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23. augusta bola v zasadačke MsÚ slávnostná schôdza
Oblastného výboru SZPB. Jej súčasťou bolo i prijatie
priamych účastníkov národnooslobodzovacieho boja
spod fašizmu primátorom Senice Ľ. Parízkom. Do
Pamätnej knihy mesta sa zapísala aj Alžbeta Danková.
Viac v čísle 9. text a foto Viera Barošková 
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Obnovme si pamäť
Svoju zložitú kapitolu v histórii

druhej svetovej vojny písalo aj
Slovenské národné povstanie.
Vypuklo 29. augusta 1944 a bolo
príspevkom boja proti fašizmu a za
demokraciu, ktorý Slovensko zara-
dil na stranu víťaznej protifašistic-
kej koalície.

„Do zbrane", nevyriekla vláda.
„Do zbrane, Slovensko, do boja za
slovenskú zem, za slovenskú slo-
bodu, za slovenskú česť," povedal
sám ľud.

Boli to ľudia od pluhu, radlíc,
strojov z tovární, vojaci, študenti,
pokroková inteligencia, boli to
ľudia rôzneho vierovyznania, ľaví
i praví, boli to synovia láskavých
matiek a statoční otcovia, ktorí zo
zomierajúceho národa v druhej
svetovej vojne vytvorili národ,
schopný v SNP nevšednej organi-
zovanosti a obete. Slovenský
národ nezapochyboval o svojom
boji za slobodu, za potrebu byť,
trvať a pokračovať. 

Slováci na vlastnej koži pocítili
a zvnútra, nie sprostredkovane,
pochopili podstatu fašistickej,
nacistickej ideológie. Slovenský
ľud málokedy sa vedel nám cu-
dzím a nám nanúteným dejinám
vzpriečiť tak ako v SNP.

A prečo? Pre pocit krivdy, hlbo-
kú nespokojnosť a podobu svojho
osudu. Treba si pripomenúť, že
v plánoch Hitlera bolo vyhubiť slo-
vanské národy. Tento plán sa aj
uskutočňoval. Odmietame falošné
názory niektorých historikov, ktorí
SNP považujú za zradu na národe.
To nebol odboj proti slovenskému
národu a štátu, ale za oslobodenie
spod fašizmu. V heroickom zápase
proti presile a dobre vyzbrojené-
mu nepriateľovi išlo o slobodu
našich národov, o demokraciu
a o to, aby sme prežili. V tom je
odkaz SNP pre dnešok veľký
a nemožno ho spochybňovať.

Bola to tvrdá skúška odvahy
a statočnosti, aby si národ so
zbraňou v ruke preklenul cestu do
spoločenstva demokratických,
antifašistických národov Európy
a sveta.

Aj dnes, po šesťdesiatich
rokoch, môžeme s hrdosťou pove-
dať, že v tejto skúške obstál.

(pokračovanie na str. 3)

Úroda bola dobrá, ako ju speňažia?
Družstevníci z Poľnohospodárskeho družstva  Senica prvýkrát vyšli do polí  6. júla, kedy

začali kosiť ozimný jačmeň. Tohtoročné žatevné práce skončili 12. augusta. Predseda najväčši-
eho družstevného komplexu v Senickom okrese Jozef Marenčík vyjadril s výsledkami žatvy spo-
kojnosť. Označil ju za veľmi krásnu, bezproblémovú, pokojnú, ktorej prialo počasie ako už
dávno nie.    

Poľnohospodárske družstvo Senica pestovalo tento rok obilniny na ploche 2 688 hektárov. Po
zbere ozimného jačmeňa bola niekoľkodňová pauza, po ktorej pokračovali kosbou ďalších plodín.
Končili zberom ovsa a jarného jačmeňa. PD Senica využilo v žatve svojich 15 kombajnov a pomá-
hali im 3 kombajnami z Moravských Budějovic. 

Slová predsedu PD o spokojnosti potvrdzujú aj konkrétne údaje. U pšenice sa  priemerné hek-
tárové výnosy prehupli cez 6 ton a u jačmeňa cez 5 ton. Takisto s kvalitou obilia sú spokojní. 

Horšia situácia nastáva teraz, keď chcú dobrú a kvalitnú úrodu speňažiť. Ponuky obchodníkov
s obilím sa u potravinárskej pšenice sa v čase žatvy pohybovali od 3 300 do 3 400 korún, čo však
družstevníci považujú za veľmi nízku cenu, nepokrývajúcu náklady poľnohospodárov. Za opti-
málnu považujú sumu  4 500 korún za tonu pšenice. Pritom paradoxne – tesne pred žatvou sa tona
pšenice vykupovala za 6 500 korún. Časť práve pozberanej úrody  senickí družstevníci budú
chcieť predať už teraz,  speňaženie zvyšku odložia na neskôr.  Viera Barošková
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Sťahovanie 
Polikliniky v októbri 

V minulom čísle Našej Senice
sme priniesli informáciu, že na pre-
lome augusta a septembra sa
zdravotnícke ambulancie z centra
mesta presťahujú do nových pries-
torov Polikliniky v Sotine. Kvôli
technickým problémom, ktoré sa
vyskytli po začatí kolaudačného
konania, sa sťahovanie presúva na
neskoršie obdobie. Zdravotnícke
zariadenie sa stavalo 14 rokov a za
ten čas sa zmenili normy. Do súla-
du s predpismi už bola daná poži-
arna ochrana objektu. Podľa infor-
mácií primátora Senice Ľ. Parízka
presťahovanie ambulancií  sa usku-
toční od 1. do 15. októbra t.r. 

bar 

Peniaze na sanitku 
Verejnú zbierku na   kúpu sanitného vozidla  - pojazdnej

ambulancie vyhlásila Poliklinika Senica, n.o. 15. júna a potr-
vá do konca roka 2004. Na verejnú zbierku je možné pris-
pieť 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 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 spádovej oblasti Polikliniky Senica, n.o.
Ďalšími darcami sú:
Obec Jablonica           10 000 Sk
Obec Štefanov               2 500 Sk
Obec Prietrž                   5 000 Sk
Lekáreň Arnika Senica   2 000 Sk
Zbierka zamestnancov MsÚ Senica 5 900 Sk
Slovenská pošta           11 202,50 Sk 
Stav účtu verejnej zbierky  je k 18. augustu 2004: 
128 719 Sk. Všetkým darcom ďakujeme. bar
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

7. riadne zasadnutie mestskej rady
v Senici  sa konalo 19. augusta. Mestská
rada  prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za I.
polrok 2004. V správe  sa konštatovalo,
že bežné príjmy rozpočtu mesta, ktoré
dosiahli 120 645 000 Sk sa plnili na 52 %
a bežné výdavky, ktoré predstavovali
115 601 000 Sk sa plnili na 50 %. 
Kapitálové príjmy dosiahli 20 542 000 Sk
(78%), kapitálové výdavky 16 032 000 Sk
(61%)

- návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok
2004 vychádzal z požiadaviek Mestskej
polície, referátu životného prostredia  na
údržbu verejnej zelene, verejné osvetle-
nie, údržbu kanalizácie, na zvýšenie
Fondu PRO Senica, na realizáciu nových
stavieb, na príspevok Rekreačným služ-
bám a Mestskému kultúrnemu stredisku.
Celková výška požiadaviek dosiahla  13,6
mil. Sk. MsZ určí priority a rozhodne
o úprave rozpočtu len na úrovni navýše-
ných príjmov

- návrh na zobratie úverov vychádza
z požiadaviek na zabezpečenie prípravy
priemyselnej zóny pre budúcich investo-
rov a prípravu územia pre ďalšiu výstav-
bu. Návrh rieši zobratie dlhodobého
úveru vo výške 43, 6 mil. Sk a krátkodo-
bého úveru vo výške 5,8 mil. Sk 
Z vykúpených pozemkov sa už v roku
2004 uskutoční odpredaj pozemku pre
výstavbu investičného zámeru závodu
Arcelor a výstavbu hypermarketu
Hypernova

- správu o činnosti Službytu spol. s r.o.
Senica za rok 2003. Službyt, spol. s r.o.
Senica  spravuje  2 914 bytov  v 89 byto-
vých domoch a vyrába a dodáva teplo
a teplú úžitkovú vodu svojim odberate-
ľom. V súčasnosti prebiehala posledná
rekonštrukcia parnej výmenníkovej stani-
ce na horúcovodnú a rekonštrukcia mest-
skej výhrevne. Službytom realizované
opatrenia umožnia do budúcnosti udržať
cenu tepla v meste Senica       
Z celkového počtu bytov bolo k 31. 12.
2003 - 317 bytov vo vlastníctve mesta
a ostatné boli od roku 1995 odpredané
do osobného vlastníctva. Nepriaznivá je
situácia v oblasti neplatičov - príde k radi-
kálnejším opatreniam zo strany Službytu
Senica, ako aj Mesta Senica

- informatívnu správu o sociálnej starostli-
vosti na území mesta, v ktorej poslanci
dostali podrobnú informáciu o zabezpe-
čovanej sociálnej pomoci Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, Domovom
dôchodcov, DPD a DSS v Senici
a Mestským úradom v Senici

- návrh VZN, ktorým sa upravujú pod-
mienky, za ktorých sa môžu poskytovať
jednorazové finančné prostriedky na
účely sociálnej pomoci a inej nevyhnut-
nej pomoci v čase náhlej núdze

- informatívnu správu o statickej doprave
a budovaní nových parkovísk. Z celkové-

ho počtu 1 327 parkovacích miest je 400
parkovacích miest prenajatých fyzickými
a právnickými osobami na trvalé parko-
vanie, ďalšie parkovacie miesta sú v cent-
rálnej zóne dočasného parkovania, kde
je možné parkovať na parkovaciu kartu
alebo parkovací lístok.  Ďalšie parkova-
cie miesta sa v tomto roku vybudovali na
Štefánikovej ul. medzi domami č. 709
a č. 707, pripravené sú na vybudovanie
nové parkoviská na Hviezdoslavovej ul.
pri dome č. 472 a na Ul. L. Novomes-
kého pri dome č. 1214 a 1215

- dispozície s majetkom, návrh na odpre-
daj bytov

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2004

- organizačnú štruktúru MsÚ – návrh na
doplnenie o útvar hlavného kontrolóra,
ktorý MsR neodporučila zatiaľ vytvárať

- návrh na určenie odmeny tajomníkom
komisií MsZ

- návrh na vyplatenie odmeny primátorovi
a zástupcovi primátora za II. štvrťrok 2004

Na rokovanie MsR boli pozvaní Ing.
Medlen , riaditeľ NsP Skalica a MUDr. J.
Marenčák, primár urologického odd. NsP
Skalica,  ktorí požiadali o finančný príspe-
vok na prevádzku CT prístroja, ktorý slúži
všetkým pacientom spádovej oblasti.

MsR odporučila podporiť túto žiadosť
a predložiť ju na rokovanie MsZ.  Zároveň
MsR sa zaujímala o priebeh verejnej zbier-
ky v Senici na zakúpenie sanitky a potreb-
ných zdravotníckych potrieb pre
Polikliniku Senica a reálny termín presťa-
hovania sa Polikliniky do Sotiny.

Primátor mesta  zvolal mestské zastupi-
teľstvo v Senici na 2. septembra. Mestské
zastupiteľstvo prerokuje materiály, ktoré
boli predmetom rokovania 7. MsR.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ  

Obhája prvenstvo?
Dobrovoľný hasičský zbor Senica

pozýva všetkých  priaznivcov hasičského
športu  na XII. ročník súťaže hasičských
družstiev O pohár primátora Senice.
Súťaž bude 11. septembra o 10. hod.  na
priestranstve pred zimným štadiónom.
Účastníkov súťaže i divákov bude vítať
dychová hudba Seničanka a úvod súťaže
spestrí vystúpenie mažoretiek Ladies pri
MsKS Senica.  

Počas súťažného dňa sa predstavia
divákom domáce družstvo dorastu chlap-
cov  a dievčenské družstvo Plameň, ktoré
na okresnom kole hry Plameň obsadilo
v Kútoch 3. miesto. K senickej súťaži patrí
i ukážka hasenia požiaru deťmi predškol-
ského veku, ktorá bude zaradená  v čase
pred vyhlásením výsledkov spolu s vystú-
pením mažoretiek CVČ.   Chýbať nebude
ani obľúbená zábavná súťaž Šetri vodou,
nestrať kačku. DHZ Senica budú na súťaži
hasičských družstiev zastupovať 3 druž-
stvá mužov a družstvo žien. Vlani domáce
družstvo mužov i žien vyhralo súťaž vo
svojich kategóriách. „Z úspechu sme mali
minulý rok veľkú radosť. Za 10 rokov sa
nám to podarilo po prvý raz.  Veríme, že
i tento rok sa budú naše družstvá usilovať
a napokon sa  budeme  tešiť z víťazstva",
povedala predsedníčka DHZ Jarmila
Drinková. 

bar

Podieľajte sa na VZN
S účinnosťou od 1. júla 2004 majú

občania možnosť uplatniť pripomienky
k návrhu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta (VZN), ktoré bude pred-
metom rokovania na najbližšom MsZ.
Návrh VZN bude zverejnený na inter-
netovej stránke mesta www.senica.sk
a na úradnej tabuli pred budovou MsÚ. 

Pripomienky možno uplatniť
v desaťdňovej lehote, ktorá začína ply-
núť dňom vyvesenia návrhu  nariade-
nia a to v písomnej forme, elektronicky
alebo ústne do zápisnice na MsÚ.

Pripomienkou možno navrhnúť
nový text, úpravu textu, doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí
byť zrejmé, kto ju predkladá.

Vyhodnotené pripomienky budú
predložené poslancom MsZ v písom-
nej forme na rokovanie MsZ.

Občania môžu svoje pripomienky
uplatniť na MsÚ v Senici  u prednostky
MsÚ, prípadne na  mailovej adrese
prednostka@msu.senica.sk.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Pocta SNP    
Pri príležitosti 60. výročia SNP sa
v piatok  27. augusta  o 14.30 hodine
uskutočnil  pietny akt kladenia ven-
cov pri Pamätníku oslobodenia.
Zúčastnili sa ho predstavitelia MsÚ
Senica, Obvodného úradu Senica,
politických strán a občianskych zdru-
žení. So slávnostným príhovorom
vystúpil primátor Senice RNDr. Ľubo-
mír Parízek.

Chvíle sústredenia senického ženského
družstva pred štartom. Vlani si Seničanky
vybojovali prvé miesto. Foto bar
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19.7. - Futbalová rada – riešenie proble-
matiky futbalového klubu

- Rokovanie so zahraničnými inves-
tormi a domácimi podnikateľmi

20.7. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Polikliniky Ing. Alenou Kovači-
čovou o príprave sťahovania do
novej budovy

- Stretnutie s riaditeľom Daňového
úradu v Senici Ing. Fojtlínom
o zámeroch a vízii Daňového úradu

- Rokovanie s riaditeľom NsP v Ska-
lici Ing. Medlenom a jeho zástup-
com - riešenie problematiky zdra-
votníctva v regióne

21.7. - Pracovné rokovanie s primátorom
Malaciek Jozefom Ondrejkom
o rozvoji Záhoria a príprave pro-
gramu ZOZO

- Tlačová konferencia pri  príležitosti
otvorenia hypermarketu Tesco

- Riešenie problematiky začlenenia
jaslí do systému spojených pred-
školských zariadení v meste

22.7. - Rokovanie s investičnou skupinou
pre výstavbu priemyselnej a ob-
chodnej zóny

- Prevzatie ratingu mesta. Hodnote-
nie, ktoré vytvára pozitívny obraz
o meste pre zahraničných investo-
rov

26.7. - Pracovné stretnutie so zástupcami
talianskej investičnej spoločnosti
pôsobiacej na území mesta o mož-
nej ďalšej spolupráci

27.7. - Stretnutie s pracovníkmi CESTY
Trnava o možnostiach výstavby
v oblasti dopravy

- Podpísanie zmlúv na odkúpenie
pozemkov pre priemyselnú zónu
za kasárňami

28.7. - Konzultačné rokovanie o príprave
a postupných krokoch realizovania
výstavby novej fabriky Arcelor s fir-
mou IPEC

- Prehliadka areálov základných škôl
30.7. - Rokovanie s vedením SAD Trnava

o autobusovej  doprave v regióne
a MHD v meste

31.7. - Slávnostné otvorenie hypermarketu
TESCO

9.8. - Pracovné rokovanie na tému: byto-
vá problematika mesta a možnosti
jej riešenia

10.8. - Rokovanie s prednostom Obvod-
ného úradu v Senici Ing. Š.
Mikulom o súčasných problémoch
a možnostiach podpory od štátu

- Stretnutie so zástupcami Zväzu
protifašistických bojovníkov a prí-
prava osláv SNP

11.8. - Rokovanie s konateľmi firmy Služ-
byt Senica o postupe prác na sta-
rom sídlisku a riešenie sťažností

- Informovanie zástupcov médií
o zámeroch mesta pre budúce
obdobie

- Pracovné rokovanie k dostavbe
Polikliniky so zástupcami investora

- Pracovné rokovanie s investorom

Aktivity radnice

Obnovme si pamäť
(dokončenie zo str. 1)

Celé dva mesiace povstalecký front
odolával náporom presily, obraňoval oslo-
bodené územia a v nerovnom boji bojov-
níci SNP pokračovali aj po zatlačení do
hôr, aby sa napokon spojili s frontovou
líniou a pomáhali oslobodzovať rodnú
zem.

V ťažko skúšanej Európe to bol roz-
hodne čin, ktorým Slovensko osvedčilo
svoj vysoký morálny kredit, keď sa posta-
vilo na obranu práva na slobodný život
pre všetkých ľudí. A práve preto neostalo
osamotené. Svoju solidaritu mu prejavili
príslušníci 32 národov a národností a po
boku povstalcov bojovali proti nemeckým
okupantom a ich domácim prisluhova-
čom.

Ani čas nesmie dovoliť, aby sme zabud-
li na podstatu vojen. Nesmieme zabudnúť,
že v boji o osud civilizácie zvíťazili základ-
né ľudské hodnoty. Bez víťazstva nad
fašizmom by nebolo plnohodnotného
humanizmu a kultúrneho dedičstva
Európy.

Zjednocujúca sa Európa a jej demokra-
cia sú jednoznačne postavené na antifa-
šistickej tradícii a nedovoľme, aby ju niek-
to spochybňoval. 

Nezabúdajme na úctu k ľudským obe-
tiam, k vlastnej histórii a jej odkazu.

Milina Rosová
tajomníčka Oblastného výboru SZPB

Ad: Máte svoj strom?
Výzva z minulého čísla Našej Senice

ma zaujala, lebo ja svoj strom naozaj
mám. Nachádza sa v parku medzi Polikli-
nikou a penziónom. Pri chodníku rastú tri
veľké lipy. Pôvodne boli štyri. V školskom
roku 1938/39 sme ako školáčky stáli „čest-
nú stráž" pri ich sadení. Môj je prvý od
lavičky. 

Bola taká tradícia, že na jar sa vysádza-
li stromčeky za účasti verejnosti a školá-
kov. Volalo sa to Stromková slávnosť. Býval
aj krátky kultúrny program, ktorý pripravili
žiaci evanjelickej a rímsko-katolíckej školy
a štátnej ľudovej školy. Neviem, či sa
zúčastňovali aj žiaci z meštianky, bolo to
dávno a bola som iba druháčka. Pamätám
si slová piesne, ktorú sme spoločne, žiaci
všetkých  škôl spievali:
Saďme, že saďme, stromčeky milé,
ktoré nám neraz, spríjemnia chvíle.
Keď slnko páli, lebo dážď padá,
pod stromom každý, útolok hľadá. atď.

Myslím si, že by nebolo od veci takúto
tradíciu znova uviesť do života. Možno sa
to podarí organizácii REC Slovensko, ktorá
vyhlásila súťaž Strom roka 2004. Do súťa-
že sa nemienim zapojiť, lebo mi nemá kto
vyhotoviť dokumentáciu a ani sa „neka-
marátim" s internetom, aby som mohla
súťaž sledovať.

Mám aj úsmevný zážitok. Pri vlastived-
ných vychádzkach som tento strom (dnes
už 65-ročný) ukazovala svojim žiakom. Raz
som sa ich spýtala, koľko asi rokov môže
mať môj strom. Jeden žiak pohotovo vykrí-
kol: „Sto". Ja som sa naoko zhrozene spý-
tala, či ja naozaj vyzerám na 108-ročnú. So
smiechom sme z parku odchádzali.

M. Slivková
učiteľka na dôchodku

pre výstavbu závodu firmy Arcelor
12.8. - Návšteva lokálnej televízie

- Návšteva televízie TA3
- Návšteva investičnej skupiny J & T

13.8. - Rokovanie s riaditeľom MsPS
Senica Ing. J. Bachurom 

- Pracovné  stretnutie s predsedom
PD Senica Ing. J. Marenčíkom
o zosúladení zámerov mesta,
investičnej skupiny IPEC a PD pri
výstavbe fabriky

- Návšteva Obvodného úradu, od-
boru sociálnych  vecí a rodiny
v Senici. Riešenie podmienok na
kvalitný výkon služieb pre občanov
regiónu

16.8. - Prezentácia priemyselnej zóny pre
slovenskú investičnú skupinu

- Rokovanie s predstaviteľmi Tatra
banky o možnostiach úverovania
projektov mesta

17.8. - Prijatie štátneho tajomníka Minis-
terstva výstavby SR Jána Hurného.
Rokovanie o možnostiach podpory
rozvoja bývania v našom meste

- Prezentácia konkrétnych pozem-
kov španielskym investorom a pre-
zentácia pripravenosti mesta zreali-
zovať ich investičný  zámer

18.8. - Stretnutie starostov okresu Senica
k aktuálnym problémom a riešenie
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti

19.8. - Rokovanie so zástupcami firmy
realizujúcej projekt výstavby
obchodného centra Hypernova

- Rokovanie  MsR

Stromková slávnosť: M. Mihalovičová (M.
Slivková), J. Benžová, A. Jakábová, M.
Sásová.  

Výstava v galérii
Od 7. 9. do 30. 10. bude v Záhorskej
galérii výstava Objekty a plastiky pre-
zentujúca tvorbu Júlie Sabovej a Rasťa
Trizmu. Na vernisáži vystúpi P. Hamel.
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Predhodové posedenie
s heligónkou

Pod týmto názvom už po tretíkrát
predvečer hodov v Kunove zorganizoval
Klub priateľov heligónky pri MsKS
v Senici podujatie Večer s ľudovou pes-
ničkou pri heligonke.

Po úvodnom príhovore moderátora
a vedúceho Klubu priateľov heligónky
Mgr. Pavla Grimma privítala do posledné-
ho miestečka zaplnená sála Kultúrneho
domu v Kunove na pódiu v ľudovom kroji
päťročnú Veroniku Polákovú a po nej
šesťročnú Renátku Grimmovú, ktoré za
hudobného sprievodu svojich dedov nád-
herným spevom prekvapili a potešili kaž-
dého milovníka pôvodnej ľudovej pesnič-
ky. Ďalšie prekvapenie našli návštevníci
na stoloch a to v podobe pripravených
textov piesní, ktoré v ten večer zazneli za
čarokrásneho, starodávneho, lahodného
zvuku heligónky. Svoje majstrovstvo v hre
na tomto už 200-ročnom ľudovom
hudobnom nástroji postupne predviedli
Pavol Jarábek a Pavol Vacula z Prietrže,
Adam Pulman z Hlbokého, Elégius Štepa-
novský z Rybiek, Miroslav Burzl zo
Skalice, Libor Kubíček, Dušan Polák, Mgr.
Anna Celleryová a Mgr. Pavol Grimm zo
Senice. Ich vystúpenia ocenilo vďačné
publikum nielen dlhotrvajúcim potles-
kom, ale i spoločným spevom. O výbor-
nú atmosféru predhodovej nálady sa pri-
činili i členovia Poľovníckeho združenia
Kunov, ktorí pripravili pre gurmánov srnčí
guláš a výborné vínko. Pred záverečnou
piesňou S pánem Bohem idem od vás...,
ktorú zahrali spolu všetci heligónkari,
poďakoval účinkujúcim i návštevníkom
za vytvorenie „rodinnej atmosféry" posla-
nec mestského zastupiteľstva za časť
Kunov Ján Pukančík.

A aký bol záver krásneho večera, osla-
vy hry na „gombíčkovej harmonike"
a ľudovej piesne? Tradičné odfotenie
muzikantov svojím „dvorným fotogra-
fom" Pavlom Krčom z Kunova (forografiu
uverejníme v budúcom čísle), hudobným
pozdravom heligónkarov z Borského
Mikuláša a voľnou zábavou, spevom sta-
rých, ale stále mladých ľudových piesní
za sprievodu heligónky do neskorého
večera. Dovidenia o rok, majstri heli-
gónky.

Mgr. B. Grimm

S vozíkom za 
hranice všedných dní

Leto a prázdniny sú správny čas, aby
sme mali odvahu a chuť podniknúť
nevšedné dobrodružstvo a skúsiť niečo
nové a tak posunúť vlastné možnosti
o kúsok ďalej. Mne sa tento rok podarilo
navštíviť prekrásnu alpskú krajinu Švaj-
čiarsko. Okrem krajiny a príjemných ľudí
ma na tomto výlete najviac zaujalo to, že
po celý čas pobytu som nemusela riešiť
vážnejšie problémy s architektonickými
bariérami. Cestovala som lietadlom do
Zürichu. V prípade, že má človek telesný
handicap, je možné už pri rezervácii lete-
niek objednať si asistenčnú službu, ktorú
letiská poskytujú bezplatne. Pasažier už
pri chack-in dostane ich vozík (a v prípa-
de potreby aj asistenta). Jeho vozík ces-
tuje ako batožina oddelene, ale pri pre-
beraní svojej batožiny v cieľovej stanici
ho má postihnutý opäť k dispozícii.
Asistenčná služba zahŕňa aj prepravu po
letisku až po usadenie v lietadle. Pri
vystupovaní asistenčná služba z cieľové-
ho letiska už čaká pri lietadle a zabezpe-
čí všetko potrebné, až kým neprejdete
colnou kontrolou.  

Okrem bezproblémového cestovania
lietadlom som zažila aj výlet do alpských
hôr na Stockhorn do výšky 2 190 m.
Z rekreačného strediska Gwatt pri jazere
Thun nás previezol mikrobus s bezbarié-
rovou plošinkou. Šofér prišiel načas
a profesionálne každému pomohol nastú-
piť. V stanovenom čase sme v dobrej
nálade a bez stresov odišli k lanovke,
ktorá nás vyviezla (s jedným prestupova-
ním) až do výšky 2 100 m. Na nástupišti
k lanovke už od parkoviska bola vyzna-
čená cesta pre vozíčkárov až k výťahu,
ktorý nás vyviezol na úroveň vstupu do
lanovky. Sprievodca automaticky umiest-
nil malú rampu, aby prekonanie asi 7 cm
schodíka do lanovky bolo úplne bezpro-
blémové. Krásna krajina a neopakovateľ-
ný výhľad  nás úplne omámil. Pod vrcho-
lom hory bola malá reštaurácia a terasa
všade prístupná aj pre vozíčkára. Tí zdat-
nejší mali možnosť po svojich vyšliapať
ešte 90 m, aby videli panorámu hôr aj
z druhej strany kopca. Nám menej zdat-
ným bolo trocha ľúto, že sa po úzkom str-
mom chodníčku nedostaneme až na
vrchol hory, ale už tento dostupný výhľad
bol čarovný. O to bolo naše prekvapenie
väčšie, keď nás náš sprievodca poslal do
brány (tmavého otvoru vedľa reštaurá-
cie), ktorá bola v podstate veľmi nená-
padná. Až tam sme sa dozvedeli, že
dômyselne podkopali vrchol hory
a vytvorili tunel, ktorý ústi do malej jasky-
ne s dvomi obrovskými oknami na dve
svetové strany, a tak poskytuje výhľad aj
pre vozíčkárov po celom horizonte.   

Bol to úžasný pocit, že na odstránenie
bariér už myslia v prvom pláne a netreba
vymýšľať provizórne riešenia, ak sa
o svoje prihlási napríklad vozíčkár či

matka s dieťaťom v kočíku. Zabezpečiť
bezbariérové prostredie je pre Švajčiarov
asi samozrejmosť. Nepremýšľajú ako to
vyriešiť nepôjde, ale všetko robia tak, aby
nikoho nediskriminovali, len preto, že
nevládze chodiť. Aj tu sa potvrdilo, že
vytváraním bezbariérového prostredia
môžu nakoniec získať všetci a dokonca
toto miesto nabralo na atraktívnosti, lebo
tunel pod vrcholom hory poskytuje
výhľad aj počas nepriazne počasia pre
všetkých návštevníkov Alp.

-jč-

Perzeidy 2004
V dňoch 11. - 12. augusta sme mali

skvelú príležitosť pozorovať na západ-
nej oblohe meteorický roj Perzeidy.
Tento roj pochádza z kométy Swift-
Tuttle, ktorá sa rozpadla na malé kúsky
a ktoré teraz prelietali cez zemskú
atmosféru. Tento rok nás nerušil spln
Mesiaca ako vlani. Podľa médií
a dostupných informácií bolo hláse-
ných až 110 meteorov za hodinu.
Maximum meteorického roja nastal 12.
augusta o 3.04 hod. „Tento rok sa
vydarilo i počasie. Perzeidy sa dali
pozorovať po 23. hodine na západe.
Mal som možnosť vidieť a zapísať vyše
350. Z tohto úkazu som mal príjemné
pocity a teším sa i v budúci rok," pove-
dal  Kamil Nemečkay, jeden zo senic-
kých astronómov amatérov a vedúci
krúžku v CVČ. 

Vodné toky v meste 
V 6. čísle Našej Senice sa čitatelia

dozvedeli, že Rybecký potok spôsobil
záplavu na Kolónii, pretože jeho
brehy nie sú riadne udržiavané.
Občania nášho mesta by mali poznať
oficiálne názvy vodných tokov, ktoré
Senicou pretekajú.

Najväčším tokom, ktorý tečie cez
senický chotár je Myjava. Od tejto sku-
točnosti bol odvodený i celý zemepis-
ný názov Senica nad Myjavou. Na dru-
hom mieste v prietočnosti je riečka
Teplica, ktorá je známa medzi občan-
mi aj pod názvami Vrbovčianka či
Malina. Oba názvy sú nesprávne
a nemali by sa užívať ani v hovorovej
reči. Pramení v Českej republike a do
Myjavy sa vlieva poniže letiska.
Pasecký potok prameniaci v chotári
obce Častkov preteká cez Rohov,
Rybky a povedľa Kolónie ústi do
Teplice. Príval dažďa spôsobil, že voda
sa z brehov vyliala a zatopila niektoré
budovy na Kolónii. Koryto potoka bolo
zregulované v roku 1964 a v súčasnos-
ti sú jeho brehy porastené tŕstim a krík-
mi. Rovenský potok preteká medzi
obchodným domom Tesco a benzíno-
vým čerpadlom, popred obchodný
dom Billa a vlieva sa do Teplice pri
miestnom trhovisku. Do neho vteká aj
Rybecký potok, ale to je mimo územia
nášho mesta. Priečny potok pramení
nad osadou Brestové a poniže Kunova
ústi do Teplice. Ak dlhšiu dobu neprší,
potôčik vyschne a naplní sa iba po
nových dažďoch.

Zemepisné názvy tokov určujú hyd-
rológovia, ktorí pracujú v Hydrome-
teorologickom ústave Bratislava
a v Geografickom ústave Slovenskej
akadémie vied. Názvy sú uvedené aj
na mapách, ktoré vydal Vojenský
zemepisný ústav v Harmanci.

Ladislav Košinár
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Stonožkina ponuka
Centrum voľného času detí a mládeže

Stonožka v Senici vám ďakuje za spoluprá-
cu a priazeň, ktorú ste nám počas minulé-
ho školského roka venovali. Našou snahou
bude i naďalej prácu s deťmi skvalitňovať
kvalifikovanými odborníkmi a materiálnym
zabezpečením na vysokej úrovni. Sme tu
pre vás! Radi si vypočujeme vaše pripo-
mienky a návrhy, vyjdeme vám v ústrety
s novými nápadmi! V školskom roku
2004/2005 pre Vás pripravujeme tieto
záujmové krúžky, súbory, kurzy, súbory,
kluby.
Oddelenie kultúry ponúka:
" HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU, 

SAXOFÓN a BICIE
- pre začiatočníkov i pokročilých

" HRA NA GITARU
(doprovodná gitara, akordy)

-  začiatočníci: 
pre deti od 11 rokov, pre mládež i pre
dospelých, obsahom výučby sú: akordy,
základné rytmy, ľudová, populárna, fol-
ková a country pieseň, ovládanie ryt-
mických nástrojov, spev s gitarou.

-  pokročilí:
pre absolventov krúžkov CVČ gitara pre
začiatočníkov, ale i pre ďalších, ktorí už
ovládajú základy hry na gitaru a chcú sa
zdokonaliť; - obsahom sú barré akordy,
vybrnkávanie, aranžovanie piesní, prí-
prava sólových vystúpení, žáner: folk
a country, populárna i ľudová pieseň.

" SPEVÁCKY KRÚŽOK pre deti i mládež
- individuálna výučba hlasovej techniky,

nových piesní, spev na mikrofón, polo-
playback, práca s rytmickými nástrojmi,
spev s gitarou, dvojhlas, možnosť zalo-
ženia spevokolu (sólo, duo, skupina)

" FOLKÓRNY SÚBOR ROVINKA
- nácvik ľudových piesní, zvykov a hier

z okolia Senice (kroje a čižmy k dis-
pozícii), súbor sprevádza heligónka

- pre deti od 6 do 12 rokov, radi privítame
deti nielen zo Senice, ale i z širokého
okolia. Hľadáme dobrých spevákov! 

" HUDOBNÉ SKUPINY
-  ak máte nadanie, hudobné nástroje

a chuť založiť si vlastnú hudobnú skupi-
nu, príďte k nám do CVČ, pomôžeme
vám v začiatkoch (aparatúrou i odbor-
nou pomocou)

" MAŽORETKOVÝ SÚBOR LIENKY
-  pre 7 až 9 ročné dievčatá, tréningy

2x týždenne v CVČ.  Osobitný konkurz
sa nekoná! Stačí sa zapísať v CVČ!

" MAŽORETKOVÝ SÚBOR STONOŽKY
- pre 11 až 14 ročné dievčatá tréningy

2x do týždňa, účasť na Majstrovstvách
SR, ČR, …   príďte sa zapísať 

- 10. a 16. septembra od 15.30 hod. sa
v CVČ koná KONKURZ 

" NOVÝ SÚBOR MAŽORETIEK 
PRE STREDOŠKOLÁČKY

-  mažoretkový súbor pre 15 - 20 ročné
dievčatá! Tréningy 2x do týždňa v teloc-
vični. vedúcou súborov je Veronika
Zíšková, 10. a 16. septembra od 15.30
hod. sa v CVČ koná KONKURZ 

" DETSKÝ REKREAČNÝ AEROBIC
- pre všetkých, ktorí majú radi pohyb,

chcú si zlepšiť kondíciu, prípadne prejsť
v II. polroku do tanečných skupín CVČ

- tréningy 2x týždenne

" TANEČNÁ PRÍPRAVKA
-   pre 6 až 8 ročné deti, ktoré zatiaľ nie sú

členmi tanečných skupín, ale majú
pohybové predpoklady a záujem
o moderný tanec, aerobic a gymnastiku.
Osobitný výber ani konkurz sa nekoná,
stačí sa v CVČ len zapísať. Tréningy
2x týždenne

" TANEČNÉ SKUPINY SONNY
- BAMBUĽKY pre 7- 9 ročné deti
- KURIATKA pre 9 - 11 ročné deti
- JUNIOR pre 11 - 14 ročné deti  
- tréningy 2x týždenne v CVČ a v telo-

cvičniach ZŠ. Obsahom činnosti je
moderný tanec, aerobicové prvky, scé-
nický tanec a niektoré ďalšie druhy
tanca, napr.: rock and roll, …, nácvik
choreografií. KONKURZ  sa koná iba
7–10 ročné deti (Bambuľky a Kuriatka)
8. septembra v CVČ o 15.30 hod.  

" BREAK DANCE
-   pre 12 - 16 ročných chlapcov, ktorí

obľubujú tento štýl hudby a tanca, vedia
sa hýbať

" REDAKTORSKÝ KRÚŽOK (od 10 rokov) 
- pre tých čo radi tvoria, píšu, moderujú …  
- obsahom bude príprava a výroba časo-

pisu STONOŽKIN BONZÁČIK (4-5
čísiel za rok), príspevky do iných časopi-
sov a novín, možno i pre Detské správy
na STV. Moderovanie niektorých akcii,
rozhovory s významnými osobnosťami...

" DRAMATICKÝ KRÚŽOK
- pre deti od 9 rokov. Členovia krúžku

budú nacvičovať divadlo pre MŠ, budú
pracovať s hlasom, rozprávať na mikro-
fón, cvičiť mimiku a pohybovú techniku
na javisku, súčasťou krúžku je i práca
s dialógmi, monológmi, pantomimické
etudy a krátke divadlá v rámci krúžku.  

" BÁBKOVÉ  DIVADLO
- pre deti od 9 rokov 
- vyrobíme si vlastné bábky technikami

z ručného papiera, z textilu, papiera,
dreva, z varešky, rukavíc … Bábiky využi-
jeme do bábkového divadla, ktoré nacvi-
číme v druhom polroku pre MŠ 

" POD KRÍDLAMI DRAKA
- určený pre mládež s bohatou fantáziou,

ide o hranie dobrodružnej hry s kocka-
mi, bez počítača, príď a staň sa vytúže-
ným hrdinom a preži napínavý príbeh

" PEČENIE
-   vo vybavenej kuchyni sa budú piecť

koláče rôzneho druhu. Vyskúšame aj
tvoj vlastný recept. Do krúžku chodia aj
chlapci!

" KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK
- koktaily, drinky, ovocné poháre, koláče

a výroby iných pečených i nepečených
cukroviniek, studená kuchyňa, rýchla
a racionálna výživa, stolovanie, aranžo-
vanie stola, besedy s odborníkmi

Oddelenie spoločenských vied ponúka:
" NETRADIČNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- pre deti od 5 – 14 rokov ponúka deťom

možnosť vyrobiť si úžitkové a darčekové
predmety z netradičných materiálov
modernými technikami: batikovanie,
maľba na textil, na sklo, poháre, kvetiná-
če, práca s hlinou, prírodnými materiál-
mi; šitie, lepenie, maľba na telo, výroba
ručného papiera a ďalšie atrakcie ...

" HOBBY DIELŇA PRE DOSPELÝCH
- pre všetkých od 15 rokov (predovšet-

kým ženy), ktorí radi majstrujú a chcú
užitočne tráviť voľné chvíle na mater-
skej dovolenke, či v období nezamest-
nanosti... Ide o obdobu výtvarného
krúžku pre dospelých, kde sa naučíte
pracovať s farbami na sklo, na textil, na
hodváb a hrnčiarskou hlinou

- naučíme sa spolu batikovať textil, vyrá-
bať prekrásne kvetináče, obrázky z ruč-
ného papiera, využijeme servítkovú
techniku, ale aj ďalšie novinky pre všet-
kých, ktorí chcú mať originálnu domác-
nosť a radosť zo života

" KLUB MAMIČIEK S DEŤMI
- pre deti od 0 – 6 rokov, záujmový útvar

pre mamičky na materských dovolen-
kách, ktorý plní funkciu materského
centra pod ochrannými krídlami CVČ

- spoločné hry, besedy s odborníkmi,
poradňa dojčenia, saunovanie detí, ...
novým nápadom sa medze nekladú...
Mamičky a deti čakajú v Stonožke
novučičké priestory klubu (v dome
U Čajkov), vynovený dvor 

" VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA PRE    
DETI I DOSPELÝCH

- od 10 rokov, možnosť získať základné
znalosti z AJ, ale aj zdokonaliť sa pre
pokročilých

" VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA PRE     
DETI I DOSPELÝCH

- od 10 rokov, možnosť získať základné
znalosti z NJ, ale aj zdokonaliť sa pre
pokročilých

" FILATELISTICKÝ KRÚŽOK
- pre zberateľov poštových známok, aj

tých, ktorí len začínajú alebo sa chcú
viac dozvedieť;  účasť na burzách a sú-
ťažiach

" ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK – pre deti
od 9 rokov, ktorých  zaujímajú hviezdy,
vesmírne javy a iné astronomické záhady 

Oddelenie techniky ponúka:
" HRY NA POČÍTAČI
-  hranie rôznych zaujímavých hier, aj po

sieti (môžete si zasúťažiť aj medzi sebou
a vyskúšať si svoju hráčsku zručnosť),
zvládnutie základnej práce s PC (inštalo-
vanie programov a hier, ...)  

" VÝUČBA NA POČÍTAČI PRE DETI 
I DOSPELÝCH

- základy práce s PC a programami:
WINDOWS – tvorba nových priečinkov,
inštalovanie, vymazávanie, úprava, kopí-
rovanie, vyhľadávanie...
WORD – písanie jednoduchých textov,
práca s textom – grafická úprava, vkla-
danie obrázkov a rôznych geometric-
kých útvarov do textu,  obtekanie textu,
tvorenie stĺpcov, podfarbenie textu,
práca s rôznymi  druhmi písma (WordArt)
EXCEL – tvorba tabuliek a ich úprava,
vkladanie vzorcov ... 
Od 20. septembra Stonožka spúšťa
INTERNET (pre verejnosť)

Oddelenie TV a športu vám ponúka:
" BASKETBAL - pre chlapcov a dievčatá

od 10 do 16 rokov
- pre mládež od 16 do 19 rokov pre po-

kročilých
" SÁLOVÝ FUTBAL pre chlapcov ZŠ, ktorí

si chcú zahrať futbal i v zimných mesia-
coch a získať tiež nových kamarátov,
prevažne pre chlapcov, ktorí nie sú člen-
mi futbalových klubov

(pokračovanie na str. 7)
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Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - AUGUST

autor: názov: vydavateľ:
1. Mlčochová, J. Detské doplňovačky - na výlete Arkus
2. Coelho, P. Alchymista Sofa
3. Šaling, S. Veľký slovník cudzích slov Samo
4. Quicková, A. Vášnivý vzdor Ikar
5. Kučera, M. Stredoveké Slovensko Perfekt
6. Brownová, S. V úplne novom svetle Remedium
7. Michaelsová, F. Slobodná duša Ikar
8. kol. Talianska kuchyňa LB - Story
9. Garwoodová, I. Tajomstvo Ikar
10. Stoker, B. Dracula Európa
11. Aroldová, M. Veľa rozruchu okolo Samiry Arkus
12. Lawrence, L. L. V tieni Krahulca Talentum

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

Záhorácka výstava
drobných zvierat 

V parku pri Záhorskej galérii v Senici
sa od 13. do 15. augusta konala 29.
Záhorácka výstava drobných hospodár-
skych zvierat. Jej organizátorom bol
Oblastný výbor Slovenského zväzu cho-
vateľov a základná organizácia SZCH
v Senici. Počasie výstave príliš neprialo,
no napriek tomu ju navštívilo približne
2 000 ľudí. 

Tentoraz chovatelia  vystavovali 527
exponátov  králikov, hrabavej a vodnej
hydiny a holubov. Najviac vystavených
bolo holubov, ktorých chovatelia odbor-
nej i laickej verejnosti predstavili  až 350.
Spomedzi holubov chovatelia najviac
vystavovali  plemeno český stavák, ktorý
bol zastúpený 115 exponátmi. Medzi
holubmi boli i vzácne druhy. Riaditeľ
Záhoráckej výstavy drobných zvierat
Milan Miča je jediný na Slovensku, ktorý
chová holuba plemena šmalkaldský fareb-
nohlávok. Toto plemeno  je náročné na
chov, pretože má na nohách papuče a na
hlave parochňu. K vzácnostiam výstavy
patrili aj kačice mandarínky či karolínky,
bažanti - kráľovský, diamantový, strieborný
a zlatý.  Výstava v Senici bola obohatená
napríklad aj o vietnamské prasiatka, ktoré
pútali pozornosť dospelých, ale najmä
detí.

Podľa riaditeľa výstavy Milana Miču
slúži táto prezentácia predovšetkým na
udržanie genofondu, hlavne národných
plemien jednotlivých druhov zvierat. Za
dôležité však považujú, že výstava je
nenásilným vzdelávacím a výchovným
prostriedkom  pre deti, ktoré poznajú iba
mestské prostredie. V ňom sa nestretávajú
so zvieratami a potom majú problém ich
poznať. 

Na Záhoráckej výstave drobných hos-
podárskych zvierat sa prezentovali  chova-
telia z okresov Senica, Skalica, Malacky,
Myjava a Trnava. Na Záhorí je 16 organi-
zácií chovateľov, z ktorých najlepšie
výsledky dosahujú chovatelia v Gbeloch,
v Senici, v Šajdíkových Humenciach
a v Sobotišti. Návštevníci Záhoráckej

výstavy drobných hospodárskych zvierat
spoznali  aj šampiónov výstavy, držiteľov
Putovného pohára primátora Senice, kto-
rých vybrali odborníci. 
Putovný pohár získali: 
Holuby:
Český stavák biely červený plamienok –
chovateľ Milan Miča, ZO SZCH Senica 
Hydina: Sasex – chovateľ Marián Baláž,
ZO SZCH Senica
Králiky: Ohnivák – chovateľ MVDr. Miloš
Čobrda, ZO SZCH Hlboké
Keďže Milan Miča a Marián Baláž získali
Putovný pohár primátora Senice  po 5.
raz, podľa propozícií im prináleží do osob-
ného vlastníctva. 

Boli udelené aj čestné ceny. Uvádzame
chovateľov zo ZO SZCH Senica : 
Králiky: 
Nemecký obrovitý strakáč - Branislav
Zelenka
Holíčsky modrý - Pavol Žák 
Slovenský sivomodrý rex – Dana Žáková

Holuby: 
Komárňanský kotrmeliak čierny sedlatý –
Otto Dinka
Anglický dragúň - Silvester Flamík
Arabský bublák biely - Milan Miča
Šmalkadský farebnohlávok - Milan Miča 
Brčkáň modrý  - Richard Miča 
Gigant homér grizly - Marian Baláž

Hydina: 
Vlaška jarabičia – Jaroslav Kolaja
Wyandotka tmavá – Jozef Šrámek 
Hus česká biela – JUDr. Štefan Makovník
Kačica čiarkovaná – Marián Baláž
Kačica smaragdová – Mária Mičová

Viera Barošková 

Hodová výstava
v Kunove             

Kunovské hody, pripadajúce tohto
roku na  nedeľu 22. augusta,  sú vždy
sprevádzané aj kultúrnym programom.
V sobotu 21. augusta  sa v tamojšom
kultúrnom dome uskutočnilo tradičné
predhodové posedenie pri heligónke.
Organizoval ho Klub priateľov heligón-
ky pri MsKS Senica.  Podujatie  sa kaž-
doročne teší veľkému záujmu návštev-
níkov z Kunova, Senice i okolia.
Druhým zaujímavým podujatím bola
20. hodová výstava, ktorú pripravil zna-
lec miestnej histórie Vladimír Jamárik
a dal jej názov Kunovania v 2. svetovej
vojne. Tohto roku sú výstavné panely
venované  spomienke na tých, ktorí
pred 60. rokmi bojovali na fronte,
v SNP, spomienke na odvlečených na
nútené práce a na prenasledovaných
kunovských židov. Kunov sa stal súčas-
ťou Senice v roku 1976. 

bar 

Branč na obrazoch
Zrúcaniny hradu Branč sa majestát-

ne týčia nad obcou Podbranč a jej 37
osadami. Hrad púta pozornosť  pocest-
ných už zďaleka a je celoročným cie-
ľom turistov. Poskytuje totiž nádherný
kruhový výhľad a samotný hradný vrch
a pozostatky dávneho panstva sú zaují-
mavým miestom z hľadiska histórie. Tak
ako Branč  priťahuje turistov, tak láka aj
umelcov, ktorí jeho podoby zobrazili. V
požiarnej zbrojnici Podbranč - Dolná
dolina bude 4. a 5. septembra príleži-
tosť vidieť výstavu Výtvarné zobrazenie
hradu Branč a okolia. Jej organizátormi
sú obec Podbranč, Klub amatérskych
maliarov Trnavského regiónu a Záhor-
ské osvetové stredisko Senica. Výstava
je otvorená 4. 9. od 14. do 19. hod. a 5.
9. od 10. do 18. hod. 

bar  

Okienko JDS
Ďakujeme za lavičky na

Hviezdoslavovej ulici a dúfame, že sa
v dohľadnej dobe objavia aj na Dlhej
ulici.

Budúce posedenie pri hudbe
v Branči bude 16. septembra.

Lavičky na Dlhej ulici 
V minulom čísle  členovia Jednoty

dôchodcov Slovenska v Senici upozor-
nili na potrebu umiestnenia lavičiek na
Hviezdoslavovej a Dlhej ulici, aby sa
uľahčila dôchodcom cesta zo sídliska
do centra mesta. Začiatkom augusta už
bolo 6 lavičiek rozmiestnených.
Požiadavka JDS bola dať lavičky aj na
Dlhú ulicu. Podľa informácií z oddele-
nia výstavby, životného prostredia
a a dopravy MsÚ  k ich  rozmiestneniu
na  tejto ulici nepríde.  Bráni tomu cel-
ková dopravná situácia na Dlhej ulici
a bezprostredné okolie cesty. To zna-
mená, že lavičky by boli umiestnené
veľmi blízko frekventovanej ulice.
Z hľadiska bezpečnosti takéto roz-
miestnenie nie je vhodné. bar 
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Od 1.5.2004 sme sa stali plnohodnot-
ným členom Európskej únie. Každý štát má
vlastný systém sociálneho zabezpečenia,
ktorý je regulovaný legislatívou príslušné-
ho štátu. Systém aj legislatíva vychádzajú
z historického vývoja, potrieb spoločnosti
a ekonomických možností štátu.
Harmonizácia sa zabezpečuje zavádza-
ním spoločných štandardov do národnej
legislatívy. Výrazne ju zabezpečuje
Zmluva o založení Európskeho spoločen-
stva a súbor legislatívnych noriem.

Uvedená  zmluva  nám zabezpečuje
štyri základné slobody: voľný pohyb tova-
ru, kapitálu, služieb a osôb. Nakoľko voľný
pohyb osôb si vyžaduje  koordináciu so-
ciálneho zabezpečenia, aby nebola táto
základná sloboda  ohrozená, zabezpečuje
ju nariadenie Rady EHS č 1408/71 a jeho
vykonávací predpis - Nariadenie Rady EHS
č. 574/72.

Pre poistencov CHZP APOLLO
v zmysle uvedených nariadení pri turistic-
kom pohybe v rámci EÚ (Belgicko,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Luxembursko,
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španiel-
sko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia,
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko,
Slovinsko) a Európskeho hospodárskeho
priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajn-
sko) budú na požiadanie vydávané
Formuláre E 111, na základe ktorých má
poistenec nárok na nevyhnutné ošetrenie
v rámci štátov EÚ.

Čo  teda treba urobiť ak chcem vyce-
stovať do krajín EÚ a EHP ako turista?

Pred vycestovaním treba požiadať
pobočku  CHZ APOLLO o vystavenie for-
mulára E111. Poisťovni treba predložiť pre-
ukaz poistenca a doklad totožnosti.
Formulár E111 poisťovňa vystaví na pol
roka, po uplynutí tejto lehoty si môžete
požiadať o nový formulár.

Poistenci pobočky Gbely si môžu
o tieto formuláre požiadať osobne, alebo
písomne na adrese CHZP APOLLO,
Potočná 85, 90901 Skalica,  t.č. 034/690
8131, 034/690 832, 034/690 8133, alebo
na expozitúre v Senici, Hviezdoslavova
315,  tel.č.: 034/ 6510235 v pondelok 8.00
– 15.00 hod., v stredu 8.00 – 16.00 hod.,
v piatok 8.00 – 13.30 hod.

Čo urobiť ak budem potrebovať
v členskom štáte EÚ a EHP ošetrenie?

V prípade, že potrebujete v ktoromkoľ-
vek členskom štáte nevyhnutné zdravotné
ošetrenie, máte naň nárok po predložení
formulára E111 lekárovi alebo priamo
v nemocnici. Občan SR  má nárok na ošet-
renie za rovnakých podmienok ako domá-
ci poistenci v prípade nevyhnutnosti, pri-
čom mieru nevyhnutnosti určuje lekár.
Znamená to, ak domáci musia za poskyto-
vanú zdravotnú starostlivosť priplácať,
musí si priplatiť aj náš občan. Zdravotná
poisťovňa mu však tento doplatok už nie je
povinná uhradiť. Preto túto časť rieši forma

komerčného poistenia, ktoré pri ceste do
krajín EÚ, kde je príplatok na zdravotnú
starostlivosť odporúčame uzatvoriť. CHZP
APOLLO informuje na svojich webových
stránkach www.apollo.sk linke  Euro info,
kde sú okrem iného aj informácie o výške
spoluúčasti pacientov na zdravotnom ošet-
rení v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Ďalej CHZP APOLLO  pripravila 15 %
zľavu pre svojich  poistencov  v spolupráci
s poistením liečebných nákladov v zahra-
ničí cez komerčnú poisťovňu UNION a.s.
www.union.sk, 

Čo ak sa stane, že za poskytovanú
zdravotnú starostlivosť budem musieť
zaplatiť priamo, aj keď budem mať for-
mulár E111 a lekár, ktorý ma ošetril bude
zaradený do siete zdravotných poisťovní?

Môže sa stať, že v niektorých krajinách
budete musieť za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť zaplatiť v hotovosti, napr. vo
Francúzsku, v Luxembursku a v Belgicku.
V týchto štátoch môžete požiadať o refun-
dáciu nákladov miestnu zdravotnú pois-
ťovňu alebo si tento nárok uplatniť až v SR
vo svojej zdravotnej poisťovni.

Pri žiadosti o refundáciu  treba predlo-
žiť originály dokladov o zaplatení  a krát-
ku lekársku správu . Poisťovňa vám prepla-
tí náklady, ktoré by za poskytnutú zdravot-
nú starostlivosť za vás uhradila v danom
štáte. Spoluúčasť však refundovaná nebu-
de, túto by riešilo len avizované komerčné
poistenie. Treba však počítať s tým, že celý
proces si vyžaduje určitý čas, nakoľko je
závislý od doby, za ktorú sa vyjadrí štát,
v ktorom bola zdravotná starostlivosť
poskytnutá, koľko by vlastne malo byť poi-
stencovi uhradené.

A čo poistenci, ktorí sa chcú dať ciele-
ne ošetriť v členskom štáte EÚ ?

Poistenec, ktorý chce cielene vycesto-
vať za účelom zdravotného ošetrenia
v členskom štáte EÚ, je povinný v predsti-
hu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu
o povolenie. Príslušná zdravotná poisťovňa
túto žiadosť posúdi a ak daná liečba figu-
ruje v legislatíve SR a nemôže byť z neja-
kého dôvodu u nás poskytnutá v termíne
potrebnom z lekárskeho hľadiska, (napr.
dlhá čakacia doba, nevyhovujúca liečba
atď.) pričom sa však zohľadňuje celkový
zdravotný stav a priebeh choroby. Treba si
však uvedomiť, že aj v iných štátoch EÚ sa
čaká aj niekoľko mesiacov či rokov  na isté
druhy operácií a poistenca slovenskej
zdravotnej poisťovne samozrejme neu-
prednostnia pred svojimi poistencami. Po
posúdení týchto aspektov zdravotná pois-
ťovňa vystaví  príslušný formulár , na zákla-
de ktorého bude poistenec v inom člen-
skom štáte EÚ ošetrený, v termíne ktorý si
určí poskytovateľ cieleného ošetrenia
v súlade s platnosťou formulára.

Bližšie informácie a odpovede na otáz-
ky poskytne pobočka v Skalici, Potočná
ulica č. 85,  t.č.034/690 8111, fax: 034/690
8112.

CHZP Apollo

Zdravotná starostlivoť po vstupe do EÚStonožkina ponuka
(dokončenie zo str. 5)
" ŠPORTOVÉ HRY- základy atletiky, gym-

nastiky, loptové a zábavné pohybové hry
- prevažne pre deti predškolského veku

a I. stupňa ZŠ (i nepohybovo zdatné)
- možnosť športovania detí spolu s rodičmi
" VYBÍJANÁ - pre dievčatá ZŠ, ktoré chcú

získať obratnosť, kondičku
" ŠACHOVÝ KRÚŽOK ŽUBRIENKY
- prevažne pre menšie deti, žiakov 1. stup-

ňa ZŠ
- deti si zlepšia logické myslenie a pamäť,

krúžok vedie skúsený tréner Ing. Diviak
" PLAVECKÝ KRÚŽOK - pre deti ZŠ, ktoré

sa chcú naučiť základy plávania a rôzne
plavecké techniky, otužovanie, kondička

" STOLNÝ TENIS PRE ZAČIATOČNÍKOV
- pre chlapcov a dievčatá ZŠ, k dispozícii

sú dva stoly v CVČ
" STOLNÝ TENIS PRE POKROČILÝCH
- pre chlapcov a dievčatá ZŠ a SŠ, súčas-

ťou krúžku je tzv. stolnotenisová liga
" DOPRAVNO-CYKLISTICKÝ KRÚŽOK
- naučíme sa opraviť si menšie závady na

vlastnom bicykli, orientovať sa v dopra-
ve v meste i mimo neho, základné pravi-
dlá v cestnej premávke, množstvo cyklo
výletov do blízkeho okolia, podmienka
vlastný bicykel
Zápis do krúžkov sa v CVČ koná od 2.

do 20. septembra. Ak ste odovzdali pred-
bežnú prihlášku do krúžku už v júni, príďte
ju do CVČ potvrdiť! Ak prihlášku ešte
nemáte, príďte si ju do CVČ čo najskôr
vyzdvihnúť!

Polročné  zápisné sa pohybuje od 200
do 400 Sk. Zápisné za október až decem-
ber treba zaplatiť pri odovzdaní záväznej
prihlášky v CVČ do 30. septembra.
Záujmové krúžky otvárajú svoju činnosť
v týždni od 27. septembra do 1. októbra. 

Prihlásení členovia (i rodičia) budú na
prvé stretnutia pozvaní písomne!

Informácie na tel. č.: 034/651 3539, 651
3540, kultúra 0907/774 406, spoločenské
vedy 0908/110 814 a šport 0904/452 700.

Pozvánka na september
" 10. septembra, dvor CVČ o 17.30 hod.

FEST MUSIC II.
- festival dobrej hudby v podaní mladých

hudobných skupín a sólistov zo Senice
a okolia (napr. NABETÓN, BLACK
DREAM, APPLAUSE a ďalší ...) vstupné
20 Sk. Podujatie sa koná iba v prípade
priaznivého počasia!

" 14. septembra v CVČ od  8.30 hod. do
21 hod.
STONOŽKIÁDA - Deň otvorených dverí

- 8.30 – 12.30 hod. 
Príďte k nám na kus reči – pozvánka pre
triedne kolektívy!

- 13.00 – 16.30 hod.
U Stonožky na dvore – pre verejnosť,
deti s rodičmi, školské kluby...
* hry, súťaže, prezentácia krúžkov, vy-
stúpenia detí, diskotéka na dvore, tradič-
né pečenie palaciniek a iné prekvapenia

- 18.00 – 21.00 hod.
Stonožkin táborák - pre deti, mládež
i verejnosť 
* opekanie, pesničky, zážitky
(špekáčiky i pitie z domu!)
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Jednou z originálnych kompetencií miest a obcí je aj poskytovanie sociálnych služieb svojim občanom, pokiaľ takúto službu potrebujú.
V súčasnosti mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov, sociálne poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu, jedno-
razové dávky sociálnej pomoci a vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť v kluboch dôchodcov.  MsÚ má snahu skvalitniť
sociálne služby a získať informácie, aký je záujem o ďalšie sociálne služby. Predkladáme našim občanom dotazník, ktorý žiadame po
zvážení vyplniť a vrátiť do schránky, ktorá bude umiestnená na prízemí  MsÚ v Senici.

ANKETA o existujúcich sociálnych službách, 
a o sociálnych službách, ktoré v meste chýbajú a o aké by bol záujem

Pohlavie: .......................................................... Rodinný stav: ..........................................................   Rok narodenia: ........................................................

Bydlisko: .............................................................................................................................................. 

1/ Sociálnymi službami podľa § 14 z.č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci sú: 
- opatrovateľská služba
- organizovanie spoločného stravovania 
- prepravná služba
- starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb ako napr.:

: domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť denne, týždenne alebo celoročne
: domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne alebo celoročne
: domov dôchodcov 
: domov pre osamelých rodičov
: detský domov 
: krízové stredisko   
: útulok 
: domov – penzión pre dôchodcov            
: zariadenie opatrovateľskej služby
: stredisko osobnej hygieny      
: práčovňa
: klub dôchodcov         
: jedáleň pre dôchodcov           

2/ Poznáte sociálne služby, ktoré sú poskytované v meste Senica: áno          nie +/

3/ Sám – sama využívate sociálnu službu: ...............................................................................................................................................   uveďte akú 

4/ Úroveň poskytovaných služieb:  zlá          priemerná          dobrá +/

5/ Myslíte si, že rozsah poskytovaných sociálnych služieb v Senici:           je dostatočný         nie je dostatočný +/

6/ Akú novú sociálnu službu by ste potrebovali v meste Senica?  ........................................................................................... uveďte svoj návrh  

7/ V prípade zriadenia novej sociálnej služby, mali by ste o ňu záujem a odkedy? 

.......................................................................................................................................................................................................................................................
uveďte druh sociálnej služby podľa možností bodu 1.

8/ Aký druh starostlivosti v sociálnom zariadení  by ste vyžadovali?  
s denným pobytom         s týždenným pobytom         s celoročným pobytom +/

9/ Pre akú skupinu občanov by ste vyžadovali zariadenie sociálnej služby:
deti            rodiny s deťmi            dospelí             starí             zdravotne postihnutí +/

10/ V čom vidíte najväčšie nedostatky v existujúcich  sociálnych službách ?
nedostatok informácií            finančná nedostupnosť          zlá kvalita služieb +/

.......................................................................................................................................................................................................................................................
iné dôvody – uveďte aké 

11/ Máte skúsenosť pri riešení sociálneho problému  na Mestskom úrade v Senici?         áno       -       nie +/

Táto skúsenosť je:                dobrá     -     zlá +/

Bol vyriešený Váš problém:     áno      -       nie +/

12/ Máte skúsenosť pri riešení sociálnej núdze Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Červeným krížom, iným subjektom ?

Akým subjektom: ..............................................................................................................................................................................................................  
Vaša skúsenosť je:                dobrá     -     zlá +/

Bol vyriešený Váš problém:    áno       -       nie +/

13/ Iné pripomienky k sociálnej starostlivosti v meste Senica:

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  

Vysvetlivky: +/ hodiace sa podčiarknite
Po vyplnení vráťte do schránky vo vestibule MsÚ v Senici alebo osobe, ktorá sa Vás požiadala o vyplnenie  dotazníka 

...............................................................
podpis respondenta

#
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KKKK eeeeddddyyyy   vvvvoooollllaaaaťťťť   ppppoooollll íííícccciiiiuuuu
Čo si treba všímať a nahlásiť na polícii:                                         
- Ak niekoho, koho nepoznáte, vo vašom okolí podozrivo uteká

od zaparkovaných áut alebo od domu, kde bývate.
- Ak niekto neprirodzene kričí a neviete kto a prečo, pričom ste

usúdili, že osobe hrozí nebezpečenstvo.
- Ak chodí niekto od dverí k dverám alebo okolo zaparkovaných

áut a skúša ich otvoriť.

Nenaleťte podvodníkom
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Senici upozorňuje občanov, že v obciach
sa opätovne pohybujú podomoví obchod-
níci, osoby, ktoré sa predstavujú ako
zástupcovia rôznych poisťovní alebo
vystupujú ako kontrolóri vykonávajúci
odpisy z meracích prístrojov. Tieto osoby
sa snažia pod rôznymi zámienkami (napr.,
že potrebujú ísť na WC) dostať do vnútor-
ných priestoroch bytu, resp. rodinného
domu a pokiaľ jedna osoba odpútava
pozornosť domácich, druhá často odcudzí
finančnú hotovosť, ktorú majú občania
odloženú na tzv. bezpečných miestach -
v skrini, v bielizníku, v kuchynskej linke,
pod matracom a pod. Obeťami sa vo zvý-
šenej miere stávajú najmä starší ľudia.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Senici upozorňuje občanov, aby venovali
zvýšenú pozornosť neznámym osobám,
ktoré vpúšťajú do svojich príbytkov a prípad-
ný pohyb podozrivých osôb hlásili na číslo
158, resp. najbližšie policajné oddelenie.

- Osobu vnikajúcu do neobývaného
domu.

- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť
nebezpečné.

- Spadnuté elektrické vedenie alebo inú
závažnú skutočnosť.

Rodičia pamätajte, že:
Telefón je pre vykrádačov bytov jedným
z vysoko efektívnych prostriedkov ako sa
oboznámiť so situáciou vo vyhliadnutom
byte. Najlepším informátorom v tomto prí-
pade môže byť neinformované alebo osa-
melo sa cítiace dieťa. Vysvetlite svojim
deťom kedy volať na políciu. Zabráňte i vy
zneužitiu núdzového volania, ku ktorému
môže prísť i z nevedomosti.

Mestská polícia 
zasahovala
Alkohol dodal sily.Na základe telefo-
nického oznámenia občanov mesta 11.
augusta  o 1. hod. hliadka MsP použila
donucovacie prostriedky voči podnapi-
tému mužovi na Štefánikovej ulici. Ten
kopal do vchodových dverí a rozha-
dzoval oceľové nájazdy pre kočíky. Vec
je v riešení MsP.
Nočné kúpanie? Počas prázdninových
dní sa množili neoprávnené vniknutia
do priestorov mestského kúpaliska
v nočných hodinách. Hliadky MsP tieto
previnenia riešili na mieste v blokovom
konaní.

- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly pohy-
bujúce sa vozidlá bez vytýčenej trasy
alebo so zhasnutými svetlami.

- Nezvyčajné podozrivé zvuky – trieska-
nie, rozbíjanie skla apod.

- Podozrivé osoby túlajúce sa vo vašom
okolí.

- Podozrivé osoby prespávajúce v pivni-
ciach, fetujúca mládež v pivniciach.

- Opakované predávanie z vozidla (môže
ísť o predaj kradnutého tovaru).

- Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke
ceny.

- Majetok alebo veci nesené osobou pešo,
v noci alebo keď takáto osoba beží
a správa sa podozrivo.

Pred prvým zvonením 
Po nie príliš teplom lete, kedy žiaci pre-

žívali mnoho príjemných chvíľ v rekreač-
ných zariadeniach, v Centre voľného času
Stonožka, v školách, u rodičov či starých
rodičov sa 2. septembra znovu otvoria
brány  senických základných škôl.

V novom školskom roku 2004/2005
zostávajú v Senici 4 základné školy. Do
lavíc zasadne viac ako 2 500 žiakov, kto-
rých čaká spolu s pedagogickými zamest-
nancami náročná práca.

K 1. júlu 2004 na území mesta Senica
ostáva jedna materská škola – Materská
škola, Ulica Novomeského 1209/2  Senica,
ktorá preberá práva a povinnosti ostatných
vyradených MŠ zo siete škôl a školských
zariadení, ktoré sa stávajú jej elokovanými
triedami.  Predpokladaný počet  detí v MŠ
je 610.  

Ministerstvo školstva pripravilo pre školy
pokyny, ktoré boli vydané pod  názvom
Pedagogicko – organizačné pokyny pre
školy, školské zariadenia, orgány štátnej
správy v školstve a orgány územnej samos-
právy. Okrem pokynov a informácií publi-
kácia obsahuje zoznam pripravovaných
zmien v oblasti koncepčnej a legislatívnej,
ktoré sa budú realizovať v najbližšom
období.

Pripravované zmeny sa týkajú viacerých
oblastí reformy regionálneho školstva
v súlade s projektom Milénium a v zmysle
Programového vyhlásenia vlády SR. Pôjde
v prvom rade o prípravu zákona o výchove
a vzdelávaní. 

Školy budú naďalej pokračovať v zme-
nách základnej filozofie  školy .Budú sa sna-
žiť vytvoriť „otvorenú školu", v ktorej
vytvorí škola a rodičia komunitu, ktorá  by
sa mala podstatne častejšie stretávať
a spolu riešiť problémy. Škola v tomto
modeli nebude poskytovať žiakovi len
vzdelanie, ale žiak tu môže tráviť aj časť
voľného času, vytvorí sa mu priestor na
zábavu i šport.

Reforma financovania regionálneho
školstva postupuje od 1.9.2004 do svojej
ďalšej  etapy. Prvýkrát sa na Slovensku začí-
najú na financovanie mimoškolského
záujmového vzdelávania zo štátnych pro-
striedkov používať vzdelávacie poukazy. 

Senické  základné školy budú realizovať
vyučovací proces podľa učebných  plánov,
ktoré poskytujú široké možnosti  využitia
schopností žiakov. Svoj talent a predpokla-
dy môžu žiaci uplatniť na nepovinnom vyu-
čovaní a vo voliteľných predmetoch, ktoré
obsahujú také činnosti, ako je napríklad
práca s počítačom, konverzácia v cudzom
jazyku, ďalší cudzí jazyk, vedenie domác-
nosti, pestovateľské, chovateľské práce, sta-
rostlivosť o zdravie, pohybová príprava,
umelecké činnosti, riešenie matematic-
kých, chemických, fyzikálnych, biologic-
kých i iných problémov.

Pohybové aktivity žiakov sa zvýraznia
v priebehu mesiaca september a október
v rámci celoslovenských Dní športu.

Školy ako demokratické a pluralitné
inštitúcie budú rešpektovať svetonázorovú
a náboženskú slobodu a vytvárať podmien-
ky pre jej nerušený priebeh.

Na I. stupni základných škôl sa zvyšuje
týždenná hodinová dotácia povinných vyu-
čovacích predmetov o jednu vyučovaciu
hodinu týždenne pre povinne voliteľný
predmet náboženská výchova v alternácii
s etickou výchovou začínajúc od 1.septem-
bra 2004 1. ročníkom.  

Vo všetkých školách sa v spolupráci so
špeciálnymi školami a pedagogicko – psy-
chologickou poradňou bude pokračovať
v integrovanej výchove a vzdelávaní zdra-
votne a ľahšie mentálne postihnutých žia-
kov.

V priebehu prázdnin sa v rámci finanč-
ných možností  realizovali na jednotlivých
školách práce havarijného charakteru a jed-
notlivé opravy:
- Oprava sociálnych zariadení III. ZŠ Senica 
- Oprava sociálnych zariadení IV. ZŠ Senica 
- Oprava elektroinštalácie III. ZŠ Senica 

- Oprava elektroinštalácie IV. ZŠ Senica 
- Oprava kanalizácie II. ZŠ Senica
- Maľby a nátery I. ZŠ Senica 
- Rekonštrukcia oplotenia III. ZŠ Senica 

Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým pedagogickým, nepedagogickým
zamestnancom, rodičom, brigádnikom, sta-
vebným firmám i iným zamestnancom,
ktorí sa v priebehu prázdnin podieľali na
zlepšovaní životného a pracovného prost-
redia škôl a školských zariadení.

Zároveň pred otvorením nového škol-
ského roka 2004 – 2005 prajeme celej
pedagogickej  komunite všetko najlepšie
a veľa tvorivého úsilia pri napĺňaní cieľov
reformy regionálneho školstva.

Mgr. Ivan Lajda 
Spoločný školský úrad Senica

Oznam
Okresné riaditeľstvo Policajného

zboru v Senici oznamuje občanom, že
boli rozšírené stránkové hodiny na
Okresnom dopravnom inšpektoráte
v Senici a Okresnom dopravnom
inšpektoráte v Skalici o UTOROK
v dobe od 8. do 15. hod.
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Svetový pohár v karate 
Na koniec sezóny 2003/2004 vycesto-

vali senickí karatisti až na sever Európy do
Švédska. V meste Eslöv sa v dňoch 2. až 4.
júla uskutočnil Svetový pohár všetkých
kategórií. V konkurencii 34 štátov dosiahli
mladí pretekári Hanko kai Senica famózny
úspech, keď získali až šesť medailí - 2 zlaté,
2 strieborné a 2 bronzové. Najlepšie si
v krajine Vikingov počínala mladá držiteľka
čierneho pásu Zuzana Lišková, ktorá vyhra-
la v kategórii do 15 rokov a Monika Čule-
nová (hnedý pás), víťazka v kategórii do 13
rokov. V piatich vyraďovacích kolách nena-
šli naše šampiónky rovnocenného súpera
a vždy odchádzali z tatami po víťazstve so
vztýčenou hlavou. Zuzka vo veľmi vyrov-
nanom finále porazila po sústredenom
výkone výbornú rumunskú pretekárku
tesne 2:1. Monika Čulenová, úradujúca
majsterka SR, postupovala suverénne,
v každom zápase porazila súperky jasne
svojou rýchlosťou a silou. V semifinále vyra-
dila Angličanku a vo finále nemeckú kara-
tistku presvedčivo 3:0. Dve strieborné
medaily si od Baltického mora priviezol

Peter Dermek v kategórii do 15 rokov,
jednu z kumite a druhú z kata, kde prehral
až vo finále s Míčkom z ČR. Bronz získali
Daniel Sebeš (hnedý pás) v kategórii do 13
rokov a Boris Thebery (hnedý pás), ktorý
v kategórii do 14 rokov porazil v súboji
o bronz českého pretekára. 

Na koniec sezóny sa uskutočnili skúšky
technickej vyspelosti v karate (páskovanie).
Pred náročnou komisou si skvele viedli
mladé slovenské reprezentantky a víťazky
mnohých medzinárodných turnajov, 14-
ročná Gabriela a 15-ročná Zuzana Liškové.
Medzi skúšanými karatistkami zo západné-
ho a stredného Slovenska vynikali techni-
kou, rýchlosťou a veľkými znalosťami
z bojového umenia. Za preukázané schop-
nosti, prístup a príkladné správanie sa kara-
tistu im boli udelené čierne majstrovské
pásy - 1. Dan. (Dan - jap. 1. majstrovský stu-
peň). Najmladším majstrom karate na
Záhorí prajeme i naďalej veľa úspechov na
ich ceste bušidó (jap. cesta bojovníka).

E. Jareč

Skúsite Aerobik
s Andy?
Chcete schudnúť? Chcete si spevniť posta-
vu? Chcete začať cvičiť aerobic?
Športový klub Aerobik s Andy vám to
umožní.
Od 5. septembra má pre vás pripravený
nasledovný program rôznych druhov aero-
bicu po celý týždeň:
Pondelok od 19.30 do 20.30 hod. 
v športovej hale
INTERVAL BODYWORK
Utorok od 19.30 do 20.30 hod. 
v telocnični SOU
STEP AEROBIC
Streda v telocvični IV. ZŠ
od 17.30 do 18.25 hod. DANCE AEROBIC
od 18.35 do 19.30 hod. 
CARDIO KICK BOX AEROBIC
Štvrtok od 19.30 do 20.30 hod. 
v telocvični SOU
STEP AEROBIC
Piatok v telocvični IV. ZŠ
od 17.30 do 18.25 hod. 
CARDIO KICK BOX AEROBIC
od 18.35 do 19.30 hod. 
INTERVAL BODYWORK
Nedeľa od 18.30 do 19.30 hod. 
v športovej hale
BODYSTYLING s činkami
Vstupné na 1 hodinu je 30 Sk. Možnosť
zakúpenia permanentiek, kde 1 hodina
stojí 25 Sk.
Ak si neviete vybrať ten správny typ aerobi-
cu pre vás, resp. neviete, čo sa na ktorej
hodine cvičí, príďte sa poradiť. Radi vás vo
výbere usmerníme. Tešíme sa na všetkých
nových a pravidelných cvičiacich.

Volejbalové turnaje
V septembri sa uskutočnia tri volejbalo-

vé turnaje v mestskej športovej hale
v Senici. 11. a 12. septembra sa odohrá tur-
naj junioriek - Pohár Záhoria. 18. a 19. sep-
tembra sa bude konať medzinárodný turnaj
žien. Pozvánky boli odoslané družstvám
Olymp Praha, Branik Maribor, Vasas
Budapešť a Dinamo Bukurešť. Tretím turna-
jom bude v dňoch 25. a 26. septembra
Festival mládeže v kategórii žiačok. IT

Hádzanársky turnaj
Hádzanársky oddiel TJ Záhoran

Senica a Školského športového strediska
pri III. ZŠ v Senici usporiadali v dňoch 14.
a 15. augusta v športovej hale RSMS
Senica medzinárodné turnaje mladších
a starších žiačok O pohár riaditeľky III.
ZŠ v Senici. 
V kategórii mladšie žiačky štartovali druž-
stvá: Brezová, Púchov, Rohožník a Senica.

V kategórii starších žiačok: 
Olomouc, Otrokovice, Rohožník a Senica.

Mladšie žiačky Senice hrali v zostave: 
K. Sedláčková, Saparová, Šibalová,
Procházková, Haberlová, Halabrínová,
Vizváriová, Holkovičová, Bellová,
Slobodová, Šišoláková, Masarová,
Purcelová, Reháková, trénermi družstva sú
Mgr. M. Bella a G. Horňáková.

Staršie žiačky Senice hrali v zostave:
Bartoňová, Petráková, Dudášová,
Zajíčková, Záškvarová, Konečná,
Kostrábová, Sedláčková, Ladovičová,
Janšáková, trénerka Mgr. D. Morávková.

Výsledky ml. žiačok:
Senica - Brezová 14:28
góly: Holkovičová 5, Šišoláková 4, Bellová
2, Šibalová 2, Halabrínová
Senica - Rohožník 10:8
góly: Bellová 4, Šišoláková 3, Šibalová 2,
Holkovičová
Senica - Púchov 13:9
góly: Holkovičová 5, Bellová 4, Šibalová 4
Poradie: 1. Brezová, 2. Senica, 3. Púchov,
4. Rohožník

Výsledky st. žiačok:
Senica - Rohožník 19:17
góly: Záškvarová 11, Petráková 4,
Janšáková 2, Sedláčková
Senica - Olomouc 13:20
góly: Záškvarová 7, Zajíčková 5, Dudášová
Senica - Otrokovice 15:12
góly: Záškvarová 7, Petráková 6, Janšáko-
vá 2
Poradie: 1. Olomouc, 2. Senica, 3.
Rohožník, 4. Otrokovice

Najlepšou strelkyňou mladších žiačok
bola D. Mikúšková z Brezovej s 24 gólmi,
hráčkou K. Urbanová z Púchova a bran-
kárkou K. Sedláčková zo Senice.

Najlepšou strelkyňou starších žiačok
bola domáca K. Záškvarová s 25 gólmi,
brankárkou V. Trubulová a hráčkou V.
Schónová, obidve z Olomouca.

Ceny a diplom odovzdala riaditeľka III.
ZŠ v Senici Mgr. Mária Radičová a predse-
da TJ Záhoran Senica Ing. Ján Kovár.

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Jablonica
organizuje v dňoch 3. - 5. septembra
regionálny cykloturistický zraz  v Ma-
lých Karpatoch.
RR KST na 12. septembra pozýva zase
na cezhraničný priechod pri Kútoch. 
KST Holíč poriada 18. septembra
pochod Holíčom Po stopách Márie
Terézie. 

Zatiaľ bez výhry
1. augusta začali treťoligovú sezónu fut-

balisti FK SH Senica. V úvodnom zápase
prehrali v Trnave s rezervou Spartaka 4:0.
V prvom domácom zápase sa stretli s
Dolnými Vestenicami a prehrali 1:0. Získať
prvé body chceli v Leviciach. Po slabom
výkone prehrali aj tretí zápas 1:0. Vo štvr-
tom kole v Bánovciach podali bojovný
výkon a za remízu si odviezli prvý bod. V 5.
kole privítali doma Slovan Nemšová. Úvod
duelu vyšiel Seničanom, keď otvoril skóre
Kušpál. Začiatok druhého dejstva sa poda-
rilo našim skórovať, keď vyrovnal kapitán
Malík. Do konca zápasu sa už výsledok
nezmenil, a tak si pripísali senickí futbalisti
do tabuľky ďalší bod. V tabuľke sú zatiaľ na
poslednom mieste, ale dúfame, že ich
výsledky budú čoraz lepšie. Ivan Tobiáš
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Karol Kres a Katarína Štefíková
Tomáš Barkoci a Estera Šmikalová
Marián Rafaja a Ing. Branislava Škrinárová
Róbert Janík a Zuzana Matulová
Marcel Jedlička a Gabriela Stromková
Jozef Vajda a Lucia Bednáriková

Narodili sa
Peter Miča                5. 6. 2004
Martin Kadlečík 1. 7. 2004
Katarína Kúciková 1. 7. 2004
Eliška Reháková 1. 7. 2004
Michaela Jahelková 2. 7. 2004
Tomáš Kabát 3. 7. 2004
Dominik Píš 3. 7. 2004
Aneta Hyžová 5. 7. 2004
Miroslava Macháčková 5. 7. 2004
Alexander Petranský 5. 7. 2004
David Sebastián Štvrtecký 5. 7. 2004
Damian Cmiel 9. 7. 2004
Monika Ianosteacová 9. 7. 2004
Laura Rišková 9. 7. 2004
Eduard Gabriel 10. 7. 2004
Ema Vendleková 11. 7. 2004
Tomáš Krč 13. 7. 2004
Nina Orthová 14. 7. 2004
Nicol Čulenová 16. 7. 2004
Tamara Fríbortová 19. 7. 2004
Dominika Voltemarová 22. 7. 2004
Patrik Beneš 24. 7. 2004
Matej Bartúnek 31. 7. 2004

Opustili nás
Mária Kalková, Štúrova 132             12. 6. 2004   
Eduard Šulla, Komenského 980 2. 7. 2004
vo veku 56 rokov
Karol Gašparík, Sládkovičova 179 4. 7. 2004
vo veku 75 rokov
Milan Súkopa, Čáčov 27 4. 7. 2004
vo veku 52 rokov
Ing. Stanislav Kollár, Hviezdoslavova 471 7. 7. 2004
vo veku 35 rokov
Zdenek Mucha, Hviezdoslavova 469 11. 7. 2004
vo veku 46 rokov
Viera Mesárošová, Kolónia 589 12. 7. 2004
vo veku 73 rokov
Kristína Burianová, Štefánikova 1377 13. 7. 2 004
vo veku 76 rokov
Ján Závodský, Hollého 746 13. 7. 2004
vo veku 62 rokov
Mária Vizváryová, Štefánikova 1377 15. 7. 2004
vo veku 83 rokov
Helena Sališová, Hurbanova 524 18. 7. 2004
vo veku 72 rokov
Jozef Morávek, Dr. I. Horvátha 895 19. 7. 2004
vo veku 67 rokov
Štefan Pagáč, Hviezdoslavova 483 27. 7. 2004
vo veku 57 rokov

Môže sa zdravie vystavovať?
Odpoveď znie: Môže! V utorok 7. septembra od 14. do 18. hod.

na Námestí oslobodenia v Senici sa o tom môžete presvedčiť.
Vstúpite do kruhu utvorenom panelmi, z ktorých každý vypovedá
o jednom z 8 bodov NEW STARTu - nového začiatku. Nového
začiatku možno práve vášho životného štýlu, v ktorom sa skama-
rátite so základnými princípmi zdravia. Že neviete, čo tie písmená
predstavujú? Prosím, zoznámte sa:
Nutrition - výživa
Exercise - pohyb
Water - voda
Sunshine - slnko
Temperance - striedmosť
Air - vzduch
Rest - odpočinok
Trust - dôvera

Tí, čo už tri roky navštevujú Klub zdravia v Senici „u Laca"
samozrejme vedie, čo sa pod týmto logom skrýva. Mnohí si
poznatky, ktoré na pravidelných stretnutiach získali, už aj vyskúša-
li na zdraví svojom i svojich blízkych. Určite neľutujú tie asi 1,5
hodiny každé dva týždne v stredu navečer, v ktorých im lektori
Občianskeho združenia Život a zdravie otvárajú dvere do komna-
ty zákonov zdravia a tiež následkov ich porušovania. Dôležité však
je, že im ponúkajú nádej zmeniť dlhoročné zvyky a škodlivé návy-
ky, negatívne procesy vedúce k chorobám, obmedzeniu radosti
a plnosti života a k predčasnej smrti. Aj vo vysokom veku môžete
byť plní energie, vitality, harmónie a pokoja. 

Prídete sa pozrieť, čo vám môžu naši skúsení lektori na Výstave
zdravia predstaviť, poradiť, ponúknuť? Ste skutočne srdečne
pozvaní. A nielen to!

O deň neskôr po Výstave zdravia, t. z. v stredu 8. septembra
o 18. hodine v Kultúrnom dome, sa veselo pozrieme na tieto témy
s úspešnou a obľúbenou Oľgou Pazerini, v jej programe „Zdravie
očami humoristu".

Táto drobná osôbka narába rovnako presvedčivo a výstižne
perokresbou i jazykom. Nezostáva vám, iba sa o tom osobne pre-
svedčiť. Na výstave zdravia sa s ňou samozrejme stretnete tiež.

A ako na to prakticky? To sa dozviete v jesennej sérii prednášok,
diskusií a ochutnávok, ktorá na Výstavu zdravia nadväzuje.
Stretávať sa budeme opäť v priateľských priestroch Múzea L.
Novomeského v Klube zdravia Senica, každú druhú stredu o 18.
hod. 

Ak aj ste zdraví ako buky, nezobudili sme trošku vašej zveda-
vosti, o čom to vlastne bude?

Takže ak prídete - uvidíte, počujete, ochutnáte, zvážite, zmeria-
te, odčítate... a my vyhodnotíme, poradíme, vymasírujeme a ...
určite neoľutujete! Vaši lektori

Program Klubu zdravia v Senici
22. 9. - Jedlom k lepšej vitalite
6. 10. - Pohyb a jeho zázračné účinky

20. 10. - Bez vody niet života
3. 11. - Môžeme všetko s mierou?

18. 11. - Čo nám dáva slnko a správne dýchanie
1. 12. - Odpočinkom ku zdraviu

15. 12. - Dôveruj životu

Poďakovanie darcom krvi 
V dňoch 25. až  29.augusta zorganizoval  Slovenský Červený kríž,

Územný spolok v Senici pre mnohonásobných darcov krvi už po 15.
krát zájazd do Ženevy. V sídle  Medzinárodného výboru  Červeného
kríža K prevzali zlaté a diamantové plakety prof. MUDr. J. Janského.

Zájazdu do Ženevy sa zúčastnilo 18 zlatých a 2 diamantoví dar-
covia krvi z regiónu. Aj v našom meste máme početnú skupinu ľudí,
ktorí vážiac si svoje zdravie, nezabúdajú ani na pomoc druhým. Sú
vždy ochotní darovaním  krvi  pomáhať prinavracať zdravie chorým.
V Ženeve zlatú Janského plaketu prevzali títo Seničania: Emil Krištof,
Dušan Procházka, Tibor Schneider, Jarmila Vávrová a Pavol Zríni. 

bar 

Príležitosť pre študentov
Budúcnosť každej krajiny je v mládeži. Sú to hlavne súčasní

študenti, pre ktorých vláda  a NR SR pripravuje podmienky pre
život. Práve ich názor by mal byť  najdôležitejším kritériom pri
tomto rozhodovaní.  Uvedomujúc si zodpovednosť voči mlá-
deži vypisujem súťaž pre stredoškolákov v Trnavskom kraji na
tému Čo by ste zmenili na Slovensku. Práce poslať do 30. 10.
na adresu Ing. V. Béreš, poslanec NR SR, Námestie A. Dubčeka,
812 80 Bratislava alebo viktor_beres@nrsr.sk.

Ing. V. Béreš, 
poslanec NR SR
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na SEPTEMBER 2004
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

� Sobota 4. a nedeľa 5. september
NA  PLNÝ  PLYN
Rýchlosť, ktorá nepozná hraníc. Život vrcholových šampiónov
svetových okruhov F1, to sú tribúny kričiacich fanúšikov, adrenalí-
nové jazdy po diaľniciach, závody na snehu a ľade v zasnežených
Alpách, prekrásne ženy – v publiku ale i za volantom...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 102 min.
� Utorok 7. a streda 8. september
STRATENÉ  V PREKLADE
Nikto nechce byť zabudnutý. Bob a Charlotte sú dvaja
Američania v Tokiu. Charlotte je mladá žena, ktorá cestuje po
svete so svojím workoholickým manželom-fotografom a Bob je
starnúca filmová hviezda, ktorá má v meste nakrúcať nudnú rekla-
mu na whiskey. Zo svojho života sú obaja frustrovaní a nemôžu
spávať. Jednu noc sa náhodne zoznámia v hotelovom bare. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.
� Piatok 10. september
TRÓJA
Začalo to sporom o najkrajšiu bohyňu...skončilo ľstivou vojnou.
Príčinou konfliktu, ktorý prerástol do legendárnej trójskej vojny
bola žena. Paris, syn trójskeho kráľa Priama, mal rozhodnúť, ktorá
z troch bohýň je najkrajšia. Afrodita mu v túžbe po víťazstve pri-
sľúbila najlákavejšiu odmenu – najkrajšiu pozemskú ženu. Paris jej
úplatku podľahol a zvolil ju. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 165 min.
� Sobota 11. a nedeľa 12. september
KAMOŠI
...sú viac ako prachy? ...sú viac ako sláva? Kristoffov bezstarostný
život sa zmení vo chvíli, keď ho opustí jeho priateľka Elizabeth
a dá prednosť svojmu šéfovi. Pripadá si ako outsider, jeho malý
bezpečný svet sa rozpadáva na kusy. Jedného dňa sa však jeho
uletené videodenníky náhodou dostanú do rúk televízneho pro-
ducenta, ktorý z nich spraví úspešný zábavný program. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.
� Utorok 14. a streda 15. september
ŠIALENÉ  RANDE
Šéf je neznesiteľný. Jeho dcéra neodolateľná. Rozdá si to s ňou?
Ted pracuje vo vydavateľstve, ale nie je spokojný so svojou pozí-
ciou a chce postúpiť. Preto mu príde vhod pozvanie na párty,
ktorá sa koná v dome jeho šéfa. A to nie je všetko- páči sa mu
šéfova dcéra Lisa, takže túto príležitosť chce využiť dvojnásobne. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 85 min.
� Utorok 21. a streda 22. september
HRIEŠNY  TANEC  2
Odviaž sa a ponor sa do víru vášnivého tanca v zajatí horúcich
tiel. Osemnásťročná Katey prichádza s rodičmi na Kubu tesne
pred vypuknutím revolúcie. Rodičia očakávajú, že si nájde „dobrú
partiu" a stane sa rovnako ako oni, súčasťou miestnej smotánky.
Katey sa však zaľúbi do krásneho barmana Xaviera, ktorý je váš-
nivým tanečníkom salsy. Ich tajné stretnutia v nočnom havanskom
klube sú plné vášne a tanca. Má ich zakázaná láska šancu prežiť
dusnú atmosféru na Kube?
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 90 min.
� Piatok 24. september
SHREK  2
Český dabing. Po súboji s dračicou a zlým lordom Farquaadom
o ruku princeznej Fiony, čaká Shreka ešte jedna ťažká úloha:
návšteva svokrovcov. Fionini rodičia vládnu Kráľovstvu za siedmi-
mi horami. 
Vstupné: 70 Sk, MP
� Sobota 25. a nedeľa 26. september
PURPUROVÉ  RIEKY  2
Dlhoočakávané pokračovanie kultového filmu Purpurové rieky.
Ešte temnejšie, ešte záhadnejšie... Detektív Nieman a jeho mladší
kolega Reda riešia sériu brutálnych rituálnych vrážd. Neznáme
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obete zomierajú pod rukou záhadných mníchov s nadprirodzený-
mi schopnosťami. Dvojica odhaľuje, že obete majú mená i remes-
lá rovnaké ako dvanásti Apoštoli. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r.,  94 min.
� Utorok 28. a streda 29. september
HELLBOY
V pekle ho nechceli, tak prišiel medzi nás. Hellboya za druhej sve-
tovej vojny privolal na Zem šialený Grigorij Rasputin, aby sa stal
poslom apokalypsy. Z pazúrov nebezpečného zločinca ho však
zachránil zakladateľ tajného úradu pre výskum paranormálnych
javov profesor Broom.
Vstupné: 70 Sk, MP, 122 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

�Pondelok 6. september
SNY  AKIRU  KUROSAWU
Vrcholné dielo známeho japonského režiséra tvorí osem snových
epizód – meditácií o živote a smrti, o ľudskej pominuteľnosti, kto-
rými prechádza autorove druhé ja.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 119 min.
�Pondelok 20. september
STAREC  S VEĽKÝMI  KRÍDLAMI
Film natočený podľa rovnomennej poviedky G.G.Márqueza
argentínskym režisérom F.Birrim. Po cyklóne sa v rybárskej dedine
objaví čudný „anjel" a stane sa atrakciou, modlou a príležitosťou
k obohateniu. Po rokoch tajuplný starec opúšťa rodinu, v ktorej ho
chápal len malý chlapec a mizne v oblakoch nad morom. 
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 77 min.

Majstrovstvá Európy 
v moderných tancoch 

Tanečná skupina SCREAM
– 12 násobný majster
Slovenska pre rok 2004 v dis-
ciplínach IDO (International
dancing organization) z Maj-
strovstiev Slovenska, ktoré sa
v tomto roku konali v Prešove,
Martine a Liptovskom Hrádku,
je v tomto roku po prvýkrát
organizátorom Majstrovstiev
Európy v moderných tancoch
pre detskú a juniorskú vekovú kategóriu v disciplínach disco-
dance sólo, disco-dance duo, disco-dance skupina a disco-dance
formácie.

Súťaž sa uskutoční v Dome kultúry v Senici 17. a 18. septembra.
Okrem súťažiacich so Slovenska a Čiech sa na súťaž nominovali aj
súbory z Fínska, Nórska, Dánska, Belgicka, Talianska, Francúzska,
Maďarska, Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny
a Slovinska. Okolo 300 zahraničných  účastníkov a rovnaký počet
slovenských a českých tanečníkov bude súťažiť o titul majstrov
Európy. Súťaž bude prebiehať v piatok a v sobotu a obidva dni budú
ukončené finálovými večermi. Pre domácich priaznivcov  pripravu-
jeme prenos z finálových večerov na televíznom kanáli senickej
televízie. Okrem tanečnej súťaže na senickom námestí budú  v pia-
tok pripravené sprievodné podujatia.

Záštitu nad uskutočnením Majstrovstiev Európy prevzal primá-
tor mesta a spoluorganizátorom súťaže je Mestské kultúrne stredis-
ko Senica.

Veríme, že v Senici uskutočníme krásne kultúrne podujatie, kto-
rým ožije po  tieto dni celé naše mesto a tanečníci pripravia neza-
budnuteľnú atmosféru. Pre domáce publikum bude pripravený pred-
predaj vstupeniek minimálne 1 týždeň pred konaním podujatia.

Katarína Vrlová


