
Naša Senica 7/2004

Do týchto priestorov sa presťahuje Poliklinika.
Foto Viera Barošková
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Polčas leta
Dočkali sme sa aj pravých let-

ných dní a konečne si všetci oddy-
chujúci prišli na svoje. Žili sme  na
plné obrátky. Kúpalisko, opaľova-
nie, zmrzlina, hry, malinovka, pre-
chádzky, večer vo dvojici kino...
Alebo tak nejako. Iní zase zavárali,
varili lekvár, boli s vnúčatami... 

Čas leta -  horúcich dní, i neča-
kaných a prudkých búrok -  vzápätí
vystriedaný zamračenou oblohou
a ochladením, je hlavným  časom
na dobitie batérií. Pretože energie
potrebujeme všetci na každodenný
život veľmi veľa. Jeden jej má  viac,
iný menej, ale každý z času na čas
potrebuje obnoviť zdroje. Pozná-
me vo svojom okolí ľudí, ktorí ener-
giou len tak prekypujú, majú jej na
rozdávanie. Iní naopak pôsobia
dojmom, akoby ju každý deň muse-
li hľadať. Kde nachádzajú životo-
darnú silu, elán, entuziazmus? 

Rôzne. Jedni si baterky dobíjajú
u Boha, iní humorom, podaktorí
športovaním. Ďalším stačí na
oddýchnutie  a načerpanie síl stret-
nutie s priateľmi, niektorí si vystačia
prácou, ktorá ich bezmedzne
napĺňa pocitom zmysluplnosti. Sú
ľudia, ktorí vyhľadávajú pobyt v prí-
rode a v tomto chráme ticha
a pokoja hľadajú stratenú rovnová-
hu.   Bez energie sme stratení. 

Potrebujeme ju. Aby sme zvlá-
dali úlohy v práci. Dostatok energie
potrebuje aj ten, kto prácu nemá
a pokúša sa ju v týchto zložitých
časoch nájsť. Energiu, vôľu žiť
potrebuje aj dôchodca, ktorý zápa-
sí s každodenným problémom – čo
si môže dovoliť.  Energie ako
z elektrárne potrebuje každý deň
(a po celý život)  mama, ktorá sa
stará o postihnuté dieťa a naráža na
nepochopenie, častokrát  až na aro-
ganciu druhých. Namiesto toho,
aby jej druhí už len pri pohľade na
ňu a malého chlapčeka pomohli,
musí si vymáhať právo, aby si
mohla v autobuse sadnúť a nemu-
sela chlapca bez nožičiek držať na
rukách a báť sa, že s ním spadne.  

Energia, pocit spokojnosti a vy-
rovnanosti sa dá získať aj zo stretnu-
tí s ľuďmi, ktorí sú plní tolerancie,
chápajúci,  ochotní  pomôcť a vyjsť
v ústrety.  Jednoducho sú ľuďmi. Do
druhej polovice leta vám prajem,
aby ste pri cestách za dobitím bate-
riek stretli tých správnych ľudí.  Bez
ich pomoci by sa mnohokrát hľada-
nie energie nemuselo vydariť. 

Viera Barošková  

Poliklinika sa presťahuje do Sotiny
V závere augusta či  začiatkom septembra bude postupne zdravotnícke zariadenie v Sotine

ožívať. Po 14 rokoch výstavby objektu, v ktorom mala byť pôvodne nemocnica, sa tam pre-
sťahujú ambulancie z Polikliniky v centre mesta. Stará budova je určená na prenájom.

V marci 2003 získalo Mesto Senica v rámci privatizačného projektu aj rozostavané zdravot-
nícke zariadenie v Sotine. „V poslednom roku investovalo do jeho dostavby 11,5 milióna Sk
z mestského rozpočtu. Preto je zrejmé, že zdravotnícky objekt chceme aj naplno využívať,“
povedal primátor Senice Ľubomír Parízek. Do Sotiny sa presťahujú  všetky pracoviská  Polikliniky
n.o. a tiež ambulancie súkromných lekárov, ktorí tam budú ako nájomníci. Na pôvodnom mies-
te zostanú iba stomatológovia. 

Sťahovanie Polikliniky do Sotiny je napriek nie vždy pozitívnym prejavom nevyhnutné.
Riaditeľka Polikliniky Senica n.o. Ing. Alena Kovačičová to vysvetľuje takto: „Priestory v starej
Poliklinike  sú už nevyhovujúce. Aj tak by sa museli  rekonštruovať, pretože nevyhovujú stano-
veným parametrom. V Sotine  bude mať každý lekár taký priestor na prácu, ktorý vyhovuje všet-
kým normám, pretože ambulancie sme im prispôsobovali podľa požiadaviek." 

Občania sú dosť konzervatívni a ťažko si zvykajú, že k lekárom bude treba chodiť do Sotiny.
Prekáža to najmä tým, ktorí sú vo vzdialenejších častiach mesta. Ing. A. Kovačičová dodáva:
„K Poliklinike bude premávať mestská hromadná doprava. Imobilní tak ako doteraz využijú na
prevoz sanitku. Chápem, že občania neradi prijímajú zmeny, všetko je to však  otázka zvyku." 

Viera Barošková
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Plaváreň 
v prevádzke

Od 1. augusta bude po rekon-
štrukcii znovu otvorená krytá pla-
váreň. RSMS v rámci nej urobili
opravu dna bazéna - vymenili
kachličky a dali nové nátery.
V športovej hale prešla rekonšt-
rukciou klimatizácia, boli oprave-
né podlahy, vymenené podlaho-
vé krytiny v šatniach, natreté
športové náradia. V rámci odstáv-
ky Službyt rekonštruoval kotolňu.
Objekt bude vykurovaný horúco-
vodom, podobne ako byty
v meste. bar

Prvé peniaze na sanitku 
V minulom čísle Našej Senice sme informovali o verej-

nej zbierke na kúpu sanitného vozidla  - pojazdnej ambu-
lancie, ktorú vyhlásila Poliklinika Senica,  n.o., ktorá bola
vyhlásená 15. júna na rokovaní mestského zastupiteľstva
a potrvá do konca roka 2004. Na verejnú zbierku je
možné prispieť poukázaním financií na špeciálny účet
alebo kúpou pohľadníc a odznakov so zdravotníckou
tematikou, ktoré boli vyrobené pri tejto príležitosti.
Občania a firmy, každý kto chce  pomôcť, môže tak uro-
biť 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 spádovej oblasti Polikliniky Senica, n.o. 
Na účet verejnej zbierky prispeli:
Obec Prievaly 3 000 Sk
Peter Pavlovič 4 000 Sk
RECO, s. r. o. Senica 2 000 Sk

(pokračovanie na str. 3)
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24. - 25. 6. Paríž - Remeš - podpísanie zmlu-
vy s firmou Arcelor a Ipec
Management 

28. 6. - Stretnutie s riaditeľmi základných
škôl a príprava budúceho školské-
ho roku 

- Rokovanie dozornej rady MsPS,
prerokovanie ekonomických uka-
zovateľov podniku, podmienky
prenájmu Gastrocentra

30. 6. - STV - kasárne a priemyselná zóna
- Slovenský rozhlas Bratislava - dis-

kusia so štátnym tajomníkom
ministerstva školstva a štátnym
tajomníkom ministerstva sociál-
nych vecí a rodiny 

1. 7. - Rádio Regina - priemyselná zóna 
- Stretnutie s pracovníkmi zimného

štadióna
- Rokovanie so zástupcami Doprav-

ného inšpektorátu a Obvodného
dopravného úradu o dopravnej
situácii v meste a možnosti jej rie-
šenia

- Rokovanie so zástupcami hokejo-
vého klubu o spustení novej sezó-
ny, spôsob financovania a termín
spustenia ľadovej plochy

6. 7. - Správna rada Polikliniky - príprava
otvorenia novej Polikliniky a orga-
nizačné zabezpečenie zdravotníc-
kej starostlivosti

7. 7. - Rokovanie so zahraničnými inves-
tormi o podmienkach podnikania
v meste

8. 7. - Rokovanie so zástupcami volejba-
lového klubu o začatí volejbalovej
sezóny

- Rokovanie s vedúcim prevádzky
Pošty v Senici o plánoch organizácie

- Zasadnutie dozornej rady Mest-
ského podniku služieb

9. 7. - Rokovanie so zástupcami vodární
a kanalizácií o plánovaných prá-
cach v meste a koordinácii činnosti

12. 7. - Správna rada futbalového klubu
Slovenský hodváb

14. 7. - Porada s vedúcimi oddelení MsÚ

Aktivity radniceSpotrebiteľ má na výber 

Tesco privíta 
prvých zákazníkov 

V sobotu 31. júla o 8. hod.  bude pri
hlavnom cestnom ťahu zo Senice na
Holíč pre verejnosť otvorený hypermar-
ket Tesco.  Výstavba hypermarketu s pre-
dajnou plochou 3 000 m2 trvala 16 týžd-
ňov a pracovné príležitosti v ňom našlo
100 ľudí na trvalý pracovný pomer a 30
brigádnikov. Pre zaujímavosť - do nábo-
rového centra podalo žiadosť o zamest-
nanie 1 300 ľudí. 

Hypermarket Tesco je najväčším
a v poradí 3 nákupným strediskom v Senici
a širokom okolí. Podľa slov jeho riaditeľa
Mareka Petrániho patria  mu aj ďalšie naj.
Bude mať najdlhší čas predaja od 6. do 22.
hodiny a najširší sortiment pod jednou
strechou 15 000 – 20 000 položiek.
K prednostiam bude patriť šírka sortimen-
tu z potravín, priemyselného tovaru a tex-
tilu, ktorý budú modifikovať podľa záujmu
zákazníkov. Potraviny sa budú predávať
prevažne samoobslužným spôsobom. Na
tretine predajnej plochy bude nepotravi-
nový sortiment. V oddelení sezóny bude
odo dňa otvorenia  sortiment papiernictva
a potreby pre školákov. Vo svojom hyper-
markete dala spoločnosť priestor aj sied-
mim nájomníkom, aby ponuka tovaru pre
zákazníkov bola ešte širšia. Nájdu tu kveti-
nárstvo, zlatníctvo, trafiku, bižutériu, par-
fumériu, módne doplnky a kaviareň.

Vstup spoločnosti Tesco do Senice s 21
tisíc obyvateľmi znamená pre menšie
obchodné prevádzky jednoznačne veľkú
konkurenciu. „Pre spotrebiteľov je však
príchod spoločnosti výhodou, pretože
majú väčšiu možnosť výberu medzi jed-
notlivými obchodnými reťazcami, prinesie
to zvýšenie konkurencie a možno i pohyb
cien", povedal na margo nového hyper-
marketu primátor Senice Ľubomír Parízek.
Vstup Tesca do mesta však pre obyvateľov
prináša výhody aj v inom smere.
Vyvolanými  investíciami bol upravený
priestor bývalého cintorína na park,
nachádzajúci sa v blízkosti hypermarketu
a najväčšieho sídliska Sotina, boli postave-
né protihlukové bariéry, parkovisko, vy-
čistený potok. Projektový manažér Ján

Krajčuška na  ilustráciu uviedol, že v okolí
hypermarketu vysadili 1 200 listnatých
stromov a kríkov a 160 ihličnatých stro-
mov. Pri Tescu bude aj zastávka  mestskej
hromadnej dopravy. 

Pri príležitosti otvorenia Tesco odovzdá
finančný dar 50 000 Sk  Domovu sociál-
nych služieb v Rohove a bude ich partne-
rom v oblasti charitatívnej spolupráce aj
v budúcnosti. 

Otvárací deň sa bude pri Tescu niesť
v znamení dobrej nálady. Predstavitelia
spoločnosti prezradili len toľko, že prúd
zábavy a súťaží pre malých i veľkých budú
moderovať Kveta Horváthová a Vilo
Rozboril. 

text a foto bar 

Zmeny v poplatkoch 
Od 1. júla sa zmenili poplatky dočas-

ného parkovania v meste. Osobám, ktoré
majú trvalý pobyt v zóne dočasného par-
kovania sa zvýšila výška poplatku za
ročnú parkovaciu kartu z 200 Sk na sumu
300 Sk. Novinkou je zavedenie mesačnej
parkovacej karty, ktorá sa bude predávať
v pokladni Mestského úradu v Senici
s hodnotou 100 Sk. 

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

Zoznam parkovísk dočasného parkovania
v meste
- Robotnícka ul. pri domoch č. 57, 58 a 63
- Hviezdoslavova pri potravinách Jednota

č. 311
- Moyzesova pred domom č. 839
- Hurbanova hala Kolónia č. 542
- Továrenská športová hala č. 467
- Štefánikova pri Poliklinike č. 700
- J. Kráľa pri dome č. 736
- parkovisko za OD Cieľ
- parkovisko za VÚB

Ulice dočasného parkovania:
- Robotnícka ul. od domov. č. 54 - 63
- Moyzesova pri domoch č. 828 - 834
- J. Kráľa č. 734, 735, 738, 739
- Hollého ul. č. 748, 751, 752, 753

Na Hollého ul. sa doplnili bytovky so
súpisnými číslami 748 a 751.

Občania, ktorí majú trvalé bydlisko na
adrese uvedenej nižšie, si môžu zakúpiť
zľavnenú parkovaciu kartu v hodnote 150
Sk na druhý polrok 2004 oprávňujúcu na
parkovanie v zóne:
J. Kráľa súp. č. 727, 730 - 739
Hollého č. 740, 741, 748, 751, 752, 753
Moyzesova č. 834 - 839, 786 - 794
Hviezdoslavova č. 311, 312, 314
Robotnícka č. 54 - 63, 86 - 112
Hurbanova č. 528, 529
Továrenská č. 467, 530
Štefánikova č. 700 - 703
Nám. oslobodenia č. 4

Pre opustené deti 
Približne 250 detí z detských domovov

strávi letné prázdniny v ubytovacích zariade-
niach a chatách štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky. Tento projekt pripravili
lesníci v spolupráci so Spoločnosťou priate-
ľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Na Slovensku žije v 88 detských domo-
voch a v 32 špeciálnych internátnych
základných školách dovedna takmer 7 000
detí, ktoré sú bez rodinného zázemia. Deti
trávia prakticky celý rok len v škole a det-
skom domove. Prázdninové pobyty majú
za cieľ naučiť ich plnohodnotne a kreatívne
využívať voľný čas, ale mali by byť pre ne aj
spôsobom ako sa otvoriť širšej sociálnej
komunikácii.

Nesporným prínosom letných táborov
je aj nadobúdanie nových sociálnych kon-
taktov, priateľstiev či dokonca obnovenie
súrodeneckých vzťahov. V Senickom okre-
se sa takéto tábory uskutočnili na Tomkoch
a Šaštíne-Strážach. TS
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Prvé peniaze na sanitku
(dokončenie zo str. 1)
Neznámy darca 500 Sk
Michal Kalamenovič, Rybky 1 000 Sk
Viera Jurigová, Senica 10 000 Sk
DEMA, a. s. Senica 1 000 Sk
Obec Čáry 3 000 Sk
Milan Mikula 150 Sk
Obec Osuské 5 000 Sk
SEKOV, s. r. o. Senica 10 000 Sk
Mgr. Igor Janšák 200 Sk
Obec Šajdíkove Humence 5 000 Sk
Pekáreň, E. Čulenová 2 000 Sk
Anna Kurková, Senica 500 Sk
Helena Karelová, Senica 100 Sk

V dňoch 21. až 24. júna pohľadnice a odznaky priamo v uliciach
Senice predávali študenti stredných škôl. Študenti Gymnázia Senica
vybrali od občanov 17 808,50 Sk, študenti Obchodnej akadémie
Senica 13 080,50 Sk, študenti SOU Senica 6 313,50 Sk a študenti
SSŠP Senica 8 064 Sk. Všetkým darcom ďakujeme. 

bar 

O Novomeskom v centre Povstania  
Na pôde Štátnej vedeckej knižnice  (ŠVK) v Banskej Bystrici,

kde sa úžasne zmyslupne a citlivo snúbi história s najmodernej-
šou súčasnosťou, sa 23. júna uskutočnil odborný seminár
Humanistické tradície v literárnom odkaze SNP. Pretože na
podujatí organizovanom ŠVK sa časť veľmi podnetných a zaují-
mavých prednášok týkala osobnosti Ladislava Novomeského,
nechýbala v auditóriu  delegácia zo Senice. Seminár bol súčas-
ťou mnohých akcií poriadaných v Roku Ladislava Novomeského. 

Prednášku Odboj, SNP a Ladislav Novomeský mal prof. Karol
Fremal z UMB Banská Bystrica, Spojeneckou pomocou  SNP sa
zaoberal Ján Stanislav, riaditeľ Múzea SNP, Povstalecká literárna
tradícia v premenách času zaznela v podaní prof. Zdenka Kasáča
z UMB. Prvý zjazd slovenských umelcov  a vedeckých pracovní-
kov v Banskej Bystrici v roku 1945 a nezastupiteľnú úlohu L.
Novomeského v ňom prezentovala Jana Borguľová z ŠVK -
Literárno historického múzea Banská Bystrica. Pripomenula, že

Novomeský ako povereník dokázal zmobilizovať  kultúrnu pospo-
litosť a dať víziám  šance na uplatnenie. Osobnosťou Ladislava
Novomeského  a umením sa zaoberal Jozef Beňovský, riaditeľ
Literárneho múzea SNK v Martine, ktorý je našej verejnosti známy
ako autor prvej expozície v Múzeu L. Novomeského.  

Na záver boli účastníci seminára svedkami uvedenia do života
personálnej bibliografie Laca Novomeského z dielne ŠVK, ktorú
zostavila Mária Hrúzová. Charakterizovala Novomeského ako
človeka, ktorý prerástol hranice a preto ho UNESCO pri príleži-
tosti 100. výročia narodenia zaradilo do kalendára významných
osobností.

Česť vyprevadiť  personálnu bibliografiu na cestu k čitateľom
sa dostalo Miline Rosovej, predsedníčke Klubu Spoločnosti
Ladislava Novomeského v Senici. Účastníkom seminára sprítom-
nila aj osobné spomienky na L. Novomeského. Pavol Stanislav
Pius zarecitoval báseň  venovanú Ladislavovi Novomeskému zo
svojej  zbierky Moje úzkosti.   

Po skončení seminára riaditeľka ŠVK Oľga Lauková a Jana
Borguľová hosťom zo Senice riaditeľke Záhorskej knižnice
Kataríne Soukupovej, predsedníčke Klubu L. Novomeského
Miline Rosovej, básnikovi Pavlovi Piusovi, stredoškolskému peda-
gógovi Štefanovi Mockovi  a autorke článku ukázali priestory ŠVK
a jej súčasti Literáno-historického múzea. 

V modernom zariadení sa obdivuhodne venujú aj regionálnym
dejinám a jednotlivým osobnostiam v expozíciách. Zaujali nás aj
podujatia, ktoré organizujú aj významným žijúcim osobnostiam
v Banskej Bystrici. Nielen účasť na seminári, ale aj návšteva vo
vedecko-kultúrnej inštitúcii je pre všetkých účastníkov z nášho
mesta určitým inšpiračným zdrojom v práci.      

Viera Barošková
Foto M. Redlingerová, ŠVK 

Aktéri uvedenia personálnej bibliografie L. Novomeského na cestu
k čitateľom zľava Jana Borguľová, Mária Hrúzová, Milina Rosová,
Pavol Pius a Oľga Lauková.  

Novomeský spájal ľudí
(z príhovoru M. Rosovej) 

Dielo a odkaz veľkého Slováka a Európana si pripomíname
v roku nášho vstupu do Európskej únie. Sme radi, že v Európskom
parlamente budú zaznievať i hlasy slovenských poslancov.
Precíťme pri tejto príležitosti a viac ako inokedy vyzdvihujme slo-
venské vlastenectvo Laca Novomeského, ktoré malo už v jeho
mladosti európsky rozmer. Posudzoval domáce veci širším pohľa-
dom, odchyľoval povestné okná do Európy. Vyvíjal úsilie - vydať sa
zo všetkých našich národných oneskorení do modernej a kultúrnej
Európy. V každom z jeho skutkov je prítomné slovenské vlastenec-
tvo a európsky rozmer.

Laco Novomeský nebol pre nás len nezvyčajne talentovaným
básnikom, prekladaným a uznávaným vo svete a nevšedným pub-
licistom, ale aj aktívnym antifašistom, členom ilegálnej povstalec-
kej a povojnovej SNR.

Najdôležitejším a nesporným bodom jeho politickej kariéry
bolo spoluorganizátorstvo SNP, ktorého 60. výročie si tiež v tomto
roku pripomíname. Hovorme nahlas, že ako jeden z trojice
ústredných organizátorov SNP sa zaslúžil o to, že slovenský národ
neskončil v druhej svetovej vojne ako porazený národ, ale ako
národ, ktorý sa dokázal postaviť proti fašizmu, za slobodu, demo-
kraciu a pokrok.

I dnešným podujatím podporujeme vôľu nezabúdať na veľkú
slovenskú osobnosť, ktorá svojím životom a dielom prerástla hra-
nice našej vlasti a stala sa súčasťou európskych dejín.

Ladislav Novomeský bol v skutku človekom moderným, mysli-
teľským. Snúbili sa v ňom vlastnosti a princípy, aké by nám v slo-
venských pomeroch nemali chýbať ani v 21. storočí. 

Príkladom zostáva jeho ľudská a umelecká statočnosť. Jeho
dôstojnosť, ktorú ani v ťažkých chvíľach nestrácal a v ktorých sa
dôstojnosti iných nedotýkal. Novomeský ľudí nikdy nerozdeľoval,
ale vždy spájal. To je aj cieľom Spoločnosti Ladislava
Novomeského spájať ľudí, ktorí chcú:
- zachovať a šíriť odkaz L. Novomeského, významného predstavi-

teľa slovenskej inteligencie, popredného básnika, publicistu
a politika

- podporovať ochranu, tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt
- prispieť k vedecko-výskumnej a osvetovo-vzdelávacej činnosti 
- spolupracovať so všetkými podobne orientovanými inštitúciami

doma a v zahraničí
Dovoľujem si vás pozdraviť i za tu prítomných Seničanov. Sme

tu viacerí, pretože chceme neustále prehlbovať naše poznanie
o živote a diele L. Novomeského, ktorého meno je nerozlučne
späté so Senicou, pretože ho máme radi a nevzdávame sa ho.

Ďakujem vám za prípravu a uskutočnenie odborného seminára
a verím, že to nebolo posledné podujatie v meste, ktoré bolo
centrom Povstania.
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Škola žiakom
3. Základná škola, Sadová 620, Senica
www.zs3senica.sk ponúka žiakom:

" vysokokvalifikovaný učiteľský kolektív
" moderné formy a metódy práce na vy-

učovaní, na 1. stupni s využitím prvkov
dramatickej výchovy    

" v povinnom vyučovaní okrem základ-
ných variantov
- vyučovanie cudzích jazykov (Aj, Nj,

Fj) v rozšírenom vyučovaní od 1. roč-
níka

- vyučovanie výtvarnej výchovy v rozší-
renom vyučovaní od 1. ročníka

- vyučovanie športovej prípravy od 5.
ročníka

- práca s počítačom a na internete od
1. ročníka

" nepovinné predmety:  
- cvičenia z matematiky, cvičenia zo

slovenského jazyka a práca s literár-
nym textom

- konverzácia v cudzích jazykoch
- práca na internete
- športová príprava – futbal, hádzaná,

basketbal
- plávanie od 1. ročníka

" práca v krúžkoch:       
- tvorivé ruky
- detský folklórny súbor Sadováčik
- počítačovom
- speváckom
- hra na flaute
- environmentálna výchova
- volejbal, basketbal, stolný tenis 
- matematickom

" školské športové stredisko 
- futbal, hádzaná, karate

" vyučovanie v odborných učebniach
chémie, prírodopisu, fyziky, telesnej
výchovy, výtvarnej výchovy v novovy-
budovanom ateliéri a troch učebniach
ITK (počítače, internet)

" telesná výchova, šport: 2 telocvične,
1 tanečná miestnosť, viacúčelové ihris-
ko Opávia a umelá horolezecká stena

" prácu v záujmových útvaroch podľa
záujmu detí: 
- divadelníčkovia                          
- ochrancovia prírody
- malá kuchárka                             
- z každého rožka troška
- ručné práce 
- turistický krúžok
- stolný tenis
- moderný tanec

" návštevu školského klubu detí v čase od
6:30 – 16:30

" stravovanie v školskej jedálni a prevádz-
ka školského bufetu

" škola je zapojená do projektov: 
- Infovek
- Zdravá škola
- Strom života – ekologický projekt
- Sokrates – Comenius – so školami

v Nórsku,
- Taliansku
- VIS a VIS – so školou v Gänserndorfe

(Rakúsko)

Deťom pre radosť
V areáli VTSÚ na Záhorí sa  12. júna

uskutočnil pri príležitosti MDD tradičný
športovo - rozprávkový deň pre deti
a rodičov s názvom Deťom pre radosť. 

Celý deň sa niesol v dobrej nálade.
Všetky deti pri prezentácii dostali tašky
s darčekom a sladkosťami, štartovacie
číslo  a po krátkom privítaní riaditeľom
VTSÚ Ing. Františkom Petrášom a po
sprostredkovanom pozdrave od pána pre-
zidenta JUDr. Gašparoviča, ktorý poslal
deťom koláčiky, tiež organizačných poky-
noch Zdenky Cigánkovej, riaditeľky
Územnej správnej rady detskej organizá-
cie Fenix v Senici, na dobrú náladu zaspie-
val Janko Slezák a potom to už "prepuklo"
naostro.

Deti, tie malé spolu s rodičmi, sa roz-
behli na jednotlivé stanovištia, kde ich
čakali rôzne disciplíny.  Maličké deti mali
súťaže s rozprávkovým motívom, ostatné
športové. Po splnení každej dostali malú
odmenu. Medzi športovaním si všetci
mohli pozrieť šikovnosť služobných psov,
ktorých výcvik predviedli príslušníci OR
PZ  zo Senice. So svojimi psíkmi - záchra-
nármi sa predviedli tiež členovia
Kynologického klubu z Jablonice.
"Zabodovali" policajti  s ukážkami činnosti
policajného pohotovostného útvaru
a techniky dopravnej polície - deti si mohli
posedieť v policajných vozidlách a vyskú-
šať všelijaké predmety a pomôcky, ktoré
inak vidia iba letmo v akčných filmoch.
Samozrejme už tradične nezabudnuteľné
zážitky si deti (ale aj dospelí) odniesli
z ukážok bojovej vojenskej techniky.

Nástup na odovzdávanie cien, ktoré
venoval primátor mesta Senica, spríjemnili
svojím tanečným vystúpením BAMBUĽKY
z CVČ Senica  a zase zaspieval Janko
Slezák. Po odovzdaní cien, vyhodnotení
súťaží, odmenení účastníka s hendikepom
a najmladšej 5-mesačnej účastníčky, si
niektorí odvážlivci namočili nohy (niektorí
aj telo) v sviežej vode bazéna  a nebesá
zoslali krátku spŕšku na osvieženie a pre-
čistenie vzduchu. Nič tento úspešne zača-
tý deň nemohlo narušiť. Staršie deti aj
dospelí strieľali  zo vzduchoviek odušu
a veľký úspech mala bugyna, na ktorej sa
väčší, ale aj tí malí, samozrejme pod dozo-
rom dospelých, mohli povoziť vďaka firme
MAXBEL Senica. Dievčatá aj niektoré
mamičky - našiel sa aj odvážnejší  muž či
chlapec - si skúsili cvičiť podľa cvičiteľky
športového aerobiku.  

No a potom, keď boli detičky už una-
venejšie, prišiel rad i na odpočinutých
dospelákov, ktorí sa stretli v tuhých bojoch
o prvenstvo vo volejbale a nohejbale. Kto
bol víťaz? Každý, kto sa zúčastnil, doprial
si chvíľku pohody, zábavy sám sebe a hlav-
ne tým, pre ktorých bol tento deň pripra-
vený - deťom.

Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnilo
323 účastníkov. Okrem toho boli prítomní
členovia organizačného štábu a hostia,
ktorým sa taktiež neťažilo zapojiť sa do

športovania. Podujatie skončilo vo večer-
ných hodinách. Poďakovanie za obetavosť
pri každoročnej príprave a organizovaní
patrí Zdenke Cigánkovej, ktorá bola dušou
a srdcom celej tejto akcie, tiež patrí aj všet-
kým nemenovaným z VTSÚ Záhorie,
Detskej organizácie Fénix, Obvodného
úradu, MsÚ, VÚ, OR PZ, firmy Maxbel
v Senici a firmy Kovotvar v Kútoch. Tiež
sponzorom Senickým a skalickým pekár-
ňam, Rybeku a firme Hevron v Senici. 

Marta Jankovíchová

Slnko, voda 
a letná brigáda...

Často to však vyzerá ako slnko,
voda a pár faciek. Áno, je pravda, že
slnko má na mozog človeka zlý vplyv,
hlavne, keď je na ňom celý deň. Ale
zameniť si „násťročného“ brigádnika
so psíkom, ktorý na zapísknutie pri-
behne a je šťastný, keď vám môže
stále dokola nosiť loptičku, to je podľa
mňa trochu priveľa. 

Ale pekne po poriadku. Krásne
ráno, na oblohe ani mrak. Už sa ne-
viete dočkať, kedy si sadnete za „pra-
covný stôl" na lodenici v Kunove
a začne sa oficiálna brigáda.
Samozrejme, tejto idylke predchádza-
la prednáška vedúceho, čo sa môže
a čo nie. 

Konečne sa usadíte. S úsmevom na
tvári vítate prvých zákazníkov. Meno,
číslo dokladu, razítko, lístok a môže sa
ísť. To by bolo ešte OK. No ďalej to
tak jednoduché nebude:

„Prečo nemôžeme ísť na malý
vodný bicykel traja? Veď my sme
ľahkí!"

„Prečo sa bicykel pre štyri osoby
nevrátil včas? Dokedy máme čakať?"

„Prečo ste nám dali práve tieto
veslá? My chceme radšej tie druhé!"

„Prečo nám to nemôžete rezervo-
vať?"

„Prečo..."
S pribúdajúcimi ľuďmi ubúdajú

úsmevy a dobrá nálada. Zostáva
chaos, stres a strach, čo od nás budú
chcieť tí ďalší. Táto nervozita pretrvá,
až pokým neprídeme domov a odne-
sú si to nevinní ľudia. Rodičia. Skúste
sa vžiť do ich situácie. Ako povzbudiť
dieťa, ktoré tam celý deň ktosi obvi-
ňoval z nezodpovednosti a nepres-
nosti iných?

Nie vždy sa dá riadiť podľa hesla:
Náš zákazník, náš pán. A preto by
som chcela odkázať tým, ktorí sa našli
v tomto článku, aby si uvedomili, že
nie sú na tomto svete jediní. Že nie
všetko sa točí len okolo nich.

Zároveň by som chcela poďakovať
tým ostatným, ktorí pochopili, že
úsmev a ospravedlnenie sa za nedo-
statky je to jediné, čo v takýchto chví-
ľach môžeme ponúknuť.

Jana Surová



5

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 7/2004

Život môže každému z nás priniesť
situácie, s ktorými si nevie rady a ktoré
spôsobia mnohé ťažkosti. Vtedy nie je na
mieste riadiť sa predsudkami „ o psy-
chiatroch", ale neotálať a vyhľadať
odbornú pomoc.

CPPS je skratka pre Centrum poraden-
sko - psychologických služieb, ktoré posky-
tuje  odborné poradensko – psychologické
služby  v oblasti partnerských, manžel-
ských a rodinných vzťahov, ako i v oblasti
osobných problémov a riešenia krízových
situácií klientom od 15. roku.

CPPS vzniklo v roku 1991. Úspešne
nadviazalo na tradície manželských a pred-
manželských poradní, z ktorých sa trans-
formovali v dôsledku spoločenských
zmien v roku 1989 a v dôsledku rozšírenia
poskytovaných služieb. 

Na území Slovenskej republiky CPPS
zastupuje 46 územných pracovísk a 20
detašovaných pracovísk.
CPPS poskytuje:
1) individuálne poradenstvo a psychote-
rapiu:
# jednotlivcom, ktorí prichádzajú s intímny-
mi problémami (stavy úzkosti a napätia,
tréma, pocity neistoty a nízkej sebadôvery,
osamelosť, problémy v sociálnych kontak-
toch, v sebarealizácii atď.)
# jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v krí-
zových situáciách (úmrtie blízkeho člove-
ka, nechcené tehotenstvo, rôzne pocity
zlyhania v súkromnom a profesijnom živo-
te atď.)
# jednotlivcom v partnerskom súžití (žiarli-
vosť, násilie atď.)
# jednotlivcom, ktorí sa nevedia rozhodnúť
na aké štúdium (prípadne profesiu) majú
predpoklady  
Poradca pomáha klientovi zorientovať sa
v sebe samom, citovo spracovať vnútorné
problémy a podporiť ho v procese rastu
a sebarozvoja.
2) párové poradenstvo a psychoterapiu:
# v oblasti predmanželskej prípravy (výber
vhodného partnera, neplnoletí snúben-
ci,...)
# v oblasti partnerských a manželských
problémov (konfliktné spolužitie, žiarli-
vosť, nevera, násilie, závislosť partnera...)
# v oblasti rozvodového a porozvodového
poradenstva
Poradca pomáha partnerom hľadať vzá-
jomné porozumenie, vyjasniť si  očakáva-
nia, pozrieť sa na problém z iného pohľa-
du, prijať ho a mať odvahu a ochotu riešiť
ho. V prípade rozvodového a porozvodo-
vého poradenstva pomáha poradca zvážiť
vhodnosť ich rozhodnutia a najmä jeho
dôsledky, ponúka pomoc pri úprave vzťa-
hu. V iných prípadoch pomáha zmenšovať
nepriaznivé účinky rozvodového procesu
na členov rodiny, pomáha sprostredkovať
dohody o styku rodiča  s deťmi, o otázke
bývania atď.,  zároveň pomáha vyrovnať sa
s touto náročnou situáciou.
3) rodinné poradenstvo a psychoterapiu:

# v oblasti riešenia konfliktov a problémov
prostredníctvom práce s celou rodinou
Členovia rodiny si môžu vyjasniť neraz zlo-
žité vzťahy v roli partnerov, rodičov, detí
i starých rodičov, čo dáva priestor pre rie-
šenie problémov s výchovou detí a vôbec
skvalitnenia rodinných väzieb.
4) poradenstvo pre žiadateľov o náhrad-
nú rodinnú starostlivosť:
# v oblasti žiadostí o adopciu, pestúnstvo,
opatrovníctvo a zverenie do výchovy.
Poradca pomáha pripraviť žiadateľov
a posúdiť predpoklady pre náhradnú rodin-
nú starostlivosť. Žiadatelia majú možnosť
prehodnotiť svoj zámer osvojiť si dieťa
alebo si ho vziať do pestúnstva, získať
cenné informácie o pozitívach i rizikách
náhradného rodičovstva. Taktiež sa overu-
je, či predstavy a očakávania žiadateľov sú
v súlade s potrebami dieťaťa. V rámci prí-
pravy  na náhradnú rodinnú starostlivosť sa
poskytuje individuálne, párové a skupino-
vé poradenstvo. Na skupiny sú pozývaní
i pracovníci z obvodných úradov, z det-
ských domovov a pod.
5) Skupinové poradenstvo a psychotera-
piu:
# skupinám  žiadateľov o náhradnú rodin-
nú starostlivosť
# skupinám študentov stredných škôl ako
príprava na štúdium sociálno-psychologic-
kých smerov
# skupinám klientov, ktorú chcú rozvíjať
svoju osobnosť
# skupinám nezamestnaných, aby sa lepšie
uplatnili na trhu práce
# SPV  pre stredné školy (výcviky zamerané
na sociálne zručnosti, komunikáciu, rieše-
nie konfliktov, podporovania emocionálne-
ho sebavyjadrenia, kooperatívneho správa-
nia sa, zvládania agresívneho správania sa
a stresu a pod.)
# tematické sedenia zamerané na určitú
problematiku (drogy, násilie...)
V skupinovej práci sa využíva skupinová
dynamika, sociálne učenie, vzájomný
vplyv členov skupiny,  vzájomná podpora,
čo je zvlášť výhodné pre klientov, ktorí
majú problém nadviazať vzťah, prípadne
problém so sebavedomím.

Na požiadanie organizácií a inštitúcií
spolupracujeme aj pri konkurzných kona-
niach.

Základnou formou práce je poradenský
rozhovor a využívanie rôznych diagnostic-
kých techník (dotazník, test, kresba, hra..).
Taktiež poskytujeme relaxačné techniky. 

V prípade potreby a záujmu je treba sa
objednať (telefonicky alebo osobne) v pra-
covných dňoch v pondelok až vo štvrtok
v čase od 8.  do 16. hod, v piatok od 8. do
14.30 hod. Naše služby sú bezplatné.
Adresa CPPS: Hviezdoslavova 323,  905
01 Senica (v budove Záhorského osveto-
vého strediska), tel./fax: 034/651 3871

Mgr. Ivana Závodská
vedúca ÚP CPPS Senica  

Keď si neviete rady

Ako riešiť partnerské či rodinné problémy
Jasle a sanatórium 
zlúčené  

Na 9. riadnom rokovaní mestského
zastupiteľstva 15. júna boli na základe
zefektívnenia školských zariadení  pre-
rokované racionalizačné opatrenia
v školských zariadeniach v pôsobnosti
mesta Senica.

V školskom roku 2003/2004 bolo
v detských jasliach zapísaných 13 detí
v zmiešanej skupine vo veku od 1 roka
do 3 rokov. Celkové prevádzkové náklady
za rok 2003 predstavovali 930 000 Sk,
pričom denný poplatok za stravu a prís-
pevok na prevádzku za jeden deň pobytu
v detských jasliach od rodiča bol 50 Sk na
deň. To predstavovalo finančný príjem 33
100 Sk za rok.  Priemerná dochádzka detí
v roku 2003 bola  6 detí na jeden deň. 

Z dôvodu zefektívnenia prevádzky
ako aj racionalizačných a úsporných
opatrení detských jaslí a detského sanató-
ria  je mestom Senica navrhované zlúče-
nie od 1. septembra 2004.

K 1. septembru z pôvodných 13 detí
zapísaných v detských jasliach odchádza
do materských škôl 9 detí. V detských jas-
liach by zostali 4 deti  vo veku od 18 me-
siacov  do 22 mesiacov. Tieto deti budú
po konzultácii s rodičmi premiestnené do
detského sanatória ako samoplatcovia, za
poplatok 90 Sk za deň. 

V dennom detskom sanatóriu bude od
1. septembra  zabezpečovaná výchovná
činnosť spojená s preventívnou zdravot-
nou činnosťou tak, aby si dieťa už v útlom
veku osvojovalo pravidelnosť striedania
činnosti počas dňa.  Starostlivosť o zdra-
vie sa dopĺňa s výchovnou starostlivos-
ťou. Výchovná činnosť sa uskutočňuje
prevažne individuálne alebo v malých
skupinách zameraná na mravnú, rozumo-
vú, telesnú, výtvarnú, hudobnú a pracov-
nú výchovu. Každý deň je zameraný na
iný druh výchovnej činnosti.

Zlúčením denného detského sanatória
a detských jaslí sa zefektívni prevádzka
školského zariadenia a budú vytvorené
optimálne podmienky pre výchovnú čin-
nosť spojenú s preventívnou  zdravotnou
starostlivosťou.     

Ing. Mária Výletová
finančné odd. MsÚ

Okienko JDS
Na verejnú zbierku na pojazdnú

ambulanciu sme doteraz medzi
dôchodcami získali 7 550 Sk. Vďaka
patrí členke výboru A. Jablonickej,
ktorá navštevovala domácnosti a zís-
kala 4 920 Sk. 

Lavičiek na Dlhej a Hviezdosla-
vovej ulici sme sa ešte stále nedočkali.

Posedenie pri hudbe bude 19.
augusta v hoteli Branč o 15. hod.

M. S. 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - JÚL

autor: názov: vydavateľ:
1. Aroldová, M. Veľa rozruchu okolo Samiry Arkus
2. Vasilková, T. Siete z pavučín Ikar
3. Vasilková, T. Tichá bolesť Ikar
4. Brezina, T. Prázdniny v strašidelnom hoteli Arkus
5. Gerritsenová, T. Gravitácia Ikar
6. kol. História ľudstva Slovart
7. Breitmanová, P. Jak říkat ne bez pocitu viny Columbus
8. Jacq, Ch. Starobylý Egypt deň po dni Remedium
9. Pavlovská, H. Charakter mlčel a mluvilo tělo Motto
10. Kellerová, S. E-mailom do siedmeho neba Arkus
11. Mlčochová, J. Detské doplňovačky v Afrike Arkus
12. Hermochová, S. Hry do kapsy Portál

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

Novinka Arkusu
Všetkým priaznivcom Detských doplňovačiek oznamujeme, že nové číslo - Detské dopl-
ňovačky na výlete - vychádzajú začiatkom augusta a v predaji budú v kníhkupectve vyda-
vateľstva Arkus i vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa na území celého Slovenska.

Ochráňme úrodu 
pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem
zvýšených teplôt daných ročným obdo-
bím tiež zvýšeným pohybom osôb
a mechanizmov v prírodnom prostredí,
hlavne poľnohospodárov na poli.
Vykonávanie poľnohospodárskych prác,
zber obilnín a krmovín, ich pozberová
úprava a skladovanie sa považuje za čin-
nosti spojené so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. Tieto poľnohospo-
dárske práce sú zvlášť nebezpečné z hľa-
diska vzniku a rozšírenia požiaru, o čom
svedčia aj štatistické údaje požiarovosti.

Z analýzy požiarovosti na území
Slovenskej republiky za rok 2003 vyplýva,
že najviac požiarov z hľadiska hodnote-
ných odvetví ekonomických činností vznik-
lo v poľnohospodárstve, kde bolo zazna-
menaných 4 098 požiarov, čo je 26,98 per-
centa z celkového počtu a škody spôsobe-
né týmito požiarmi boli vyčíslené sumou
60 067 100 Sk. V porovnaní s rokom 2002
bol počet požiarov v poľnohospodárstve
vyšší o 932.

V súvislosti so žatevnými prácami vznik-
lo v roku 2003 na Slovensku 339 požiarov
s priamou škodou 13 141 300 Sk, dve
osoby boli pri týchto požiaroch usmrtené
a jedna zranená. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2002 došlo k zvýšeniu
počtu požiarov o 76 prípadov a priame
škody boli vyššie o 773 900 Sk. Z toho
v 213 prípadoch horela slama na poli, 45-
krát horelo obilie na koreni a v 55 prípa-
doch horeli stohy slamy, 6-krát horela
slama pri stohovaní, 12-krát horel obilný
kombajn, 2-krát horeli iné poľnohospodár-
ske plochy a produkty a po jednom prípa-
de horeli: zberací lis, stohovací mechaniz-
mus, zberací veľkoobjemový náves,

nákladný automobil, traktor a iný poľno-
hospodársky stroj. Požiare obilia na koreni
spôsobili škody v celkovej sume 3 814 700
Sk a požiare stohov spôsobili škody za
2 752 500 Sk.

Pri zbere, pozberovej úprave a usklad-
není objemových krmovín vzniklo 36 po-
žiarov s celkovou škodou 6 701 400 Sk
a dve osoby sa zranili. V porovnaní s rov-
nakým obdobím roku 2002 bol počet
požiarov vyšší o 5 prípadov a škody boli
nižšie o 1  411 700 Sk. Výšku škôd ovplyv-
nili najmä 3 požiare skladov objemových
krmovín s celkovou sumou priamych škôd
3 631 000 Sk. 

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov
súvisiacimi so žatevnými prácami, ako aj
zberom a uskladnením objemových krmo-
vín bolo spaľovanie zvyškov slamy a vypa-
ľovanie suchých porastov (117), manipulá-
cia s otvoreným ohňom (44), deti bez
dozoru (34).

V okrese Senica vzniklo v roku 2003
v žatevnom období 6 požiarov, pri ktorých
bola vyčíslená priama škoda v sume 6 500
Sk. V 4 prípadoch horela slama na riad-
koch, 1-krát horelo obilie na koreni a 1-krát
obilný kombajn. Príčinou týchto požiarov
bola v troch prípadoch nedbalosť a neopa-
trnosť dospelých osôb pri spaľovaní slamy
na poli, dvakrát pravdepodobne fajčiarska
nedbalosť a v jednom prípade technická
závada na pracovnom stroji. Počas obdo-
bia zberu a uskladnenia viacročných krmo-
vín nevznikol žiaden požiar.

OR HZZ Senica

Londýn - náš Everest
Neviem, čím to bude, ale niektoré časti

sveta na človeka úžasne zapôsobia a zapí-
šu sa do jeho srdca nadlho. Jedným
z takých miest je aj Londýn, ktorý svojou
pestrofarebnou ceruzkou vpisuje tie naj-
krajšie spomienky. 

Do mladých srdiečok žiakov z I. ZŠ
Viliama Paulínyho Tótha v Senici sa
v dňoch 31. mája - 5. júna Londýn vryl
hádam tým najkrajším spôsobom. Krásna

Zamyslenie 
Sedia všade okolo nás. Vidíme ich

na lavičkách, na múrikoch. Sú vždy
tam, kde sa niečo deje. Pozorujú,
čakajú a zabíjajú nudu. Nezamestnaní
päťdesiatnici, niektorí už aj bezdomov-
ci, a všetci bez perspektívy. Neschopní
bez našej pomoci odraziť sa od dna.
Väčšinu života prežili v bezstarostnom
pohodlí socializmu a teraz  si nevedia
nájsť miesto. Pre nikoho nie sú potreb-
ní. Nie sú mladí, nemajú blond vlasy ani
nemajú vhodných známych. Preto
cynicky čakajú na milosrdný koniec.
Nič iné im neostáva. Kontajnery, alko-
hol a nemé tváre. V očiach výčitky
a hanblivý úsmev. Nové budovy, nové
fabriky, nové autá. Ľahostajnosť,
neschopnosť a teplé miesta. Neochota
urobiť čokoľvek mimo svojich povin-
ností. Máme úrad práce, cirkev, predpi-
sy. Nemáme sociálne cítenie, skrom-
nosť, ochotu pomôcť. Reťaz je taká
silná, ako je silné jej  najslabšie ohnivko.
Aj Senica je taká, aký je jej najposled-
nejší občan. Nie ako prvý, to je len
pozlátko. Dospelé siroty, ako skončíte? 

Slavo Valica

myšlienka zorganizovať takýto výlet vznikla
v hlave pani učiteľky anglického jazyka
Slávky Holienkovej, ktorá hovorí: „Žiaci si
nielen overili vedomosti z angličtiny, ale
zistili, že pri komunikácii v cudzom jazyku
môže mnohokrát prísť k vtipným situáciám.
Naše motto bolo - komunikuj stále, aj s chy-
bami a hoci aj s predavačom párkov."

Všetci boli ubytovaní v anglických rodi-
nách, čo primalo deti stále sa rozprávať
v angličtine. Počas niekoľkých - na počudo-
vanie slnečných dní, navštívili najvýznam-
nejšie časti Londýna. Krásnou prehliadkou
bola promenáda pred Buckinghamským
palácom, kde práve výročie korunovácie
umocnilo slávnostnú atmosféru. 

Deti mali takmer každý deň za úlohu
vyplniť kvíz, počas prehliadok napríklad
Tower of London, St. Pauls Cathedral,
British museum. Víťazi boli samozrejme
odmenení.

Dni strávené v Londýne budú vo všet-
kých doznievať ešte dlho, kým sa nepreme-
nia na krásne spomienky. A to nielen vďaka
sponzorom, ale i vďaka výbornému kolektí-
vu, ktorý sa na výlete stretol.

Slávka Holienková
I. ZŠ Senica
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AAAA kkkkoooo  zzzzaaaabbbbeeeezzzzppppeeeeččččiiiiťťťť   bbbbyyyy tttt
Stopercentný spôsob ochrany proti zlodejom neexistuje,

ochranné opatrenia však majú význam. Môžeme ich rozdeliť  do
dvoch oblastí: režimovej a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom, že páchatelia málokedy
vstupujú do bytu spontánne, ale po určitej príprave, počas ktorej
zisťujú režim v byte, t. j. najvhodnejší čas na jeho vykradnutie.
Počas letnej dovolenkovej sezóny je mnoho domov a bytov prázd-
nych, čo páchateľom umožňuje do nich kedykoľvek vojsť. 

Preto ak požiadame susedov alebo zná-
mych, aby nám v byte polievali kvety, popri
týchto službách by mohli navodiť zdanie,
že v byte sa niekto zdržiava. Každý deň
pohnúť záclonou, večer nechať aspoň na
hodinu rozsvietené svetlo v niektorej
z miestností, aktivovať si presmerovanie
telefónneho čísla na číslo rodiny alebo zná-
mych a pod. Samozrejme, treba zabezpe-
čiť vyberanie poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení,
možno ich rozdeliť na mechanické a elek-
tronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlepšie
viacbodovo zamykateľné, v kombinácii so
zámkami s vyššou úrovňou bezpečnosti,
ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí síce,
že ak chce zlodej vojsť do vopred vytypo-
vaného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom
cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa
aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeo-
becnosti však kvalitná zámka (alebo ešte
lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov
veľmi efektívnou prekážkou. Súčasťou
dverí by mal byť širokouhlý priezor, ako aj
pevne uchytená poistná retiazka. Pri rodin-
ných domoch je vhodné mať aspoň na prí-
zemných oknách mreže alebo fóliu na sklo,
ktorá zabezpečí, že sklo sa pri rozbití nero-
sype. Elektronické zabezpečenie je možné
pripojením na niektoré stredisko registrácie
poplachov (známe ako pulty centralizova-

nej ochrany - „PCO"). Funguje na princípe
elektronickej signalizácie neoprávneného
vstupu do priestoru. Elektronika má aj nevý-
hody – vysoká cena a časté plané popla-
chy. Montáž musí uskutočniť autorizovaná
firma.

Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba

prehnane vystavovať na obdiv svoj maje-
tok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem
primeraných režimových a technických
opatrení netreba zabúdať na poistenie
majetku, pretože ani najkvalitnejší zabez-
pečovací systém nedokáže nahradiť škodu.
Cennejšie veci by mali byť odfotografované
a je vhodné mať zapísané výrobné čísla,
presné značky a typy hodnotnejšej elektro-
niky.

Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylome-
né dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ nie
je ešte vnútri. Tak ako zver zahnaná do
kúta, ak bežný zlodej, najmä ak je pod vply-
vom drog, je schopný v tejto situácii vraž-
diť. Preto treba najprv zavolať na políciu
a rešpektovať ich pokyny – nevstupovať
dnu, pretože tým sa likvidujú stopy na mies-
te činu.  

Na území policajného okresu Senica
bolo v I. polroku evidovaných 1 149
trestných činov, z ktorých bolo 583
objasnených. V porovnaní s rovnakým
obdobím v roku 2003 bol zaznamenaný
nárast trestnej činnosti o 118 skutkov
(v I. polroku 2003 bolo evidovaných
1031 skutkov).

V porovnaní s I. polrokom 2003 nedo-
šlo takmer k žiadnym zmenám v štruktúre
trestnej činnosti v rámci policajného okre-
su Senica. Najvyšší podiel na celkovej
trestnej činnosti mala majetková trestná
činnosť, ktorá predstavovala 53,8 percen-
ta, násilná trestná činnosť 13,2 percenta
a ekonomická 11 percent.

Na území policajného okresu Senica
bolo v uvedenom období zaznamena-
ných 618 majetkových trestných činov,
z ktorých bolo 239 objasnených. Menšiu
časť majetkových trestných činov predsta-
vovali krádeže vlámaním, 252 skutkov,
z ktorých bolo objasnených 95.
Páchatelia krádeží sa najčastejšie vlámali
do obchodov, výkladných skríň a rekreač-
ných chát. V porovnaní s predchádzajú-
cim obdobím I. polroka 2003 vzrástol
počet evidovaných krádeží vlámaním

o 19 skutkov. V období I. polroka 2004
bolo odcudzených 30 motorových vozi-
diel, čo je v porovnaní s rovnakým obdo-
bím v roku 2003 menej o 11.

Trestných činov násilnej povahy bolo
k 30. júnu zaznamenaných 152, z toho
bolo 105 objasnených. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom sa situácia
nezmenila. Zo závažnej trestnej činnosti
boli na teritóriu policajného okresu
Senica zaznamenané a objasnené dve
vraždy a 12 lúpeží, z ktorých bolo 9 objas-
nených. V I. polroku 2003 bolo zaevido-
vaných 8 lúpeží a nebola zaznamenaná
ani jedna vražda.

Z mravnostnej trestnej činnosti bolo
zaznamenaných 11 trestných činov, z kto-
rých bolo 7 objasnených. Bolo zazname-
naných päť prípadov pohlavného zneuží-
vania a štyri prípady znásilnenia. V roku
2003 bolo zaevidovaných šesť mravnost-
ných trestných činov.

Na úseku ekonomickej kriminality
bolo v I. polroku zistených 126 trestných
činov, z ktorých bolo 72 objasnených.
V rovnakom období roku 2003 bolo
zaznamenaných o 30 skutkov menej.
Jedná sa aj naďalej - tak ako koncom roka

2003 - predovšetkým o trestné činy pod-
vodu (55 skutkov) v súvislosti s poskyto-
vaním finančných pôžičiek a nákupom
tovaru na splátky.

Z drogovej kriminality bolo zazname-
naných 16 skutkov, z ktorých bolo 12
objasnených. V porovnaní s rokom 2003
je situácia približne na rovnakej úrovni.

Z hľadiska páchateľov trestnej činnosti
predstavoval podiel maloletých na spá-
chaných skutkoch 7 percent a mladist-
vých 9 percent. Recidivisti sa na páchaní
trestnej činnosti podieľali 23,5 percenta-
mi. Trestnej činnosti sa najčastejšie do-
púšťali muži s ukončeným základným
vzdelaním vo veku 18 - 30 rokov.
Z páchateľov stíhaných za majetkovú
trestnú činnosť bolo až 48,5 percenta vo
veku 18 - 30 rokov. Z počtu žien (38),
ktoré boli stíhané za páchanie trestnej
činnosti, najväčší počet (15) bolo stíha-
ných za ekonomickú trestnú činnosť.
Maloletí a mladiství páchatelia sa dopúš-
ťali najmä majetkovej trestnej činnosti.

OR PZ Senica

Mestská polícia 
zasahovala
„Návšteva“ v materskej škole. 6.júla
päť minút po polnoci  bol prijatý telefo-
nát na operačnom oddelení MsP z OO
PZ Senica so žiadosťou o spoluprácu
pri obhliadke objektu materskej školy
v časti Sotina, kde malo prísť k vláma-
niu. Pri obhliadke bolo zistené, že sú
vylomené dvere a rozbité sklo na
dvoch oknách. Neskôr boli na streche
budovy nájdení traja mladí muži zo
Senice. Prípad  je v riešení OO PZ
Senica.
Dievča napadol pes. 8. júla  o 16. hod.
bolo prijaté telefonické oznámenie od
občana mesta, že na Hviezdoslavovej
ul. napadol  pes dievča. Po príchode na
miesto sa pri psovi nachádzal majiteľ,
ktorý ho nemal dostatočne zabezpeče-
ného. Dievčaťu hliadka zabezpečila
ošetrenie zranenia. Prípad je v riešení
MsP.

Dopravná nehodovosť
K 30. júnu bolo na cestách v okrese

Senica a Skalica (policajný okres
Senica) zaevidovaných 511 doprav-
ných nehôd, čo predstavovalo v porov-
naní s rovnakým obdobím v roku 2003
nárast o tri nehody. Pri dopravných
nehodách bolo 5 osôb usmrtených, 12
ťažko a 119 ľahko zranených. Okrem
nárastu dopravných nehôd bol zazna-
menaný aj nárast usmrtených a ľahko
zranených osôb.

Najčastejšou príčinou dopravných
nehôd bolo porušenie základných
povinností vodiča a nesprávny spôsob
jazdy. U 32 vinníkov dopravných
nehôd bolo zistené požitie alkoholic-
kých nápojov.

Stále prevláda majetková trestná činnosť
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Cieľom je 1. liga
Starší žiaci „A" FK SH Senica postúpili do 2. ligy. Na snímke

úspešné družstvo. 
„Nový súťažný ročník sa pre mužstvo začína 14. augusta na fut-

balovom štadióne v Trenčíne a dúfame, že sa nám bude dariť. Náš
cieľ je postúpiť už v tomto ročníku do prvej ligy. Káder zostáva bez
zásadných zmien a je dostatočne pripravený, aby tento cieľ dosia-
hol", povedal tréner Ján Mindek. Foto MUDr. O. Šimek

Stojaci zľava hore: tréner Ján Mindek, Michal Tesárik, Andrej Rácik,
Tomáš Vach, Martin Zubálik, Peter Valla, Filip Hubek, Tomáš Ďuri-
ca, Martin Pípa, tréner brankárov Ján Pláteník, vedúci mužstva Peter
Pípa
Klačiaci zľava: asistent trénera Pavol Tesárik, Róbert Lánik, Matej
Rehák, Matej Fábik, Tomáš Vacula, Aleš Ondrejka, Patrik Vizváry,
Ivan Štora, Jozef Procháska a Matej Koňakovský

Vás pozývajú na súbor prezentácií

Možnosti využitia štrukturálnych fondov 
pre súkromný sektor: 

Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb,
Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu,

Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov 
a energie, Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

miesto a termín konania v Senici:
utorok 3. 8. 2004, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 

o 9.30 hod.

Ďalšie termíny:
Kontakt: SARIO Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
02/ 58100345, mail: fondy@sario.sk, www.sario.sk 
SEA Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica,

048/ 4142546 mail:age@seabb.sk, www.sea.gov.sk
NARMSP Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, 

02/ 55571610, mail: strukturalnefondy@nadsme.sk, 
www.nadsme.sk 

Z činnosti MJ Centra

Výcvik pre žiakov 40 škôl 
Koncom júna skončilo úspešne svoju prvú plaveckú sezónu

MJ Centrum pod vedením Milana Jamricha. Vzniklo ako reakcia
na podnet rodičov detí, ktoré potrebovali pohyb vo vode či už zo
zdravotných alebo záujmových dôvodov. O činnosti MJ Centra
nám porozprával Milan Jamrich. 

„MJ Centrum začalo svoju činnosť minulý školský rok. Jeho nápl-
ňou je predplavecká príprava pre deti z materských škôl a zdokona-
ľovací plavecký výcvik pre žiakov základných a stredných škôl.
Všetku túto činnosť sme vykonávali v dopoludňajších hodinách.
Plaveckého výcviku sa zúčastnili deti z asi  40 základných a mater-
ských škôl z celého Senického okresu. Z nášho mesta to boli  všetky
štyri základné a takmer všetky materské školy. Dokázali sme pritiah-
nuť aj ZŠ z iných okresov. Zo Skalického okresu napríklad základné
školy zo Skalice, Holíča a Kopčian, z Myjavského okresu ZŠ Brezová
pod Bradlom a z Trnavského okresu ZŠ Smolenice. Nadviazali sme
dobrú spoluprácu so Súkromnou strednou školou Humanus via
Holíč.  Každý utorok a štvrtok v popoludňajších hodinách sme spo-
lupracovali s XI. materskou školou U veselého šaša a s plaveckou
triedou prvého ročníka II. základnej školy v Senici. Deti absolvovali
plavecký výcvik počas celého školského roka pod bezplatným dozo-
rom trénerov plávania a formou sponzorstva MJ Centra. Okrem
toho sme po celý rok  poskytovali pre verejnosť rehabilitačné, kon-
dičné a rekreačné plávanie. V rámci neho  sme sa venovali  aj talen-
tovaným deťom. Na výcviku sa podieľali títo tréneri plávania:
Ladislav Malý, Pavol Cyprich, Pavol Hutta, Dušan Koníček, Ivan Šip-
kovský, Vladimír Chalupa, Ján Cilík a Milan Jamrich."

O plavčíkovi Milanovi Jamrichovi je známe, že naučil plávať
telesne postihnutého Milanka Valáška zo Sobotišťa. Spýtali sme sa
ho, ako pokračuje spolupráca. „S Milankom aj naďalej pokračuje-
me v plaveckom výcviku. Dokonca sa zúčastnil už aj prvých pla-
veckých pretekov pre postihnutých. Viedol si veľmi statočne, keď
skončil na peknom treťom mieste, a to štartoval v kategórii starších
plavcov. Milanko zasadne od septembra do školských lavíc, bude
žiakom prvej triedy Základnej školy v Sobotišti." 

Aké má pán Jamrich plány v ďalšom školskom roku? „Činnosť
začíname už začiatkom septembra. Okrem už spomínaných akti-
vít budeme pokračovať v intenzívnej spolupráci s II. ZŠ. Pribudnú
nám deti z III. základnej školy v Senici, v ktorej vznikne plavecký
krúžok, a prváčikovia absolvujú celoročný plavecký výcvik.
Taktiež plánujeme kurz neplavcov pre dospelých vo večerných
hodinách, ktorý bude dvakrát týždenne od 21. do 22. hod. v me-
siacoch september, október  a november. Záujemcovia  sa môžu
už teraz prihlásiť na tel. 0903 320 028. Na záver by som chcel
poďakovať Rekreačným službám mesta Senica, ktoré MJ Centru
vychádzajú v ústrety a vytvárajú podmienky, aby sa široká verej-
nosť mohla naučiť, resp. zdokonaliť sa v plávaní." Ivan Tobiáš
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Kam na turistiku 
V sobotu 28. augusta bude 24. roč-

ník Senickej mašírovky, tradičného
turistického pochodu po Malých
Karpatoch, organizovaného Klubom
slovenských turistov Senica. Senická
mašírovka je rozdelená do dvoch    kate-
górií A a B. Kategória A má štart na
železničnej stanici v Senici pre trate 15,
25, 35, 50 a 75 km. Kategória B má štart
pre trate  10, 20, 35, a 50 km pri turis-
tickej Chate SNP na Rozbehoch. Účast-
níci oboch kategórií sa na trať môžu
vydať medzi 6. a 10. hod. Cieľ pre všet-
kých je do 18. hod. na Rozbehoch.
V podvečer bude zapálená  Partizánska
vatra. Štartovné 10 Sk pre členov KST,
KČT a deti, ostatní 20 Sk. 

O Pohár hradu Branč 
Zrúcaniny hradu Branč a časť obce

Podbranč Podzámok sa 31. júla stanú
dejiskom športového zápolenia  v horskej
cyklistike  Cross country – 1. liga MTB
2004. Prezentácia bude v Kultúrnom
dome Podzámok medzi 7.30 a 9.30 hod. 

Čas štartu II. ročníka pretekov: mini
chlapci a dievčatá o 10. hod., mladší žiaci
a mladšie  dievčatá o 10.15 hod., kadeti,
kadetky, veteráni, starší žiaci a žiačky 11.
hod. Muži, juniori, hobby, ženy a juniorky
štartujú o 13. hod. Štart a cieľ pretekov  pri
kultúrnom dome Podzámok. Organizátor
podujatia obec Podbranč pripravila aj
sprievodný program – jazdu na koňoch,
prehliadku historických vozidiel a - občer-
stvenie. NS  

Piknik na hrade Branč
Zrúcaniny hradu Branč sa 7. augusta

o 14. hod. stanú dejiskom tradičného
Pikniku na Branči, ktorý organizačne
zabezpečuje obec Podbranč, ktorá je
majiteľom hradu. Z ponuky programu:
vystúpenie rytierov šermiarskej skupiny
Diadém z Martina, dobovej speváckej sku-
piny Diadém, tance brušných tanečníc,
súťaže, vozenie detí na koňoch, hry
s ohňom. Pre účastníkov je zabezpečené
aj občerstvenie. 

Európsky pohár
Na najväčšom mládežníckom turnaji

na Slovensku, Európskom pohári mládeže
19. júna v Bratislave, sa v medzinárodnej
konkurencii karatistov zo strednej, južnej
a západnej Európy podarilo Seničanom
vystúpiť až trikrát na stupne víťazov.
Najväčší úspech dosiahol iba 10-ročný
pretekár Hanko kai Senica Michal Toure
(nar. 3. 10. 1993), ktorý zvíťazil v kata žia-
kov! Pre čerstvého vicemajstra Slovenska
je to doteraz najväčší medzinárodný
úspech a potvrdenie toho, ak bude naďa-
lej na sebe pracovať, nie sú žiadne méty
nedosiahnuteľné. V žiačkach získala
striebro Monika Čulenová, keď vo finále
prehrala s Arvajovou z Levíc. V kata dora-
stenky nedotiahla svoje ťaženie do zlaté-
ho konca Zuzana Lišková, keď vo finále
zostala na štíte slovenskej reprezentantky
Procházkovej z Rapidu Bratislava. 

Záver mimoriadne úspešnej sezóny
zavial priaznivcov bojového umenia na
opačné konce Európy. V Belehrade štarto-
vala Miroslava Vašeková, a to veľmi úspeš-
ne na akademických majstrovstvách sveta;
do Švédska cestovali na Svetový pohár
všetkých kategórii naši mládežníci. 

E. Jareč

Mládežnícky tenis
znovu ožil

Po dlhých rokoch, kedy senický tenis
úspešne reprezentovalo iba družstvo
mužov sa za podpory klubu a iniciatívy
rodičov podarilo v uplynulom roku
zostaviť družstvá mladších dievčat
a mladších chlapcov. 

Veľké úsilie trénerov, rodičov a hlavne
detí v tomto roku už prinieslo prvé výsled-
ky. Mladšie dievčatá boli lídrom súťaže
RM III až do posledného zápasu s A-TAC
Hlohovec, v ktorom ešte po dvojhrách
viedli 3:1, aby nakoniec prehrali zápas aj
boj o celkové víťazstvo v skupine.

Svoje tenisové umenie dievčatá
a chlapci predvádzajú aj na letných teni-
sových turnajoch. 

Prvé medaily za 2. miesto do Senice už
tento rok priviezli Bibiana Petrlová z tur-
naja v Ružomberku a Lenka Barcajová
s Magdalénou Fábikovou z turnaja
v Hlohovci.

O to viac sa deti, rodičia a priaznivci
mládežníckeho tenisu tešili na tenisový
turnaj ktorý organizoval miestny klub pre
kategórie mladších žiakov a mladších žia-
čok v dňoch 17.-19. júla. Ani na tomto tur-
naji sa naše deti nestratili. Dvojhru dievčat
suverénne vyhrala Seničanka Bibiana
Petrlová. O finále štvorhry sa postarali tri
dievčatá zo Senice Lenka Barcajová
s Dominikou Kiráľovou skončili druhé
a Bibiana Petrlová s Dominikou
Parkányovou z Galanty turnaj vo štvorhre
vyhrali.
Ostatné výsledky:
Dvojhra chlapci: 1. Patrik Rusnák (Skalica)
2. Lukáš Juras (Bratislava)
Štvorhra chlapci: 1. Milan Maco, Maroš
Hrušovský (obaja Trnava) 2. Patrik
Rusnák, Andrej Kazinota (obaja Skalica)
Na druhom mieste v dvojhre dievčat sa
umiestnila Janka Stankovičová z Nového
Mesta nad Váhom.

Ing. Jaroslav Barcaj
Foto  autor

Družstvo mladších žiačok. Horný rad
zľava: Diana Bulganová a Lenka Barcajová.
Dolný rad zľava: Magdaléna   Fábiková,
Bibiana Petrlová a Dominika Kiráľová.

Máte svoj strom? 
Regionálne environmentálne centrum

(REC) Slovensko - medzinárodná, nezisko-
vá organizácia, ktorej cieľom je napomá-
hať pri riešení problémov mestského  život-
ného prostredia - vypísala súťaž Strom roka
2004. Cieľom súťaže je upozorniť na
význam stromov v našom živote, a tak
sprostredkovane vzbudiť väčší záujem
o prostredie, v ktorom žijeme. Svoj obľú-
bený strom môže navrhnúť každý – jedno-
tlivci, obce,  školy, firmy. 

Na adresu vyhlasovateľa súťaže treba
napísať rod a druh stromu, dôvod, prečo
konkrétny strom navrhujete (musí rásť
mimo lesa) a jeho príbeh (ak ho má).
K tomu treba priložiť fotografiu stromu,
určiť lokalitu, v ktorej sa strom nachádza
a jeho parametre (približný vek, obvod
kmeňa meraný vo výške 130 cm od zeme,
výška). Návrhy posielajte najneskôr do 31.
augusta 2004 na adresu REC Slovensko,
Vysoká 18, 811 06 Bratislava alebo e-mai-
lom rec@ba.telecom.sk. 

Zo všetkých návrhov vyberie porota  12
stromov – finalistov. Ich fotografie budú
zverejnené na stránke www.zelen.sk.
O strome, ktorý sa stane  víťazom celoslo-
venskej ankety rozhodne počet  hlasov.
Hlasovanie o víťazovi bude od 15.9. do
18.10. 2004 zaslaním čísla stromu prost-
redníctvom e-mailu mvszopk@internet.sk,
telefonicky 02/5441 3968, SMS správy
0902/112 417  a na internetovej stránke
www.zelen.sk. 

Odmenou pre víťazný strom  bude jeho
odborné ošetrenie a jeho navrhovateľ
získa knižnú odmenu. Vyhlásenie víťazné-
ho návrhu  bude v rámci osláv národného
Dňa stromov 20. októbra t.r.  

NS

Futbalisti začínajú
Po skončení uplynulej sezóny, keď

Seničania vypadli do tretej ligy, začali prípra-
vu na jesennú časť. Novým trénerom sa stal
Vladimír Včelka, ktorý nahradil Richarda
Matoviča. Letnú prípravu absolvovali väčši-
nou hráči B-družstva, alebo bývalí dorasten-
ci a odchovanci. Mužstvo sa postupne for-
muje, takže hráči budú musieť v zápasoch
siahnuť na dno svojich síl a bojovať až do
konca každého zápasu. Chlapci majú určite
perspektívu a dúfame, že sa čo najskôr v tre-
tej lige etablujú. Jesenná časť začína už
v nedeľu 1. augusta. Seničania cestujú na
svoj zápas do Trnavy, kde sa stretnú s béč-
kom Spartaka. Na domácej pôde sa fanúši-
kom predstavia v sobotu 7. júla, keď privítajú
D.Vestenice. Domáce stretnutia budú hrá-
vať vždy v sobotu. Ivan Tobiáš
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Top teams cup v Senici
V sobotu 17. júla sa v Luxemburgu

uskutočnilo vyžrebovanie európskych
volejbalových súťaží - Top teams cup
a Pohár CEV. Taktiež sa rozhodlo o tom,
že jeden z desiatich kvalifikačných tur-
najov Top teams cup-u usporiada
Volejbalový klub OMS SH Senica.

K tejto radostnej udalosti pre senický
ženský volejbal nám manažér Ing. Karol
Valášek povedal: „Je to pre nás veľká česť.
Podľa môjho názoru sme dostali možnosť
usporiadať jednu z kvalifikačných skupín
za dobré meno, ktoré sme si urobili
v pohárových súťažiach v sezóne
1998/99, kde sme pre všetky kluby štar-
tujúce v našej skupine, vytvorili veľmi
dobré podmienky. Odozvou je, že sme
teraz boli opäť poverení usporiadať skupi-
nu u nás. Na kvalifikačnom turnaji, ktorý
sa v senickej športovej hale uskutoční 22.
- 24. októbra, sa predstavia štyri družstvá.
Špičkový klub z Ukrajiny - Odesa, ktorý
vedie reprezentačný tréner Ukrajiny
a Senicu z minulosti osobne pozná. Ďal-
ším tímom v skupine je slovinské družstvo
Nova Gorica a štvrtým do partie je klub
z Bosny a Hercegoviny - Sarajevo, ktoré je
zatiaľ pre nás veľkou neznámou.
Podstatné pre nás je, že hráme na domá-
cej palubovke." Ako nám ďalej povedal
manažér K. Valášek, prvé družstvo zo
senickej skupiny si zabezpečí postup do
základnej časti najprestížnejšej európskej
pohárovej súťaže, kde sa stretne so špič-
kovým chorvátskym klubom Mladosť
Záhreb, ďalej s družstvom z Atén a niekto
zo štvorice Kildrecht (Belgicko),
Schaffhausen (Švajčiarsko), Chierri
(Taliansko) a Bukurešť (Rumunsko), s kto-
rým sa stretne doma i vonku. Družstvo,
ktoré skončí na druhom mieste v kvalifi-
kačnej skupine v Senici postúpi do Pohára
CEV. V prípade, že by to boli Seničanky,
hrali by s tímami z Holandska (Amstella),
Chorvátska (Rijeka) a Španielska
(Alicante). 

Vylosovanie slovenskej extraligy bude
až po 31. júli, keď je konečný termín na
podanie prihlášok do najvyššej volejbalo-
vej súťaže u nás. Pre Seničanky je dobré,
že za týždeň sa v extralige bude hrať iba
jeden zápas a nie dva, ako to bolo v minu-
lom roku. Rozšírený bude záver súťaže,
kde už od začiatku play off sa bude hrať
na tri víťazné zápasy. 

Doteraz nebol vyriešený trénerský
post pre ženy. Za prípravu družstva žien
bol poverený Vladimír Sirvoň, ktorý vyko-
náva aj funkciu športového riaditeľa.
Juniorky bude trénovať Miroslav Blažek
a Augustín Konečný, kadetky Lenka
Búzková, žiačky Martin Rašner, Erika
Grimmová, Dáša Blažeková, Renáta
Grófová a Vladimír Vágner.

V májovom čísle Naša Senica sme čita-
teľov informovali o nových tvárach v žen-
skom tíme, kde budú pôsobiť Monika
Smák, Marta Solipiwko, Jolanta

Studzienna a Martina Schwobová. „Káder
by sme chceli ešte doplniť. O odchodoch
sa dá teraz ešte ťažko hovoriť aj keď
vieme, že v tíme sa neudržia všetky hráč-
ky. Zo študijných dôvodov pravdepodob-
ne skončí s volejbalom Mirka
Pöstenyiová, ktorá ide na vysokú školu do
Trenčína. Ponuku na hosťovanie do Slávie
Praha má Petra Podová, o jej angažmáne
sa ešte bude v najbližších dňoch rokovať,"
to boli ďalšie slová manažéra Karola
Valáška. 

Na záver nás informoval o pripravova-
ných turnajoch. Tradičná Veľká cena
Senice sa uskutoční v dňoch 18. - 19. sep-
tembra, kde by sa mali fanúšikom okrem
domácich hráčok predstaviť družstvá
Olymp Praha, Maribor a Wroclav. Zápasy
s týmito súpermi by mali poslúžiť ako prí-
prava na spomínaný kvalifikačný turnaj
Top teams cup. Ďalej sa budú hrať aj mlá-
dežnícke turnaje O pohár Záhoria
a Festival mládeže.

Ivan Tobiáš

Dostihový deň 
v Čáčove

Na dostihovej dráhe Poľnohospodár-
skeho družstva Senica v Čáčove sa 22.
augusta uskutoční tradičný dostihový
deň.  Začiatok podujatia je o 14. hod. 
Program:
- steeplechase cross country 3400 m -

5 ročné kone a staršie
- steeplechase cross country 3400 m -

4 ročné kone
- hdcp rovina III. kat. 1050 m - 3 ročné

a staršie kone
- rovina III. kat. 1050 m - 2 ročné kone
- rovina III. kat. 1050 m - 2 ročné kone
- hdcp rovina IV. kat. 1750 m - 3 ročné

kone
- rovina IV. kat. 2100 m - 3 ročné a staršie

kone
- rovina V. kat. 1750 m - 3 ročné kone
Jednotlivé dostihy budú sponzorované:
Schauman Slovensko s. r. o. Bratislava,
Insemas s. r. o. Lučenec, Alchem s. r. o.
Senica, VaV Slovakia s. r. o. Senica,
Agropotravinár družstvo Senica, Stajňa
Patrik Senica, Senická mliekareň a. s.
Senica, Agrostav a. s. Senica (nie je urče-
né, ktorý dostih kým bude sponzorom
sponzorovaný).

Na spríjemnenie dostihového dňa
vystúpia mažoretky TK Gymnik Luxet
Senica, na počúvanie bude hrať dychová
hudba Seničanka. Je zabezpečená aj
bohatá tombola s výhrami priamo určený-
mi, ale i žrebovanými, bohaté občerstve-
nie. 

Pre záujemcov o stávkovanie je pripra-
vená stávková kancelária Závodiska
Bratislava.

Poľnohospodárske družstvo Senica
všetkých pozýva na toto športové poduja-
tie a teší sa na účasť všetkých fanúšikov
turfu.

Ing. Jozef Marenčík
predseda družstva

Najlepšou senická
karatistka

Na medzinárodnom turnaji v karate
Funakoši cup 12. júna v Českej Lípe malo
zastúpenie aj naše mesto. Zo senických
karatistov si najlepšie viedla majsterka
Slovenska Monika Čulenová, ktorá získa-
la tri zlaté medaily a bola vyhlásená za
najlepšiu pretekárku turnaja. Čerstvá
držiteľka najvyššieho žiackeho stupňa
v karate – tmavohnedého pásu, zvíťazila
v kategórii 13 – 14 ročných dievčat pred
ďalšou pretekárkou Hanko kai Senica
Gabrielou Liškovou. 

Vedomá si svojich kvalít nastúpila
odvážne i medzi staršie súperky v kategó-
rii 15 – 17 ročných, kde opäť zvíťazila
pred Zuzanou Liškovou a Gabrielou
Liškovou. Táto favorizovaná trojica zvíťazi-
la i v kata družstiev, kde obhájila prven-
stvo z minulého ročníka a z Čiech si od-
viezla pohár za prvé miesto. Štvrté zlato
získala dvojica sestier Gabriela a Zuzana
Liškové v dosť zriedkavej disciplíne –
modelové situácie. Najlepšie zvládli ukáž-
ky obrany na reálny útok. Peter Dermek

zvíťazil medzi 15 – 17 ročnými dorasten-
cami a v kategórii nad 18 rokov získal
striebro. Rovnaké medaily si vybojovalo aj
družstvo chlapcov v kata (P. Dermek, D.
Sebeš a B. Thebery) a Zuzana Lišková
v kategórii nad 18 rokov. Bronz si v Českej
Lípe vybojovali Michal Toure (do 10
rokov) a Boris Thebery (13 – 14 rokov).

Na majstrovstvách Európy regiónov
12. júna v Bratislave si dobre viedla prete-
kárka Hanko kai Miroslava Vašeková. Po
prehre s talianskym družstvom 1:2 v boji
o bronz získala ako členka družstva v kata
žien cenné štvrté miesto.

E. J. 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Ščibran a Monika Bartovičová
Jozef Slamený a Milada Menšíková
Ing. Ondrej Belica a Ing. Alexandra Mikulášková
Pavol Ivácek a Lenka Drinková
Miroslav Horňák a Barbora Šamánková
Ing. Ján Pavlík a Ing. Tatiana Hoferková
Andrej Irša a Lenka Ravasová
Miroslav Morávek a Mgr. Zuzana Škuligová
Ján Čech a Monika Malinková
Dušan Rehák a Slávka Balážová
Pavol Čuvala a Lucia Pöštenyiová
Ing. Radoslav Horňák a Hana Voleková
Marián Wallner a Veronika Kalamenová

Narodili sa
Vanesa Kičková 1. 6. 2004
Michal Ladislav 1. 6. 2004
Andrej Gallo 2. 6. 2004
Samuel Žúrek 3. 6. 2004
Nikola Marcinová 7. 6. 2004
Pavol Škodáček 7. 6. 2004
Sebastien Banda 9. 6. 2004
Natália Dvorská 10. 6. 2004
Lujza Pappová 10. 6. 2004
Christina Mrázová 10. 6. 2004
Marek Pronik 11. 6. 2004
Ema Ravasová 13. 6. 2004
Tomáš Kormúth 17. 6. 2004
Simona Kečkéšová 19. 6. 2004
Bohdana Sameková 19. 6. 2004
Dominika Grežová 22. 6. 2004
Nathalie Fréderique Fratričová 22. 6. 2004
Marko Kašťák 24. 6. 2004
Katarína Burianová 25. 6. 2004
Viktória Stašková 28. 6. 2004
David Koša 30. 6. 2004

Opustili nás
Pavel Vítek, Štefánikova 709 2. 6. 2004
vo veku 75 rokov
Dušan Melichárek, Hurbanova 1378 3. 6. 2004
vo veku 46 rokov
Martin Beňo, Gen. L. Svobodu 1359 6. 6. 2004
vo veku 51 rokov
Jozef Volárik, Hviezdoslavova 314 8. 6. 2004
vo veku 63 rokov
Anna Kopecká, Štefánikova 1377 11. 6. 2004
vo veku 93 rokov
Ján Bartoň, Štefánikova 1377 15. 6. 2004
vo veku 74 rokov
Pavel Dvorský, Štefánikova 719 20. 6. 2004
vo veku 68 rokov
Ján Pecha, J. Kráľa 739 20. 6. 2004
vo veku 83 rokov
Magdaléna Lančaričová, Štefánikova 1377 24. 6. 2004
vo veku 67 rokov
Pavel Figura, Kunov 136 25. 6. 2004
vo veku 81 rokov
Miroslav Masár, Robotnícka 116 25. 6. 2004
vo veku 30 rokov
Ján Tomeček, Hollého 751 25. 6. 2004
vo veku 73 rokov
Mária Marečková, Štefánikova 1377 27. 6. 2004
vo veku 80 rokov
Pavel Petrák, Štefánikova 1377 29. 6. 2004
vo veku 78 rokov

Ponuka kurzov v Dome kultúry 

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 a firmy, ktoré prejavia záujem pre svojich
zamestnancov o niektorý z kurzov budú mať prednosť. Pri účasti
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 me-
siacov, 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 – mat-

kám, 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 zápi-
se 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.

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

Predám 3 – izbový  byt v osobnom vlastníctve (Ulica S.
Jurkoviča, 2. poschodie) alebo vymením za 1 – izbový
v osobnom vlastníctve. Kontakt 651 4273 vo večerných
hodinách alebo 0905/809 766. 

Celoročné ubytovanie na Liptove v rodinnom dome pre 4-6
osôb. Lúčky - Kúpele. Tel.: 0908 949 928
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na AUGUST 2004
Začiatky filmových predstavení o 21.00 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením v pokladni amfiteátra.

� Nedeľa 1. august
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. 
� Utorok 3. a streda 4. august
DRŽ  HUBU!
Koncert dvoch hereckých osobností. Gerard Depardieu a Jean Reno
v novej komédii o dvojici neschopných, ale vytrvalých lupičoch.
Prihlúply a chrapúnsky bankový lupič, ktorého hlúposť sa naplno pre-
javí, keď vtrhne do zmenárne v domnení, že je to banka a celú akciu
skončí diskusiou  o kurze japonského jenu. Keď sa ocitne vo väzení,
nastanú vážne problémy s jeho spoluväzňami - nikto s ním nevydrží
dlhšie bez toho, aby sa z neho nezbláznil...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 85 min. 
� Piatok 6. august
MILOVAŤ  JE  ZÁBAVNÉ
Komédia, ktorá dokazuje, že v záležitostiach lásky sa má čo učiť aj
ostrieľaný zvodca žien. Harry Langer je starnúci muž so záľubou
v mladších dievčatách. Veci sa skomplikujú, keď dostane infarkt
v dome Ericy, matky svojej mladšej priateľky Marin. Zaľúbenie
nakoniec nachádza v Erice, rovnako ako jeho mladý, ošetrujúci
lekár. Vek jednoducho nemusí byť prekážkou.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 128 min.
� Sobota 7. a nedeľa 8. august
SPIDER-MAN 2
Od chvíle, keď sa Peter Parker rozhodol opustiť svoju dlhoročnú
lásku, aby sa mohol v kostýme Spider-Mana aj naďalej zodpovedne
venovať svojmu povolaniu superhrdinu, uplynuli dva roky. Jeho
túžba po milovanej však postupom času len vzrastá, a preto sa
teraz pohráva s myšlienkou, že by sa tajného života superhrdinu na
dôkaz svojej lásky zriekol. 
Vstupné: 70 Sk, MP, 120 min.
� Utorok 10. a streda 11. august
SHREK 2
Český dabing. Po súboji s dračicou a zlým lordom Farquaadom
o ruku princeznej Fiony, čaká Shreka ešte jedna ťažká úloha: návšte-
va svokrovcov. Fionini rodičia vládnu Kráľovstvu za siedmimi horami.
Novomanželia sa spolu s Oslíkom vydajú na cestu. Obyvatelia
Kráľovstva za siedmimi horami sa chystajú privítať znovu nájdenú
princeznú. Ani kráľ, ani kráľovná sa nemôžu dočkať príchodu svojej
dcéry a jej princa. 
Vstupné: 70 Sk, MP, 93 min.
� Piatok 13. august
PETER PAN
Čarovný svet plný dobrodružstva a fantázie. Najslávnejšia rozpráv-
ka všetkých čias. Slovenský dabing. Všetky deti sú presvedčené, že
ten príbeh poznajú. Stalo sa však z neho dobrodružstvo, ktoré si
nedokážu predstaviť ani vo sne.
Vstupné: 50 Sk, MP, 117 min.
� Sobota 14. a nedeľa 15. august
KAMEŇÁK  2
Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošky. Kameňák 2, inšpiro-
vaný opäť známymi „kamennými" vtipmi, priamo nadväzuje na prvý
diel. Presne po roku Vás pozývame na päť dní do Kameňákova, kde
sa už zasa dejú veci. Dobre známe postavy a postavičky z nich majú,
každý trocha po svojom, pekne zamotané hlavy.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 90 min.
� Utorok 17. a streda 18. august
PÄŤ  LUPIČOV  A STARÁ  DÁMA
Najväčšie kriminálne mozgy konečne stretli rovnocenného súpe-
ra... Partia najhľadanejších kriminálnikov si prenajme izby v penzió-
ne v New Orleans, odkiaľ pripravujú precízne naplánovanú lúpež
storočia. Plán však bohužiaľ nepočítal so staršou, excentrickou
domácou pani, ktorá sa im do akcie pletie na každom kroku.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 104 min.
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� Piatok 20. august
ĽUDSKÁ  ŠKVRNA
Prestížny univerzitný profesor nadviaže vzťah s mladšou a proble-
matickou domovníčkou. Jeho život však naberie iné obrátky, keď je
obvinený z rasizmu voči svojmu čiernemu študentovi. Jeho počína-
nie má korene ďaleko v mladosti. Do jeho utajovanej minulosti sa
snaží preniknúť mladý spisovateľ, ktorý chce napísať o ňom knihu.
Postupne začínajú vychádzať na povrch mnohé tajomstvá, ktoré
vypovedajú o skrytej bolesti, nešťastí, pokrytectve.
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 106 min.
� Sobota 21. a nedeľa 22. august
50  x A STÁLE  PO  PRVÝ  RAZ
Predstavte si, že svoje dievča musíte získavať každý deň znova
a znova... Ošetrovateľ arktických vodných zvierat má svoju budúc-
nosť dôkladne naplánovanú. Vo chvíľach, keď práve neopatruje mor-
ské zvieratá v havajskom Sea Life parku, láme srdcia turistiek a pokú-
ša sa nadviazať krátkodobú romancu. Dlhodobý vzťah neprichádza
u neho do úvahy - zmaril by jeho dlhoročný sen o výprave na Aljašku. 
Vstupné: 60 Sk, MP, 99 min.
� Utorok 24. august
HARRY  POTTER  A VÄZEŇ  Z AZKABANU
Slovenský dabing. Harryho život je znova v smrteľnom nebezpečí
a tentoraz viac než kedykoľvek predtým. Z čarodejníckeho väzenia
Azkaban uprchol nebezpečný väzeň Sirius Black a zdá sa, že jeho
jediným prianím je dokončiť to, čo chcel urobiť jeho učiteľ už 13
rokov predtým – zabiť Harryho.
Vstupné: 75 Sk, MP, 140 min.
� Streda 25. august
GARFIELD
Slovenský dabing. Garfield je cynická, lenivá a tučná mačka, tlstá
a zákerná chlpatá guľa z pera Jima Davisa. Po prvýkrát sa objaví ako
filmová hviezda. Garfieldov majiteľ Jon si osvojí prihlúpleho psa
Odieho, ktorý prevráti Garfieldov život naruby. Chce sa ho zbaviť,
no keď Odieho unesie zlý tréner psov, cíti sa zodpovedný a roz-
hodne sa zachrániť „obľúbeného psa"...
Vstupné: 65 Sk, MP, 80 min.
� Piatok 27. august
TEXASKÝ  MASAKER  MOTOROVOU  PÍLOU
Čo vôbec viete o strachu? ...Len to, že sa blíži. Film podľa skutočnej
udalosti. Počas cesty Texasom do Mexika vezme skupina tínedže-
rov stopárku – jedinú, ktorá prežila masaker, ktorý sa odohral minu-
lú noc. Odvezú ju do najbližšieho mesta, kde sa šerif rozhodne pou-
žiť mladých ľudí ako návnadu na neznámeho maniaka. Plán však
nevyjde podľa jeho predstáv...
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 98 min.
� Sobota 28. august a nedeľa 29. august
KRÁĽ  ARTUŠ
Legendárny príbeh tak ako sa mohol odohrať v skutočnosti. Dej filmu
sa odohráva v Británii v roku 415. Rimania sťahujú svoje sily z ostro-
vov a miestne kmene ponechávajú svojmu osudu, napospas invázii
Sasov, ktorí sa snažia využiť úpadok Ríma. Arthur Castus je napoly
Riman, napoly Brit. Vedie malú skupinu sarmatských rytierov, ktorí
prisahali vernosť Rímskej ríši. Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 131 min.
� Utorok 31. august a streda 1. september
KRAJINA  STRELCOV
Niet kam utiecť, niet sa kam skryť. Kovboji Boss, Charlie, Mose
a Button ženú voľne svoje stáda dobytka cez nekonečnú západnú
prériu, ďaleko od civilizácie. Keď ich vzdorné stádo zavedie do blíz-
kosti malého mestečka Harmonwillu, stretávajú sa tu so skorumpo-
vaným šerifom a bezohľadným rančerom, ktorí celú oblasť ovládajú
vďaka násiliu a teroru. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 139 min.

Koncert No name
V senickom amfiteátri sa 9. augusta o 20. hod. uskutoční  kon-
cert skupiny No Name. 
Vstupné v predpredaji Infosen 120 Sk, na mieste 150 Sk.


