťaž vyhrala. Je ňou Soňa Flajžíková,
ktorá získala 1. miesto. Získala nielen toto
ocenenie, ale aj finančnú odmenu pre
školu v hodnote 10 000 Sk na nákup
výtvarných pomôcok a jej návrh bude
vytlačený na žiackych knižkách. Do súťa-
že sa na Slovensku zapojilo 369 škôl
a 1540 žiakov.

Mgr. Eva Banárová
učiteľka III. ZŠ

Verejné čítanie 

V čítaní je poznanie
Čitateľské návyky sa u dieťaťa vytvárajú

už v predškolskom veku, keď pomenúva
obrázky, rozpráva o nich, keď mu počas
dňa i na dobrú noc číta blízka osoba, ale aj
keď vidí, že v rodine je kniha vítaným
priateľom. V prvej triede spozná všetky
písmená abecedy, dokáže ich poskladať
do slabík i viet. V druhom ročníku je už
všetka snaha učiteľa upriamená na to, aby
sa žiak stal vyspelým čitateľom, ktorý číta
plynulo, s porozumením, ale hlavne
s radosťou a láskou ku knihe.

V III. ZŠ si naši druháci do začiatku
mája prečítali okrem povinného učiva
daného vyučovacím  plánom aj tri mimo-
čítankové tituly: Futbal s papučou od D.
Heviera, Danka a Janka od M. Ďuríčkovej
a Rozprávky o psíčkovi a mačičke od J.
Čapka. Na základe týchto čitateľských
skúseností som mohla 6. mája uskutočniť
zaujímavú dvojhodinovku čítania, ktorú
som nazvala Verejné čítanie - v čítaní je
poznanie. Táto akcia bola zvláštna nielen
samotnou náplňou, ale aj tým, že sa jej
zúčastnilo takmer sto žiakov druhého roč-
níka v upravených priestoroch školskej
jedálne.

V úvodnej časti sa každá trieda pred-
stavila dramatizáciou z ľubovoľnej spoloč-
ne prečítanej knihy. Po každej mali žiaci
určiť názov i autora, mená ďalších hlav-
ných i vedľajších postáv, poprípade pre-
rozprávať nasledujúci priebeh deja. Deti
mohli vidieť Danku a Janku ako mastia člo-
viečikovi z budíka nožnice, ktorými strihá
čas. Sledovali ako Psíček a Mačička piekli
tortu, ktorú zožral zlý pes alebo ako sa
prekáral Výkričník s Otáznikom.
Započúvali sa do veršov o nezbednom
Čimovi a o Knižke. Aby boli zapojení všet-
ci žiaci, celá dvojhodinovka bola popret-
kávaná hádankami, čítalo sa v knižnici
z kníh do mikrofónu, súťažilo sa v kvíze
i v maľovanom čítaní. Hľadal sa najlepší
básnik, ktorý pohotovo dokáže nájsť rým
k danému slovu alebo správnym slovom
doplniť verš. Na záver deti kreslili a samoz-
rejme, tí najlepší lúštitelia, básnici, herci
i spisovatelia boli odmenení knihami, ktoré
im venovalo občianske združenie Škola
deťom pri III. ZŠ. Druhé a tretie miesta boli
"sladké", no a všetci zúčastnení žiaci dosta-

li malú drobnosť, ktorú tejto akcii venova-
la Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

Aj keď pre slovenskú literatúru bol toh-
toročný marec smutný (zomrela M. Ďuríč-
ková i H. Zelinová, významné spisovateľky
detskej literatúry), verím, že v dnešnom
pretechnizovanom svete naše deti i ďalšie
generácie nestratia záujem o knihu,
nestratia záujem čítať pretože V ČÍTANÍ JE
PREDSA POZNANIE...

Mgr. Tatiana Dudášová
učiteľka 2. ročníka v III. ZŠ

Čo ukrývali Dni detskej knihy?

Veľa radosti 
mnohým deťom

Už viac ako desať rokov organizuje
Záhorská knižnica pre svojich najmladších
používateľov - Dni detskej knihy. Pod
týmto jednoduchým názvom sa skrýva
celý diapazón podujatí,   hier i zaujímavých
stretnutí. I prostredníctvom týchto aktivít
sa knižnica usiluje o integráciu do školské-
ho i mimoškolského vzdelávania detí, o
začlenenie sa do procesov nekomerčnej
kultúry v meste, o podporu čítania,
o návyk na zmysluplné využívanie voľného
času v priestoroch kultúrnej inštitúcie.
Preto niektoré z podujatí boli organizova-
né i priamo v knižnici - výstavky výtvarných
prác tematicky vychádzajúcich z prečíta-
ných kníh, cyklus stretnutí Poďme spolu do
knižnice, prezentácia publikácii o prírod-
ných zaujímavostiach Záhoria spojená
s premietaním videokazety Chráňme si
Záhorie atď.

V priestoroch Mestského kultúrneho
strediska sa žiaci 3. ročníkov ZŠ, ŠZŠI
a ŠMŠI stretli  so spisovateľom - jubilantom
Jozefom Pavlovičom na dopoludní nazva-
nom Farebný svet Jozefa Pavloviča.
V rámci podujatia okrem besedy so spiso-
vateľom vyhodnotili 106 súťažných výtvar-
ných prác a spolu si pozreli dramatizáciu
rozprávky TREST v podaní  žiakov ZUŠ
v Senici vedených pani učiteľkou Š.
Jánošovou. 

Medzi pravidelných návštevníkov kniž-
nice patria i deti zo senických materských
škôl. Vedúca oddelenia pre deti pani
Terézia Pöštényiová v spolupráci s jednotli-
vými učiteľkami citlivým prístupom, jedno-
duchým výkladom, no zároveň pútavo
približuje a predstavuje najmenším pestrý
svet knihy, čaro rozprávky, kúzlo príbehu.
Získava si tak svojich vďačných budúcich
čitateľov. Mnohým z nich bol venovaný
posledný z tohtoročných Dní detskej knihy
v priestoroch Základnej umeleckej školy,
na ktorom sa veľa rozprávalo o rozpráv-
kach, hodnotili sa výkresy s kresbičkami
Maťka a Kubka a hralo sa divadielko
O kozliatkach a Linde - mačke záhradnej.
Veríme, že tak ako po minulé roky i tento
ročník Dní detskej knihy priniesol veľa
radosti mnohým deťom. A to všetko nielen
vďaka knihám a knižnici, ale i sponzorom
podujatia - Mestskému úradu, COOP
Jednote Senica, Senickej mliekárni, a. s.
a týždenníku TH Extra. 

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice



7

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 5/2004

Oslava Dňa matiek
Príjemné stretnutie sa uskutočnilo

v Dome kultúry Senica 9. mája. Okresná
organizácia strany SMER v Senici pripravila
kultúrne popoludnie pre ženy, mamičky
a babičky.  Populárny spevák Róbert Kazík
svojimi piesňami a úprimným vyznaním
ženám  - matkám urobil všetkým prítom-
ným radosť v srdci. Jeho vyznanie bolo
také úprimné, že nejednej z prítomných
dám sa objavila v očiach slzička šťastia
a dojatia. Okrem Róberta Kazíka účinkova-
li v programe aj speváčka Miroslava
Klimentová a ľudový rozprávač strýc
Izidor.

V závere programu sa uskutočnila auto-
gramiáda, pri ktorej sa viaceré dámy odfo-
tografovali s obľúbeným spevákom.

Organizátori podujatia boli veľmi spo-
kojní s tým, že podujatie sa vydarilo a ľudia
odchádzali z Domu kultúry nadšení.

M. Bezdeková

Podvečer 
s Honzou Nedvědem 

Po roku (2. mája) sa Senica zasa dočka-
la vystúpenia folkovej legendy Honzu
Nedvěda a jeho sprievodnej skupiny
Příbuzní. Hoci vonku bola prvá letná
búrka, stovkám poslucháčov v Dome kul-
túry to náladu nepokazilo. Práve naopak,
Honza Nedvěd im umožnil zaspomínať si
na najväčšie hity Podvod, Stánky, Růže
z papíru a ďalšie, popretkávané novými
pesničkami, ktoré určite kvalitou za nimi
nezaostávali. Krásne boli najmä pesničky
spievané niekoľkostočlenným zborom,
vytvoreným nadšenými divákmi. Veľký
ohlas mali aj pesničky Příbuzných, najmä
osobitnou poetickosťou  a čistotou preja-
vu. Len potvrdzovali, že jablko nikdy
nespadne ďaleko od stromu. Všetci sa
spontánne zabávali a dve hodiny koncertu
rýchlo ubehli. Ani prídavky nemohli uspo-
kojiť spokojných divákov, ktorí sa len
veľmi neradi rozchádzali, lebo vypočuté
pesničky všetkým na chvíľu priblížili nála-
du okolo táborákov, či posedenie v kruhu
kamarátov. 

Anna Chvosteková Senica 

Zaslúžime si 
PRÁZDNINY... 

Jún je pre každé-
ho školáka vytúže-
ným mesiacom.
Veď sa blížia chvíle
voľna, oddych, bez-
starostné dni. Kým
však osirejú triedy
a žiaci sa rozpŕchnu
na prázdniny, patrilo

by sa zrekapitulovať desať mesiacov škol-
skej práce, obzrieť sa na každodenné
dopĺňanie mozaiky poznávania, na rôzne
aktivity či súťaže.

Na „Dvojke“ sa toho stalo naozaj veľa.
Pre žiakov pedagógovia zorganizovali
exkurzie zamerané na spoznávanie histórie
a osobností, uskutočnili sa školy v prírode
(Liptovský Ján, Kežmarské Žľaby, Brezová
pod Bradlom), samozrejmosťou boli
návštevy výchovných koncertov, divadel-
ných predstavení (Trnava, Nitra, Bratislava). 

Prváci v Záhorskej knižnici. V máji sa
naši prváci zúčastnili slávnostného ukonče-
nia cyklu o poznávaní práce knižnice,
o vzniku knihy, o tvorbe spisovateľov či
spoločného čítania knihy M. Grznárovej
Maťko a Kubko. Deti sa zapojili i do výtvar-
nej súťaže a čo je hlavné, stali sa najmladší-
mi čitateľmi knižnice.

Žiacky parlament. K aktivitám žiackeho
parlamentu patrí organizovanie zberu pa-
piera, pravidelné vysielanie školského roz-
hlasu, príprava karnevalu, Mikuláša či obľú-
bená akcia Dnes učím ja na Deň učiteľov,
keď sa deviataci stávajú „učiteľmi". Neza-
búda sa ani na Deň narcisov, Deň Zeme
(sadenie stromčekov), Deň detí, už tradičná
olympiáda v netradičných športoch atď.

Bláznivý apríl plný súťaží. Úžasný nápad
sa podarilo zrealizovať v apríli. Celý mesiac

bol plný rôznych súťaží, žiaci si mohli
vybrať tú, ktorá sa im páčila a víťazi dostali
i drobné ceny. Súťažilo sa v stavaní z lega,
maľovali sa kraslice, vymýšľali účesy, bojo-
valo sa v hre Človeče nehnevaj sa, tvorili sa
výtvarné diela, spievalo sa v DO-RE-MI,
hralo sa Pexeso, veľmi úspešné boli Školo-
viny-Vilomeniny i voľba Miss a Boy.

Herňa pre deti. Je dôležité, aby hlavne
menšie deti mohli po vyučovaní zmyslupl-
ne využívať čas. Dá sa to v školskom klube
detí. Za pomoci žiakov (darované hračky
a knihy) i za podpory rodičov (Hučkovci,

ww
w.zs

2senica.sk

Šmidovci, Slezákovci) či poskytnutia spon-
zorstva od spoločnosti Vitana, s. r. o. sa
podarilo zriadiť herňu, kde sa budú deti
určite dobre cítiť. 
Pohľad na nástenku našich úspechov:
- výtvarné súťaže:
Príroda a zvieratá nášho kraja: Hana
Fodorová, Katarína Lisická, Petra Hučková,
Daniel Kaleta
Moje zelené mesto: Martina Sališová, Eva
Chocholáčková, Nina Tytykalová, Barbora
Parčiová, Michaela Reháková, Patrícia
Hanjiková, Eva Rýzková, Klaudia Zichová,
Lucia Müllerová
- Hurbanov pamätník: Eva Rýzková (3. m. -
reg.)
- Matematická olympiáda: Lucia Wenyová
(1. m. - reg.)
- Pytagoriáda: Kristína Morávková (1. m. -
okr.), Simona Kruppová (2. m. - okr.), Lukáš
Polák (2. m. - okr.), Miroslav Rýzek (3. m. -
okr.), Martin Horňák (2. m. - okr.), Radka
Koprlová (8. m. - okr.)
- Geografická olympiáda: Lukáš Polák (2.
m. - okr., 8. m. - kraj.)
- Olympiáda v anglickom jazyku:
Dominika Kňazovičová (3. m. - okr., 6. m. -
kraj.)
- Goetheho pamätník: Stanislav Otépka (1.
m. - okr.), Zuzana Lišková (2. m. - okr.)
- Literárna súťaž Radlinského Kúty: Soňa
Krúpová
- Športové súťaže: vybíjaná - žiačky (3. m. -
okr.), volejbal - žiaci (2. m. - okr.), hádzaná -
žiaci (3. m. - okr.), volejbal - žiačky (3. m. -
okr.), malý futbal - žiaci (2. m. - okr.), streľba
zo vzduchovky - dievčatá (1. m. - okr.), streľ-
ba zo vzduchovky - dievčatá (2. m. - kraj.)
- Súťaž mladých zdravotníkov (3. m. -
územ.)

Namiesto bodky pár faktov:
- školské noviny Občasník
- „Dvojka“ - škola podporujúca zdravie
- budovanie novej počítačovej učebne
- krúžková činnosť (mladí zdravotníci,

ochrancovia prírody, aranžovanie, výtvar-
ný, počítačový, literárny, folklórny, športo-
vý, strelecký...)

- úspešné prijímacie skúšky (umiestnenie
žiakov končiacich povinnú školskú
dochádzku)

- kultúrne programy pre mesto
- účasť v televíznom programe Super chyty
- spolupráca s kultúrnymi inštitúciami

v meste (DK, Záhorská galéria, Záhorská
knižnica...)

Zaslúžime si prázdniny? Áno!
M.V., II. ZŠ
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Máme veľa talentov
Recitačné súťaže majú v meste Senica

a v okrese vysokú umeleckú úroveň,
o čom svedčí i fakt, že naši recitátori tak-
mer každoročne vyhrávajú krajské kolá
a prezentujú sa na najvyšších fórach -
celoštátnych prehliadkach. V uplynulom
roku takýto úspech dosiahli Seničania
Samuel Židek a Mária Danadová, ktorí sa
dolnokubínskemu publiku predstavili
v centre Oravy na najstaršej a najprestíž-
nejšej súťaži v umeleckom prednese poé-
zie a prózy 49. ročníku Hviezdoslavovho
Kubína, kde Mária Danadová získala vo
svojej kategórii veľmi pekné 2. miesto.

Cieľom nového ročníka súťaže je opäť
vyhľadávať v základných a stredných ško-
lách talentované deti a študentov, viesť
ich k samostatnej tvorivej činnosti, vytvá-
rať priestor na ich prezentáciu a prispie-
vať k účelnému a efektívnemu využívaniu
ich voľného času.

Okresná súťaž 36. ročníka Hurba-
novho pamätníka sa uskutočnila 27. aprí-
la v priestoroch ZUŠ v Senici za účasti 20
detí ZŠ, víťazov združených súťaží Senica
- mesto, Senica - okolie a Kúty a 7 štu-
dentov stredných škôl, reprezentatov
Gymnázia, Obchodnej akadémie a ZUŠ
v Senici. Príjemným obohatením boli
vystúpenia 3 skupín detského recitačné-
ho kolektívu Zádrapky, pracujúceho pri
ZUŠ. V réžii Štefánie Jánošovej zahrali
zádrapkári dve predstavenia. Za rozpráv-
ku M. Zinnerovej, Linda - mačka záhrad-
ná, im odborná porota udelila 3. miesto
a za inscenáciu Trest autorov D. Š.
Zámostského, M. R. Martákovej, J.
Andela, P. O. Hviezdoslava a D. Heviera
2. miesto. Rovnako 2. miesto získala
v súťaži ďalšia skupina súboru Zádrapky
za Rozprávku z červenej ponožky, ktorú
s deťmi režijne pripravila Iveta Fodorová.
Rozprávka z červenej ponožky a Trest
postúpili na krajskú súťaž v tvorbe det-
ských recitačných kolektívov do Trnavy.
Z recitátorov si účasť v krajskej súťaži
vyrecitovali Vanesa Sládečková, Martin
Mikuš, Katarína Brožková, Ján Jozéfek,
Ján Hyža (ZUŠ Senica), Dominika
Hoferková, Ľubica Michalicová (Gymná-
zium Senica), Denis Závadský, Michal
Ondruš (ZŠ Cerová) a Klaudia Vachová
(ZŠ Koválov) a budú sa o priazeň odbor-
nej poroty i publika na Hollého pamätní-
ku uchádzať v dňoch 9. a 10. júna.

Poďakovanie Záhorského osvetového
strediska v Senici, ako hlavného organizá-
tora podujatia, patrí všetkým zúčastne-
ným recitátorom, členom detských reci-
tačných kolektívov, ich pedagógom, ako
aj Mestu Senica, ZUŠ v Senici, Záhorskej
knižnici v Senici, Krajskému školskému
úradu v Trnave, vydavateľstvu Arkus
v Senici, Coop Jednote Senica a firme
Erprint zo Senice, vďaka ktorým môžu
mladí ľudia rozvíjať svoje záujmy a nada-
nie a reprezentovať nielen seba, ale aj
svoju školu, mesto a okres na krajských
a celoštátnych súťažných prehliadkach.

Jaroslava Slezáková

Jediný Záhorák 
na kandidátkach do EÚ
parlamentu  

JUDr. Jaroslav
Riha, 57 ročný
právnik z Holíča, je
jediným kandidá-
tom na post euro-
poslanca zo
Záhoria. Takýmto
p r e k v a p i v ý m
výsledkom skončil
náš prieskum na
oficiálnych kandi-
dátkach všetkých

politických strán a hnutí v nadchádzajúcich
voľbách do Európskeho parlamentu.
Erudícia JUDr. Jaroslava Rihu je známa
v jazykovej oblasti už dávno. Tento člen
sociálnej demokracie vie plynule anglicky,
nemecky i rusky a je na 7. mieste kandidát-
ky strany SMER.

Pán Riha, ste jediný zo Záhoria na 17
kandidátnych listinách spomedzi 187 kan-
didátov do Európskeho parlamentu. Ne-
dávno sa stalo niekoľkým našim špičkovým
politikom, že nevedeli druhú slohu našej
hymny. Na ňu sa vás pýtať nebudeme, ale
môžete niekoľkými vetami povedať niečo
o histórii, symboloch a inštitú-ciách EÚ,
ktorej členmi sme sa stali 1. mája 2004?

- Za zrod myšlienky vytvorenia EÚ sa
považuje prejav francúzskeho ministra
zahraničných vecí Róberta Schumana z 9.
mája 1950, ktorý viedol k založeniu
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.
Cieľom bolo zabezpečiť mier, prosperitu
a novú budúcnosť pre Európu (preto je aj 9.
máj Dňom Európy). EÚ nabrala dnešnú
podobu 1. novembra 1993 a Slovensko
požiadalo o vstup do EÚ 27.6. 1995. EÚ má
dnes 25 štátov a na jej území žije približne
455 miliónov obyvateľov. 

Symbolmi EÚ sú zástava a hymna.
Zástava je modrá s 12 zlatými hviezdami
a bola uznaná za symbol v roku 1985.
Modrá farba je farbou Európy, 12 hviezd
symbolizuje 12 mesiacov v roku a kruh je
symbolom jednoty.

Hymna je melódia 9. symfónie L. von
Beethovena  z roku 1823 a je to Óda na
radosť, ktorej text napísal F. Schiller. Hymna
je len hraná (t.j. bez slov), čo znázorňuje,
že hudba zbližuje národy.
Hlavné inštitúcie EÚ sú:  
- Európska rada – pozostáva zo šéfov

členských vlád, prijíma všetky európske
normy, rozhodnutia prijíma buď jedno-
myseľne alebo „kvalifikovanou väčšinou"

- Európsky parlament – právomocou EP je
spolu s Radou spolurozhodovať o väčši-
ne otázok týkajúcich sa EÚ

- Európska komisia – je akási „vláda" EÚ,
komisia nerozhoduje, ale pripravuje
a predkladá návrhy noriem EÚ

- Európsky súdny dvor – skladá sa zo
sudcov, porovnáva právo EÚ s právom
štátov EÚ, právna norma EÚ má vyššiu
silu ako norma národná

- Európsky dvor audítorov – kontroluje
narábanie s financiami EÚ
V čom vidíte prínosy vstupu do EÚ

a v čom riziká ?

- Prínosom je, že sa SR pripojila k naj-
väčšiemu ekonomickému zoskupeniu na
svete, čo prinesie rast výroby, investícií,
obchodu. Slovensko sa stalo súčasťou jed-
notného veľkého trhu. Bude sa podieľať na
spolurozhodovaní, čo umožní zohľadniť
slovenské zvláštnosti, či problémy. Rizikom
je, že slovenské firmy budú vystavené
veľkej konkurencii, budú sa musieť podria-
diť komplikovaným pravidlám EÚ a niekto-
ré nemusia prežiť. Čiastočne sa zvýši aj
byrokracia.

Prečo si myslíte pán doktor, že občania
majú ísť voliť ?

- Rozhodnutia EÚ majú vplyv na náš kaž-
dodenný život. Teraz máme príležitosť roz-
hodnúť o tom, kto nás bude zastupovať,
kto bude presadzovať naše záujmy, v akej
Európe budeme žiť. Náš hlas bude rozho-
dovať o našej európskej budúcnosti. NS

VYBRANÉ 
zo školskej kroniky
(O Lacovi  Novomeskom)

Piataci, ktorým som sa stala triednou
učiteľkou v školskom roku 1977/78, dlho
rozmýšľali po akej významnej osobnosti by
pomenovali svoj pioniersky oddiel.

Pretože sa blížilo prvé výročie smrti blíz-
keho človeka - Seničana, básnika, novinára
- Laca Novomeského, rozhodli sa oddiel
pomenovať po ňom.

Rozdelili si úlohy. Jedna družina dostala
za úlohu ísť vyhľadať hrob rodičov Laca
Novomeského na senický cintorín, druhá
družina obstarávala obrázkový materiál a
tretia družina mala priniesť z okresnej kniž-
nice diela, ktoré básnik napísal. 

Najbližšia schôdzka bola venovaná
návšteve hrobu rodičov básnika. K pomníku
pionieri položili kytičky kvetov, predtým
však okolie hrobky vyčistili. V triednej vitrín-
ke sa zjavili knihy z domácich knižníc. 

Do programu ďalšej pionierskej schôdz-
ky sme zaradili úryvky z básnickej zbierky
Do mesta 30 minút.
Dôveryhodne zapôsobili verše:
Dobrý deň!... i vám karavána
Karpát na obzore...
... tomu hradu v diaľke,
ktorý trčí zrazu jak zub pokazený...
pretože Karpaty na obzore takmer denne
žiaci vidia z oblokov školy, za Senicou zase
vypínajúcu sa zrúcaninu hradu Branč. Keď
sa pionieri podrobne oboznámili so životo-
pisom národného umelca Ladislava
Novomeského, vedenie pionierskej skupi-
ny im povolilo pomenovanie oddielu na
slávnostnom oddielovom zhromaždení.

Mária Slivková, 
učiteľka v.v. I. ZŠ Senica

Uzávierka súťaže 
30. júna je posledný termín na odovzda-

nie prác do autorskej súťaže Literárna
Senica Ladislava Novomeského. V jej XVIII.
ročníku sú vypísané 3 kategórie: pre žiakov
5. –9. ročníkov ZŠ a osemročných gymná-
zií, študentov stredných škôl a študentov
vysokých škôl a ostatných dospelých.
Súťaž organizuje Záhorská knižnica Senica,
kam treba súťažné práce poslať. bar
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2004 rozhodol o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa usku-

točnia podľa čl. 89 ods.2 písm. f/ Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parla-
mentu v znení zákona č.515/2003 Z.z. 

Voľby sa uskutočnia  v nedeľu 13. júna od 7. do 22. hod. Volič po príchode do volebnej miestnosti  preukáže svoju totožnosť a po
zázname v oboch rovnopisoch  zoznamu voličov vydá  okrsková volebná komisia  voličovi prázdnu obálku  a 17 hlasovacích lístkov.
Po tom, ako volič prevzal obálku a hlasovacie lístky, vstúpi do priestoru určeného na úpravu  hlasovacích lístkov. V tomto priestore
vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac
u jedného z kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.   

V týchto voľbách budú voliči rozhodovať o zastúpení 14 poslancov v Európskom parlamente. Kandidátnu listinu mala možnosť podať
politická strana registrovaná podľa osobitného zákona (Zákon č. 421/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnu-
tiach  v znení neskorších predpisov.) prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch najneskôr 65 dní predo dňom volieb
zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie. Politické strany sa mohli taktiež dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny a utvoriť
koalíciu. Na základe stanovených zákonných podmienok Ústredná volebná komisia zaregistrovala 17  oprávneným subjektom kandi-
dátne listiny.

Prípravu a realizáciu volieb do Európskeho parlamentu na Mestskom úrade v Senici zabezpečuje  oddelenie organizačné a vnútornej
správy. Pre uskutočnenie volieb je v meste vytvorených 17 okrskov, ktoré sú totožné s okrskami pri voľbe prezidenta SR. Do okrsku je
spravidla zahrnutých 1 000 voličov. V každom okrsku bude pracovať volebná komisia. Do komisie mohla každá politická strana alebo
koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  delegovať jedného člena a jedného náhradníka. V našom meste túto možnosť vyu-
žili: KSS, Slobodné fórum, ĽS-HZDS, ANO, SMER, Občianska konzervatívna strana, KDH, SDKÚ a koalícia HZD a ĽÚ. 

Stretnutie komisií sa uskutočnilo 20. mája 2004 na Obvodnom úrade v Senici, kde okrem zloženia sľubu, voľby predsedu a pod-
predsedu bolo uskutočnené i školenie k danej problematike. Na MsÚ je vytvorená námietková miestnosť, kde sa každý volič môže infor-
movať o zapísanív stálom zozname voličov, požiadať o vydanie voličského preukazu, ak sa v čase volieb nebude  zdržiavať na adrese
trvalého pobytu. Voličský preukaz umožňuje voliť v hociktorom okrsku na území Slovenskej republiky. Na adresu trvalého pobytu bude
každému voličovi doručený zoznam zaregistrovaných kandidátov ako i informácia, v ktorej bude uvedený čas konania volieb, volebný
okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Oznámenie bude obsahovať i upozornenie na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preuka-
zom totožnosti a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Občania mesta budú o voľbách informovaní prostredníctvom videotextu TV SEN,
internetovej stránky mesta, úradnej tabule, vitrín MsÚ, Našej Senice.

Všeobecne záväzným nariadením boli v meste určené plagátovacie plochy na predvolebnú kampaň, ktoré budú na Námestí oslobo-
denia. Každá politická strana a koalícia bude mať rovnakú plochu na propagovanie svojich kandidátov.

Zoznam volebných okrskov v meste Senica pre voľby do Európskeho parlamentu :

Okrsok č. 1  MsV Čáčov, Čáčov súp. č. 103
Čáčov

Okrsok č. 2  II. Materská škola,  Kalinčiakova 294/1
Hviezdoslavova 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48,
470/50, Kalinčiakova

Okrsok č. 3  II. Materská škola, Kalinčiakova 294/1
Palárikova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 4  Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia
11/17
Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17,
313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33,
317/39, 318/41, 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 324/53, 471/40,
471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, 474/30, 476/20,
482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1562/61A,
1563/32A, Priemyselná, Štúrova

Okrsok č. 5  Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia
11/17
Hurbanova, Kolónia, Ružová, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6,
Továrenská

Okrsok č. 6  Gymnázium, Dlhá 1037/12
Robotnícka ulica

Okrsok č. 7  Gymnázium, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Bernolákova, Dlhá, Jabloňová, Jasmínová,
Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Sládkovičova, Smreková, Stromová, Školská,
Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 8  Špeciálna základná škola internátna, Brezová 840/1
Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora,
Moyzesova, Okružná, SNP

Okrsok č. 9  Špeciálna základná škola internátna, Brezová 840/1
Bottova, D. Suroviny, H. Suroviny, Hlbocká cesta, Košútovec, Nám.
Oslobodenia, Štefánikova 725/8, 725/10, 725/12, 725/14,
725/16, 725/18, V. P. Tótha, Vajanského

Okrsok č. 10  II. Základná škola, Komenského 959/3
Hollého, Komenského

Okrsok č. 11  II. Základná škola, Komenského 959/3
Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51,
707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 712/71,
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34,
720/36, 721/26, 722/24, 723/22, 724/20, 1435/74, 1441/79

Okrsok č. 12  Dom penzión pre dôchodcov, Štefánikova 1377/77
S. Jurkoviča 1204/22, 1204/24, 1204/26, 1204/28, 1205/30,
1205/32, 1205/34
Štefánikova 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23,
704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 1377/77,
1559/52B

Okrsok č. 13  III. Základná škola, Sadová 620/5
J. Mudrocha, Sotinská 694/2, 1345/23, 1345/25, 1345/27,
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13

Okrsok č. 14  III. Základná škola, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1210/64, 1349/102, 1349/104,
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sotinská
1475/15, 1475/17, 1475/19

Okrsok č. 15  IV. Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča 1202/8,
1202/10, 1202/12, 1203/14, 1203/16, 1203/18, 1203/20,
1206/36, 1206/38, 1206/40, 1206/42, 1206/44, 1206/46,
1208/54, 1208/56, 1208/58, 1208/60, Sadová, Sotinská 1373/5,
1373/7 

Okrsok č. 16  IV. Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74,
1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, Rovenská, S. Jurkoviča
1207/48, 1207/50, 1207/52

Okrsok č. 17  Kultúrny dom, Kunov súp. č. 64
Brestové, Kunov

Mgr. Ľubica Lesayová, vedúca org. oddelenia MsÚ 
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AAAA kkkkoooo  nnnneeeebbbbyyyyťťťť   ooookkkkrrrraaaaddddnnnnuuuuttttýýýý   nnnnaaaa  cccceeeessssttttáááácccchhhh
Pri cestách po zemeguli narazíte aj na krajiny, kde je krimi-

nalita vyššia, než na akú ste zvyknutí. Nebezpečenstvo byť
úspešne ozbíjaný je o to väčšie, že už na prvý pohľad je jasné,
že ste cudzinec a cudzinec ako taký je pre domorodcov steles-
nením bohatstva. Ani v tých naslovovzatých nebezpečných kra-
jinách nie je dôvod podliehať paranoji a znepríjemniť si tak celý
pobyt. Je ale dôležité mať sa na pozore. Najčastejším problé-
mom je krádež, a preto nenechávajte svoje veci bez dozoru.

Veľké mestá a turistické centrá patria
z tohoto hľadiska medzi najhoršie.
Nebezpečie je takisto väčšie pri cestovaní.
Príručnú batožinu si pri opúšťaní autobusu
berte so sebou a v noci ju majte na kole-
nách alebo na zemi, popruh vaku omota-
ný o nohu alebo ruku. Pri cestovaní vla-
kom je rozumné si zamknúť vaku o policu,
ak máte kupé treba ho poriadne zaistiť.

Nebezpečie krádeže, najmä vreckárov,
sa zvyšuje na miestach, kde sa vyskytuje
tlačenica. Je to hlavne v autobusoch a na
preplnených trhoch. Na takýchto mies-
tach si držte cennosti radšej priamo na
tele a nie vo vrecku alebo taške. Často sa
kradne tak, že zlodej britvou prereže vak
alebo odev a cennosť odtiaľ vytiahne.
Môžete sa tomu brániť tak, že ak máte so
sebou malý vak, nenasadíte si ho na chr-
bát, ale na hruď, takže ho máte pred
očami. Spomínaná britva sa tiež s úspe-
chom používa na fotoaparáty hompáľajú-
ce sa na pleci. Zlodej ho môže ľahko
„odfiknúť" a zmiznúť s ním v dave.

Vyhnite sa okázalostiam! Na cesty si
radšej neberte drahé šperky a hodinky.
Fotoaparát noste radšej v starom chlební-
ku ako v parádnej brašni. Keď sa vám niek-
to ponúkne, že vás odfotografuje, dajte
pozor, aby vám aj s fotoaparátom  neutie-
kol.

V peňaženke noste iba dennú hoto-
vosť. Väčšie peniaze vyťahujte s opatrnos-
ťou, aby vám ich z ruky nejaký ich ctiteľ
nevytrhol. Nepodceňujte tieto situácie!

Vyhýbajte sa tmavým uličkám a pre-

Mestská polícia 
zasahovala
Kamera odhalila výtržníkov. MsP zazna-
menala cez kamerový systém  8. mája asi
hodinu po polnoci ako sa traja občania
vozia po Hurbanovej ulici  na nákupnom
vozíku OD BILLA. Hliadka s nimi vec vy-
riešila na mieste v blokovom konaní. Vozík
bol vrátený na pôvodné miesto nepoško-
dený.
Syn napadol otca. V piatok 7. mája
o 16.05 hod. operačné oddelenie MsP
prijalo telefonát  z OO PZ Senica so žia-
dosťou o preverenie oznámenia, že na
Hollého ulici napadol syn otca. Po prícho-
de hliadky na miesto sa tam nachádzal
útočník v podnapitom stave. Jeho otec
mal na tele viaceré tržné zranenia. Bola
privolaná sanitka rýchlej zdravotníckej
pomoci, ktorá zraneného previezla do
nemocnice. Pretože vzniklo podozrenie
zo spáchania trestného činu, bol prípad
odovzdaný OO PZ Senica.

chádzkam po zotmení v opustených čas-
tiach mesta, najmä ak ste sám alebo
v málopočetnej skupine. Ak stretnete nie-
koho veľmi príjemného, snažte sa troška si
ho preveriť. Môže to byť zlodej. Zlodeji
často pracujú v pároch tak, že jeden odlá-
ka vašu pozornosť a druhý vykoná akciu.

Ak vám niekto na verejnom mieste
ponúkne nejakú drogu rázne ho odmietni-
te, nielen preto, že drogy sú nebezpečné,
ale aj preto, že to je často policajná pro-
vokácia. Situácia môže viesť k zatknutiu,
z ktorého sa musíte „vykúpiť".

Ak cestuje sami, radšej sa novým zná-
mym so samotou nezdôverujte a vymysli-
te si fiktívneho partnera, ktorý vás niekde
čaká alebo nasleduje.

Ďalšou kapitolou nebezpečí, už pod-
statne menších, sú stretnutia s vojskom
a políciou. Dajte pozor, aby ste ani náho-
dou nefotografovali vojenské objekty
alebo iné budovy či miesta strategického
významu. Dvojnásobne to platí pri hrani-
ciach v oblastiach, kde je napätá politická
situácia.

Pri návšteve dedín alebo vidieckych
oblastí sú veľkou nepríjemnosťou neuvia-
zané psy, ktoré zvyknú vybehnúť z vrát
okolitých domov a neraz zaútočiť na oko-
loidúceho. Pri pohybe v takýchto mies-
tach sa vyzbrojte na podobné stretnutia
palicou alebo hrsťou kameňov. Pri spomí-
nanej situácii sa snažte psovi nevenovať
veľkú pozornosť a správať sa pokojne,
zbrane použite, až keď je jasné, že pes
myslí útok vážne.

Jablkom ďakovali 
Tohto vodiča sme zastihli na Námestí

oslobodenia v Senici počas celoslovenskej
dopravno-preventívnej akcie Jablko – cit-
rón, na ktorej sa spoločne podieľali
Generali Poisťovňa, a.s. a Prezídium
Policajného zboru Slovenskej republiky.
Z 37 zastavených účastníkov cestnej pre-
mávky bol jedným z 23 mužov, ktorí dodr-
žali predpísanú rýchlosť. Preto od detí
dostal odmenu v podobe veselého obráz-
ku, sladkého jablka a samozrejme poďa-
kovanie a úsmev. Zo 4 kontrolovaných
žien, všetky jazdili podľa predpisov. Tých
vodičov, ktorí spáchali priestupok proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premáv-
ky, prekročili stanovenú rýchlosť jazdy,
obdarovali deti kyslým citrónom. Požiadali

ich o ohľaduplnejšie správanie, nakoľko
takouto jazdou ohrozovali nielen svoj
život, ale aj životy ostatných účastníkov
cestnej premávky. Takýchto vodičov zasta-
vili policajti v Senici 10, čo bolo 27 per-
cent. Najviac nedisciplinovaných vodičov
počas akcie Jablko – citrón bolo v Skalici
až 62,5 percenta. V Trnavskom kraji bolo
skontrolovaných 252 vodičov, z nich 59
percent dodržalo pravidlá bezpečnosti
cestnej premávky. Hlavným cieľom akcie
je upozorniť nielen vodičov a deti, ale aj
širokú verejnosť na problém nerešpekto-
vania dopravných predpisov, predovšet-
kým na porušovanie maximálnej povole-
nej a obmedzenej rýchlosti jazdy vodičmi
vozidiel.

Text a foto bar 

Samsung školám
„Záleží nám na tom, aby  deti v ško-

lách získavali kvalitnú kvalifikáciu na
moderných technológiách," zdôraznil
technický riaditeľ spoločnosti Samsung
Electronics Slovakia Ing. Zoltán Fehér pri
odovzdávaní 23 počítačových monito-
rov pre 3 senické skoly. Tešiť sa z nich
môžu na III. ZŠ, Strednom odbornom
učilišti a Strednej súkromnej škole pod-
nikania.  Firma, ktorá  s výrobou monito-
rov začala v októbri 2002 v závode
v Galante, dnes zamestnáva 1 500 ľudí.
Aj takouto formou sa snaží dostať do
povedomia žiakov a študentov, svojich
budúcich potencionálnych zamestnan-
cov. Okrem počítačových a LCD moni-
torov vyrába aj farebné televízne prijí-
mače. V budúcnosti počíta aj s výrobou
DVD prehrávačov, laserových tlačiarní
a pod.  

bar

Vzácny úkaz na oblohe
Už sme informovali, že najzaujímavej-

ším úkazom tohto roka na oblohe bude
prechod planéty Venuša popred kotúč
Slnka. 8. júna predpoludním bude Venuša
medzi Slnkom a Zemou, takže ju bude
vidieť ako malý čierny terčík na slnečnom
kotúči. Tento vzácny úkaz bude na našom
území pozorovateľný približne od 8. do
13. hod.  Úkaz bude možné pozorovať vo
hvezdárni v Sobotišti alebo ďalekohľadom
na Námestí oslobodenia v réžii Sloven-
ského zväzu astronómov amatérov zo
Sobotišťa.

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Macourek, M. O Konrádovi, ktorý písal nosom Arkus
2. Stoker, B. Dracula Európa
3. Zamarovský, V. Sinuhet Perfekt
4. Hessayon, D. G. Dr. Záhradka pre lenivých Slovart
5. Mlčochová, J. Detské doplňovačky v Afrike Arkus 
6. Pratchett, T. Carpe jugulum Talpress
7. Vasilková, T. Okienko do snov Ikar
8. Viewegh, M. Švédske stoly Petrov
9. Brezina, T. Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy Arkus
10. Šaling, S. Slovník cudzích slov Samo
11. Rowlingová, J. Harry Potter Ikar
12. Dašková, K. Slová z dovozu Q 111

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

Majster Moravy 
zo Senice

Začiatkom mája štartovali mladí špor-
tovci zo Senice v dvoch medzinárodných
turnajoch v karate, kde vynikajúco repre-
zentovali svoj klub a naše mesto. Vstup
Slovenska do Európskej únie a odstráne-
nie umelo vytvorených zábran na česko-
slovenskej hranici vrelo privítali zvlášť tré-
neri, pretekári i rodičia, ktorých pri
častých cestách do zahraničia zdržiavali
zbytočné kolóny áut. Teraz už bez pasov
sa mohli mladí majstri karate z Hanko kai
Senica zúčastniť v sobotu 8. mája na
otvorených Majstrovstvách Moravy
a Sliezska. V meste Jeseník si v konkuren-
cii vyše 200 pretekárov z Českej republi-
ky, Poľska a Slovenska vybojovali tri
medaily. Najväčší úspech získala 13-
ročná Monika Čulenová (hnedý pás).
V kata starších žiačok nenašla medzi 40
konkurentkami premožiteľku. V každom
z 5 vyraďovacích kôl bola úspešná, a to
znamenalo 1. miesto a titul šampiónky
Moravy. Úspech Senice potvrdila 2. mie-
stom ďalšia zástupkyňa rýchlych rúk
a bleskových kopov - Zuzana Lišková
(hnedý pás). Monika mala na dosah
i druhú zlatú medailu, tentoraz v zápase
kumite. Nebojácne a zásluhou tvrdých
a presných „cuki" (úder - jap.) sa prebojo-
vala až do finále. V boji o zlato ju zastavi-
la Heinkeová z Nového Mesta nad
Váhom, vynikajúca zápasníčka s nepriest-
relnou obranou. Dievčatá chcel medailo-
vo napodobniť v kata starších žiakov (38
pretekárov) Boris Thebery (hnedý pás).
Po víťazstvách nad Čechom Ponikelským,
Poliakmi Kulessom a Kuznikom, v semifi-
nále však prehral s výborným českým
reprezentantom Debrecénym, neskorším
víťazom. V súboji porazených semifinali-
stov neprialo Borisovi šťastie (podľa jeho
mienky ani priazeň českých rozhodcov)
a prehal boj o bronz s ďalším českým pre-
tekárom Cibulkom.

Tri medaily priviezli mladí karatisti aj
zo stredného Slovenska od Hrona. Na
turnaji Zvolen cup v nedeľu 2. mája zís-
kala dve strieborné medaily Gabriela
Lišková (v kata aj v kumite). Bronzové pri-
pojili jej sestra Zuzka v kata a Monika
Čulenová v kumite.

E. J. 

Z Koblenzu 
s jagavou medailou 

Víťazne sa vrátili senickí karatisti z pres-
tížneho medzinárodného turnaja
Krokoyama cup 24. apríla v Nemecku.
V starobylom meste Koblenz, ležiacom pri
rieke Rýn, si vybojovali dve medaily v kon-
kurencii vyše 850 karatistov zo 16 krajín.
Medzi desiatkami klubov a reprezentácií
niekoľkých krajín, sa výprava z Hanko kai
Senica opäť jagala medailovým leskom.
Koblenz je spoločne s majstrovstvami
Holandska najväčšími turnajmi mládeže
v Európe. O to je triumf 13-ročnej žiačky
Gabrieli Liškovej (1. kyu - hnedý pás) cen-
nejší. Gabika po 3 víťazstve v Holandsku
(21. 3. Haag) dokázala tohto roku vyhrať aj
Koblenz. Zvíťazila teda na obidvoch naj-
väčších turnajoch v Európe v najsilnejšej
konkurencii a momentálne je v kata žiačky
do 14 rokov jednotkou. V plných kategó-
riách (60 i viac pretekárov), kde jediná pre-
hra znamenala vyradenie, sa presadili iba
kvalitní a výborne pripravení mladí karatis-
ti, ktorí sú pritom už medzinárodne ostrie-
ľaní. To mladí senickí športovci v bielom
celkom určite sú. Dokázal to aj 15-ročný
Peter Dermek, ktorý si vybojoval bronzovú
medailu v dorastencoch. Vicemajster
Holandska je talentom od prírody, ale na
tréningoch nejde často na doraz, a preto
na svoj najväčší úspech iba čaká. V Koblen-
ze Boris Thebery v žiakoch a Zuzana
Lišková v dorastencoch obsadili 4. miesta.

Mládežníci zo Senice sa presadili aj na
turnaji Obi open v Neratoviciach pri Prahe
(350 pretekárov). 17. apríla tu v mori čes-
kých karatistov zvíťazila v kata žiačok
s modrým až čiernym pásom Zuzana
Lišková. V kata žiakov nenašiel premožite-
ľa Peter Dermek a priviezol si aj bronz za
3. miesto v kumite. Tretiu medailu, bronzo-
vú, pridala Gabika Lišková. Tvrdé tréningy
a náročné medzinárodné súťaže sú záro-
veň i súčasťou prípravy najlepších senic-
kých karatistov na tradičné páskovanie -
skúšky technickej vyspelosti. Od začiatoč-
níkov, ktorí sa s veľkou trémou pokúsia zís-
kať najnižší pás - bieložltý (8. kyu) až po
skúsenejších členov A-družstva, držiteľov

najvyššieho žiackeho stupňa - hnedého
opasku (1. kyu). Z nich sa niektorí pokúsia
vybojovať si v júni pred skúšobnou komisi-
ou i majstrovský čierny pás - 1. dan.
Majster karate musí dokonale ovládať nie-
len kopy, údery a seky, ale byť i odborní-
kom v sebeobrane, presne a automaticky
používať hmaty, chvaty a páky proti drža-
niu, škrteniu a pod. Odvážnym adeptom
na titul „sensei" (jap. majster), prajeme pri
splnení veľkého sna veľa šťastia.

E. Jareč

Kto si dobehne 
po vavríny? 
(dokončenie zo str. 1)

Cena pre víťaza hlavnej kategórie je
10 000 Sk. S výnimkou kategórie muži nad
60 rokov, kde sú vecné ceny. V ostatných
kategóriách na prvých troch miestach
finančné odmeny. Vecnú cenu dostanú aj
prvý pretekár na obrátke v Šaštíne
-Strážach, najlepší pretekár zo Senice a pre-
tekári na prvých 3 miestach  vo všetkých
kategóriách v polmaratóne. 

Podrobnejšie informácie: Mestský úrad
Senica č.t. 034/651 0102, e-mail: masiko-
va@msu.senica.sk. 

Viera Barošková

Kam na turistiku
V dňoch 12. až 13. júna bude na

Rozbehoch na chate SNP 44. regionál-
ny letný zraz turistov. Na tomto pre turi-
stov známom mieste očakávame všet-
kých, ktorým prechádzky prírodou
a dobrá partia ľudí prirástli k srdcu.
Organizátorom je Klub slovenských turi-
stov Senica. Organizátori z KST Holíč
pozývajú cykloturistov na Holíčsky bicyk-
lík, ktorý bude 12. júna.    
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Posledné zápasy 
futbalistov

Senickým futbalistom ostáva v druhej
futbalovej lige odohrať posledné kolá. Už
teraz je však isté, že po dvoch rokoch
opäť opúšťajú druholigové trávniky. Po
známych problémoch, ktoré v klube
nastali po nevydarenej jesennej časti, sa
iné postavenie v konečnej tabuľke ani
nečakalo. Môžeme však povedať, že
jarnú časť odohrali so cťou, hoci v zápa-
soch zatiaľ neuhrali ani jediný bod. Vo via-
cerých stretnutiach na domácej alebo
súperovej pôde boli k nim však blízko. 29.
kolo odohrajú v utorok 1. júna na ihrisku
postupujúcej Rimavskej Soboty, posledný
domáci duel budú hrať v sobotu 5. júna
s Prievidzou. IT

O Pohár olympijského
víťaza Antona Tkáča

V sobotu 22. mája pri Múzeu L.
Novomeského zorganizovala akciová spo-
ločnosť Maxbel druhý ročník okresného
kola Národnej cyklistickej súťaže mater-
ských, základných a stredných škôl
o Pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča. Cyklistickú súťaž pod heslom „Ak
máš bicykel a prilbu, zapoj sa!“ vyhlásilo
Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociá-
cia športu na školách, Združenie miest
a obcí Slovenska a Slovenský olympijský
výbor. Súťaž je otvorená najmä pre nere-
gistrovaných cyklistov. Organizátori súťa-
že zvolili oproti minulým rokom novú zau-
jímavú trasu v mestskom parku v okolí
Múzea L. Novomeského. Podujatia sa cel-
kom zúčastnilo 181 detí, najmladším bol
Nikolas Náter, ktorý získal 50 porcií zmrz-
liny. Víťazi v postupových kategóriách
budú 19. júna v Rajeckých Tepliciach súťa-
žiť o pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča. 
Výsledky:
- Nepostupová súťaž Mikro - deti do 6
rokov a ml., 600 m, zúčastnilo sa 38 prete-
károv.
1. Dominika Thimová, XII. MŠ
1. Viliam Maďar, II. MŠ
2. Gabriela Studeničková, XII. MŠ
2. Richard Barcaj, II. MŠ
3. Renáta Grimmová, XI. MŠ
3. Ondrej Šajdík, MŠ Šaj. Humence

- Nepostupová súťaž Mili - 7-8 ročné deti,
1200 m, zúčastnilo sa 43 pretekárov.
1. Veronika Hrebíčková, I. ZŠ
1. Timotej Královič, III. ZŠ
2. Simona Kadlíčková, IV. ZŠ
2. Jaroslav Jablonický, II. ZŠ
3. Patrícia Pastuchová, XII. MŠ
3. Peter Marek, V. MŠ

- Postupová súťaž Mini - 7-10 ročné deti,
2500 m, pretekalo 55 cyklistov.
1. Michaela Šajánková, I. ZŠ
1. Denis Jakáb, IV. ZŠ
2. Michaela Lišková, I. ZŠ
2. Pavol Krč, IV. ZŠ
3. Hana Hrozenová, III. ZŠ
3. Martin Jablonický, II. ZŠ

- Postupová súťaž ml. žiaci - 11-12 rokov,
3000 m, súťažilo 27 žiakov.
1. Paula Krajčiová, I. ZŠ
1. Štefan Matfiak, II. ZŠ
2. Barbora Tománková, III. ZŠ
2. Michal Planka, IV. ZŠ
3. Karolína Vacová, I. ZŠ
3. Denis Vician, I. ZŠ

- Postupová súťaž st. žiaci - 13-14 rokov,
5000 m, zúčastnilo sa 18 žiakov.
1. Barbora Fordinálová, IV. ZŠ
1. Peter Dieneš, I. ZŠ
2. Dominika Bartoňová, III. ZŠ
2. Adam Andel, I. ZŠ
3. Lukáš Tokár, Šaštín-Stráže

- Postupová súťaž dorastenci - 15-16 rokov,
6000 m, zúčastnilo sa 14 pretekárov.
1. Ľubomíra Deáková, gymnázium
1. Milan Dermíšek, I. ZŠ

Vysoké ambície 

Volejbalového klubu SH

V ďalšej sezóne 
nové tváre 

Na konci apríla sa skončila volejbalová
sezóna 2003/2004, v ktorej Seničanky
obsadili štvrté miesto. Je to najslabšie
umiestnenie v extralige za posledné roky.
Dievčatá prehrali v semifinále so Žilinou
3:1 na zápasy a v boji o tretie miesto so
Žiarom nad Hronom 3:2, keď rozhodujú-
ci piaty zápas prehrali na domácej palu-
bovke na sety 1:3. Skončenú sezónu nám
v krátkosti zhodnotil manažér Volejba-
lového klubu OMS SH Senica Ing. Karol
Valášek.

„Štvrté miesto v extralige v kategórii
žien považujeme jednoznačne za neús-
pech. Aj keď sme mali mladý káder
a vedeli, že bude veľmi ťažké obhájiť
druhé miesto.  Navyše nás prenasledovali
viaceré zranenia a choroby. Je pre nás
sklamaním, že sme nedoviedli piaty zápas
so Žiarom nad Hronom v boji o tretie
miesto do víťazného konca. Malou
náplasťou na tento neúspech je druhé
miesto junioriek na Majstrovstvách
Slovenska, ktoré sa konali v Senici. Naše
dievčatá potvrdili, že sú dlhodobo po
Slávii UK druhým klubom na Slovensku
a toto umiestnenie je v posledných
rokoch stabilné. Sezóna sa teda skončila
všetkým družstvám až na žiačky, ktoré
čaká ešte druhé kolo na M-Slovenska
v Mošovciach." Ing. K. Valášek načrtol aj
ďalšiu budúcnosť: „V koncepcii volejbalo-
vého klubu aj naďalej rátame s výchovou
talentovanej mládeže. Chceme stiahnuť
najlepšie talenty zo Slovenska a vytvoriť
im také podmienky, aby sme z nich
postupne vychovávali pre náš klub, resp.
iné kluby kvalitné hráčky pre profesionál-
ny volejbal. Preto sme 21. mája urobili tes-
tovací kemp a najlepšie dievčatá budeme
postupne oslovovať, aby sme ich získali
pre náš klub. V štruktúre počítame so zod-
povednými pracovníkmi na jednotlivé
úseky - seniorský, juniorský a žiacky.
O trénerskom obsadení chceme definitív-
ne rozhodnúť do 15. júna." 

Manažér Ing. K. Valášek nám oznámil
aj najnovšie novinky v klube. Vedenie VK
OMS SH Senica podpísalo dlhodobú
zmluvu s JUDr. Vladimírom Sirvoňom,
legendou česko-slovenského volejbalu,
ktorý bude vykonávať funkciu športového
riaditeľa. Počas svojej kariéry reprezento-
val 220 krát Česko-Slovensko na olympiá-
de, majstrovstvách sveta i Európy a
v minulej sezóne trénoval družstvo Kuoni
Viedeň. Posilnenie manažmentu klubu na
čele s predsedom dozornej rady RNDr.
Vladimírom Levárskym prináša nové
ambície - získať titul majstra Slovenska
v nasledujúcej sezóne a dosiahnuť čo naj-
lepšie výsledky v európskych súťažiach.
Aj preto vedenie podpísalo zmluvy s tými-
to hráčkami: Poľky Marta Solipiwko -
minulú sezónu hrala v Kuoni Viedeň, kde
získala titul majstra Rakúska a Jolanta
Studzienna - v minulej sezóne sa dostala
s družstvom Panatinaikos Atény do semi-
finále gréckej ligy. Ďalej je to česká repre-
zentantka Martina Schwobová, ktorá zís-
kala taktiež s tímom Kuoni Viedeň titul
majstra Rakúska. Zatiaľ poslednou posi-
lou je bývalá česko-slovenská reprezen-
tantka Monika Kulová-Smák. Tieto hráčky
by malo doplniť 6-8 dievčat z minuloroč-
ného kádra. Príležitosť dostanú všetky
hráčky.

V slovenskej extralige sa bude od novej
sezóny hrať iba jeden zápas týždenne.
Seničanky si finálovou účasťou v Sloven-
skom pohári zabezpečili účasť v Top
Teams Cup, čo je vlastne Pohár víťazov
pohárov. Záujem vedenia je hrať aj novo-
tvoriacu sa súťaž Združenia stredoeuróp-
skych štátov MEVZA - City cup, ktorú tvo-
ria najlepšie kluby z Maďarska, Čiech,
Rakúska, Slovinska, Chorvátska a Slo-
venska. Príprava všetkých senických druž-
stiev začne v pondelok 2. augusta.

V sobotu 12. júna sa uskutočnia oslavy
30. výročia organizovaného volejbalu
v Senici v Dome kultúry, na ktoré si dovo-
ľujeme pozvať širokú verejnosť. Odme-
není budú vyslúžilí aj súčasní členovia
klubu, ako aj bývalé a terajšie hráčky.

Ivan Tobiáš

2. Daniela Lábová, I. ZŠ
2. Ferdinand Jureňa, IV. ZŠ
3. Tomáš Černák, IV. ZŠ

Bodkou za vydareným podujatím bol
pretek v kategórii V.I.P., kde si vyskúšali
svoj fyzický fond medzi 28 jazdcami i hlav-
ný organizátor Mgr. Milan Bella, riaditeľ
pretekov Mgr. Ivan Lajda a lekár pretekov
MUDr. Pavol Krajči. Hlavným rozhodcom
bol Mgr. Vladimír Šváček. Moderátorom
celého úspešného podujatia bol František
Šteffek. Spoluorganizátormi cyklistických
pretekov boli i CVČ Stonožka, Mesto
Senica, Školský športový klub Senica pri I.
ZŠ a Technické služby Senica. V kultúr-
nom programe vystúpila hudobná skupina
Applause.

Branislav Grimm
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Filuš a Monika Bartalová
Juraj Bobek a Ivana Staniszewska
Vladimír Beneš a Oľga Slezáková
Ján Voltemar a Jana Topoľčányová
Mgr. Radoslav Janič a Jana Kolečániová
Stanislav Havel a Lucia Hajtmánková
Dušan Holič a Martina Hospodárová
Ing. Boris Bachratý a Ing. Erika Krčová
Andrej Lorenc a Monika Skalová
Štefan Kardhordó a Katarína Dubcová
Bc. Miroslav Sládek a Jana Kovárová
Ing. Anton Lucian a Lenka Líšková
Peter Mičunek a Mária Kudláčová

Narodili sa
Martin Michalec 3. 4. 2004
Petra Poláková 5. 4. 2004
Sebastián Miča 9. 4. 2004
Juraj Vyletel 15. 4. 2004
Natália Pokorná 16. 4. 2004
Silvia Končitíková 16. 4. 2004
Barbora Matejová 16. 4. 2004
Kristína Vidová 20. 4. 2004
Janka Klečková 21. 4. 2004
Antónia Burešová 27. 4. 2004
Simon Ovečka 27. 4. 2004
Nikola Bagalová 28. 4. 2004
Miroslava Čobrdová 29. 4. 2004
Lukáš Purcel 29. 4. 2004

Opustili nás
Viliam Švec, Štefánikova 1377 1. 4. 2004
vo veku 91 rokov
Renata Brdárová, Robotnícka 57 2. 4. 2004
vo veku 62 rokov
Milan Bezoušek, Hviezdoslavova 471 7. 4. 2004
vo veku 66 rokov
Alžbeta Kalivodová, Priemyselná 264 7. 4. 2004
vo veku 71 rokov
Anna Krbicová, Kalinčiakova 297 7. 4. 2004
vo veku 67 rokov
Ondrej Tisoň, Sotinská 1373 8. 4. 2004
vo veku 75 rokov
Vladimír Šalík, Čáčov 218 10. 4. 2004
vo veku 76 rokov
Emília Sadloňová, Štefánikova 1377 11. 4. 2004
vo veku 75 rokov
Emil Brázdovič, Nám. oslobodenia 4 12. 4. 2004
vo veku 56 rokov
Jozef Šišolák, Štefánikova 1377 13. 4. 2004
vo veku 73 rokov
Stanislav Jahelka, Hviezdoslavova 471 14. 4. 2004
vo veku 29 rokov
Anton Stachovič, Štefánikova 1377 17. 4. 2004
vo veku 66 rokov
Ivan Rosa, Kolónia 549 19. 4. 2004
vo veku 69 rokov
Anna Sukopčáková, Čáčov 294 21. 4. 2004
vo veku 76 rokov
Milada Ťuláková, Štefánikova 1377 21. 4. 2004
vo veku 84 rokov
Michal Chovanec, Palárikova 289 28. 4. 2004
vo veku 22 rokov
Filip Tomašovič, Dlhá 229 28. 4. 2004
vo veku 82 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica

" 4.6. 
VÝROČIE SLUŽBYTU s.r.o. Senica – spoločenské stretnutie

" 6.6. o 15. hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY absolventov ZUŠ Senica  

" 10.6. od  9. hod.
ZEMEGUĽÁŠ – divadelné predstavenie detektívky pre žiakov ZŠ

" 12.6. od 16. hod.
30. VÝROČIE VOLEJBALU V SENICI – spoločenské podujatie

" 19.6. - PRIMÍCIE
" 22.6. od 8. hod. - VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE ZŠ
" 26.6. - KONCERT TS CLIS
" 28. a 29.6. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 

Podujatia v Čajovni u sousedú 
(DK Kunov)

" 19. jún - Fest Fiesta
(alternatívny open air minfestival k tretím narodeninám čajovne)
Účinkujú: kapely Chiki Liki Tu-a, Veneer, Malevil, Blue Sundown,
Oči Jasajú, Eye, Slunečnice Se Diví, Divadelný súbor Zádrapky
s hrou Verná Nevera, vystúpenie kúzelníčky Adriany

" After party v nedeľu o 10. hod.  Mayghava sound system (reggae
a world music)
Nájdete tu príjemné posedenie na dvore, bufet, vegetariánske
jedlo, čaje a veľa pohody. Nocľah v areáli možný.
Vstupné: 200 Sk, v predpredaji 180 Sk

" od 15. mája do konca júna výstava výtvarných prác Zuzany
Kollárovej - Identifikation

Letný tábor 
Kresťansko-demokratický klub pozýva chlapcov a dievčatá od 8

do 14 rokov do letného tábora na úpätí Strážovských vrchov
a Malej Fatry pri obci Domaniža (okres Považská Bystrica), ktorý
bude v dňoch 2.-9. júla. Prežijete 7 dní v krásnej prírode s množ-
stvo hier, výletov a zaujímavých súťaží. Poplatok 1 400 Sk treba
zaplatiť do 15. júna. Kontakt 0905/387 081.

Možnosť vzdelávania sa pre všetkých 
Ak by sme mali hodnotiť končiaci sa školský rok 2003/2004

musíme konštatovať, že patril medzi najúspešnejšie z hľadiska
účasti aj množstva kurzov, ktoré MsKS v Senici  pripravilo. Okrem
odborných a praktických boli vyhľadávané najmä jazykové kurzy.
Pri ich príprave sme  museli vychádzať v prvom rade zo záujmu
občanov, ktorí preferovali  angličtinu a nemčinu. Źiadaným doro-
zumievacím jazykom hlavne pre mladšiu generáciu začína však
byť aj  francúzština. Je to pochopiteľné, veď v neďalekej Trnave
nájdu nové pracovné príležitosti  vo francúzskej automobilke...  

Ešte stále môžeme konštatovať, že nielen stredná, resp. staršia
generácia,  pociťuje deficit v komunikácii cudzími jazykmi, ale týka
sa to tiež vekovej kategórie od 25. rokov.  Mnohí študenti nachá-
dzajú motiváciu ovládať niektorý cudzí jazyk až v praxi, kedy sa im
naskytnú rôzne príležitosti vycestovať do zahraničia za pracovný-
mi príležitosťami alebo na dovolenku.   

Aj v budúcom školskom roku bude MsKS vytvárať možnosti
vzdelávania sa občanov a pripraví niekoľko kurzov. Predbežne
chceme upozorniť čitateľov Našej Senice na pravidelné kurzy ang-
ličtiny, nemčiny a tiež francúzštiny, poprípade ruštiny. Veľmi žia-
daný bol kurz, ktorý v nasledujúcom školskom roku opäť pripraví-
me – podvojné účtovníctvo a nezabudneme ani na mladé mamič-
ky, ktoré sa budú chcieť zdokonaliť v šití.     

Všetkým absolventom kurzov srdečne gratulujeme k úspešné-
mu ukončeniu školského roka a prajeme im, aby svoje nadobud-
nuté vedomosti mohli úspešne využiť.

O pripravovaných kurzoch v MsKS budeme našich čitateľov
priebežne informovať.

M.B.  
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na JÚN 2004
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.

� Utorok 1. a streda 2. jún
MILOVAŤ  JE  ZÁBAVNÉ
Komédia, ktorá dokazuje, že v záležitostiach lásky, sa má čo učiť aj
ostrieľaný zvodca žien. Harry Langer je starnúci muž so záľubou
v mladších dievčatách. Veci sa skomplikujú, keď dostane infarkt
v dome Ericy, matky svojej mladšej priateľky Marin. Zaľúbenie
nakoniec nachádza v Erice, rovnako ako jeho mladý, ošetrujúci
lekár. Vek jednoducho nemusí byť prekážkou.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 128 min., Premiéra
� Piatok 4. jún
CHOUCHOU - MILÁČIK  PARÍŽA
Najlepší európsky film roku 2003. O Šušu sa šušká, že nemá šušku!
Maročan Chouchou prichádza ilegálne do Paríža. Nájde si prácu
u psychoanalytičky - prijíma pacientov a upratuje pracovňu. Po
čase sa vyberie hľadať svojho bratranca. Ten sa stal romantickou
speváčkou "Vanessou" v parížskom kabarete. 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 105 min., Premiéra
� Sobota 5. a nedeľa 6. jún
OCEÁN OHŇA
Exotický veľkofilm, založený na skutočných udalostiach. Po stáro-
čia sa v arabskej púšti odohrávali najväčšie vytrvalostné dostihy
všetkých čias, 3000 míľ dlhý boj o život, nazývaný Oceán ohňa.
Preteku sa zúčastňovali len najušľachtilejšie arabské kone, vlastne-
né šejkami a kráľovskými rodinami. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 137 min., Premiéra
� Utorok 8. a streda 9. jún
V MENE CTI
Aby zachránil svojho najlepšieho priateľa, musel riskovať všetko, čo
miloval... Príbeh o hrdinstve, oddanosti a rivalite v láske. Píše sa rok
1898 a britský dôstojník sa odmieta postaviť na čelo svojho pluku,
keď sa  dozvie, že jeho regiment odchádza do Sudánu kvôli vojen-
skému konfliktu. Priatelia a príbuzní mu pošlú štyri biele pierka,
ktoré symbolizujú zbabelosť. Aby znovu získal stratenú česť, pre-
oblečie sa za Araba a tajne zachráni životy tých, ktorí ho predtým
označili za zbabelca.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 130 min.
� Piatok 11. jún
PACH KRVI
Zožerú ťa zaživa! Chris sa vybral kvôli pracovnej ponuke autom cez
Apalačské pohorie v Západnej Virgínii. Na jednej odbočke však nara-
zí do zhavarovaného auta a zostane v pasci nepriechodného údolia.
Stretáva skupinku, ktorá je na výlete. Dvaja z nich ostanú v aute, ďalší
sa vyberú hľadať pomoc. Narazia na chatrč, ktorá je obývaná trojicou
zdegenerovaných vyhladnutých ľudských kreatúr. Sú to kanibali a tak
sa začína uprostred tajomných hôr desivý krvavý lov...
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 84 min., Premiéra
� Sobota 12. a nedeľa 13. jún
JAK  BÁSNÍCI  NEZTRÁCEJÍ  NADĚJI
Básnici trochu zostarli, ale ostal im zmysel pre humor, sny a našťas-
tie aj dôvod, prečo žiť...
Po maminej smrti sa musí Štěpán rozhodnúť, ako naloží so svojím
životom. Pracuje ako lekár záchrannej služby, jeho vzťah s Ute
rokmi zovšednel a na dôvažok sa k nemu nasťahuje Kendy, ktorý sa
práve rozvádza. 
Vstupné: 70 Sk, MP, 120 min.
� Utorok 15. a streda 16. jún
RISKNI TO S POLLY
Pre najopatrnejšieho muža na Zemi začína byť život zaujímavý...
Reuben Feffer pracuje pre najväčšiu životnú poisťovňu, kde je
hviezdnym poradcom pre analýzu rizík. Aj v súkromnom živote
nerád riskuje, presne vie, ako je ktorá činnosť riskantná. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min., Premiéra
� Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. jún
KAMEŇÁK  2
Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošky. Kameňák 2, inšpi-
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rovaný opäť známymi "kamennými" vtipmi, priamo nadväzuje na
prvý diel. Presne po roku vás pozývame na päť dní do Kameňákova,
kde sa už zasa dejú veci. Dobre známe postavy a postavičky z nich
majú, každý trocha po svojom, pekne zamotané hlavy.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 90 min., Premiéra
� Utorok 22. a streda 23. jún
LÁSKA  MOJA, KDE  SI?
Je krásna, je rozmarná a hľadá to, čo každá žena - ideálneho muža.
Rozhodne sa opustiť svojho stále zaneprázdneného a nudného
manžela a vrhnúť sa do náručia svojej novej ideálnej lásky, ktorá má
všetko, po čom kedy túžila. Všetka romantika a idylka však padá,
keď sa jej opustený manžel a súčasný milenec stanú najlepšími pri-
ateľmi a až nápadne sa začnú na seba podobať. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 102 min., Premiéra
� Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. jún
TRÓJA
Začalo to sporom o najkrajšiu bohyňu...skončilo ľstivou vojnou.
Príčinou konfliktu, ktorý prerástol do legendárnej trójskej vojny bola
žena. Paris, syn trójskeho kráľa Priama, mal rozhodnúť, ktorá z troch
bohýň je najkrajšia. Afrodita mu v túžbe po víťazstve prisľúbila naj-
lákavejšiu odmenu - najkrajšiu pozemskú ženu. 
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 165 min., Premiéra   
� Utorok 29. a streda 30. jún
DEŇ PO TOM
Strhujúci zážitok od režiséra filmu Deň nezávislosti, kde Zem tak-
mer zničili votrelci. Vo filme Deň po tom je nepriateľom omnoho
ničivejšia sila - je to sama príroda. Výskumy klimatológa Jacka Halla
naznačujú, že by globálne otepľovanie mohlo spustiť prudkú
a katastrofálnu zmenu zemskej klímy. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 125 min., Premiéra

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení v kine Mladosť Senica o 18. hod.

� Pondelok 14. jún
DEKAMERON
Pasoliniho interpretácia Boccacciovej rovnomennej novelistickej
zbierky je syntézou filmového, výtvarného a literárneho umenia.
Sám režisér filmom prechádza ako žiak stredovekého umelca
Giotta. 10 príbehov z prostredia renesančnej Neapoly o spoloč-
nosti, pokrytectve cirkvi, rodine, láske, vražde a záhrobnej mystike. 
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 111 min. 
� Pondelok 28. jún
MODRÁ
Prvý film voľnej trilógie od K. Krieslowskeho, inšpirovanej farbami
francúzskej trikolóry. Príbeh ženy (Juliette Binoche), ktorá na straš-
nú traumu z tragickej smrti manžela a dcéry reaguje odmietnutím
všetkého, čo dosiaľ tvorilo jej život. Odcudzuje sa svetu i sebe
samej. Modrá je symbolom slobody vykúpenej bolesťou.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 99 min.

----   ZZZZAAAATTTTEEEEPPPPĽĽĽĽ OOOOVVVVAAAANNNNIIIIEEEE  OOOOKKKKIIIIEEEENNNN  
izolačným dvojsklom

zníženie úniku tepla až o 65 %
rýchla návratnosť investície

uvádzacie ceny

----   ZZZZAAAASSSSKKKKLLLLIIIIEEEEVVVVAAAANNNNIIIIEEEE  LLLL OOOODDDDŽŽŽŽIIIIÍÍÍÍ
fínsky bezrámový systém OPTIMI

----   ŽŽŽŽAAAALLLLÚÚÚÚZZZZIIIIEEEE,,,,   SSSSIIIIEEEETTTTEEEE

Jozef Huťa, zámočník, Senica
Kontakt 034/651 7917, 0903/ 428 549


