
Naša Senica 6/2004

Víťazi hlavnej kategórie Záhoráckeho maratónu.
Foto Marian Holenka

Senica
NNaša

I N F O R M A Č N Ý  M E S A Č N Í K  M E S T A  S E N I C ARo č n í k  X X V I I .   

jún 2004

6číslo

w
w

w
.s

en
ic

a
.s

k

Ahoj, leto! 
Máme tu leto! Prišlo  nebadane,

trocha rozpačité, daždivé, búrkové,
neprebudené. Leto, ktoré pozatvá-
ralo brány škôl a otvorilo brány
letovísk, zavítalo  medzi nás. Ešte
sme ani poriadne nestihli  zmeniť
šatník a obliekať sa do vzdušných
priehľadných a priliehavých kúskov
látok a zbaliť batožinu na diaľkou
voňajúce cesty. 

Pracujúcim mamám sa prehl-
bujú vrásky na čele v obave o svoje
ratolesti, ktoré si budú užívať
prázdniny doma pri obrazovkách
alebo na uliciach sídliska.
Pivovarníci upadajú do zúfalstva
nad klesajúcou spotrebou, hypnoti-
zujú  pracovníkov SHMÚ v snahe
vsugerovať im predpoveď tropické-
ho tepla. Ako huby po daždi vyra-
stajú v meste farebné slnečníky
občerstvenia, zapĺňajú sa terasy,
trávniky, ulice, lákajúc nás na  nápo-
je, ktoré nemajú nič spoločné so
zásadami zdravej výživy. 

Poľnohospodári budú prosiť
svätého Petra, aby svoje dažďové
nádielky nespúšťal na dozreté
klasy čakajúce na kombajny.
Hubári naopak budú dážď privolá-
vať s entuziazmom šamanov. Ľudia
z dedín v dolinách upierajú ustrá-
chaný zrak na každý tmavý búrkový
mrak v očakávaní smršte a násled-
nej povodne, ktorá by mohla zmyť
ich dvory, domy a polia. Alergici
preklínajú kvitnúcu trávu a posie-
lajú pozdravy zodpovedným za to,
že šetrili na kosení. Deti sa viac –
menej  alebo vôbec tešia na letné
tábory či starých rodičov, ale zaru-
čene sa tešia na vodu a kúpanie.
Dospelí zasa viac či menej na drahé
dovolenky, ale aj na lacné relaxova-
nie vo vlastnej záhrade alebo na
domácej „malte". Mladých vzrušujú
voňavé večery, letné lásky, dobro-
družstvá, megapárty pod holým
nebom.

Dôchodcovia sa tešia na svoju
1000-korunáčku na prilepšenie, na
lacnú zeleninu zo záhradiek a na
to, že sa zo stránok novín stratia
politici, ktorých nahradia sporo
oblečené dievčatá.

Povyťahujeme repelenty, opaľo-
vacie krémy, pršiplášte, pozisťuje-
me ceny zmrzlín a piva, nasadneme
na bicykle a pôjdeme sa presvedčiť,
že leto je to najfantastickejšie obdo-
bie, kedy treba na chvíľu zabudnúť
na pracovné povinnosti a načerpať
energiu na ďalších 10 mesiacov.  

RNDr. Ľubica Krištofová

Verejná zbierka na pojazdnú ambulanciu 

Prispejte kúpou pohľadníc 
Rokovanie mestského zastupiteľstva v Senici 15. júna

odštartovalo verejnú zbierku na kúpu sanitného vozidla -
pojazdnej  AMBULANCIE, ktorú pred poslancami pre-
zentovala riaditeľka Polikliniky Senica, n.o. Ing. Alena
Kovačičová. 

Zriaďovateľom Polikliniky Senica, n.o.,  je mesto Senica.
Poliklinika poskytuje zdravotnícke služby, ktorých súčasťou
je záchranná zdravotná služba. „V práci záchrannej zdra-
votnej služby sa denne stretávame  s náhlym a neočakáva-
ným  poškodením zdravia, čo sa môže prejaviť  na kvalite
ďalšieho  života pacienta. Aby sme čo najlepšie v prospech
pacienta zvládli  akútne štádium  a minimalizovali nepriaz-
nivé následky poškodenia zdravia, potrebujeme nielen
dobré vedomosti, fyzickú kondíciu, skúsenosti, profesio-
nálny prístup, ale aj dobré technické a materiálne zabez-
pečenie," dôvodila riaditeľka Polikliniky Senica, n.o. 

Výkony záchrannej zdravotnej služby sú neodkladné,
urgentné a nenahraditeľné, poskytované 24 hodín denne
pre približne 50 000 obyvateľov spádovej oblasti v 26
obciach a mestách Senického okresu. Zásahový obvod má
rozlohu asi 620 km2. 

(pokračovanie na str. 3)
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Možnosti 
čerpania financií

Oficiálna internetová stránka
mesta Senica (www.senica.sk)
poskytuje základné informácie
o meste, pomáha orientovať sa
v spleti rôznych úradov, poskytuje
informácie podnikateľskej sfére
apod. Koncom júna  bola  doplne-
ná o ďalšie dôležité údaje - ucelený
blok informácií o možnostiach
uchádzania sa o finančnú pomoc
z viacerých zdrojov (ako fondy EÚ,
štátny rozpočet SR), ktoré sú
v súčasnosti k dispozícií pre poten-
cionálnych záujemcov  spomedzi
neziskového i ziskového sektoru. 

Projekt vzniká s cieľom uľahčiť
žiadateľom o podporné prostried-
ky ich orientáciu v množstve pod-
porných programov a grantových
výziev ako aj ich prvé kroky na
ceste k získaniu takejto podpory. 

Záujemca o finančnú podporu
tu nájde prehľad výziev na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií zo štátneho rozpočtu,
súhrn aktuálnych výziev na pred-
kladanie projektov pre získanie
finančnej podpory z fondov EÚ
(rozšírený o základné informácie
pre uchádzačov) a tiež výzvy
v rámci komunitárnych progra-
mov EÚ. Pre malých a stredných
podnikateľov tu bude navyše uve-
rejnený zoznam prebiehajúcich
štátnych podporných programov
pre rozvoj malého a stredného
podnikania v gescií MH SR.

(pokračovanie na str. 3)

Zmluva s Arcelorom už podpísaná 
Historické mesto Remeš neďaleko Paríža sa 24. júna

stalo miestom podpisu zmluvy medzi francúzskou oce-
liarskou spoločnosťou Arcelor, Mestom Senica a spoloč-
nosťou IPEC. Signatármi zmluvy sú Pierre Lafontaine, pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek a Ivan Čarnogurský.
Zavŕšili sa tým niekoľkomesačné rokovania o podmien-
kach  a zmluva definitívne potvrdila vstup Arceloru do
Senice. Primátor Senice dúfa, že tento pozitívny signál
priláka do mesta aj ďalších potencionálnych investorov. 

Francúzi sa z ďalších dvoch  možných lokalít rozhodli
pre naše mesto, ktoré sa na vstup investora pripravilo
dôkladne po všetkých stránkach. Fabrika  Arceloru, fran-
cúzskej spoločnosti na spracovanie ocele, bude stáť na
Kaplinskom poli za kasárňami. Výstavbu závodu na ploche
6,6 ha bude realizovať firma IPEC. 

(pokračovanie na str. 3)



2

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce Z rokovania rady

a zastupiteľstva 
6. riadne zasadnutie mestskej rady sa

konalo 3. júna, ktorá prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia k 3.6.2004 
- správu o činnosti Technických služieb,

spol. s r.o.  Senica a analýzu skládky
odpadov Jablonica 

- správu o činnosti Mestského podniku
služieb, spol. s r.o. Senica za rok 2003 

- návrh rozpočtu nákladov a výnosov pred-
školských a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta na rok 2004 –
ďalšie racionalizačné opatrenia v pred-
školských a školských  zariadeniach

- návrh na zmenu VZN č. 3a – poplatok za
komunálne  a drobné stavebné odpady

- návrh na zmenu VZN č. 17 – o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi 

- návrh na zmenu VZN č. 3 – poplatok za
psa 

- určenie verejného priestranstva v areáli
kasární pre trvalé a dočasné parkovanie

- dispozície s majetkom 
- rôzne 

9. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 15. júna. Rokovaniu
predsedal RNDr. Ľubomír Parízek, primátor
mesta. Na rokovaní bolo prítomných 20
poslancov mestského zastupiteľstva z 25
členného poslaneckého zboru. Ďalej boli
na rokovaní prítomní poslanci VÚC
Trnavského samosprávneho kraja – Mgr. L.
Orgoníková, Mgr. P. Sadloň, Ing. V.
Kocourek, Ing. F. Bartal, riaditeľ Mestského
kultúrneho strediska Senica, riaditeľ
Rekreačných služieb mesta Senica - prís-
pevkových organizácií mesta, riaditelia
školských a predškolských zariadení mesta,
riaditeľ Technických služieb Senica,
Mestského podniku služieb Senica,
Službytu Senica, vedúci oddelení a útvarov
MsÚ, žiadatelia o kúpu nehnuteľného
majetku mesta. 

V úvode boli predložené písomné inter-
pelácie a odzneli ústne.

RNDr. Ľ. Krištofová v písomnej interpe-
lácii upozornila na problém Rybeckého
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potoka v časti  Kolónia, ktorý nie je udržia-
vaný a po každom väčšom daždi sa vylieva.
Tiež  žiadala o stanovisko Slovenský hod-
váb, a.s. Senica, o prijatie takých opatrení,
aby ľudí nerušil neznesiteľný hluk a piskot
pri vypúšťaní  pary počas dňa i noci. 

Poslankyňa M. Bezdeková žiadala, aby
časť Sotina, najmä okolie Ulice S. Jurkoviča
bolo vybavené zodpovedajúcimi detskými
zariadeniami a lavičkami, lebo sú buď
v dezolátnom stave, alebo chýbajú.

MUDr. P. Šťastný tlmočil požiadavku
obyvateľov domu č. 532 na Hurbanovej
ulici, aby sa nerealizovala výstavba poly-
funkčnej budovy medzi Obchodným
domom Perla a bytovkou č. 532 z dôvodov,
že budova by bola v tesnej blízkosti bytov-
ky, čím by boli   obmedzení jej obyvatelia a
vybudovaním parkoviska pre polyfunkčný
dom by bola narušená bezpečná zóna pre
deti.

Poslanec F. Beňa žiadal informáciu,
kedy sa bude realizovať kanalizácia v Čáčo-
ve a na Tehelnej ulici a či by mohli
Technické služby  mesta Senica kosiť pries-
tory v Čáčove na tých priestranstvách, kde
to nezabezpečia obyvatelia Čáčova.

Mgr. O. Krajči upozornil na nevyhnut-
nosť čistenia kanalizačných vpustí dažďovej
vody nielen na rohu Mudrochovej
a Novomeského ulice, ale aj v celom meste,
pretože počas návalových zrážok tieto
nestačia brať vodu a ulice sú zaplavené.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 15.6.2004 
- uznesenia prijaté na 5. a 6. zasadnutí MsR
- ďalšie racionalizačné opatrenia v škol-

ských a predškolských zariadeniach
- správu o hospodárení Polikliniky Senica,

n.o. za rok 2003
- správu o činnosti Technických služieb,

spol. s r.o. Senica a analýzu skládky odpa-
dov Jablonica

- správu o výsledku hospodárenia Mest-
ského podniku služieb Senica, spol. s r.o. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za

I. štvrťrok 2004 a správu a plnení uznese-
ní prednesenú hlavným kontrolórom

- návrh rozpočtu nákladov a výnosov

Rekreačných služieb mesta Senica na rok
2004

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

- rozpočet bežných príjmov a bežných
výdavkov na školstvo vo výške 100, 409
mil. Sk a rozpočet kapitálových výdavkov
vo výške 2, 006 mil. Sk

- zmenu VZN č. 3 o miestnych poplatkoch
v časti:
- poplatok za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady  (pre rok 2004 ostá-
vajú poplatky nezmenené a nebudú sa
zasielať nové platobné výmery)
- poplatok za psa (ostáva zachovaná
výška poplatku) a splatnosť sa posúva do
31.3.  bežného roku
- výpočtu verejných priestranstiev pre
účely trvalého a dočasného parkovania
v areáli kasárni s účinnosťou od prevzatia
kasární do majetku  mesta

- zmenu VZN č. 17 o nakladaní s komunál-
nymi a drobnými stavebnými odpadmi –
v súlade s novelou zákona o odpadoch
sú vymedzené nové pojmy a nové sadz-
by poplatku, ktorý sa určuje na osobu
a kalendárny deň, pri množstvovom
zbere sa určuje poplatok  za objem

- VZN – Štatút rekreačnej oblasti Kunov-
ská priehrada

- dispozície s majetkom 
- odpredaj pozemku firme North Reality,
s.r.o. na výstavbu obchodných priestorov
- odpredaj pozemku Františkovi Okruh-
licovi, bytom Bratislava odpredaj pozem-
ku Ing. Vladimírovi Kocourkovi, bytom
Senica na výstavbu obchodných priestorov 
- odpredaj a zámenu pozemku fi
C.F.H.Part s.r.o. Bratislava na výstavbu
hypermarketu Hypernova  
V závere rokovania Ing. Štefan Mikula

vyzval poslancov, aby svojím príspevkom
podporili zbierku na nákup sanitky, ktorú
vyhlásila Poliklinika Senica,n.o. 

Úplné znenie uznesení prijatých na
rokovaní MsZ si môžete pozrieť na
www.senica.sk,  kde zároveň nájdete aj
aktuálne znenia všeobecne záväzných na-
riadení schválených mestom.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Uzávierka miestnej
komunikácie 

Od  1. júla  do 30. septembra  bude
uzávierka miestnej komunikácie Ulica
L. Novomeského pri parkovisku STAR
CENTRUM v Senici. Na uvedenom
úseku sa bude vykonávať rekonštrukcia
povrchu cesty. Parkovacie miesta na
priľahlom parkovisku bude  možné uží-
vať tak ako doteraz,  príjazd však  bude
možný iba z Ulice L. Novomeského od
amfiteátra.

Vodičov žiadame o pochopenie
a zároveň  o dodržiavanie dočasného
dopravného značenia počas rekonšt-
rukcie.

Oddelenie výstavby, ŽP 
a dopravy MsÚ 

Komu prekážali? Táto lampa v parku pri Múzeu L.
Novomeského tiež nezostala ušetrená
výčinov neznámych obyvateľov tohto
mesta, ktorí malými dlažobnými kockami
triafali do parkového osvetlenia.  Podarilo
sa im ich v máji rozbiť dosť. Lampy sú už
opravené, no mestskú pokladnicu stála
oprava svietidiel po celom meste tohto
roku okolo 200 000  Sk. Tento prípad je
jeden z viacerých vypuklých činov vanda-
lizmu, ktorého svedkami sme v posled-
nom období.  

Určitá skupina ľudí sa správa veľmi
necitlivo k svojmu okoliu, mestu, v ktorom
žije vyše 21 000 obyvateľov. Určite väčši-
na si praje čisté, pekné a udržiavané prost-
redie, v ktorom sa každému lepšie žije.
Niektorí však radšej odpad z prerábania
bytu vyhodia neďaleko bytovky, hoci patrí
do veľkoobjemového kontajnera. Žiaľ, aj
takáto je realita dnešných dní.   

Text a foto bar 
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Okienko JDS
Naša miestna organizácia Jednoty

dôchodcov Slovenska sa zapojila do verej-
nej zbierky na sanitku Záchrannej zdravot-
nej služby. Konštatujeme, že osadenie lavi-
čiek na Dlhej a Hviezdoslavovej ulici by
dôchodcovia veľmi privítali.  Posedenie pri
hudbe v Branči bude 15. júla o 15. hod. 

M. S. 

26.5. - rokovanie rady ZMOS v Liptov-
skom Mikuláši

- IPEC Bratislava – otvorenie nového
sídla firmy partnerskej organizácie
pre získavanie a umiestnenie
zahraničných investícií

27.5. - Snem Združenia miest a obcí
Záhorskej oblasti Malacky - aktuál-
ne problémy v školstve, zdravotníc-
tve, zamestnanosť a doprava
v regióne, projekty zahraničnej
spolupráce

- Slovenský pozemkový fond Bra-
tislava – rokovanie s generálnym
riaditeľom o odkúpení pozemkov
pre mesto na bytovú a občiansku
vybavenosť a pre budúcu priemy-
selnú zónu

28.5. - Pracovná návšteva z francúzskej
firmy Arcelor ohľadom umiestne-
nia fabriky

31.5. - Rokovanie s pracovníkmi TESCA –
doprava, termín otvorenia

- Rokovanie s investormi z Moskvy,
ktorí spolupracujú so Senickou
mliekarňou

1.6. - Rokovanie s prípravným výborom
na slávnostné odovzdanie kasární

- ZIPP Bratislava – pracovné rokova-
nie s generálnym riaditeľom – vzá-
jomné vzťahy, výstavba bytov

3.6. - Snem Únie miest  Slovenska
- Rokovanie MsR

4.6. - Rokovanie o mobiliári mesta
- Športový deň Colnej správy  Senica
- 10. výročie Službytu Senica
- Družobný deň vo Veľkých Pavlo-

viciach
5.6. - Založenie Krajského športového

zväzu Trnavského kraja ako part-
nerskej organizácie pre MŠ SR pre
rozvoj regionálneho športu

8.6. - Kasárne Senica – prehliadka objek-
tu kasární a budúceho odovzdáva-
ného majetku

9.6. - Pracovné rokovanie s firmou
Arcelor a IPEC

10.6. - Stretnutie starostov regiónu k ak-
tuálnym problémom a Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti

- Rokovanie so Slovenským hodvá-
bom  Senica o využívaní  železnič-
nej vlečky pre budúcich investorov

11.6. - 60. výročie vzniku vojenského
útvaru, slávnostné ukončenie
činnosti VÚ a odovzdanie ocenení

12.6. - Rokovanie s chatármi na Kunovskej
priehrade

- Záverečný zápas futbalového klu-
bu v Čáčove

- Slávnostné ukončenie volejbalovej
sezóny v DK v Senici 

14.6. - Valné zhromaždenie Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti

- Valné zhromaždenie D Develope-
ment v Bratislave

15.6. - Pracovné rokovanie s pracovníkmi
mestskej polície

- Mimoriadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva

- Rokovanie MsR
16.6. - Závery z rokovania komisie výstav-

Aktivity radnice

Prispejte kúpou 
pohľadníc 
(dokončenie zo str. 1)

Záchranná zdravotná služba (ZZS)
priemerne mesačne zasahuje 125 krát.
ZZS má 2 vozidlá AMBULANICA – rok
výroby 1991 a 1995. Práve opotrebova-
nosť vozidiel a tomu zodpovedajúci stav
a nedostatok vlastných finančných zdro-
jov viedli Polikliniku k vypísaniu zbierky
na pojazdnú ambulanciu. Dôvodom je
tiež nevyhnutnosť mať k dispozícii  kvalit-
né, spoľahlivé vozidlá AMBULANICA
s dobrou technickou výbavou, čo vyplýva
aj z absencie nemocnice v Senici, pretože
je nutný transport  pacientov  do nemoc-
nice v Skalici alebo v Myjave.   

Verejná zbierka bola povolená
Obvodným úradom v Senici Rozhod-
nutím č. 2 zo dňa 22. 3. 2004 a Rozhod-
nutím č. 3 zo dňa 26. 4. 2004. Prispieť je
možné poukázaním financií na špeciálny
účet alebo kúpou pohľadníc a odznakov.
Zbierka trvá do 31. decembra 2004.
Výnos bude použitý na obstaranie  vozid-
la AMBULANCIA a zdravotníckej techni-
ky. Cena vozidla s príslušnou zdravotníc-
kou technikou je okolo 2 milióny Sk. 

Občania a firmy, každý kto chce
pomôcť, môže tak urobiť poukázaním
peňazí na účet č. 7583317/5200 vedený

v OTP Banka Slovensko, kúpou pohľadníc
a odznakov na sekretariáte Polikliniky
Senica, n.o., v pokladni Mestského úradu
Senica alebo  na obecných úradoch v spá-
dovej oblasti Polikliniky Senica, n.o. 

V dňoch 21. až 24. júna  pohľadnice
(výtvarný návrh vyhotovili v ZUŠ Senica)
a odznaky predávali študenti priamo
v meste Senica.

Viera Barošková

Možnosti 
čerpania financií
(dokončenie zo str. 1)

Informácie o výzvach, grantových sché-
mach a programoch budú podporené
odkazmi na relevantné informačné zdroje,
kde uchádzač o podporu nájde všetky
potrebné informácie a príslušnú dokumen-
táciu. Prehľad výziev bude aktualizovaný
v mesačných cykloch, avšak hypertextovo
koncipovaná informačná časť nasmeruje
záujemcu na najaktuálnejšie a podrobnej-
šie informácie.

Ivan Hesek 

by konzultované s dotknutými
investormi

- Zasadnutie dozornej rady MsPS
Senica

- Rokovanie futbalovej rady
17.6. - Pracovné raňajky so zástupcami

regionálnych médií a prezentácia
zámerov mesta

- Návšteva dvoch súkromných pen-
ziónov pre dôchodcov pri Gabčí-
kove a v Bratislave. Získavanie
informácií

18.6. - Rokovanie s vlastníkmi pozemkov
na výstavbu fabriky a so zástupca-
mi energetických závodov

19.6. - Záhorácky maratón
21.6. - Stretnutie primátorov okresných

miest vo VÚC Trnava k postupu
riešenia problematiky BVS 

- Rokovanie s novou riaditeľkou
úradu práce Ing. Fábikovou

22.6. - Rokovanie s SH Senica a IPEC
Bratislava  o výstavbe závodu firmy
Arcelor

- Rokovanie s firmou IPEC o zmluve
s firmou Arcelor a príprava projektu

23.6. - Stretnutie futbalovej rady
- Rokovanie s RSMS o letnej sezóne
- Rokovanie o bytovej výstavbe

Zmluva s Arcelorom už podpísaná 
(dokončenie zo str. 1)

Francúzska investícia sa stane základom nového priemyselného parku mesta. Náklady
na jeho vybudovanie samospráva odhaduje približne na 40 miliónov Sk, na čo sa bude
snažiť získať dotácie.  Závod by mal byť postavený v polovici budúceho roka  a nové pra-
covné príležitosti v ňom nájde asi  200 zamestnancov. Táto subdodávateľská firma sa
bude zaoberať tvarovaním a valcovaním plechov pre automobilový priemysel. Ide o pre-
vádzku, ktorá by nemala predstavovať žiadne ekologické riziko. bar 
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STONOŽKINE VYSVEDČENIE
Človek chce ča100 zanechať po sebe nejakú 100pu. A deťom

zo 100nožky sa to v roku 2003/2004 100percentne podarilo!
Našli si v Centre voľného času svoje mie100 a možno i štvor-

lí100k šťastia! Veď Stonožkine krúžky navštevovali v uplynulom
školskom roku štyri 100vky  detí a viac ako 100vka mládeže
a dospelých. Stonožka usporiadala viac ako 100  podujatí, do tábo-
rov idú so Stonožkou viac ako dve 100vky detí, mládeže a dospe-
lých.   Spevácke, tanečné, dramatické a hudobné krúžky absolvo-
vali  takmer 50 vystúpení na verejnosti a zúčastnili sa množstva
celoslovenských a medzinárodných súťaží.

A práve deti z týchto kultúrnych krúžkov  v piatok 18. júna
bilancovali   a hodnotili. Svojim rodičom a kamarátom predviedli
90 minútovú pestrú mozaiku piesní, moderných a mažoretkových
tancov, folklóru a gitarových vystúpení a každý si prevzal
Stonožkine vysvedčenie. Vyzdobený dvor CVČ bol preplnený do
prasknutia!

Okrem vysvedčenia za celoročnú prácu v krúžku získali tí najak-
tívnejší i diplom  CVČ za reprezentáciu,  aktivitu v CVČ, vzornú
dochádzku alebo výrazný pokrok.
Za vzornú dlhoročnú reprezentáciu CVČ:
- Táňa Násadová, Simona Oslejová, Veronika Furicová, Andrea

Furicová, Monika Paračková, Bibiána Švárna (Sonny junior)
- Michaela  Faganová, Adriana  Faganová (mažoretky)
- Zuzana Hrubá, Simona Vrkočová  (speváčka, moderátorka)
- Marek Černek, Monika Slámková   (Rovinka)
- Lucia Holičová, Lenka Kadlíčková, Radka Kiripolská (gitara pokr.)
- Nikola Šišková (Sonny- Kuriatka)
- Kamil Nemečkay (filatelistický)
Za výrazný pokrok v krúžku, vzornú dochádzku a aktivitu:
- Simona Bumgartnerová, Daniela Škojcová, Lucia Černeková,

Alžbeta Mrenová,  Žaneta Brkalová, Lucia Horniaková, Katarína
Madunická 

- Kristína Funková, Veronika Naštická, Nikolka Havlíková
Veľké  poďakovanie   za ochotu, obetavosť,  vysokú odbornosť

a výchovu  detí v Stonožkiných krúžkoch patrilo i vedúcim  krúž-
kov. Najmä tým, ktorí nie sú zamestnancami CVČ, ale patria k tzv.
externým spolupracovníkom. Tým, ktorí venujú našim deťom kus
svojho voľného času,  často bez nároku na odmenu. Na oddelení
kultúry  sú to títo pracovníci:
Darina Kutálková (súbor Rovinka), Andy Jakubcová (Sonny junior),
Mgr. Lenka Plešová (Sonny Kuriatka), Veronika Zíšková (mažoretky
Stonožky),  Mgr. Ivana Sadloňová (Sonny Bambuľky a Tanečná prí-
pravka), Lenka Čmaradová (mažoretky Lienky), Lívia Levárska
(aerobic), Mgr. Zuzana Pfeifferová (spevácky), Pavol Vacula (heli-
gónka-Rovinka) a Michal Kalman (externý pracovník  „navšetko" -
gitara, spev.., najmä však nepostrádateľný Stonožkin  zvukár, tech-
nik a opravár).
Bez nich si kultúru v CVČ vieme len ťažko predstaviť. Ďakujeme!

Ocenenie  dostal tiež najúspešnejší kolektív CVČ, ktorým je  pre
rok 2003/2004  tanečná skupina Sonny Kuriatka na čele s vedúcou
Mgr. Lenkou Plešovou - dievčatá získali krásne zlaté medaily.

Tanečná skupina Sonny Kuriatka začala pracovať v CVČ  v roku
1996 a už od začiatku je ich vedúcou Lenka Plešová. Skupina
sústreďuje 9 -11 ročné dievčatá, ktoré v CVČ prešli tanečnou prí-
pravkou, resp. boli vybrané do skupiny na konkurze. Venujú sa
modernému tancu (disco dance) a každoročne nacvičujú niekoľko
choreografií, s ktorými sa prezentujú na verejnosti i na súťažiach.
Trénujú 2x týždenne a veru je to niekedy naozaj „drina", kým kon-
krétna choreografia vznikne. Nie sú to však len tréningy, ktoré si
vedúca „odcvičí",  je to najmä jej individuálna  práca s každým die-
ťaťom,  jej nápady, výber hudby, návrhy kostýmov, spolupráca
s rodičmi a tiež zužitkovanie práce na verejnosti a na súťažiach.
A práve na tých sa za posledné roky Kuriatkám naozaj darilo.
Posúďte sami:
- v r. 2000 sa vďaka finálovému umiestneniu na Majstrovstvách SR

prebojovali  na Majstrovstvá Európy do Varšavy, kde získali
pekné 9. miesto

- v rokoch 2001, 2002 a 2003 zvíťazili na regionálnej súťaži
Beatfórum Gbely

- v apríli 2004 získali dievčatá  pekné 4. miesto na Majstrovstvách
SR v Prešove a vybojovali si tak opäť postup na Majstrovstvá
Európy 

- 12. júna 2004 získali na celoslovenskej  tanečnej súťaži Baby
Danceline v Seredi 2. miesto

Sonny Kuriatka tiež žijú i podujatiami CVČ. Účinkovali napríklad
v mikulášskom divadle O anjelikovej čarovnej píšťalke, vystupovali
takmer na všetkých väčších Stonožkiných podujatiach.

Držme im teda palce i naďalej a poďme sa nich pozrieť na
Majstrovstvá Európy 2004, ktoré budú v septembri  v Senici. 

V septembri bude  výber nových členov do tanečnej skupiny
Sonny Kuriatka pre 9 –10 ročné deti, pretože veľká časť súčasných
členov  prestupuje (na základe veku) už do staršej, nemenej úspeš-
nej skupiny Sonny Junior, s ktorou pracuje Andy Jakubcová. I táto
tanečná skupina, ktorá onedlho v CVČ oslávi 10. výročie vzniku,
dosahuje mimoriadne výsledky a úspechy.  Počas  existencie
3x postúpili na Majstrovstvá sveta (Slovinsko, Maďarsko, Poľsko),
v r.1998 boli Majstrami Slovenska v kategórii diskoskupiny do 15
rokov, 2x zvíťazili na Beatfóre Gbely. V roku 2003 získali 5. miesto
na Majstrovstvách SR, 2. miesto na Baby danceline v Seredi a 1.
miesto na tanečnej súťaži v Piešťanoch.

Blahoželáme!

Premiérové podujatie Stonožkine vysvedčenie  pre deti a rodi-
čov sa  18. júna vydarilo a večer pokračovalo v CVČ hudobným
podujatím Fest - music, na ktorom sa predstavili  hudobné skupiny
Nabetón, Black dream, The Strain, Applause a sólisti Jaroslav
Závodský, Lukáš Bečka a Zuzana Hrubá.

Stonožkine  vysvedčenie a Fest - music  boli súčasťou Dňa otvo-
rených dverí  v CVČ, ktoré sa konali v Stonožke 18. a 21. júna, za
účelom  predstavenia novej  ponuky záujmových krúžkov CVČ na
rok 2004/2005.
Ponuka obsahuje tieto záujmové krúžky:   
Hra na zobcovú flautu, saxofón a bicie, hra na gitaru pre začiatoč-
níkov a pokročilých, súbor Rovinka, hudobné skupiny, mažoretky
Lienky a Stonožky, mažoretky pre stredoškoláčky, rekreačný aero-
bic, tanečná prípravka, tanečné skupiny Sonny Bambuľky, Kuriatka
a Junior, break dance, redaktorský, dramatický, bábkové divadlo,
netradičná výtvarná výchova, hobby dielňa pre dospelých, Klub
mamičiek s deťmi, anglický a nemecký jazyk pre deti i dospelých,
tvoriváčik, Pod krídlami draka (pre mládež), pečenie a varenie, hry
na počítači, výučba  na PC, basketbal, sálový futbal, športové hry,
vybíjaná, šachový, spevácky, filatelistický, astronomický, stolnoteni-
sový, plavecký, dopravno-cyklistický, turistický, fotografický, chova-
teľský krúžok.

Podrobnejšie informácie o krúžkoch sa dočítate vo vitrínach
CVČ pred OD  Cieľ,  pri budove CVČ alebo priamo v CVČ.

Predbežné prihlášky si môžete v CVČ vyzdvihnúť do 23. 7.
Hlavný zápis do záujmových krúžkov   CVČ sa koná od 6. do 20. 9.
2004. (PO-PIA, od 8.00 do 17.00)

Stonožka želá všetkým deťom  a ich rodičom nezabudnuteľné
prázdniny, tábory  a dovolenky  a teší sa s nimi na stretnutie v sep-
tembri. 

Dana Kopecká, vedúca odd. kultúry CVČ  

Horný rad zľava – Kristína Moleková, Nikola Gažová, Romana
Hurbanová, Nikola Šišková,Karolína Vacová,Michaela Lišková,
Natália Madunická, Romana Nošková, Ema Kittová,  Michaela
Šajánková. Dolný rad zľava – Daniela Škojcová, Simona
Baumgartnerová, Klára Oslejová, Katarína Blašková, Rebeka
Michalicová, Térézia Janšáková, Nikol Holovanišinová, Dominika
Kruteková
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Európa sa stretla 
v II. ZŠ

II. základná škola
na Komenského
ulici sa vyznačuje
veľkou tvorivou akti-
vitou žiakov. Pod
vedením skúsených
pedagógov žiaci zís-
kavajú na rôznych
súťažiach ocenenia.

Je to dobrý štart do ich ďalšieho života.  
Európa v škole. Už sa stáva akousi tra-

díciou, že práce určené do súťaže Európa
v škole sú na veľmi dobrej úrovni. V okres-
nom kole obsadili prvé priečky, v celoslo-
venskom dostali čestné uznanie. Je to
opäť úspech, keď vychádzame z informá-
cie, že do súťaže sa zapojilo 21 680 žiakov
a porota v Bratislave posudzovala doved-
na 2 150 prác. V takejto konkurencii zabo-
jovali práce: Záhorie - okres Senica (Lukáš
Polák) a Dovolenka u nás - práca v nemec-
kom jazyku (Denisa Kubíčková, Zuzana
Lišková).

Máj - mesiac Európy. V predvečer 1.
mája za zvukov Beethovenovej Deviatej
symfónie zástupcovia žiackeho parlamen-
tu slávnostne ozdobili „máj" (stužky sú die-
lom žiakov). Potom začalo stavanie mája.
Krásnu atmosféru podčiarkol náš folklórny
súbor a milí hostia. Veľmi vydarená bola
i popoludňajšia opekačka. V areáli školy sa
zišli pedagógovia, žiaci i rodičia a kto mal
chuť, mohol si zatancovať na diskotéke.
Treba ešte dodať, že zúčastnení ocenili
výzdobu školy - viali na nej tri vlajky - slo-
venská, európska i naša s logom školy.

Poliaci u nás. Potvrdením toho, že sa
otvárame Európe, bola návšteva žiakov
a pedagógov z poľského mesta Pultusk,
družobného mesta Senice. Mladí Poliaci
sa nemali kedy nudiť. Najprv ich na pôde
našej Dvojky privítali tanečníci a speváci,
potom sa zúčastnili na vyučovaní v niekto-
rých triedach, prezreli si školu, boli prijatí
na MsÚ u pána primátora. Nasledovali
športové zápolenia (volejbal, vybíjaná, fut-
bal). Po obede si prezreli historický Branč,
poprechádzali sa po našom meste. V pod-
večer sa rozhorela vatra v areáli školy,
bolo veselo, opekalo sa. Den plný zážit-
kov ukončila diskotéka. Čo dodať? Dvojka
úspešne naštartovala projekt Sokrates.

M. V. 

ww
w.zs

2senica.sk

Záujmová činnosť 
od septembra 
III. ZŠ na Sadovej ulici v školskom roku
2004/2005 ponúka svojim žiakom a ostat-
ným deťom poobedňajšiu záujmovú čin-
nosť: 
Tvorivé ruky -  výtvarný krúžok s prvkami
tvorivej dramatiky...
Počítačový krúžok - formou hier osvojova-
nie počítačovej techniky, rôznych progra-
mov, spoznávanie sveta cez inernet
Cvičenia z matematiky - zaujímavá mate-
matika, rozvoj logiky, tvorivosti, myslenia
Plavecký krúžok - otužovanie, účelné vyu-
žitie pohybu, komplexné rozvíjanie celého
organizmu
Cvičenia zo slovenského jazyka - sloven-
čina hrou, krížovkami, tajničkami, literatú-
ra, čítanie
Spevácky krúžok - so zameraním na správ-
ny spev, hygienu hlasu, intonáciu, celkový
prejav
Hra na flautu - výučba hry na flautu
Detský folklórny súbor SADOVÁČIK -
ľudové piesne a tance, hry, piesne a tance
z nášho regiónu
Tvorivá dramatika - hra s literárnym textom
so zapojením hudby, výtvarnej výchovy
a divadla
Konverzácia v nemeckom jazyku - rozvoj
a zdokonaľovanie komunikačných zruč-
ností v nemeckom jazyku
Environmentálna výchova - krúžok
Kvapky - vplyv človeka na  prostredie, spo-
znávanie zákonitostí prírody 
Volejbal, basketbal - zdokonaľovanie tech-
niky kolektívnej loptovej hry, súťaže

Stolný tenis - nácvik techniky hry, pravidiel,
súťaže
Florbal - získavanie technických zručností
hry           

Pri ŠKD budú pôsobiť v školskom roku
2004/2005 záujmové útvary:
Divadelníčkovia - Na spoločných stretnuti-
ach budeme precvičovať neobratný jazý-
ček ,naučíme sa ovládať svoje telo, bude-
me prežívať životy rôznych zvieratiek
a ľudí vo všetkých životných situáciách
a povolaniach. 
Ochrancovia prírody - Chcete pomôcť
chrániť našu modrú planétu? Ak áno, pris-
pejte svojou troškou pri poznávaní nášho
sveta a pomôžte zabrániť znečisťovaniu
prírody. Objavíme všetko krásne okolo nás
a budeme sa o to starať na spoločných
stretnutiach v škole i mimo nej. 
Malá kuchárka - Pre deti od 9-12 rokov.
Budeme spolu ,jednoducho a chutne variť,
piecť, zdobiť a servírovať.
Z každého rožka troška - Pre deti od 6-8
rokov, ktoré radi maľujú, strihajú, lepia tvo-
ria s fantáziou. 
Ručné práce - Dostanete základy vyšíva-
nia, háčkovania, šitia. Svoje vlastnoručné
výrobky využijete na výzdobu ,pri hrách
alebo ako darček.
Turistický krúžok - Čakajú nás vychádzky
a výlety do prírody, jej poznávanie, ochra-
na.Tiež objavíme spolu niektoré historické
pamiatky.
Stolný tenis - Získame základy a techniku
tohto športu .Naučíme sa pravidlá hry.
Moderný tanec – Budeme spájať tanečné
a gymnastické prvky s hudbou, upevňovať
rytmické a estetické cítenie v hudbe.

Ako sme slávili Deň detí
Prvý jún patrí deťom. Medzinárodný deň detí sme oslávili i my, učitelia I. základnej školy

so žiakmi. Školský športový klub cyklistický pri I. ZŠ pripravil pre žiakov senických základ-
ných škôl I. cyklistické preteky. Zúčastnili sa ho žiaci I., III. a IV. ZŠ v Senici. Trať viedla špor-
tovým areálom I. ZŠ, a tak sa využili i terénne nerovnosti. Pretekov sa zúčastnilo 141 žia-
kov, ktorí súťažili v 5 kategóriách podľa ročníkov. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:
kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto

mikro (1. a 2. ročník)
chlapci R. Gašpárek IV. ZŠ M. Sabo I. ZŠ Ľ. Žák I. ZŠ
dievčatá V. Hebíčková I. ZŠ M. Proníková IV. ZŠ K. Vasiliaková I. ZŠ

mili (3. a 4. ročník)
chlapci D. Jakáb IV. ZŠ P. Vaček I: ZŠ P. Krč IV. ZŠ
dievčatá P. Hercogová I. ZŠ K. Oslejová I. ZŠ M. Šajánková I. ZŠ

mini (5. a 6. ročník)
chlapci M. Plánka IV. ZŠ M. Kukáč III. ZŠ S. Kubálik III. ZŠ
dievčatá M. Záškvarová IV. ZŠ D. Martišová IV. ZŠ P. Krajčiová I. ZŠ

maxi (7., 8. a 9. ročník)
chlapci – 7. ročník P. Dieneš I. ZŠ A. Andel I. ZŠ V. Labaš III. ZŠ
chlapci – 8., 9. ročník M. Dermíšek I. ZŠ M. Urban I. ZŠ I. Chlapečka I. ZŠ
dievčatá B. Fordinálová IV. ZŠ L. Maxianová I. ZŠ E. Vítková I. ZŠ

Športové dopoludnie venované deťom bolo pekným športovým zážitkom pre všetkých
účastníkov. Žiaci 1. a 2. ročníka si okrem cien odniesli i účastnícke diplomy.

Naši žiaci však neboli pasívni a nečakali, čo pre nich pripravia učitelia. Sami si zorgani-
zovali turnaj vo futbale a hokejbale, ktorého sa zúčastnili žiaci II. stupňa I. ZŠ v Senici. Na
záver športového dopoludnia sa odohral hokejbalový zápas medzi deviatakmi a učiteľmi I.
ZŠ. Deviataci porazili učiteľov 10:6.

Blahoželáme všetkým víťazom a účastníkom športového dopoludnia v I. ZŠ v Senici
a tešíme sa na vás i o rok. PaedDr. S. Melišová

predsedníčka  ŠŠK cyklistického
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I deti dokážu pomôcť 
V jedno krásne sobotné ráno sa vybra-

li deti 4.B triedy IV.  ZŠ v Senici spoločne
s vychovávateľkou I. Potočárovou na
návštevu do Detského domova Skalica.
Tejto návšteve predchádzala príprava
v podobe darčekov, sladkostí a kúpy plie-
nok.

Vďaka rodičom detí a podpore vedenia
školy i pedagógov táto príprava bola veľká
a zodpovedná. O dopravu bolo postarané
vďaka ochote dospelých a sponzorstvu
jedného z rodičov. 

Aký bol príchod? Maličkí vítali naše deti
džavotom a smiechom. Naťahovali rúčky,
aby ich vzali do náručia, pohrali sa, za-
smiali. Všetky očká žiarili šťastím a doja-
tím. Odchádzali sme so zmiešanými pocit-
mi, slzami v očiach a s prísľubom, že ešte
prídeme.

V čom spočíva význam takejto akcie?
Napriek neustálym finančným problémom
škôl neľutuje práve naša škola podporiť
takéto akcie, ktoré formujú deti a pozitív-
ne ovplyvnia ich myslenie a konanie. Deti
neľutovali  svoj voľný čas, pochopili, že iné
deti poteší ich neha, pohladenie, príjemný
hlas a veľké srdce.

Preto sa už tešia na ďalšiu návštevu
a pripravujú darčeky pre svojich malič-
kých. Vďaka tejto akcii sa tešia z každej
chvíle strávenej s rodičmi a nehu, lásku,
porozumenie, ktoré denne dostávajú,
chcú odovzdávať aj iným –deťom v DD
v Skalici. To je ich cieľ, ktorý podporí nie-
len škola, ale i rodičia detí. Odmenou nám
bude ich žiarivý úsmev a život plný
veľkých činov.

Naše deti dokážu nezištne pomáhať –
bez nároku na odmenu. V tom tkvie ich
výnimočnosť a skvelosť. 

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica

Čo sa deje v škole
V NOCI?

Možno ste si viacerí neraz položili túto
otázku. Preto sme sa rozhodli, že v piatok
11. júna  to aj  zistíme. Začali sme už popo-
ludní na školskom dvore súťažami a hrami
s deťmi zo školského klubu. Večer sme sa
zišli za školou pri táboráku, opekali sme
špekáčiky, hrali a fotili sme sa až do zotme-
nia. Tridsaťpäť odvážlivcov spolu s vycho-
vávateľkami zostali nocovať v škole. Škola
vyzerá v noci úplne inak. Všade je ticho
a tma, triedy sú zamknuté, diktáty a písom-
ky ležia v policiach, kriedy si nepíšu po
tabuli a dokonca i školský zvonček má
voľno. Sem – tam sa z tried ozýval podo-
zrivý zvuk, ale strašidlá to určite neboli.
Zistili sme, že všetko to majú na svedomí
pani vychovávateľky, ktoré nám pripravili
takýto nevšedný zážitok.

Ak nám neveríte, môžete to s nami skú-
siť znovu o rok. Už teraz sa všetci tešíme.    

Mgr. Blanka Andelová
ŠDK pri I. ZŠ 

Slniečka sa lúčili
S koncom školského roka sa na krátky

čas zatvoria aj dvere v Klube mamičiek
s deťmi. V sobotu 19. júna sa v areáli
CVČ pri tejto príležitosti konala rozlúč-
ková opekačka pre celé „slniečkovské"
rodiny. Mali sme tu aj ocinov a súroden-
cov, dovedna asi 80 účastníkov.
Zoznamovalo sa, rozprávalo, šantilo,
jedlo a pilo. Vrtochy počasia nás trošku
popreháňali, ale do veľkej búrky už všetci
sedeli doma, v suchu.

Prežili sme jeden krásny školský rok
v Stonožke, teraz máme čas načerpať
nové sily a nápady. 

A tých je, veru, neúrekom! Azda na
povzbudenie: od septembra nám bude
ešte lepšie! Všetky naše sily vložíme do
rekonštrukcie domčeka a areálu v CVČ,
kde sa budeme stretávať už po celý týž-
deň a aj popoludní. Čerešničkou na torte
bude malé detské ihrisko pre tých
najmenších. Držme palce, nech nám to
vyjde!

Poďakovanie patrí všetkým, ktorým náš
osud nie je ľahostajný, práve naopak.
Zamestnancom CVČ, mamičkám, šikov-
ným ocinom, dedkom, aj ľuďom a firmám,
ktoré nám vyšli v ústrety. Ďakujeme.

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Dôležitá je prevencia
CVČ Stonožka v spolupráci so

Spoločným školským úradom a Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného
zboru v Senici uskutočnilo v rámci preven-
cie požiarnej ochrany základný kurz proti-
požiarnej ochrany pre žiakov 4. ročníkov
ZŠ. Kurzu, ktorý prebiehal v apríli a v máji
v priestoroch CVČ Stonožka, sa zúčastnilo
celkom 394 účastníkov. Žiaci sa oboznámi-
li s hlavnými príčinami vzniku a základnými
pravidlami hasenia požiarov. Naše poďako-
vanie patrí riaditeľstvám I. - IV. ZŠ a ŠZŠI za
pochopenie a ústretovosť, ktorou napo-
mohli k uskutočneniu kurzov, tiež OR HZZ
v Senici, najmä pani kap. Čederlovej, ktorá
kurz viedla. Oľga Kučková

zástupkyňa riad. CVČ

Ako nepodľahnúť
nástrahám 

V rámci primárnej prevencie drogových
závislostí zorganizovalo CVČ Stonožka  so
Spoločným školským úradom a Pedagogic-
ko-psychologickou poradňou v Senici
v máji a vjúni  pre žiakov 9. ročníkov ZŠ
súbor interaktívnych hier a cvičení, ktoré
zábavnou a pútavou formou priblížili žia-
kom možné úskalia dospievania a sociali-
zácie mladej generácie.

Aktuálne témy boli zamerané na seba-
poznanie, medzigeneračné konflikty, inter-
pohlavné rozdiely a riziká experimentova-
nia s návykovými látkami pod názvom
Facka do života.

Podujatia sa zúčastnilo 442 účastníkov.
Poďakovanie patrí riaditeľstvám všetkých
štyroch  ZŠ za spoluprácu, tiež Pedago-
gicko-psychologickej poradni v Senici a jej
odborníkom socioterapeutovi PhDr.
Pavlovi Mihálymu a psychologičke Mgr.
Lucii Bulganovej. Oľga Kučková

zástupkyňa riad. CVČ

Malé parádnice
Dňa 10. júna sa prostredie školského

klubu detí prvého ročníka III. ZŠ zmenilo
na kadernícky a kozmetický salón.
Dievčatká si priniesli množstvo šminiek,
sponiek, voňaviek a módnych doplnkov.
Ich tváričky žiarili farebnými očnými odti-
eňmi a červenými líčkami. Fotografie sú
dôkazom ich odbornosti, majstrovstva
a fantázie. 

Bc. Jana Vojteková
vychovávateľka III. ZŠ

Záhorské motívy 
J. Salaya 

Výstavné priestory Záhorského
osvetového strediska v Senici sú  od 17.
júna do 10. júla k dispozícii tvorbe
neprofesionálneho výtvarníka Jaro-
slava Salaya z Holíča. Pravidelný účast-
ník regionálnych výstav neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby sa verejnosti
v Senici predstavuje na prvej samo-
statnej výstave. 

Záhorské osvetové stredisko spolu
so Záhorskou galériou sú organizátormi
výstavy nazvanej Záhorské motívy.
Autor v roku svojho životného jubilea
zhrnul do výstavy výber najlepších prác
z posledných takmer 10 rokov. Jaroslav
Salay vo svojej tvorbe preferuje najrad-
šej prírodné motívy severného Záhoria.
Aktívnejšie sa začína venovať olejomaľ-
be od roku 1980, odvtedy vzrastá jeho
záujem o krajinu, mesto, okolie Holíča,
kľukaté ramená rieky Moravy, ale i staré
zabudnuté cesty a chotáre blízkeho
okolia. „Jaroslav Salay je realistický ma-
liar, v ktorého tvorbe dominuje krajina,
doplnená architektúrou historickou
a ľudovou, a v menšej miere je zastúpe-
ný portrét, ktorý sa vyznačuje používa-
ním tmavších farieb,“ povedal na margo
výstavy riaditeľ Záhorskej galérie Štefan
Zajíček. 

J. Salay sa narodil 5. apríla 1949
v Sekuliach a už ako 12-ročný navštevo-
val hodiny kreslenia u akademického
maliara Jozefa Konečného v Hodoníne. 

bar
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Mladí zelení v Brne
Ako pozorovatelia sa v dňoch  22. a 23.

mája  zástupcovia občianskeho  združe-
nia  Mladí zelení Slovenska zo Senice
zúčastnili prezentácie detských a mláde-
žníckych združení z Brna. Pod názvom
Bambiriáda  sa v parku  pri    CVČ Brno
zišlo 58 združení a organizácií pracujú-
cich  s mládežou a pre mládež. Pre deti
bolo pripravené množstvo zaujímavých
súťaží, atrakcií a bohatý program.  

Okrem nadviazania nových kontaktov
využili Mladí zelení z nášho mesta  i mož-
nosť navštíviť hrad Špilberg (stredoveké
väzenie), chrám Petrov, starú radnicu (vy-
hliadkovú vežu) i kapucínsky kláštor.

Víkendový pobyt bol ukončený adrena-
línovou bodkou v Lanovom centre, kde si
mladí vyskúšali doslova hranicu svojich
možností v niekoľkometrových výškach pri
zdolávaní mnohých prekážok.

A že i u nás sa s mládežou pracuje, roz-
hodli sme sa ukázať na prezentačnom dni
práce s deťmi a mládežou  v Trnavskom
kraji pod názvom Dobrovoľníci deťom,
ktorý  bol 24. júna na Trojičnom námestí
v Trnave.

Alena Pienčíková
predsedníčka OZ Mladí zelení Slovenska

Čo vieš o hviezdach?
Slovenská ústredná hvezdáreň

Hurbanovo vyhlásila na prelome rokov
2003/2004 už 13. ročník celoslovenskej
vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach.

Záhorské osvetové stredisko v Senici pri-
pravilo regionálne kolo tejto súťaže, ktoré
sa uskutočnilo 31. marca. V kategórii žiaci
4. - 6. ročník ZŠ súťažilo 7 žiakov. V kate-
górii žiaci 7. - 9. ročník ZŠ bolo 8 súťažia-
cich. Predseda odbornej poroty RNDr.
Svetozár Štefeček pochválil všetkých súťa-
žiacich za usilovnú prípravu na súťaž. Po
spočítaní bodov vo všetkých disciplínach
skonštatoval, že do krajského kola postúpi-
li nasledovní súťažiaci:
I. kategória - Juraj Knapec ZŠ Šaštín-Stráže,
Róbert Biksadský ZŠ L. N. Ves, Mojmír
Knápek ZŠ Cerová
II. kategória - Martin Valica I. ZŠ Senica,
Mária Krajčovičová ZŠ Cerová, Peter
Novotníček ZŠ Dojč

Z krajského kola, ktoré sa uskutočnilo
20. apríla v Hlohovci, postúpilo do celoslo-
venského kola 5 našich súťažiacich: Róbert
Biksadský a Juraj Knapec z I. kategórie
a Martin Valica, Mária Krajčovičová, Peter
Novotníček z II. kategórie. Celoslovenské
kolo sa uskutočnilo 2. júna. Vedomosti všet-
kých súťažiacich boli veľmi vyrovnané,
o čom svedčili aj tesné bodové rozdiely. Na
piatom mieste v I. kategórii skončil Juraj
Knapec a v II. kategórii taktiež na piatom
mieste Martin Valica.

Verím, že do budúceho ročníka tejto
súťaže pritiahne „pani Astronómia“ aj ďal-
ších záujemcov.

Jana Ovečková, ZOS Senica

Z listu čitateľa
Prečo? A dokedy?

Bývame v Senici na Ulici SNP už vyše 30
rokov. Ulicu lemujú pásy nádherných ruží,
o ktoré sa starajú tamojší obyvatelia.
Dovolím si tvrdiť, že príkladne. Kypria,
striekajú, prihnojujú, aby krása naozaj
vynikla. Podotýkam, že sú to všetci
dôchodcovia a niektorí aj s ťažkým zdra-
votným postihnutím.

Na tému čistoty, či úpravy mesta bolo
uverejnených už veľa príspevkov, ale stále
sa hádže hrach na stenu naprázdno. Kto
vlastne žije v našom meste? Myslela som si,
že tu žijú ľudia statoční, čestní. Takí, kto-
rým záleží na vzhľade a prosperite mesta.
Tí, ktorí takí sú, nech mi prepáčia. Čo sa
stalo v noci z 12. na 13. júna to súvisí
s cynizmom, krutosťou a prepáčte mi,
s idiotizmom. Čas sa naplnil a mne už ten-
toraz povolili nervy.

Časť chodníka od križovatky Hollého
ulice  po križovatku Moyzesovej bola posy-
paná ružami už rozkvitnutými, ale hlavne
množstvom pukov, ktoré nestačili rozkvit-
núť, pretože besnenie, roztopaš a neskrot-
nosť urobili svoje. Pýtam sa prečo a doke-
dy? Len pred naším domom bolo za plné
vedro odtrhnutých pukov ruží. 

Každý rok sa teším na prázdniny, lebo
aspoň vtedy si naše ružičky oddýchnu od
drzosti školákov, ale tentoraz to bolo
v noci, keď nezúril ani vietor, ani dážď.

Plenérom k priateľstvu
Trinásť mladých umelcov 3. triedy

z Hudobnej školy  Dürnkrut, 12 žiakov zo
ZUŠ Senica a 5 žiakov z Gymnázia Velké
Pavlovice  sa zúčastnilo  13. - 16. mája na
výtvarnom projekte v škole v prírode
v Piesočnej v Moravskom Svätom Jáne. 

Hlavným organizátorom bola ZUŠ
Senica. Maliar a pedagóg tejto školy  Štefan
Orth spolu s výtvarníkom Jozefom
Chrenom žiakov motivovali k tvorivosti.
Hlavným cieľom bola   štúdia krajiny, archi-
tektúry a dokončovanie skíc rôznymi tech-
nikami v ateliéroch. 

Mladí umelci absolvovali rôznorodý kul-
túrny program, napríklad navštívili keramic-
kú dielňu J. Huška v Sekuliach,  v Hohenau
sa stretli v jeho ateliéri s výtvarníkom F.
Gürtelom, prijal ich starosta Moravského
Sv. Jána J. Zajíc. Jazyková baréra bola pre-
konaná zoznamovacími hrami, športovými
aktivitami. Projekt  bol ukončený vernisá-
žou.  Plenér mladých výtvarných talentov
z troch krajín bol podporený z programu
Phare CBC. Popri motivačnom a hravejšom
kontakte s farbami a technikami plenér pris-
pel mladým ľuďom k lepšiemu  spoznaniu
kultúr všetkých zúčastnených krajín. Práce
bude možné vidieť v budúcom školskom
roku na výstavách v Dürnkrute, Senici
a Velkých Pavloviciach. 

Ingeborg Brandhuberová

Musí to tak byť, že Mesto Senica krásu
buduje, aby sa tu ľuďom dobre žilo a my to
nevieme pochopiť? Rúcame, kradneme,
ničíme. Čo tým chceme dokázať, svoju hlú-
posť, odvahu či nemohúcnosť?

Zamyslime sa nad kytičkou kvetov na
hrobe našich najdrahších, či nad kyticou
vďaky pri Pamätníku osloboditeľov, ktoré
zdevastovala ruka nespratníka a spomeň-
me! Za pár rokov, ak sa zavčasu nespa-
mätáme a nevstúpime si do svedomia, ak
ešte niečo také vôbec existuje, budú miz-
núť kvety aj z našich hrobov. Ale to nás už
mrzieť nebude.

Použijem výrok jedného detského leká-
ra, ktorý povedal: „Človek, ako najdokona-
lejší tvor na Zemi, potrebuje najdlhší čas na
to, aby vedel stáť na vlastných nohách.
Mnohí to nevedia ani v sedemdesiatke.“ 

Podelila som sa s vami so svojou boles-
ťou a smútkom. Prosím vás, spamätajme sa,
žime v kráse, láske a spokojnosti.

Mária Benžová

Stretnutie na Branči 
V pondelok 5. júla bude na hrade

Branč stretnutie evanjelikov západné-
ho dištriktu Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania. Tradičné cirkevno-
spoločenské podujatie sa začína o 10.
hod.  Koná sa pri príležitosti sviatku vie-
rozvestov Cyrila a Metoda, no účastníci
zhromaždenia si pripomenú i pamiatku
Majstra Jána Husa a evanjelických kňa-
zov väznených na Branči. Účasť na
slávnostných službách Božích na
Branči prisľúbil aj zbor biskupov.
V rámci slávnosti vystúpia aj cirkevné
spevokoly. Zo Senice odchádza na
Branč autobus od evanjelického kosto-
la o 8.30 hod. P. M.
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Štefan Orth vystavoval 
V novootvorených výstavných priesto-

roch Základnej umeleckej školy v Senici
sa v máji t. r. prezentoval svojou maliar-
skou tvorbou z obdobia posledného
desaťročia pedagóg výtvarného odboru
školy Štefan Orth. Výstavu pri príležitosti
nášho vstupu do EÚ usporiadali
Záhorská galéria, Základná umelecká
škola a Záhorské osvetové stredisko
v Senici.

Štefan Orth (na foto vľavo) sa predstavil
ako zrelý výtvarník s jednoznačným pro-
gramovým zameraním na oblasť krajino-
maľby, okrajovo i kvetinového zátišia.
Senickú kultúrnu verejnosť samostatne
oslovil už po štvrtýkrát. Popri tradičných
maliarskych polohách naznačil i nové tvo-
rivé posuny, ktoré môžu byť pozitívnym
prísľubom budúcich kolekcií.

Na fotografii záber z vernisáže výstavy
8. mája: zľava vystavu-júci autor Štefan
Orth, riaditeľ ZUŠ Marián Gál a kurátorka
výstavy Mgr. Božena Juríčková. Bad

Foto: Štefan Orth ml.

Seničania hrali prím
Do 8. ročníka krajskej súťažnej výsta-

vy neprofesionálnej fotografickej tvorby
Trnavského kraja Amfo a Diafoto 2004
postúpilo z nášho regiónu 14 autorov,
ocenených a odporučených fotografov
Náhlikovej Senice 2004, ktorí popri
Trnave tvorili druhú najviac zastúpenú
skupinu fotografov z Trnavského kraja.
Celkove do tohtoročnej krajskej súťaže
postúpilo 46 fotografov s vyše 260 foto-
grafickými prácami.

Neľahké bolo rozhodovanie odbornej
poroty, ktorá v zložení Mgr. F. Tomík, Doc.
akad. arch. J. Krížik, ArtD. - umeleckí foto-
grafi a vysokoškolskí pedagógovia -
a PhDr. M. Pauer, predseda Slovenského
strediska FIAP Bratislava - hodnotila súťaž-
né práce a vyberala z množstva kvalitných
fotografií tie najlepšie.

Senickí autori boli úspešní svojou foto-
grafickou tvorbou i v tomto ročníku súťa-
že. Mladý fotograf Tomáš Tytykalo získal
v kategórii farebnej fotografie 2. cenu za
celú kolekciu súťažných fotografií, MUDr.
Ondrej Šimek si odniesol cenu za 3. mies-
to za cyklus fotografií O čom sníš? Slnko,
Slnko, pomôž mi!

Čestné uznania v tejto kategórii okrem
Rastislava Čambála z Matúškova získali
ďalší autori z nášho regiónu - Miroslav
Adamčík, Ing. Roman Malec a Seničan Filip
Kalka, ktorému bolo udelené čestné uzna-
nie aj v kategórii čiernobielej fotografie za
fotografie Prifarbená skutočnosť I. a II.

V kategórii čiernobielej fotografie získal
ocenenie za 3. miesto Marián Rafaja
z Rohova za cyklus fotografií Jablko:
Jedno, Dve, Tri. Taktiež bola úspešná
mladá autorka zo Senice Hana Šimková,
ktorej v kategórii autorov do 18 rokov
odborná porota udelila cenu juniorov za
fotografie Prsty, prsty, prstíčky....

Usporiadatelia krajskej výstavy Amfo
a Diafoto 2004, Záhorské osvetové stre-
disko Senica a Záhorské múzeum Skalica
pripravili pre návštevníkov bohatú výstav-
nú kolekciu vyše 160 fotografií, ktorá bola
sprístupnená vo výstavných priestoroch
Záhorského múzea v Skalici v dobe od 28.
mája do 25. júna. Súčasťou slávnostného
otvorenia výstavy bolo vyhodnotenie 8.

ročníka krajskej súťaže, krajská prehliadka
diapozitívov a odborný seminár pre foto-
grafov.

Najlepšie fotografie ocenených a od-
bornou porotou odporučených autorov
budú reprezentovať Trnavský kraj na
celoštátnej súťažnej výstave Amfo
a Diafoto 2004, ktorá sa uskutoční v
novembri v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Poďakovanie Záhorského osvetového
strediska v Senici ako hlavného organizáto-
ra 8. ročníka krajskej súťažnej výstavy patrí
predovšetkým spoluusporiadateľovi Záhor-
skému múzeu v Skalici a všetkým tým, ktorí
prispeli k finančnému zabezpečeniu, lebo
len vďaka ich pochopeniu a podpore kultú-
ry možno realizovať aj takéto vzdelávacie
podujatia, ktoré sú zároveň i verejnou pre-
zentáciou fotografickej tvorby autorov
z celého Trnavského kraja.

V. Poláková, ZOS Senica
Foto J. Kalka

Kubín aj s našou 
účasťou

9. a 10. júna sa v Základnej umeleckej
škole M. Schneidera Trnavského v Trnave
konala krajská súťaž v umeleckom predne-
se poézie a prózy - VIII. Hollého pamätník,
na ktorej konfrontovali svoje umelecké
snaženia vyspelí recitátori Trnavského
kraja. Počas nej bojovalo o priazeň odbor-
nej poroty a divákov aj 10 recitátorov okre-
su Senica, víťazov okresnej súťaže
Hurbanov pamätník. Z nich 7 bolo zo
senickej ZUŠ a Gymnázia Senica. 

Do krajskej súťaže v tvorbe detských
recitačných kolektívov sa zapojili tiež dve
skupiny súboru Zádrapky s divadelným
predstavením Trest v réžii Štefánie
Jánošovej a Rozprávkou z červenej ponož-
ky, ktorú s deťmi pripravila Iveta Fodorová.

I v tomto roku sa Seničania mohli tešiť
z víťazstiev. Domov si priniesli štyri prvé,
jedno druhé a jedno tretie miesto.
Najvyššie odborná porota ohodnotila
výkony 11-ročnej Dominiky Hoferkovej
(Gymnázium a ZUŠ), stredoškoláčky Ľubi-
ce Michalicovej (Gymnázium) a obidve
predstavenia Zádrapkárov. Ján Jozéfek
(Gymnázium) získal pekne druhé miesto
a Ján Hyža (Gymnázium a ZUŠ) si vyreci-
toval tretie miesto.

Na celoštátnu súťaž v umeleckom pred-
nese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
postúpila Ľubica Michalicová s prózou I.
Ziedonisa Epifánie a Dominika Hoferková,
ktorá sa s básňou M. Rúfusa Plavčík
a Vratko, čo osúšajú slzy sveta, predstaví
nesúťažne v detskom programe najlepších
recitátorov Slovenska. Zúčastniť sa celoš-
tátnej prehliadky v tvorbe detských kolektí-
vov boli porotou odporučené tiež divadel-
né predstavenia Trest a Rozprávka z červe-
nej ponožky. 

Recitátorom i divadlám srdečne blaho-
želáme a prajeme veľa úspechov na jubi-
lejnom 50. Hviezdoslavovom Kubíne,
ktorý bude 29. septembra - 3. októbra
v Dolnom Kubíne.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Barinkove
Sochy a kresby  

Až do 22. augusta je v Záhorskej
galérii sprístupnená výstava Sochy
a kresba Jozefa Barinku. Pri autoro-
vom životnom jubileu (nar. 15. 1.
1944) sa senickej verejnosti predsta-
vuje  komplexnou výstavou sôch, kre-
sieb a medailí.  

Umelec pôsobí na Katedre reštauro-
vania VŠVU, kde vedie sochársky ate-
liér a vyučuje na Akadémii umení
v Banskej Bystrici  na Katedre  sochár-
stva. „Barinka už štyri desaťročia  pra-
cuje s bronzom, oceľou, drevom, hli-
nou a kameňom, je medailérom, kreslí
a maľuje, tvorí pre architektúru. V ostat-
nom čase ho priťahuje najmä  kameň
a sochy, z tejto, ako sám vraví živej
matérie, tu dnes majú svoju výstavnú
premiéru.  Do kameňa seká, rozbíja ho
a opäť stmeľuje podľa hlasu a povahy
myšlienky, spomienky, vnútorného sig-
nálu,“ tak napísal o tvorbe Jozefa
Barinku Ivan Melicherčík. bar  
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Náš sen sa splnil
Súbor mažoretiek TK Gymnik Luxet Senica sa i tohto roku

v júni zúčastnil na  festivale kvetov vo Francúzsku. Veľký festival
ľalií bol v časti Paríža  Vitry sum Seine a mažoretky  TK Gymnik
na ňom zožali u obecenstva veľký úspech.  Vystúpenie v hlavnom
meste Francúzska bolo veľmi očarujúce a líšilo sa od ostatných
tým, že dievčatá zažili neopakovateľný zážitok.

Vo večerných hodinách sa celý súbor  vybral pod Eiffelovu vežu,
kde bolo naplánované  fotografovanie. Pozorovali ju ešte cez deň,
kedy ešte  nebola krásne rozsvietená, ale i tak bola očarujúca.
Príchod mažoretiek v pôsobivých kostýmoch hneď zaujal všetkých
turistov pri Eiffelovke. Trpezlivo čakali, čo sa bude diať. Dievčatá
povzbudené zvedavými pohľadmi začali za sprievodu dychovej
hudby Maguranka svoje jedinečné a nezabudnuteľné vystúpenie
v pozadí s prekrásnou raritou Francúzska. Všetci turisti sa sústredili
okolo a fotoaparátmi a kamerami zachytávali choreografiu mažo-
retiek.  Eiffelova veža zostala pre nich na chvíľu v pozadí a menej
atraktívna. Asi po 20-tich minútach sa veža rozsvietila do večernej
nádhery aj preto, aby opäť upútala svojich obdivovateľov. Dievčatá
sa v dobrej nálade tiež rozbehli poobzerať si krásy tejto krásnej
stavby a celého prostredia okolo nej. 

Po príchode domov zažili ďalšie milé prekvapenie, keď ich čaka-
li ďalšie tri ponuky na vystúpenie  v tejto prekrásnej a historicky zau-
jímavej krajine. Usporiadatelia boli s nimi veľmi spokojní a bude
záležať len na nich a na okolnostiach, či absolvujú aspoň jeden fes-
tival v auguste  t. r.

Chcem poďakovať všetkým sponzorom za poskytnutú pomoc.
Takisto všetkým rodičom mažoretiek, bez ktorých by sme nemohli
vzorne reprezentovať našu krajinu a mesto v zahraničí. Ďakujeme
aj všetkým našim priaznivcom, ktorí tento súbor podporili a prispe-
li 2 percentami zo svojich daní.

Záujemkyne o členstvo v súbore sa môžu prihlásiť každý utorok
o 15. hod. v telocvični Gymnázia Senica alebo na tel. č. 0903 378
131. Alena Bukajová

vedúca TK Gymnik – Luxet Senica

Senickí filmári s cenami
Na celoštátnej súťažnej prehliadke neprofesionálnej filmovej

tvorby a videotvorby Cineama 2004, ktorá sa konala 4. - 6. júna
v Banskej Bystrici získali filmári z Videoštúdia RIS Senica štyri
ocenenia:
- 1. cenu v kategórii nezávislých autorov, Cenu Slovenskej agen-

túry životného prostredia a Cenu Kodak za nekonvenčný vi-
zuálny prínos v kategórii Najlepšia kamera za film Orlia škola -
päť lekcií (pokračovanie filmu Orlí pár) v autorskom spracovaní
Leoš Prešinský, Stanislav Prokeš 

- Čestné uznanie v kategórii nezávislých filmárov za filmový
dokument S dobrom v dobrom, od autora Stanislava Prokeša 
Oceneným autorom blahoželáme a ďakujeme za reprezentá-

ciu nášho mesta, regiónu na celoštátnej prehliadke.
-vp-

Maľujeme Európu
Teoretické poznatky nadobudnuté na hodinách nemeckého

jazyka si mali možnosť žiaci III. ZŠ vyskúšať v praxi 17. júna.  20 žia-
kov a 3 pedagógovia návštívili  Hauptschule v Gänserndorfe
v Dolnom Rakúsku. Okrem milého privítania riaditeľom školy a kraj-
skou školskou inšpektorkou si žiaci odniesli domov neopakovateľné

zážitky. Cieľom návštevy bolo nadviazať družobné kontakty so
žiakmi i pedagógmi školy. Pri výtvarnej tvorbe rakúskych a sloven-
ských žiakov vznikal kreatívny dialóg. Téma spoločnej práce žiakov
bola Maľujeme Európu. Ako vidia budúcnosť rakúske a slovenské
deti v spoločnej Európe zdokumentovali prostredníctvom dvoch
veľkých obrazov a koláže 12 hviezd ako symbolu Európy.      

Mgr. Katarína Ružičková

Mažoretky Stonožky bodovali 
Mažoretky Stonožky sa v tomto školskom roku zúčastnili veľké-

ho množstva vystúpení v našom meste a okolí.  Stali sa  neodmysli-
teľnou súčasťou rôznych súťaží, na ktorých sa  prezentovali na
výbornú. V Prievidzi na Majstrovstvách Slovenska ich delili len 2
stotinky bodu od 3. miesta. Na regionálnej súťaži mažoretiek
v Senici im takisto chýbalo málo k 1. miestu. A vo Valticiach všet-
kým ukázali, že na to majú. V sólo formáciách získali Aďka a Miška
Faganové zlato a vzápätí dve naše  miniformácie vyhrali 2 striebor-
né poháre a ako súbor sa umiestnili na 3. mieste. Záverečnou bod-
kou za  týmto  súťažným maratónom  bola účasť  dievčat na
European Grand Prix v Chorvátsku vo Velikej Gorici, kde samozrej-
me opäť bodovali Súťažili v sólo formáciách, v ktorých získali krás-
ne 2. miesto (sestry Faganové) a dvakrát 5. miesto. 

Veronika Zíšková
vedúca súboru
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1.

✖ 210

�� 1� 1
� 3� 1

� 155
� 158
✖ 159
�� neviem
� bez odpovede

2.

� 188

� áno
✖ nie
�� bez odpovede

3.

� áno
✖ nie
�� bez odpovede

4.

� 105

� Veľmi spokojný
� Spokojný
� Menej spokojný
� Nespokojný
✖ Neviem posúdiť
�� bez odpovede

�� 1✖ 27

� 174

�� 1✖ 41

�� 20

� 12

� 61

� 6

✖ 12

5.

� 110

� Veľmi spokojný
� Spokojný
� Menej spokojný
� Nespokojný
✖ Neviem posúdiť
�� bez odpovede

✖ 6

� 72

� 11

� 17

6.

� 177

� áno
✖ nie
�� bez odpovede

✖ 38
�� 1

7.

✖ 210

� áno
✖ nie
�� bez odpovede

� 4
�� 2

8.

� 134✖ 14
�� 6

� Veľmi spokojný
� Spokojný
� Menej spokojný
� Nespokojný
✖ Neviem posúdiť
�� bez odpovede

� 8

� 13

� 43

9.

� áno
� nepoznám 

náčelníka MsP
✖ nie
�� bez odpovede

� 160

✖ 38

� 15

�� 2

V marcovom čísle Našej Senice sme
prostredníctvom ankety dali možnosť
občanom mesta vyjadriť svoj názor na
prácu Mestskej polície. Do urny umiest-
nenej na MsÚ mali do konca apríla mož-
nosť vhodiť anketový lístok a anonymne
sa podeliť o svoje skúsenosti  s činnosťou
MsP či pripojiť námety. Anketa bola
robená na 3 úrovniach: Pýtali sme sa
poslancov mestského zastupiteľstva,
občanov prostredníctvom Našej Senice
a oficiálnej internetovej stránky mesta.

Celkovo bolo do urny na MsÚ  vhode-
ných 216 anketových lístkov. Možnosť
vyjadriť svoje pripomienky a návrhy bola
využitá na 31 anketových lístkoch.
Pripomenieme anketové otázky. 1. Viete
číslo bezplatnej pohotovostnej telefónnej
linky MsP?, 2. Poznáte právomoci a povin-
nosti MsP?, 3. Mali ste za posledný rok
osobnú skúsenosť s činnosťou MsP?, 4.
Ako ste boli spokojní  so zásahom MsP pri
osobnej skúsenosti?, 5. Ako ste spokojní
s činnosťou MsP celkovo?, 6. Poznáte
aspoň vizuálne príslušníkov MsP, ktorí
majú na starosti váš rajón?, 7. Stretli ste sa
s korupciou na MsP?, 8. Ako ste spokojní
s riadením MsP jej náčelníkom?, 9. Stretli
ste už náčelníka MsP v uniforme pri kon-
trolnej činnosti v teréne? Odpovede obča-
nov  na tieto otázky  prinášame v grafickej
podobe. 

Pripomienky občanov napísané na
anketových lístkoch.  Sedem pripomienok
a návrhov sa týkalo zlepšenia pešej
pochôdzkovej činnosti. Po tri pripomienky
a návrhy sa týkali riešenia rajonizácie
a osobného kontaktu policajtov s občan-
mi, vyberania  pokút - menej za parkova-
nie a viac za výtržníctvo a vandalizmus,
zvýšenia prevencie, aby mestskí policajti
nepodnikali. Po dve vyjadrenia  sa týkali
riešenia problému psov, väčšej kontroly
problémových oblastí (BV –BAR, DAV,
PYRAMÍDA ...), zvýšenia počtu policajtov
a slabej autority mestských policajtov. Po
jednej pripomienke a návrhu sa týkali kon-
troly vypaľovania porastov a odpadu
v záhradách, kontroly áut jazdiacich po
trávnatých plochách a detských ihriskách,
zrušiť mestskú políciu, viac navštevovať
okrajové časti sídliska Sotina, viac navšte-
vovať okrajové časti mesta, robiť len poli-
cajnú prácu, viac financií pre mestskú polí-
ciu, polovicu MsP zrušiť, poskytovať viac
informácií. Po jednom boli aj nasledovné
konštatácie: čo môžu vykonávajú, ďaku-
jem za ich prácu, poznajú legislatívu, sú
dostupní a vedia  vychovávať upozorne-
ním.

Pripomienky poslancov MsZ. Z 25
poslancov vypísalo a odovzdalo anketový
lístok 22. Pripomienky vyjadrilo 6 poslan-
cov. Päť sa týkalo zlepšenia pochôdzkovej
činnosti, hlavne v pridelených rajónoch.
Ostatné pripomienky boli po jednej
a týkali sa lepšieho zabezpečenia problé-
mových lokalít (autobusová stanica,
námestie, park ...), zvýšenia aktivity
v sobotu a nedeľu pri diskotékach, zlepše-

nia činnosti pri kontrole psov, slabej mobi-
lity policajtov pre nedostatok áut, pre malý
počet policajtov nie sú schopní zabezpe-
čiť poriadok v meste.

Na internetovej stránke mesta mala
anketa len jednu otázku Ako ste spokojní
s činnosťou MsP? Odpovede: veľmi spo-
kojný  8, spokojný  26, menej spokojný 11,
nespokojný 55, neviem posúdiť 9 respon-
dentov.

Ako občania vnímajú Mestskú políciu

Ing. Anton Cibula
zástupca primátora

Venuša prilákala 
Mali sme možnosť vidieť krásne vesmír-

ne divadlo – ako sa 8. júna planéta Venuša
prešla popred Slnko. Cez ďalekohľad sa
nám javila ako malá čierna bodka. Za jed-
noznačne dobrý počin možno označiť
postoj Hvezdárne Sobotište k pozorovaniu
tohto javu. Rozhodli sa totiž sprístupniť
pozorovanie čo najväčšiemu počtu ľudí
tým, že ďalekohľad priviezli na Námestie
oslobodenia v Senici. bar

Galéria mládeži
Záhorská galéria si tohto roku pripo-

mína 20. výročie založenia. Do rámca
podujatí k dvom desaťročiam existencie
patria aj Dni otvorených dverí, ktoré boli
od 15. do 18. júna. V tomto čase využilo
možnosť bližšie sa oboznámiť s činnos-
ťou galérie veľa návštevníkov, predov-
šetkým z radov detí a mládeže.
„Zameriavame sa na mladých ľudí, pre-
tože práve oni budú v budúcnosti naši
potenciálni návštevníci," povedal riaditeľ
Záhorskej galérie PhDr. Štefan Zajíček.
Pracovníci ZG pripravili program pre
všetky vekové kategórie, veď sa tu vy-
striedali deti z materských, základných
i stredných  škôl a ZUŠ zo Senice a oko-
lia.  Pre každú skupinu bol pripravený
adekvátny program, ktorý deti a študen-
tov pútavou formou oboznámil s histó-
riou neskorobarokovej  budovy, činnos-
ťou galérie a jej poslaním. Na záver
návštevy galérie si mládež  mohla nado-
budnuté vedomosti overiť aj v súťaži.
Okrem toho bola vyhlásená súťaž
v kreslení. Námety z galérie budú
vyhodnotené na sympóziu k jubileu
tejto ustanovizne v decembri. bar  
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Nízka účasť 
v eurovoľbách

Podobne ako na celom Slovensku, aj
v Senici bola účasť na historických prvých
voľbách do Európskeho parlamentu veľmi
nízka. V nedeľu 13. júna sme v Senici
zaznamenali len 12,6 percentnú účasť.
V 17 volebných okrskoch mesta najviac
hlasov 463 získal  Smer. Za nimi nasledo-
vali so  442 hlasmi SDKÚ, s 350 hlasmi
KDH, ĽS - HZDS s 302 hlasmi a 190 hlasmi
KSS. V Senici jednotlivé politické strany zís-
kali: SMK 14 hlasov, ANO 89 hlasov, Živ-
nostenská strana SR 8 hlasov, Slobodné
fórum 94 hlasov, SNS a PSNS 29 hlasov,
SĽS 9 hlasov, Aktívne ženy OS 13 hlasov,
Koalícia HZD - ĽÚ 20 hlasov, OKS 14 hla-
sov, Demokratická únia 4 hlasy, Rómske
KDH v SR 3 hlasy, Maďarská federalistická
strana  0 hlasov.

Najväčšia účasť bola v okrsku č. 7, kde
dosiahla 19,6 percent. V okrsku č. 8 bola
18,5 percentá účasť a najnižšia bola v okr-
sku č. 1 - len 6,8 percenta. bar

Kuriatko pre deti 
Dlho očakávaný  koniec školského

roku sa nezadržateľné približoval, a preto
neformálne senické združenie Kuriatko
uskutočnilo akciu vítania letných prázdnin
na futbalovom ihrisku v Kunove. Nevyspy-
tateľné počasie sa tiež umúdrilo. Svojou
letnou náladou ešte umocnilo skvelú
pohodu a organizátori mohli deťom uká-
zať, že nielen počítačové hry a televízne
programy môžu vyplniť voľný čas. Dve
desiatky detí spoznali nové hry, súťaže
a čaro romantického posedenia pri tábo-
rovom ohni a vôni opekaných špekáčikov.
Oslavy boli pekným vyvrcholením činnos-
ti združenia v prvom polroku, veď takmer
každý víkend od skorej jari pripravovalo
pre deti i ich rodičov výlety do čistej príro-
dy, na okolité hrady a zámky a turistické
podujatia. Jeho činnosť bude pokračovať
21. augusta a potom takmer každý víkend
až do neskorej jesene. Na každej akcii
budú vítaní všetci priatelia dobrej nálady,
krásnej prírody a romantických zážitkov.
Bližšie informácie na tel. 0907/484169.
Kuriatko sa teší na vás. 

Slavo Valica  

O zníženie nezamestnanosti v regió-
ne Senica z 16,9% v roku 2001 na 9,0%
v roku 2003 sa zaslúžila firma Delphi
Slovensko, s.r.o. Základný kameň pod
výstavbu výrobnej haly položil premiér
vlády Mikuláš Dzurinda 1.5.2001. Tiež sa
zúčastnil na oficiálnom otvorení závodu.

Spoločnosť Delphi je svetový líder
v oblasti výroby komponentov pre auto-
mobilový priemysel. Dcérska spoločnosť
svetového komglomerátu General Motors
je jedným z najväčších dodávateľv káblo-
vých zväzkov pre renomované automobil-
ky – Ford, Opel, Volkswagen, Audi, BMW,
Porsche, Peugeot, Renault, Citroen, Volvo,
Lancia, Škoda.

Prítomnosť Delphi na Slovensku súvisí
priamo s jeho históriou a jeho stredovou
polohou v Európe. Pred rozdelením Čes-
koslovenska malo Slovensko veľkú auto-
mobilovú tradíciu hlavne ako dodávateľ
pre české automobilové závody, ako je
Škoda.

Po rozpade štátu zostali na Slovensku
kompetentné spoločnosti a veľmi kvalifi-
kovaná pracovná sila najmä v priemysle,
ktorá vyrábala súčiastky do motorových
vozidiel. 

Spoločnosť Delphi sa rozhodla pre
sídlo v Senici kvôli najlepším podmienkam
a takisto kvôli vzdialenosti od našich
zákazníkov, ktorí sídlia v Bratislave. 

V súvislosti s podnikateľskou činnosťou
firma Delphi Slovensko využíva služby 150
dodávateľských firiem z regiónu, v ktorom
pôsobí, a tak nepriamo udržiava prípadne
aj zvyšuje zamestnanosť v týchto podnika-
teľských subjektoch. Firma má tiež pozitív-
ny vplyv na záujem ďalších zahraničných
investorov.

Výstavba závodu na Čáčovskej ulici  sa
začala v máji 2001. V roku 2003 sa usku-
točnila prístavba závodu, celková plocha
objektu je 12 500 m2.  

V januári 2002 firma začala so skušob-
nou sériou výrobku a následne s prípravami
na spustenie sériovej výroby. V júni v tom
istom roku firma zaviedla dvojzmennú pre-
vádzku  a vzhľadom na realizáciu plánova-
ných objednávok, prešla na trojzmenný
systém pri 15 zmenách za týždeň. 

Závod má zabezpečený 100% odber
svojej produkcie. 

Firma Delphi Slovensko vyrába kom-
pletné káblové zväzky pre osobné terénne
vozidlo Volkswagen Tuareg a Porsche
Cayenne v Bratislave. Dodávajú sa úplné
systémy E/ED (elekronické a elektrické
distribučné systémy). Tieto systémy sú
zostavované podľa požiadaviek zákazní-
ka. Celý výrobný proces aj s dodávkou
pracuje na princípe just – in – time,  trvá
od 0 – 14 hod (výroba zväzku) + 2
hod.(doprava). Maximálna dĺžka káblové-
ho zväzku je 13 metrov. Výrobok slúži na
prenos elekrických impulzov vo vozidle
a je jeho nevyhnutnou súčasťou. Káblový
zväzok je vyrábaný na formovacích
doskách. Príprava jednotlivých komponen-

tov na formovanie zväzku sa uskutočňuje
v jednotlivých výrobných strediskách.
Vyrábajú sa zväzky pre ľavostranne a pra-
vostranne riadené vozidlá. 

Od pondelka 14.6.2004 sa začali vyrá-
bať malé káblové zväzky pre Škodu Mladá
Boleslav. Sú to káble do všetkých dverí auta
vyrábané podľa požiadavky zákazníka. 

Stav kvality a výkony pri výrobkoch sa
ponímajú ako najdôležitejší základ pre
dosiahnutie rastu, a tým aj zaistenie exi-
stencie závodu. Je zavedený systém riade-
nia kvality podľa normy ISO/TS 169 49.
Kvalita je podrobovaná pravidelným
zákazníckym auditom. 

Sociálne zázemie:  Závod je kompletne
klimatizovaný, čo je veľkou výhodou
počas letných mesiacov.

Firma poskytuje dopravu zamestnan-
com, najvzdialenejšie mesto je Stará Turá.
Na každej zmene je zabezpečená teplá
strava na základe bezobjednávkového
systému.

Každý mesiac sa vyhodnocuje najlepší
tím, ktorý je ocenený a odmenený za
svoju výkonnosť, efektivitu a podľa per-
centuálneho výpočtu plnenia plánu.  

Pre všetky firmy Delphi po celom svete
je zriadená etická linka – Ethics Line,
nepretržitá dostupná „horúca linka", ktorá
zamestnancom umožňuje dôverne sa
porozprávať o problémoch firmy.

Takisto sa  venuje prevencii a ochrane
zdravia. V priestoroch firmy je zriadená
ambulancia, zdarma poskytuje očkovanie
proti chrípke, distribuje vitamíny a vitamí-
nové nápoje.

Pri príležitosti dní „Excelencie", ktoré sa
konajú vo všetkých podnikoch Delphi, je
poriadané pre zamestnancov firmy športo-
vé podujatie, kde sa súťaží o najlepší fut-
balový tím. Táto súťaž sa koná nielen
v rámci jedného podniku, ale aj v rámci
podnikov v najbližších krajinách. 

Delphi a životné prostredie: dôsledne
sú dodržiavané platné enviromentálne
právne predpisy, predchádza sa nadmer-
nej tvorbe odpadov, odpadových vôd
a emisií. Cieľom politiky ochrany životné-
ho prostredia Delphi je úcta k životnému
prostrediu. Vo firme sa pravidelne vykoná-
va environmentálny audit. Firma sa pripra-
vuje na certifikáciu systému riadenia život-
ného prostredia podľa medzinárodnej
normy ISO 14 001.

Delphi Senica zohráva v súčasnosti
dôležitú úlohu Delphi v Európe. Firma je
stále konkurencieschopná. 

Technické vedomosti zamestnancov
a ich veľká pracovná angažovanosť sú kľú-
čové faktory úspechu spoločnosti na
Slovensku.

Generálny riaditeľ Gerhard Dischner o
firme povedal: „Dlhodobý cieľ do budúc-
nosti je  reštrukturalizácia podniku, ktorou
sa zlepší hospodárnosť podstatným zníže-
ním nákladov a zaradenie sa medzi naj-
lepšie podniky v Európe.“

Kristína Mešťánková

Delphi - súčasť nášho mesta  

Prevádzky pripravené
Hoci tento rok k nám leto zavítalo dosť

rozpačito, letná turistická sezóna sa už roz-
behla. Rekreačné služby mesta Senica 25.
júna otvorili svoje prevádzky pre rekrean-
tov a dovolenkárov. Podľa informácií riadi-
teľa RSMS Štefana Majchráka na kúpalisku
okrem bežnej údržby veľkého bazéna uro-
bili kompletnú rekonštrukciu malého bazé-
na pre deti. Táto záležitosť vyšla na 600
000 Sk. Ceny na kúpalisku zostali na úrov-
ni minulého roka. Zmena nastala v tom, že
na zľavu majú popri študentoch a vojakoch
nárok aj dôchodcovia. Bežné nutné práce
pred spustením turistickej sezóny vykonali
RSMS aj na Kunovskej priehrade. 

bar



12

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 6/2004

CCCCeeeessssttttoooovvvv aaaa tttteeeeľľľľ   vvvv   oooohhhhrrrroooozzzzeeeennnníííí
Týmto článkom sa pokúsime upozorniť na možné nebezpečen-
stvá, ktoré vás môžu stretnúť na cestách po svete. Väčšina krajín
je pre turistov úplne bezpečná a hrozí vám iba stretnutie s bež-
nou drobnou kriminalitou ako sú krádeže, prípadne s ľahším
ochorením. Okrem týchto bezpečných krajín existuje mnoho
takých, kde hrozí návštevníkovi menšie nebezpečie. A sú krajiny,
ktorým sa treba radšej zďaleka vyhnúť. Nebezpečné sú hlavne
krajiny zmietané vojnovými konfliktmi. Ďalej krajiny, ktoré sa

z vojnového konfliktu zotavujú a kde číha nebezpečenstvo hlavne vo forme nevybuch-
nutej munície, nášľapných mín a množstva zbraní v rukách obyvateľstva. Ďalšie nebez-
pečenstvo, s ktorým sa môžete stretnúť, sú rôzne ochorenia, väčšinou tropické, tiež
vysoká kriminalita vo veľkých mestách krajín tretieho sveta.

Ako sa vyhnúť problémom:
- Pred návštevou sa informujte na situáciu

v krajine, ktorú chcete navštíviť
- Informujte sa na zdravotnú situáciu

a vybavte sa patričnými liekmi a vakcí-
nami

- Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt
- Urobte si kópiu pasu, originál vrátane

peňazí, kreditných kariet a leteniek zane-
chajte na bezpečnom mieste

- Noste u seba kartičku s adresou vášho
hotela

- Obliekajte sa nenápadne
-  Naučte sa pár fráz  v jazyku krajiny, ktorú

navštívite 
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú

a náboženskú situáciu
- Správajte sa nenápadne
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte

na nich a nesmejte sa im
- Nenechajte sa vyprovokovať
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní
- Odpovedajte na pozdravy

Ochrana pred zločinom:
- Nikdy neukazujte väčšie množstvo peňa-

Mestská polícia 
zasahovala
Auto v plameňoch. Pol hodinu po polno-
ci  8.júna  bolo prijaté telefonické ozná-
menie na operačné oddelenie MsP od
občana mesta, že na Sládkovičovej ul.
horí auto. Hliadka po príchode na miesto
použila práškový hasiaci prístroj. Zároveň
boli vyrozumení hasiči. Prípad prešetruje
OR  PZ Senica. 
Ukradli kľúče. SBS v OD BILLA  11. júna
o 13.30 hod.  telefonicky oznámila na
MsP,  že zákazníčke niekto vykradol osob-
né auto, z ktorého jej zmizli kľúče a dokla-
dy. Pretože vzniklo podozrenie, že by sa
páchatelia pokúsili vykradnúť byt, hliadka
pri ňom zotrvala do príchodu poškode-
nej. Prípad  prevzala hliadka OO PZ
Senica.
Potraviny z balkóna. Občan mesta 11.
júna o 21.50 hod. telefonicky oznámil na
MsP, že na Mudrochovej ul. niekto vyhad-
zuje rôzne potraviny z balkóna. Hliadka
preverila oznámenie a zistila, že sa zakla-
dá na pravde. Uvedenú činnosť robil mla-
distvý, ktorý následne dal znečistené
verejné priestranstvo do pôvodného
stavu. Prípad bol prejednaný aj s jeho
rodičmi. 

zí, noste ich na bezpečnom mieste, naj-
lepšie na dvoch

- Majte pripravený menší obnos peňazí
pre prípad prepadnutia

- Nenoste a neukazujte drahé predmety
a veci, ktoré vyzerajú draho

- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa vy-
zerať ako príslušník chudobnejšej vrstvy

- Nenoste nápadne fotoaparát alebo video-
kameru

- Pohybujte sa v skupinách, hlavne po zot-
mení a navštevujte bezpečné miesta

- Držte sa väčšinou v turistických zónach
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym

prostredím
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, postran-

ným uličkám a nebezpečne vyzerajúcim
miestam

- Dedinu a málo osídlené oblasti navšte-
vujte iba v sprievode

- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-
rajú podozrivo

- Na prepravu používajte iba registrované
taxi

- V prípade tlačenice si držte najcennejšie
veci

Štatistika požiarovosti
a obdobie letných
prázdnin

V roku 2003 vzniklo na území SR 15
189 požiarov, čo v porovnaní s predchád-
zajúcim rokom predstavuje nárast o 3 008
prípadov. Z toho deti zapríčinili 656 požia-
rov. V okrese Senica vzniklo 142 požiarov,
čo je v porovnaní s rokom 2002 nárast
o 35 požiarov. Z toho deti zapríčinili dva
požiare. Priame škody boli vyčíslené na 2
044 600 Sk, čo oproti predchádzajúcemu
roku predstavuje pokles o 6 320 400 Sk.
Pri týchto požiaroch boli zranené dve
osoby a štyri osoby boli usmrtené, čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom
pokles o jednu zranenú osobu a nárast
o dve usmrtené osoby.

V meste Senica vzniklo v roku 2003 cel-
kom 31 požiarov, čo je v porovnaní
s rokom 2002 nárast o 9 požiarov. Priamo
v meste Senica deti nespôsobili žiadny
požiar. Priame škody boli vyčíslené na 904
300 Sk, čo oproti predchádzajúcemu roku
predstavuje pokles o 42 500 Sk. Pri týchto
požiaroch boli usmrtené tri osoby, čo je
v porovnaní s predchádzajúcim rokom
nárast o dve osoby. Príčiny požiarov boli

nasledovné: 10-krát išlo o nedbalosť a neo-
patrnosť dospelých osôb, 4-krát o fajčenie,
3-krát o obsluhu spotrebiča pri varení, 2-
krát o elektrický skrat, po jednom prípade
išlo o spaľovanie odpadu a odpadkov
mimo skládok, manipuláciu s otvoreným
ohňom, výbuch plynu, vypaľovanie trávy
a suchých porastov, úmyselné zapálenie
neznámou osobou, úmyselne zapálenie
známou osobou, dopravnú haváriu, samo-
vznietenie, zvýšený elektrický prechodový
odpor, prevádzkovo-technické poruchy
a iné sledované príčiny. V jednom prípade
bola príčina nezistená.

V období od 1. januára do 1. júna 2004
vzniklo v meste Senica 16 požiarov s pria-
mou škodou 26 600 Sk. Pri týchto požiaroch
neboli zatiaľ žiadne osoby usmrtené ani zra-
nené. Z toho deti zapríčinili dva požiare,
o nedbalosť a neopatrnosť dospelých išlo
v 6 prípadoch, v dvoch prípadoch sa jedna-
lo o obsluhu tepelného spotrebiča pri varení,
v dvoch prípadoch nebola príčina zatiaľ
zistená a po jednom prípade išlo o zvýšený
elektrický prechodový odpor, vypaľovanie
trávy a suchých porastov, fajčenie a úmysel-
né zapálenie neznámou osobou. 

Blíži sa koniec školského roka a o chví-
ľu sa začnú prázdniny. Rok čo rok je prázd-
ninové obdobie príčinou nebezpečných
situácií, medzi ktorými nechýba ani hra
detí so zápalkami, ktorej následkom býva
požiar či už bytový, v poľnohospodárstve,
alebo v lesnom hospodárstve. Obraciame
sa preto najmä na rodičov maloletých detí,
aby počas letných prázdnin nenechávali
svoje deti bez dozoru a zabránili im hrať sa
v blízkosti stohov, obilia či slamy a prísne
zakročili pri zistení zápaliek v rukách detí.

Len spoločné úsilie a opatrnosť nám
pomôžu preklenúť čas zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiarov a žatvu počas
letných prázdnin bez veľkých strát na
majetku, životnom prostredí, a najmä na
životoch a zdraví fyzických osôb.

npor. Jarmila Drinková 
- samostatný inšpektor

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Senici

Deň polície
Krásny slnečný deň 24. jún bol

v Senici Dňom polície. Je to tradičné
podujatie Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Senici v priestoroch
autoškoly Progres. Akcia nesie posolstvo
prevencie. Určená je širokej verejnosti,
no najviac ju navštevujú deti a mládež.
Aj tohto roku  boli v programe zaradené
ukážky policajnej techniky, výstroje
a výzbroje, služobnej kynológie. Veľký
záujem účastníkov podujatia, no nielen
ich, vzbudil letecký pozdrav – prelet
dopravných lietadiel a nadzvukových stí-
hačiek armády  USA.  Prítomných veľmi
zaujala ukážka činnosti príslušníkov
Policajného pohotovostného útvaru,
leteckých modelárov, ktorí sa predstavili
modelmi riadenými rádiom. Hasičský
a záchranný zbor okrem modernej tech-
niky predviedol aj funkčné historické
hasičské auto. bar
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Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Sobotište
poriada 5. júla 4. ročník turistického
pochodu zo Sobotišťa na najvyšší
vrch Malých Karpát Záruby. 

Záhorácky maratón 
a polmaratón
Vavríny pre Etiópčana
Serbessa 

V sobotu 19. júna sa na trati Senica -
Šaštín-Stráže a späť uskutočnil XVI. ročník
Záhoráckeho maratónu a I. ročník
Záhoráckeho polmaratónu. 

Do Senice prišlo spolu 104 bežcov.
Maratón bežalo 63 pretekárov, z toho 4
ženy a polmaratón 41 pretekárov, z toho
jedna žena. Najstarším účastníkom bol 78-
ročný Tiborko Vaňo z Chrabrian. Všetkých
16 Záhoráckych maratónov absolvoval
Peter Bačík z Liptovského Mikuláša.
Maratónu sa po prvýkrát zúčastnil etiópsky
bežec Mulugeta Serbessa, ktorý bežal za
Olymp Praha. Tento pretekár aj vyhral XVI.
ročník maratónu, keď do cieľa dobehol
s výrazným náskokom pred Ukrajincom
Konstantinom Železovom, ktorý si už trať
maratónu vyskúšal v predchádzajúcich
rokoch.  
Výsledky: 
Muži do 40 rokov 
1. Mulugeta Serbessa, Olymp Praha, ČR

(Etiópia) - 2:32:23 
2. Konstantin Železov, AK Žilina (Ukrajina)

- 2:35:10 
3. Ján Moravec, ŠKP Skalica - 2:41:53 
Muži do 50 rokov 
1. Štefan Rácz, AMK Nové Zámky - 2:43:25 
2. Ľubomír Hrmo, Banská Bystrica - 2:45:52 
3. Vladimír Balošák, ŠKP Čadca - 2:52:56 
Muži do 60 rokov 
1. Peter Polák, Illes Košice - 3:01:52 
2. Ján Pobuda, SPU Nitra - 3:10:30 
3. Peter Bačík, KTK L. Mikuláš - 3:17:07 
Muži nad 60 rokov 
1. Ing. Anton Gombár, SBS Zvolen - 3:39:16 
2. Zdeněk Kopecký, Budvar Č. Budějovice,

ČR - 3:57:13 
3. Josef Tuček, DEPO Pardubice, ČR -

4:00:58 
Ženy 
1. Andrea Berešová, Kryha Bratislava -

2:55:20 
2. Monika Kováčová, Slávia UK Bratislava -

3:10:07 
3. Eva Seidlová, AK Tlmače - 3:49:28 
4. Petra Klenková, MŠK Želiezovce -

4:46:25 

I. ročník Záhoráckeho polmaratónu 
Muži do 40 rokov (na foto)
1. Ľuboslav Čierňava, ŠKP Čadca - 1:19:32 
2. Aleš Farkaš, AŠK Skalica - 1:20:17 
3. Peter Dečo, Slávia UK Bratislava -

1:22:37 
Muži do 50 rokov 
1. Peter Piala, Grafobal Skalica - 1:15:37 
2. Milan Smolíček, Spartak Myjava -

1:23:26 
3. Jozef Chrenka, ŠK Grafobal Skalica -

1:26:49 
Muži do 60 rokov 
1. Jaroslav Topor, ŠKP Skalica - 1:22:09 
2. Milan Nižňan, PPS Bratislava - 1:27:36 
3. Severín Tokoš, ŠKP Skalica - 1:29:38 
9. Ondrej Tirpák, Senica - 1:52:27 
Muži nad 60 rokov 
1. Štefan Gažo, Trnava - 1:33:21 
2. Erich Köplinger, BBS Bratislava - 1:44:35 

3. Jozef Zimka, Šaštín-Stráže - 1:47:44 
4. Pavol Gašaj, JAGA Blatné - 2:12:56 
5. Tibor Vaňo, ICM Chrabrany - 2:48:10 
Ženy 
1. Ildiko Papáčková, Kollárovo - 1:53:3

NS, foto Marian Holenka
Kristýna so 6 zlatými

Na Majstrovstvách Slovenska mlad-
ších žiakov v plávaní  18. až 20. júna v Šali
malo zastúpenie aj naše mesto prostred-
níctvom plavkýň Plaveckého klubu
Záhorák. Jednoznačne najlepšie si počí-
nala v plaveckom  bazéne Kristýna
Palkovičová, ktorá získala 6 zlatých
medailí a jednu striebornú. Zo senickej
výpravy bola úspešná aj Dominika
Vacová, ktorá obsadila dve tretie miesta
a jedno druhé.  Paťka Švrčková v šalian-
skom bazéne v konkurencii plavcov z 32
plaveckých oddielov sa najlepšie umiest-
nila v polohovom preteku na 200 metrov,
kde získala 9. miesto. 

NS

Plavkyne Plaveckého klubu Záhorák.

Putovný pohár 
zostal v škole

25. mája sa uskutočnilo v IV. ZŠ v Senici
na Mudrochovej ulici už tradičné družob-
no-športové stretnutie žiakov IV. ZŠ zo
Senice s Haupschule Hohenau a ZŠ
z Hodonína na Očovskej ulici. Stretnutie
žiakov i pedagógov školy bolo výnimočné
v tom, že sa stretli po prvýkrát už ako obča-
nia Európskej únie. Podujatie začalo kultúr-
nym programom, v ktorom sa predstavili
dievčatá zo súboru mažoretiek, break
dance skupina a speváčky zo skupiny Clis.
Riaditelia škôl Mgr. Branislav Grimm,
Felizitas Flor a Mgr. Martin Čechovský sa
navzájom informovali o fungovaní škol-

ských systémov v jednotlivých krajinách i o
novinkách, ktoré pripravujú na svojich ško-
lách od budúceho školského roka.
Jednotlivé výsledky:
- prekážková dráha - Senica, Hodonín,

Hohenau
- futbal - Senica, Hodonín, Hohenau
- florbal - Hodonín, Senica, Hohenau
- vybíjaná mladšie žiačky - Senica,

Hodonín, Hohenau
- vybíjaná staršie žiačky - Senica, Hodo-

nín, Hohenau
- basketbal mladší chlapci - Senica,

Hohenau, Hodonín
- informatika - Hodonín, Senica, Hohenau
Celkové poradie:
1. Senica - 22 bodov, 2. Hodonín - 16
bodov, 3.  Hohenau - 10 bodov
Najbližšie trojstretnutie sa uskutoční
v októbri v Hodoníne. Z. K.

Pri Neziderskom jazere 
K tohtoročným medzinárodným turistic-

kým pochodom patrila turistická poznáva-
cia výprava  turistov do národného parku
Neziderské jazero v Rakúsku, ktorú ako
odmenu pre organizátorov medzinárod-
ných turistických pochodov (IVV) v našom
regióne zorganizoval predseda Regionálnej
rady KST v Senici Ing. Vratislav Schaal.
Z Fertörákoša, neďaleko od mesta Šoproň,
sme sa vydali na zaujímavú túru do
Rakúska po namáhavých horských túrach
a peknej rovine do mestečka Mörbisch am
See – Mörbich pri jazere. Mestečko nás pri-
vítalo gotickými a renesančnými pamiatka-
mi a hlavne  bielou čistotou. Potom spolu
s maďarskými turistami sme sa zoznámili
s národným parkom Neziderské jazero
(323 km2). Odniesli sme si prekrásne dojmy
a zvečnené pohľady z okolia jazera, ktoré
tvorí stepná krajina, z močaristých brehov
pokrytých trstinou či z chát na koloch.
Zastávka na ceste domov bola v Maďarsku
v historickom meste Šoproň, kadiaľ viedla
jantárová obchodná cesta od Stredo-
zemného mora k Baltiku. Pochody IVV
organizuje naša Regionálna rada v Holíči,
v Sobotišti, v Senici a v Studienke. 

PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST v Senici
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Majstrovstvá
Slovenska v karate

V Novom Meste nad Váhom sa 5. júna
uskutočnili otvorené Majstrovstvá
Slovenska v karate šito ryu. Na medziná-
rodnom šampionáte tohto veľmi atraktív-
neho a rýchleho štýlu karate, potvrdili
karatisti Hanko kai Senica, že naše mesto
je baštou tohto športu a bojového ume-
nia zároveň. 

V konkurencii 190 pretekárov z 22 klu-
bov Slovenskej a Českej republiky si vybo-
jovali dovedna 13 medailí, z toho 4 zlaté!
4. ročník Majstrovstiev Slovenska poriada-
la Slovenská federácia šito ryu karate, ktorá
má sídlo v Senici. Tento športový zväz
združuje kluby i jednotlivcov so záujmom
o športové karate, ktorého hlavným zame-
raním je práca s mládežou. Z najväčších
úspechov zväzu šito ryu v tejto sezóne
spomenul na slávnostnom otvorení prezi-
dent SFŠR Jaroslav Rehuš striebornú meda-
ilu M. Vašekovej na ME vo Viedni a víťaz-
stvá žiakov na najväčších turnajoch
v Európe - v Holandsku, Nemecku,
Rakúsku a Slovinsku.

Súťaže sa naplno rozbehli na 3 tatami.
Súťažili 7-roční žiaci, dorastenci i skúsení
seniorskí reprezentanti. Medzi pretekármi,
rozhodcami a trénermi sme videli veľa
vynikajúcich pretekárov, medailistov
z európskych i svetových šampionátov.
O poháre pre víťazov a celkom 31 sád
medailí bojovali športovci z klubov karate
od slovenského Kežmarku až po českú
Prahu. V disciplíne kata (japonsky forma)
sú ukryté všetky spôsoby boja v legendár-
nom umení karate, spôsob ako sa ubrániť
a zvíťaziť proti viacerým nepriateľom
alebo zvieratám. V tomto atraktívnom
druhu sebaobrany, kde pretekár nemá
súpera a všetky kopy, seky, páky robí napl-
no, získalo Hanko kai 3 tituly majstrov
Slovenska. Prvé zlato pre Senicu získal
a žiackym majstrom sa stal Daniel Sebeš,
minuloročný strieborný medailista.
Prekvapujúco na druhom mieste skončila
mladá nádej senického chlapčenského
karate Michal Toure, tiež z Hanko kai.
Nositeľ 5. kyu (oranžového opasku) veľmi
príjemne prekvapil. Druhé zlato medzi
ženami vybojovala podľa očakávania favo-
rizovaná Mirka Vašeková, keď vo finále
mala nedávna víťazka Czech open
v Mladej Boleslavi dosť práce s českou
reprezentantkou Lenkou Zuzánkovou
z Prahy. 

Tretie miesto medzi ženami získala
Zuzana Lišková (Hanko kai), ktorá si ho
zopakovala i v dorastenkách, kde jej zabrá-
nila obhájiť titul Lenka Zuzánková (1. mies-
to) a Monika Čulenová (Hanko kai) 2.
miesto. Tretí raz po zlato na stupne víťazov
vystúpila trojica (Gabika a Zuzana Liškové,
Monika Čulenová) z Hanko kai, ktorá zví-
ťazila v kata družstiev pred Bušidom
Poprad a Real team Trenčín. V žiačkach
bola tentoraz nezdolateľnou prekážkou
najlepšia česká reprezentantka Petra
Zuzánková (Fliers Praha), ktorá vo finále
porazila víťazku medzinárodného turnaja
Czech open Seničanku Gabrielu Liškovú.

Za nimi na treťom mieste skončila Monika
Čulenová (Hanko kai). V dorastencoch zís-
kal bronz Peter Dermek, keď lepší boli
Dlhý zo Seigo Myjava a Molnár
z Rimavskej Soboty. V športovom zápase
kumite dosiahla konečne vysnívaný
úspech Monika Čulenová. Výborná zápas-
níčka so zdrvujúcim úderom a perfektným
pohybom sa v kategórii staršie žiačky do
50 kg stala po vyzretých výkonoch majster-
kou Slovenska. Zápasy boli veľmi vyrovna-
né, rozhodovala najmenšia maličkosť
a sekundové zaváhanie. To súperkino,
v napínavom finále proti Jagáčovej
z Panteru Poprad, Monika využila na bles-
kové gjaku cuki (japonsky úder), ktoré jej
prinieslo tesné víťazstvo 1:0 a zlatú medai-
lu. Niekoľkonásobná majsterka republiky
Gabriela Lišková sa tentoraz vo finále
nepresadila. Proti Scholtzovej z Kežmarku
a jej taktickej obrane nedokázala nič
vymyslieť a po prehre skončila v starších
žiačkach nad 50 kg druhá. Vo veľmi sil-
ných a početných dorasteneckých kategó-
riách sa dobre prezentoval Peter Dermek
(Hanko kai). Presnými kopmi pätou na
hlavu (japonsky ura-mawaši geri), sa v kate-
górii do 55 kg prebojoval až do finále. Proti
Galgaňákovi, kompletne vybavenému
zápasníkovi z Farmexu Nitra a skvele kou-
čovanom akademickým majstrom sveta
Farmadínom, sa presadiť bolo nesmierne
ťažké. Striebro a titul vicemajster
Slovenska je stále pre Petra potvrdením, že
je na dobrej ceste. Ako najlepšia pretekár-
ka v kata získala navyše pohár týždenníka
Záhorák senická reprezentantka Mirka
Vašeková. Po perfektných výkonoch
v kumite získal toto ocenenie v mužoch
medailista z ME Vašek z Ekonómu Trenčín
a pohár pre najlepšiu zápasníčku získala 7-
násobná majsterka SR Murková
z Laugarícia Trenčín. Poďakovanie patrí za
sponzorskú pomoc firmám zo Senice.  

E. Jareč

Turistický pochod 
na Bradlo 

Slovenský zväz astronómov amatérov
Sobotište a Klub slovenských turistov
Senica sú usporiadateľmi 10. ročníka
turistického pochodu na Bradlo, ktorý sa
uskutoční pri príležitosti 124. výročia
narodenia  Dr. Milana Rastislava Štefáni-
ka 24. júla. 
Zraz účastníkov je na  autobusovej  stanici
Brezová pod Bradlom o 8.30 hod.
Trasa pochodu: autobusová stanica
Brezová pod Bradlom – námestie – Bradlo
– Dolné Košariská – Dvoly, poľovnícka
chata – Brezová pod Bradlom.
Účastníci pochodu položia na  Bradle, na
mieste posledného odpočinku generála M.
R. Štefánika, kyticu kvetov  a budú  pozo-
rovať slnečnú fotosféru i okolie prenosný-
mi ďalekohľadmi. Účastníci pochodu tiež
dostanú pamätné listy.   

RNDr. S. Štefeček

Sokolské slávnosti 
Občianske združenie Sokol na Slo-

vensku v spolupráci s Mestom Skalica
a Telocvičnou jednotou Sokol Skalica
poriada v dňoch 1. – 4. júla  II. medziná-
rodné sokolské telovýchovné slávnosti.
2. júla o 16.30 hod. bude na zimnom  šta-
dióne pre verejnosť festival pódiových
skladieb, na ktorom sa  predstavia cvičen-
ci  z rôznych štátov. Ako informovala pred-
sedníčka organizačného štábu Viera
Miklášová, hlavný program bude v Skalici
4. júla o 13.30 hod., kedy   bude sprievod
cvičencov mestom. O 15. hod. budú na
zimnom štadióne vystúpenia cvičencov
v hromadných skladbách, napríklad rodi-
čia s deťmi, žiaci, dorastenci, ženy, muži
a predstavia sa aj folklórne súbory.
Pôsobivé bude vystúpenie vernej gardy.
Vo všetkých programoch sa prestaví vyše
2 000 cvičencov. bar 

Chcete sa venovať 
futbalu? 

Vedenie III. základnej  školy na  Sadovej
ulici v Senici oznamuje žiakom narode-
ným po 31.8.1993 (terajší štvrtáci) a chcú
rozvíjať svoj športový talent, že sa môžu
prihlásiť do športovej triedy v hádzanej
dievčat a vo futbale chlapcov prostredníc-
tvom svojich rodičov na riaditeľstve školy
alebo telefonicky na č. 034/651 4380.

Horný rad zľava: prezident Slovenskej
federácie šito ryu J. Rehuš, člen direktoriá-
tu WKF MUDr. M. Čulen
Dolný rad zľava: G. Lišková, M. Vašeková
a M. Čulenová

Odstávka plavárne
Od 21. júna  do 30. júla  sú krytá

plaváreň spolu so saunou a fitness
zatvorené. Dôvodom je rekonštrukcia
výmenníkovej stanice a oprava dna
bazéna.  Počas odstávky však budú
otvorené prevádzky solárium a klasic-
ká masáž v pracovné dni od 8. do 16.
hod. 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Peter Mitter a Lenka Búranová
Ondrej Matúš a Bc. Martina Bartová
Michal Sušienka a Silvia Surová
Michal Kocmaník a Katarína Hirnerová
Martin Šefčík a Hana Jánošíková
Tomáš Michalovský a Katarína Kubinová
Slavomír Miča a Ivana Zichová
Tomáš Tytykalo a Zuzana Adamovičová
Jozef Macek a Jana Gachová
Roman Butaš a Katarína Králičková
Stanislav Palkovič a Andrea Fujalová
Ľuboš Bošák a Bc. Elena Burajová
Miroslav Jarcovják a Veronika Dudášová
Miroslav Ňukovič a Monika Kubová
Karl Sadjak a Iveta Michnová 

Narodili sa
Juliana Jánošová 1. 5. 2004
Simona Žáková 3. 5. 2004
Lukáš Jurka 6. 5. 2004
Simona Khulová 6. 5. 2004
Martina Hajdáková 6. 5. 2004
Vivien Faltýnková 9. 5. 2004
Sabina Rybanská 9. 5. 2004
Stanislav Kováč 10. 5. 2004
Dorota Grečná 10. 5. 2004
Filip Danko 11. 5. 2004
Alžbeta Markovičová 11. 5. 2004
Adam Mikulka 14. 5. 2004
Lucia Rapáková 15. 5. 2004
Tadeáš Kubinský 20. 5. 2004
Aneta Kovarovičová 27. 5. 2004
Adam Ignačák 28. 5. 2004
Tomáš Jurica 31. 5. 2004

Opustili nás
Anna Hornáková, Štefánikova 1377 2. 5. 2004
vo veku 91 rokov
Pavel Robych, Štefánikova 702 3. 5. 2004
vo veku 83 rokov
Paula Provazníková, Hurbanova 486 7. 5. 2004
vo veku 85 rokov
Jozef Sás, Sotinská 1373 8. 5. 2004
vo veku 61 rokov
Štefan Gašpárek, Hviezdoslavova 312 11. 5. 2004
vo veku 60 rokov
Ján Virág, S. Jurkoviča 1206 12. 5. 2004
vo veku 44 rokov
Ján Bajcar, Štefánikova 1377 14. 5. 2004
vo veku 82 rokov
Vlasta Zríniová, Sadová 633 14. 5. 2004
vo veku 76 rokov
Karol Hypký, Hurbanova 486 20. 5. 2004
vo veku 33 rokov
Jozef Kolibecký, Dlhá 242 21. 5. 2004
vo veku 66 rokov
Ján Štefka, Štefánikova 1377 21. 5. 2004
vo veku 68 rokov
Marta Kollárová, Robotnícka 115 26. 5. 2004
vo veku 60 rokov

Cez prázdniny v Dome kultúry 

V mesiaci júl sa uskutočnia v Dome kultúry pravidelné nácviky krúž-
kov MsKS a niektoré predajné akcie v suteréne (o ktorých  budú
informovať organizátori). V ostatnej činnosti bude odstávka,  ktorá
bude využitá na údržbu a opravy. 

Jazykové kurzy 
Rozhodli ste sa, že si svoje znalosti cudzích jazykov zdokonalíte?
Určite už viete, že aj MsKS Senica vám môže poskytnúť túto mož-
nosť  a preto neprehliadnite túto ponuku. 
- Angličtina pre začiatočníkov 
- Angličtina pre mierne pokročilých  
- Angličtina pre pokročilejších 
- Video-kurz angličtiny 
- Redust your english 
- Nemčina pre začiatočníkov 
- Nemčina pre mierne pokročilých 
- Zdokonalenie sa v ruštine 
- Francúzština pre  začiatočníkov 
- Francúzština pre mierne pokročilých 
- Španielčina pre začiatočníkov 
Všetky jazykové kurzy sú 10-mesačné, konajú sa  1x do týždňa 2 vyu-
čovacie hodiny.  Pre otvorenie kurzu je potrebná účasť minimálne  5
účastníkov. Ďalšie informácie získate priamo pri zápise u M.
Bezdekovej. Zápis do ktoréhokoľvek kurzu sa uskutoční  v auguste,
resp. začiatkom septembra.
Organizácie, spoločnosti  rep. firmy, ktoré prejavia záujem pre svo-
jich zamestnancov o niektorý z kurzov budú mať prednosť. Pri účas-
ti minimálne 12 osôb  budú cenovo zvýhodnené.

Kurz podvojného účtovníctva 
Okrem jazykových kurzov MsKS pripravuje  v tomto roku odborný
kurz,  ktorý  sa v minulosti  veľmi dobre osvedčil. Kurz  trvá 5 mesi-
acov, začína v októbri, 1x do týždňa 3 vyučovacie hodiny. Aj pri
tomto kurze je podmienka minimálne 5 účastníkov.

Praktické kurzy
- Kurz šitia pre začiatočníčky (rôzne opravy a nenáročné šijacie

práce)
- Kurz šitia pre mamičky s malými deťmi – určené ženám – matkám,

ktoré majú v tomto obore už prax a chceli by svojim deťom šiť
oblečenie podľa vlastných predstáv. 

Rozsah  týchto 2 kurzov  si určia účastníčky s lektorkou, 1 x do týžd-
ňa (pondelok) 3 vyučovacie hodiny.  Podmienka  minimálne 5 účast-
níčok.   
- Kurz spoločenského tanca pre študentov (utorok od 16,30 do

19,30 h.)
- Kurz spoločenského tanca pre manželov, snúbencov, priateľov

apod. (utorok od 19,30 – 22,00). Kurz trvá od októbra do februá-
ra, 1x do týždňa. Po absolvovaní kurzu sa uskutoční záverečný
Venček  za účasti rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

O všetkých pripravovaných kurzoch bližšie informácie získate  pri
zápise v DK u Márie Bezdekovej. Zápis sa uskutoční osobne v DK
alebo telefonicky od 15. augusta do 10. septembra, č.t. 034/651
2301.                                                                                                  M. B.

Do tábora na Záhorie
Pátrate radi po tajomstvách, máte radi prírodu, vedomostné
a športové súťaže? Pokiaľ áno prihláste sa na letný tábor, ktorý
organizuje občianske združenie Mladí zelení Slovenska pre
deti vo veku od 6 do 15 rokov, v termíne od 8. do 15. augusta
na Záhorí (k dispozícii je bazén a všetky športoviská v areáli).
Tešia sa na vás inštruktori v rovnakej zostave ako minulý rok.
Cena 1900 Sk. Prihlásiť sa môžete na tel. č.  0907 412 975 alebo
034/654 3205 do 15. júla.

PREDAJ – SERVIS TELEVÍZOROV
Jaromír Sasák Jablonica – kultúrny dom

- Televízory OVP Orava v aktuálnych cenách
- Záručný a pozáručný servis
- Multiservis  - výhodné splátky
- Práčky
- Chladničky, mrazničky  
- Mikrovlnky
- Sporáky
- Iný elektro tovar
- Možnosť dovozu zakúpeného tovaru

OTVORENÉ:   Pondelok – piatok 9.00 - 12.00, 13.30 – 17.00 
Sobota 8.00 – 12.00 – Osuské 255
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na JÚL 2004
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.

� Piatok 2. júl
PETER PAN
Čarovný svet plný dobrodružstva a fantázie. Najslávnejšia rozprávka
všetkých čias. Slovenský dabing. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 117 min.
� Sobota 3. a nedeľa 4. júl
SCARY  MOVIE  3
Scary Movie 3 si tentokrát berie na mušku najúspešnejšie filmy tohto
roku - Pán Prsteňov, Harry Potter, Kruh, 8 míľa, Matrix, ale
i Znamenia, či horor Tí druhí.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 84 min.
� Utorok 6. júl
GOTHIKA
Ak je niekto mŕtvy, nemusí to znamenať, že odišiel. Uznávaná psy-
chologička sa jedného dňa precitne a zistí, že sa stala pacientkou
svojho ústavu s podozrením, že zavraždila svojho manžela. 
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 97 min.
� Streda 7. júl
KUKUŠKA
Fínsky snajper a kapitán červenej armády sa stretajú na území nikoho
v domčeku Laponky Anni. Nikto nikomu nerozumie, ale každý sa roz-
práva s každým. 
Vstupné: 60 Sk, člen ASFK 40 Sk, MP 12 r., 100 min.
� Piatok 9. júl
BAZÉN
Na dne je hrobové ticho. Anglická spisovateľka pricestuje do luxus-
nej vily svojho francúzskeho vydavateľa, aby si oddýchla a našla inšpi-
ráciu pre ďalší román.  
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 108 min. 
� Sobota 10. júl
HĽADÁ  SA  NEMO
Najúspešnejší animovaný film všetkých čias! Neuveriteľné dobro-
družstvá tropických rybičiek. Slovenský dabing. 
Vstupné: 60 Sk, MP, 101 min. 
� Nedeľa 11. júl
PEKNÉ  SVINSTVO
Vynikajúci thriller o temnom obchode s ľudskými orgánmi odohrá-
vajúci sa na periférii Londýna. 
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 107 min. 
� Utorok 13. a streda 14. júl
HARRY  POTTER  A VAZEŇ  Z AZKABANU
Začína ďalší školský rok, tentoraz ešte nebezpečnejší a strašidelnejší.
Vstupné:75 Sk, MP, 140 min. 
� Piatok 16. júl
HORE  BEZ
Ženská verzia populárnej britskej komédie Do naha! Skutočný príbeh
skupiny vidieckych žien stredného veku, ktoré sa rozhodli zozbierať
peniaze na charitu tak, že vydali kalendár s vlastnými aktmi.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 108 min. 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 129), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14). Jazyková úprava Anna
Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuve-
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Otvoríme 6. júla   Hviezdoslavova ulica - papiernictvo SLAPO - 1. poschodie

� Sobota 17. a nedeľa 18. júl
INKOGNITO
Muzikálna dráma, odohrávajúca sa v neďalekej budúcnosti, o ceste
skrachovaného speváka, ktorý v podvečer veľkého benefičného kon-
certu bojuje so svojimi osobnými problémami.
Vstupné: 60 Sk, 112 min.
� Utorok 20. júl
GOOD  BYE  LENIN!
Matka Alexa a Arianny je veľká zástankyňa socialistického režimu
a vlády Ericha Honeckera. Po infarkte upadne do kómy, počas ktorej
sa Honecker a jeho režim zrútia a Nemecko sa spojí. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 120 min. 
� Streda 21. júl
VAN  HELSING
Film o drsnom hrdinovi dr. Helsingovi, ktorý putuje východnou
Európou a ako agent Vatikánu likviduje upírov, vlkodlakov a ďalšie
monštrá...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 107 min. 
� Piatok 23. júl
21  GRAMOV
Koľko váži život? A koľko ľudská duša? Jedného dňa sa vďaka ťažkej
nehode ich osud náhle stretol a prepojil. Príbeh o cene lásky, túžbe
po pomste a prísľube vykúpenia, o skrytých zákutiach ľudskej duše.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 125 min. 
� Sobota 24. júl
MEDVEDIE  SRDCE
Slovenský dabing. Vitajte v dávnych časoch, keď svet bol plný kúziel
a vládli mu zvieratá.  
Vstupné: 60 Sk, MP, 85 min. 
� Nedeľa 25. júl
SAMSARA
Samsara je príbehom tibetského mnícha, ktorý sa rozhoduje medzi
náboženskou meditáciou v izolácii kláštora a životom samým, priná-
šajúcim každodennú strasť i slasť.  
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 138 min.
� Utorok 27. júl
UMUČENIE  KRISTA
Film o posledných dvanástich hodinách Ježiša Nazaretského. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 123 min.
� Streda 28. júl
DVANÁSŤ  DO  TUCTA
Čím viac, tým horšie! Rodinná komédia o početnej rodine športového
trénera Toma Bakera, ktorý je otcom 12 synov a dcér. 
Vstupné: 60 Sk, MP, 90 min. 
� Piatok 30. júl
ŽELARY
Romanca o sile nehy tvárou v tvár smrti. Film nás zavedie do totalit-
ných dôb nacizmu a následného socializmu. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 150 min.
� Sobota 31. júl
STARSKY  A HUTCH
Dobrí policajti. Hrozné účesy... Detektív Starsky robil vždy všetko
podľa príručiek. Detektív Hutchinson ich ani nečítal.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 101 min.


