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Práca rúk a um človeka posúvajú ľudstvo stále dopredu. 
�����������
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P r o g r a m  o s l á v 1 .  m á j a
������ - stavanie mája v Čáčove o 16.30 h.

(krojovaný sprievod po dedine, vystúpenie heligónkarov, 
mažoretiek, ľudová veselica – hrá hudobná skupina Orbita)

������ - slávnostné otvorenie fabriky Delphi na Čáčovskej ceste za účasti 
predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu   o 12.00 h. 

- stavanie mája v Kunove o 16.00 h. 
- stavanie mája v Senici (vystúpenie dychovky Seničanka, občerstsvenie) o 17.00 h.

����� - budíček v podaní dychovky Seničanka          7.30 – 9.30 h. 
- koncertovanie Seničanky na Námestí oslobodenia 9.30 – 10.00 h.
- hymna SR          10.00 h. 
- otvorenie osláv a príhovory hostí 10.02 – 10.20 h. 
- vystúpenie folklórneho súboru Kopaničiar 10.30 – 11.15 h.
- vystúpenie hudobnej skupiny Nabetón 11.20 – 11.50 h.
- koncert dychovky Seničanka 11.50 – 12.30 h.

Občerstvenie je zabezpečené.
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�#�� 	�$%��&'� �(�����) Mesto Senica, MsKS, TS, s.r.o., PD, OV SDĽ,
Regionálna organizácia Smer v Senici.

Darujme si úsmev  
Máj nazývame najkrajším mesia-

com roka – a keď sa pozrieme vôkol
seba, vidíme, že právom. V každom
z nás vyvoláva krásna, mladá, voňa-
júca príroda plná bzukotu včiel a vtá-
čieho spevu  príjemné pocity. Bez
ohľadu na vek májový čas vyvoláva
v duši krásno, pocit slobody a náde-
je. Preto poteší, keď vám ktosi na
ulici mimovoľne daruje úsmev. Je to
dnes zriedkavosťou, no o to viac člo-
veka blaží, že dobro v ľuďoch
hádam ešte celkom nevymrelo. 

Máj sa v romantickejších dušiach
spája aj s citom najkrajším - láskou.
Či už je to láska medzi mužom
a ženou alebo matkou a jej dieťa-
ťom. V tomto krásnom mesiaci si
totiž pripomíname aj Deň matiek,
ktorý bude opäť príležitosťou na
vyjadrenie citov najvrúcnejších,
najosobnejších a najkrajších, aké
pútajú k sebe nositeľku života  a jej
potomstvo. Kytička jarných kvetov
spolu s milým objatím a slovom
poteší každú mamu. Vkladá všetko
najlepšie zo seba do svojich malých
detí  v nádeji, že raz až bude stará
a chorľavá, sa o ňu postarajú. 

Máj sa začína červeným písmom
v kalendári a my si ho pripomíname
ako Sviatok práce. Pre niektorých  je
to len vítaný  deň voľna. V každom
prípade si však zasluhuje pozornosť
najmä preto, že  práca je dnes to, čo
si človek cení a jej cenu spozná
vtedy, keď o ňu príde.  Prácou sme
boli povýšení na človeka, práca
zaisťuje pokrok vo vývoji civilizácie.
Práca sa stala tým, čo nielen dnes,
ale  už celé desaťročie, skloňujeme
najviac. Nezamestnanosť, ktorá nás
trápi, dosahuje pomerne vysoké
číslo. Preto sme radi, že novoposta-
vený závod Delphi Automotive
Systems v Senici, ktorého slávnostné
otvorenie sa koná v predvečer
Sviatku práce,   zamestná postupne
približne 1 200 zamestnancov.
Podnikajú sa také kroky, ktoré by
viedli k väčšiemu počtu pracovných
príležitostí  pre občanov. Lebo len
človek, ktorý má prácu, zarába si,
žije spokojnejším životom.  

Ku spokojnejšiemu životu môže-
me smelo priradiť  i slobodu a mier,
v ktorom sa naša krajina rozvíja už
57 rokov. Mnohé terajšie horúce
vojnové konflikty vo svete, teroriz-
mus nás nútia zamyslieť sa nad  tým,
akú cenu má pre nás to, čo nám je
dnes také samozrejmé.
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Chýba väč�ia zainteresovanosť občanov
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Druhá časť študijného pobytu pracovníkov mestských
samospráv zo Slovenska a z Čiech v štáte  Iowa sa začala
26. marca 2002 príletom do mesta Ames, kde sídli Štátna
univerzita, ktorá organizovala celý program v USA a spolu-
pracuje so zástupcami vybraných miest na nimi navrhnu-
tých projektoch. Všetky stretnutia v Iowe, či už s pracov-
níkmi samospráv, univerzity alebo mimovládnych organizá-
cií boli zamerané na vzájomné diskusie o ekonomickom
rozvoji a účasti občanov na verejnom dianí. Zatiaľ čo u nás
je najväčším problémom posilnenie ekonomického rozvoja
a tým zníženie nezamestnanosti v regiónoch, USA sa už
viac sústreďujú na participáciu občanov na dianí v mestách
a na spoluprácu s nimi pri rozhodovaní, v niektorých prípa-
doch, o „banálnych" problémoch. 

(pokračovanie na str. 2)

Veľká cena Demy
Pamätáte si, aká skvelá nálada

panovala počas celého dňa na
predchádzajúcich dvoch roční-
koch Veľkej ceny Demy a aký
veľký počet ľudí oslovila? Organi-
zátori z CK Dema Senica, VÚC
Trnavského samosprávneho kraja,
SAŠS KR Trnava, OÚ Senica, CVČ
a Mesta Senica pripravili aj na toh-
toročnú sobotu 25. mája bohatý
program pre všetkých, ktorí si
chcú zapretekať na bicykloch či
len trochu oddýchnuť. Veľká cena
Demy sa tohto roku jazdí ako
Majstrovstvá Trnavského kraja. 

(pokračovanie na str. 2)
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Správy z radnice

Z rokovania rady a zastupiteľstva
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- správu o plnení uznesení MsR s termínom

plnenia do 11.4. 
- návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2002 
- návrh na zmenu VZN č.1, č. 3 a č. 30
- návrh na určenie platu a vyplatenie odme-

ny primátorovi mesta, zástupcovi primátora
a hlavnému kontrolórovi 

- návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta
- návrh na voľbu prísediacich pre Okresný

súd v Senici
- návrh na zmenu územného plánu mesta

na bytovú výstavbu 
- prerokovanie stanoviska mesta k prechodu

zariadení sociálnych služieb a opatrovateľs-
kej služby v domácnosti občana na obec
v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o pre-
chode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky

- informácia o doplnení zoznamu zdravot-
níckych zariadení zahrnutých do 2. etapy
privatizácie

- informácia o návšteve predstaviteľov poľs-
kého mesta Pultusk v Senici  

Mestská rada prerokované materiály
odporučila predložiť  na  23. riadne zasadnu-
tie MsZ, ktoré primátor zvolal na 25. apríla.
Jeho rokovanie viedol v čase neprítomnosti
primátora mesta jeho zástupca Mgr. O. Krajči.
Informácie o rokovaní prinesieme v budúcom
vydaní, pretože sa konalo už po uzávierke
tohto čísla. Mestská rada najväčší dôraz klád-
la na návrh rozpočtu mesta a organizácií
v jeho riadení na rok 2002. Do mestského
zastupiteľstva bude predložený návrh bežné-
ho a kapitálového rozpočtu mesta, pričom: 
. 	
�&+ � bežného rozpočtu predstavujú
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Návrh kapitálového rozpočtu predstavujú

príjmy vo výške 36,433 mil. Sk a výdavky
36,433 mil. Sk. Z najdôležitejších investičných
akcií mesta na rok 2002 treba spomenúť pre-
stavbu 32 bytov v administratívnej budove
Agrostavu, výstavbu 61 bytov pre mladé rodi-
ny na Kolónii, výstavbu parkoviska na Ul. J.
Kráľa, Štefánikovej, Hollého, chodník pri
Vrbovčianke, I. etapu cyklotrasy, realizáciu
kuchyne v Domove dôchodcov, nákup rekre-
ačného zariadenia na Kunovskú priehradu. 

Mestská rada odporučila MsZ zvoliť do funk-
cie hlavného kontrolóra Mgr. Borisa Pivolusku,
ktorý túto funkciu vykonáva od roku 1991.

Na prerokovanie stanoviska mesta k pre-
chodu zariadení sociálnych služieb (Domova
dôchodcov a DPD Senica) z Krajského úradu
Trnava na mesto Senica bola pozvaná aj ria-
diteľka tohoto zariadenia Mgr. Zita Rišková.
Zákon o prechode pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky
určuje, že určené zariadenia sociálnych slu-
žieb prechádzajú od 1.7.2002 na obce.
K tejto veci Mesto Senica zaujalo stanovisko
v tom zmysle, že nenamieta takýto prechod
zariadenia za predpokladu, že budú poskyt-
nuté finančné prostriedky zo štátneho roz-
počtu na zabezpečenie tejto sociálnej služ-
by. V opačnom prípade by mal takýto pre-
chod dopad na rozpočet mesta, alebo na
platby od občanov, ktorí poberajú tieto služ-
by. Nie jednoduchý problém bude aj pred-
metom rokovania MsZ.
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Chýba väč�ia 
zainteresovanosť občanov

(dokončenie zo str. 1)
Napríklad  mestský úrad v Marione chce

vypísať referendum na výber umiestnenia
novej budovy mestského úradu (mimocho-
dom budova senického MsÚ zaujala aj ame-
rické lokálne médiá a so závisťou bola
v nich aj prezentovaná). Organizačná štruk-
túra mestskej samosprávy je podobná našej,
avšak základné rozdiely boli v počte poslan-
cov. Po zhrnutí treba podotknúť, že naši
americkí partneri sa nezaoberali takými pál-
čivými problémami ako má naša samosprá-
va, ale ich pozornosť sa sústreďovala už na
skôr spomenuté aspekty.  Na rozdiel od nás,
naše partnerské mesto Marion s počtom
obyvateľov 27 000 má 6 poslancov mest-
ského zastupiteľstva a pri uvedení počtu
poslancov MsZ v Senici (39) sa pousmiali
a podotkli, že my máme vlastne už týmto
účasť občanov zabezpečenú. 

Ďalším zaujímavým faktorom života
v USA ja veľké množstvo neziskových orga-
nizácií a v nich pôsobiacich dobrovoľníkov.
Takým príkladom bolo i Česko-slovenské
múzeum, kostol a "Česká dedina" v metro-
pole Cedar Rapids, ktoré sme so záujmom
navštívili.  Práci pre múzeum sa venuje veľa
dobrovoľníkov, väčšinou tých, ktorých pred-
kovia pochádzali z Čiech alebo zo
Slovenska. Väčšina týchto ľudí však už
nepozná jazyk svojich predkov, ale napriek
tomu majú vo svojom múzeu zdokumento-
vanú našu históriu, kultúru i ľudové tradície.
Treba spomenúť, že dobrovoľnosť
Američanov vyrastala z hrdosti a záujmu
podieľať sa na veciach verejných bez náro-
ku na akýkoľvek honorár. V prípade, že
občanov niečo trápilo - neprizerali sa mlčky
na situáciu, ale v prvom rade sa snažili riešiť
problém sami. Presne tak aj vyrástlo nové
Česko- Slovenské múzeum (ako obyvatelia
Cedar Rapids hrdo hovoria - jediné na
svete). K múzeu patrí i malý obchod, kde si
záujemcovia môžu kúpiť darčekové pred-
mety z Čiech i Slovenska – modranskú kera-
miku, český krištáľ, knihy, výšivky, šúpolien-
ky, hudobné nosiče a veľa iných predmetov.
Všetci sme boli skutočne nadšení, že sme
našli kúsok Slovenska a Čiech i v USA. 

Pred plánovaným odchodom do
Washingtonu sme sa venovali práci na pro-
jektoch, na ktoré každé zúčastnené mesto
získalo grant 3 000 USD, a ktoré prispejú
k posilneniu participácie občanov a k rozvo-
ju ekonomiky mesta. Pre naše mesto sme
navrhli projekt zvýšenia atraktivity mesta
pre zahraničných investorov, turistov, ako
i samotných občanov a to prostredníctvom
upgradu internetovej stránky mesta.
Internetová stránka bude na základe požia-
daviek a návrhov občanov, miestnych pod-
nikateľov, ako aj potrieb zahraničných
investorov upravená a doplnená o aktuálne
informácie.  Zároveň bude web stránka pre-
ložená do anglického i nemeckého jazyka,
aby sa stala prístupnou i pre návštevníkov
našej stránky zo zahraničia.  Nakoľko cie-
ľom projektu je čo najširšie zapojenie a pria-
my kontakt občanov s predstaviteľmi samo-
správy, budú vytvorené i tzv. chatovacie
miestnosti, kde záujemcovia budú mať mož-

nosť v určenom čase komunikovať on-line
s vedením mesta i sami medzi sebou a tak
dať najavo svoje názory a návrhy na dianie
v meste. Realizácia projektu potrvá do
konca tohto roka a jeho súčasťou je i návšte-
va amerických partnerov z Iowy v Lučenci,
Piešťanoch i v Senici (3. mája), počas ktorej
sa oboznámia s fungovaním samosprávy
u nás, prekonzultujú detaily navrhovaného
projektu a navštívia prevádzku spoločnosti
Delphi Automotive Systems v Senici.

Celý náš pobyt vyvrcholil návštevou
Washingtonu D.C., kde bol naplánovaný
taktiež veľmi bohatý program. Okrem dis-
kusií s predstaviteľmi vládnych inštitúcií
o štruktúre vlády v USA a jej spolupráci so
samosprávami sme absolvovali i prezentá-
cie našich projektových zámerov a nemohli
sme vynechať ani návštevu nášho veľvysla-
nectva v USA, ktoré sídli v novopostavenej,
architektonicky veľmi zaujímavej budove
v diplomatickej štvrti mesta, kde sme využili
možnosť propagácie Senice. Napriek stále
trvajúcim bezpečnostným opatreniam sme
si odniesli z hlavného mesta USA i z celého
pobytu príjemné spomienky a užitočné skú-
senosti.
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Pracovníci MsÚ v Senici Ing. Mgr. Miriam
Chropovská  a dipl. Ing. arch. Pavol Mikulí-
ček (vpravo) s Jeffom Schottom, predno-
stom mestského úradu v Marione. 

Veľká cena Demy
(dokončenie zo str. 1)

Na trati cross country sa vystriedajú prete-
kári vo viacerých vekových kategóriách: do 6
rokov (600 m), 7-8 roční (1 200 m), 9-10 roční
(2 500 m ), mladší žiaci (3 000 m), starší žiaci
(5 000), dorast (6 000), juniori (7 000).
Popoludní o 14. hod. sa na trať postavia V.I.P.
pretekári, potom kategória HOBBY a napo-
kon DEMÁCI. O 16.30 hod. bude slávnostné
vyhlásenie výsledkov.   

Pri prezentácii pretekárov  v Dome kultú-
ry od 9. do 11. hod. je treba sa preukázať
platným preukazom poistenca! Pretekárov
mladších ako 18 rokov prihlasuje dospelá
osoba. Štart aj cieľ pretekov je na Námestí
oslobodenia. Štartovné pre V.I.P. je 1 000 Sk,
ktoré bude použité na rozvoj mládežníckej
cyklistiky. Ostatné kategórie štartujú bez
poplatku. 

(�
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Mozaika z mesta

�;���� -  Pracovné stretnutie so zástupcami
HC Senica – o senickom hokeji
a financiách

������ - Stretnutie s predsedami politic-
kých strán v Senici

������ -  Rokovanie mestského zastupiteľstva
������ -  Pracovné rokovanie s konateľmi

Službytu Senica
-  Otvorenie novej kuchyne v Dome

dôchodcov
������ -  Otvorenie Senického kľúčika
������ -  Pracovné stretnutie s vedúcimi

oddelení MsÚ  o rozpočte mesta
na tento rok

����� -  Pracovné rokovanie s Ing. arch.
Marcelou Masarykovou, spraco-
vateľkou ekonomizácie údržby
zelene v Senici o využití plochy
starého cintorína v Sotine

-  Problematika parkovania v okolí
hotela Branč, Tatrabanky a MsKS
- stretnutie s Mgr. Romanom Šedi-
vým, riaditeľom SOU Senica,
Mgr. Milanom Jakubáčom, riadi-
teľom MsKS a Ing. Vladimírom
Búzkom, riaditeľom Tatrabanky
Senica

����� - Veľvyslanectvo USA v SR - stret-
nutie ohľadom pracovnej cesty do
USA

- Pracovné stretnutie s obyvateľmi
Kolónie - výstavba bytov pre
mladé rodiny

:���� -  Pracovné stretnutie s predstavi-
teľmi firmy DDK 

- Bratislava - Diskusné fórum na
tému Plnenie vládneho programu
a tvorba podnikateľského prostre-
dia

������ -  Rokovanie mestskej rady
������ . ���� pracovná návšteva pri-

mátora v USA

Aktivity radnice Na obchodnej akadémii
za čali maturity
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Škola kladie veľký dôraz na komplexnosť
využitia vedomostí z ekonomických pred-
metov pomocou počítačovej techniky a to
správneho zaúčtovania jednotlivých účtov-
ných prípadov do denníka cez zostavenie
účtu ziskov a strát pred zdanením, výpočet
dane z príjmov právnických osôb za podnik,
za bežnú a mimoriadnu činnosť, po vyplne-
nie daňového priznania pre daň z príjmov
právnických osôb až po vytlačenie účtu zis-
kov a strát a konečného účtu súvahového po
zdanení v účtovnom programe Pacioli s vypl-
nením výkazov účtovnej závierky. V odbore
cestovný ruch je súčasťou práce vyhotove-
nie ponuky zájazdov alebo rekreačných
pobytov, itinerára, cenovej kalkulácie a pod.

Od minulého školského roku sme zavied-
li pri praktickej odbornej maturitnej skúške
použitie PC tak, že každý študent má svoje
počítačové pracovisko. Tento spôsob sa nám
osvedčil, preto sme ho použili aj v tomto
školskom roku.

Dôraz na cudzie jazyky sme vyjadrili úlo-
hami z cudzojazyčnej korešpondencie na
obidvoch odboroch, napr. vybavenie rekla-
mácie od zahraničného odberateľa, objed-
návky alebo zmluvy so zahraničným partne-
rom, žiadosť do zamestnania so životopisom
v anglickom alebo nemeckom jazyku
a podobne.

Mnohé skúsenosti získali študenti na eko-

Klub priateľov heligónky

Láska k ľudovému nástroju
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Práve tomuto kúzlu prepadli členovia nového kolektívu MsKS
Senica a je ním  Klub priateľov heligónky. Vznikol na stretnutí heli-
gónkarov v Kunove  18. augusta minulého  roka. Iniciátorom tohto
stretnutia bol rodák z Kunova, veľký obdivovateľ tohto nástroja a vše-
stranný hudobník  Mgr. Pavol Grimm.

Na jeho popud klub vznikol a jeho členovia sa dohodli na kon-
krétnej spolupráci. Prvé stretnutie klubu sa uskutočnilo v Dome kul-
túry Senica 1. decembra 2001 a odvtedy sa pravidelne jedenkrát do
mesiaca schádzajú na spoločných  nácvikoch.  

Pri založení mal klub 10 členov a ich  počet sa odvtedy  rozrástol
na 18. Členovia pochádzajú nielen z nášho mesta, ale aj napríklad
z Holíča, Borského Mikuláša, Častkova, Prietrže, Rybiek a Jablonice.
Ich cieľom je nielen  stretávať sa a zdokonaľovať  v hre na tomto
nástroji, ale aj v budúcnosti pri rôznych podujatiach v našom  meste,
aj v blízkom okolí  prezentovať sa s krásnymi ľudovými pesničkami
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nomických cvičeniach, vo fiktívnych cvič-
ných firmách a v medzinárodných projek-
toch Baťa Junior Achievement a Comenius.
Reprezentovali našu školu a SR na viacerých
medzinárodných súťažiach v Rakúsku, Čes-
kej republike, Kanade, Taliansku, Poľsku a vo
Francúzsku. Posledný úspech zaznamenali
v Prahe, kde získali študenti 4.B a 3.B triedy
pod vedením Ing. Viery Kaščákovej a Ing.
Branislava Černeka 3. miesto v Medzinárod-
nej súťaži cvičných firiem 2002 spomedzi 80
škôl zo 4 európskych krajín.

Uvedomujeme si súčasnú orientáciu eko-
nomiky, a tým aj požiadavky firiem na
zamestnancov na ovládanie cudzích jazy-
kov, samostatnosť a kreatívnosť. Veríme, že
naši absolventi budú dobre pripravení do
administratívnej aj podnikateľskej praxe.

Prajeme našim maturantom, aby aj ústne
maturitné skúšky v máji zvládli čo najlepšie
a aby našli v živote uplatnenie.
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v hre na ich obľúbenom a takmer zabudnutom hudobnom nástroji.
Všetci členovia radi privítajú medzi sebou i ďalších priateľov heligón-
ky, ktorí sa chcú naučiť hrať alebo zdokonaliť v hre.

Cieľom všetkých členov Klubu priateľov heligónky je, aby našli svo-
jich nástupcov, a aby heligónka prežila aj tretie tisícročie.

Prípadní záujemcovia o členstvo v klube sa môžu informovať pria-
mo na č. t.  0905 130 867 - Mgr. P. Grimm, alebo na č. t. 034/651 2301
kl. 14 - MsKS.                                                                                  
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Stalo sa viac nehôd 
„V Senickom okrese sa za prvé tri mesiace

tohto roku stalo 112 dopravných nehôd,
o 14 viac ako v rovnakom   období minulého
roka. Zahynuli pri nich traja ľudia, sedem
bolo ťažko a 16 ľahko zranených. Narasta-
nie počtu dopravných nehôd má dlhodobejší
trend," konštatoval riaditeľ ODI npor. Bc.
Marek Mach. V meste Senica sa stalo v tomto
období 26 nehôd, čo je o 9 viac ako v porov-
nateľnom období vlaňajška. Porušenie
základných povinností vodiča, nesprávny
spôsob jazdy, neprimeraná rýchlosť sú najča-
stejšími príčinami havárií. Najviac nehôd sa
stalo v čase medzi 6. a 12. hod., o desať
menej sa stalo medzi 12. a 18. hod. Policajti
zaznamenali alkohol pri   siedmich neho-
dách. Špecifikum Senického okresu je, že
viac nehôd spôsobili vodiči pochádzajúci
z iných  okresov a cudzinci, ako domáci.
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40 rokov organizovaného záhradkárčenia
Po práci aj 

ko�tovka destilátov
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Ovocinárska tradícia má v Kunove veľmi
hlboké korene, o čom svedčia staré ovocné
stromy, ako mohutné orechy, hrušky a lipy.
Ovocná škôlka „panšula", kde sa učili štepiť,
sa zmenila na lúku. Ovocinári v Kunove sa
oficiálne združili za účelom spoločného
nakupovania nových odrôd jabloní v roku
1962. Toho roku  si pripomíname 40-ročné
jubileum organizácie. Zakladateľov bolo 13,
z ktorých  žijú už len traja. V ďalších rokoch
členov pribúdalo: r. 1963-7, r. 1964-7, r.
1965-2, r. 1967-10. Postupným nárastom
v roku 1982 bolo zaregistrovaných 39 čle-
nov. Členská základňa bola pomerne mladá
a tak sa darilo usporiadať za rok dva zájaz-
dy, organizovať oberačkové zábavy, vysá-
dzať ročne 50-70 stromčekov a kríkov, vysa-
diť a starať sa o parčík v strede dediny. 

V posledných rokoch sa viacerí vzdali
členstva. Teraz sme prijali  aj niekoľko mlad-
ších členov, ktorí sa chcú odborne vzdelávať
a vymieňať si skúsenosti. Momentálne
máme 40 členov s prevahou dôchodcov
nad 70 rokov. Prísť na členskú schôdzu
nepovažujú za povinnosť, ale majú radosť
zo stretnutia s priateľmi. Do programu
schôdze sme už štvrtý rok zaradili  degustá-
ciu ovocných destilátov. Tohto roku prítom-
ní hodnotili 17 vzoriek a najvyššie bol hod-
notený destilát z durandzií z roku 2001
pestovateľa J. Hyžu. 
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- navštíviť zakladajúcich členov Pavla Havla,

Pavla Podmajerského, Martina Filípka
a predsedu Kamila Hrušku

- získavať  členov, hlavne spomedzi  nových
obyvateľov

- zabezpečovať pre členov záhradkárske
potreby 

- pripraviť vzorky na jesennú výstavu v So-
botišti
Úlohy pomerne skromné, ale všetci akosi

cítime, že organizáciu pridomových záhrad-
károv treba udržať. Prichádzajú nové odro-
dy, nové smery v ovocinárstve, treba využí-
vať skúsenosti starších záhradkárov, ale hlav-
ne stále sa vzdelávať. 

�����J����������
	
�/��/���"���MI�!MM

Zdravotnícke okienko

Reuma - spolo čníčka
na celý život

Ľudia postihnutí reumatickými choroba-
mi tvoria najväčšiu skupinu dlhodobo chro-
nicky chorých. Reumatizmus postihuje cho-
rého vo všetkých oblastiach života.
Predstavuje nielen závažný zdravotný pro-
blém, ale má aj sociálny a ekonomický
vplyv na rodinu, priateľov, zamestnávateľov
a celú spoločnosť. Aj preto je dôležité, aby
sa otvorene hovorilo o problémoch reuma-
tikov. Dnes je už aj u nás  vidieť na uliciach
ľudí s barlami, na vozíčkoch, ktorí majú
bežné existenčné starosti ako všetci, ale ich
život je ešte o niečo ťažší. Je preto priro-
dzené, že vznikla organizácia, ktorá chce
prispieť k riešeniu ich problémov. V tomto
roku si pripomenieme už 12. výročie aktív-
nej činnosti Ligy proti reumatizmu na
Slovensku (LPR).

LPR je pomocná a svojpomocná dobro-
voľná neprofesionálna organizácia, zdru-
žujúca svojich členov, ktorí sa aktívne podi-
eľajú na zlepšení starostlivosti o reumati-
kov. Liga je nezávislým občianskym zdru-
žením s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Poslaním a úlohou LPR je najmä organi-
zovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú
a môžu pomôcť. Chceme oboznamovať
verejnosť s problematikou reumatických
ochorení a usilovať sa o zlepšenie zdravot-
nej a sociálnej starostlivosti o reumatikov.
LPR sa snaží presadzovať sústavné zvyšo-
vanie odbornosti v reumatológii. Rozširuje
kontakty so sociálnymi a národnými ligami
podobného zamerania na celom svete.

LPR poskytuje svojim členom poradens-
kú činnosť vo veciach zdravotných a so-
ciálnych, organizuje kurzy so zdravotnou
a sociálnou tematikou. Obľúbené sú spolo-
čenské, kultúrne a športové podujatia,
ktoré si pre svojich členov organizujú miest-
ne pobočky. Zo strany členov je stále naj-
väčší záujem o rekondično-redukačné
pobyty. Prostriedky na ne sa získavajú
čoraz ťažšie z dôvodu zdravotníckeho cha-
rakteru našej organizácie. Administratíva,
ktorá rozhoduje o pridelení grantov, často
nedokáže dostatočne zhodnotiť sociálny
význam týchto zdravotne orientovaných
rekondícií. Ľudia, ktorí sú pre svoju nepo-
hyblivosť odsúdení na sociálnu izoláciu
a neraz rezignujú na svoju budúcnosť, sa
pomocou absolvovaných rekondícií vra-
cajú späť do aktívneho života.  

V rámci svojej edičnej činnosti LPR
vydáva dvakrát do roka časopis Informačný
bulletin. Členovia LPR ho dostávajú zdar-
ma. Okrem toho však  liga vydáva letáky,
brožúrky, knihy poskytujúce praktickú
orientáciu pri liečbe a prevencii jednotli-
vých reumatických chorôb.

Pred rokom 1989 nebolo u nás žiaduce
zakladať charitatívne organizácie, ale
podobné tendencie a potreby sa datujú už
od roku 1924. Prvá kampaň proti reumatiz-
mu začala už v bývalom Československu.
Na jar v roku 1926 sa na území piešťans-
kých liečebných kúpeľov vo vtedajšom
hoteli Royal konal kongres Medzinárodnej

spoločnosti lekárskej hydrológie, ktorej
tajomníkom bol Jan van Bremen. Tento
mladý holandský lekár navrhol zakladajúcej
schôdzi reumatologickej komisie ustanove-
nie samostatného výboru pre reumatoló-
giu, z ktorého o dva roky neskôr vznikla
nezávislá  Medzinárodná liga proti reuma-
tizmu. 

V roku 1990 vznikla Liga proti reumatiz-
mu na Slovensku, a to po vzájomnej dohode
z iniciatívy zamestnancov a pacientov vyso-
košpecializovaného odborného ústavu reu-
matických chorôb v Piešťanoch. V súčasnos-
ti má LPR asi 3 000 členov. Vo väčších
mestách, kde je väčšia koncentrácia reuma-
ticky chorých obyvateľov, fungujú miestne
pobočky ligy. Koncom minulého roka vznik-
la už 15. miestna pobočka LPR.

V roku 1998 vznikla pri Lige Sekcia mla-
dých reumatikov, ktorá sa hlavne venuje
mladšej generácii reumatikov, ich špecific-
kým problémom a potrebám. Svojou čin-
nosťou oslovuje pacientov do 35 rokov
a tiež deti a ich rodičov, ktoré už v útlom
veku poznajú nepríjemné stránky reumatic-
kého ochorenia. Bližšie informácie o práci
mladých reumatikov sa môžete dozvedieť
na t.č. 0905 445 582, e-mail: jc@in.slova-
net.sk.

Ľuďom, ktorí sa rozhodli venovať svoju
priazeň a voľný čas boju s reumatizmom,
sa podarilo vybudovať  občianske združe-
nie s modernou infraštruktúrou , ktoré chce
držať krok so svetovou reumatológiou. LPR
je členom  Slovenskej humanitnej rady,
Európskej ligy proti reumatizmu
a Medzinárodnej organizácie mladých reu-
matikov  (IOYR) , spolupracuje s inými
neziskovými organizáciami 3. sektora.

Za touto zmysluplnou prácou treba vidi-
eť činy, nielen slová. O LPR sa môžete
dozvedieť viac aj prostredníctvom interne-
tu na www.rheuma.sk alebo adrese
VOÚRCH - sekretariát LPR, Nábrežie I.
Krasku 4, 921 01 Piešťany. Občianske zdru-
ženie Liga proti reumatizmu na Slovensku
je oprávnenou registrovanou organizáciou,
ktorá môže očakávať podporu svojej širo-
kej verejnosti formou dobrovoľného roz-
hodnutia občana-platiteľa  dane, poukázať
1% zo svojej dane v prospech neziskovej
organizácie. 

Prajeme vám, aby ste po vašom rozhod-
nutí mali dobrý pocit, že ste podporili
dobrú myšlienku a tým pomohli niekomu,
kto práve prežíva boj s nepríjemným
a zdĺhavým ochorením, akým reuma je.
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Senica - moje mesto
Súťaž Senica - moje mesto vyhlásil MO

Matice slovenskej v spolupráci so
Záhorskou knižnicou. V marci boli školské
kolá na troch ZŠ a 8-ročnom gymnáziu.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 23. apríla
v Múzeu L. Novomeského. Celkom bolo
do súťaže zapojených 630 žiakov. V mest-
skom kole, ktoré sa uskutoční 23. mája
v Dome kultúry, budú súťažiť štyri družs-
tvá.
Vyhodnotenie 7. ročníka vlastivednej
súťaže 
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I. kategória: Pavol Nečas
(5.-6. ročník) Barbora Majkútová

Patrik Petráš
II. kategória: Natália Štefková
(7.-8. ročník) Petra Fančovičová

Jozef Horňák
Celkom sa zapojilo 120 žiakov.
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I. kategória: Karol Kovačič
(5.-6. ročník) Hana Mičová

Martin Demko
II. kategória: Tomáš Hurban
(7.-8. ročník) Július Bílik

Michal Závodný
Celkom sa zapojilo 250 žiakov.
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I. kategória: Petra Grimmová
(5.-6. ročník) Marietta Potočárová

Lucia Mocková
II. kategória: Simona Pomorská
(7.-8. ročník) Peter Gajar

Libor Marko
Celkom sa zapojilo 200 žiakov.
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I. kategória: Peter Siwiec
(5.-6. ročník) Zuzana Šajánková

Dominika Vaculová
II. kategória: Mária Hessková
(7.-8. ročník) Milada Šalamúnová

Ivan Štefek
Celkom sa zapojilo 60 žiakov. 
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75. výročie vyhlásenia Panny
Márie za patrónku Slovenska

Svätodušné sviatky sú spojené v naj-
mladšom meste Senického okresu s nára-
stom návštevníkov. Tamojšia národná kul-
túrna pamiatka - Bazilika Sedembolestnej
Panny Márie, pútnické miesto už od roku
1564, sa vtedy stáva cieľom ciest veria-
cich, ktorí tam prichádzajú hľadať
duchovnú obrodu a povzbudenie. Tohto
roku si zároveň pripomíname 75. výročie
významnej udalosti so šaštínskym chrá-
mom spojenej - vyhlásenia
Sedembolestnej Panny Márie za
PATRÓNKU SLOVENSKA. Aká je história
tamojšieho chrámu, kým získal také výni-
močné postavenie v dejinách slovenské-
ho národa?

V roku 1564 dala Angelika Bakičová,
manželka Imricha Czobora II., zemepána
a zástupcu uhorského palatína, v Šaštíne
vyhotoviť neznámemu majstrovi drevenú
sošku Sedembolestnej Panny Márie
z vďaky za vypočutie a pomoc.  Sochu
vystavil na podstavec k verejnej úcte.
Keďže k soche prichádzali veriaci z blíz-
keho i širokého okolia - a to najmä v obdo-
bí mariánskych sviatkov, Czoborovci sa
rozhodli vybudovať pre ňu dôstojnejšie
miesto - trojbokú kaplnku. Tá stojí v Šaští-
ne dodnes.

V roku 1732 na základe kanonického
vyšetrovania a potvrdenia dekrétom
pápeža Urbana VIII. za účasti mnohých
duchovných a pútnikov bola socha Panny
Márie šaštínskej uznaná za milostivú
a bola povolená verejná úcta k nej. Svoje
dôstojné miesto však našla až v r. 1764,
kedy  za účasti ostrihomského arcibiskupa
Barkóczyho, cisárovnej Márie Terézie
a cisára Františka Lotrinského bol v Šaští-
ne posvätený nový chrám a socha bola
prenesená na jeho hlavný oltár. 8. sep-
tembra 1864 pri príležitosti 300. výročia
uctievania sochy Sedembolestnej v Šaští-
ne ostrihomský arcibiskup kardinál Ján
Scitovský korunoval za účasti 300
duchovných a viac ako 120 tisíc pútnikov
sochu zlatými korunkami, ktoré posvätil
pápež Pius IX.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie -
15. september, patrí na Slovensku k najuc-
tievanejším. Svedčí o tom viac ako 45
kostolov a kaplniek je na Slovensku
zasvätených práve matke Sedembolest-
nej. Za celocirkevný tento sviatok ustano-
vil už v 18. storočí pápež Benedikt XIII. Po
vzniku Československej republiky v roku
1918 sa začali ozývať hlasy, aby
Sedembolestná Panna Mária bola úradne
vyhlásená za patrónku Slovenska.
Mnohým prosbám a žiadostiam vyhovela
sv. stolica v Ríme 22. 4. 1927, keď dekré-
tom pápeža Pia XI. "Celebre apud
Slavacam gentem" bola oficiálne
Sedembolestná Panna Mária vyhlásená za
patrónku Slovenska. Začína slovami:
"Slávna u slovenského národa stojí sväty-
ňa v Šaštíne, na území Apoštolskej admi-

nistratúry Trnavskej, ku cti Preblahosla-
venej Panny Márie Bolestnej. Svätyňu túto
už vyše dvesto rokov vyhľadávajú veriaci
pre nespočetné milosti ..."

Mesiac po zverejnení dekrétu bola
v šaštínskom chráme osadená pamätná
tabuľa zhotovená podľa návrhu Dr.
Ferdinanda Jurigu a vyhotovená sochá-
rom Alojzom Rigerom. Treba ešte pripo-
menúť, že v r. 1964 pápež Pavol VI. pri prí-
ležitosti 400. výročia uctievania sochy
povýšil svätyňu Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne na Baziliku minor.

Tohtoročná Svätodušná púť do národ-
nej Bazilky Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne bude na programe v sobotu
a v nedeľu, 18. a 19. mája. Pontifikálnu
svätú omšu bude v nedeľu predpoludním
celebrovať arcibiskup Bratislavsko-
Trnavskej arcidiecézy Ján Sokol.
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Príprava na leto v plnom prúde
Topole nahradia iné stromy
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S prípravnými prácami sa začalo už
v marci. Na letnom kúpalisku sa začalo
s opravou a výmenou prívodového deravého
potrubia, opravujú sa zariadenia filtračnej sta-
nice, sociálne zariadenia, šatne. Boli vyreza-
né topole, ktoré znečisťovali odpočinkové
plochy a bazén. Namiesto topoľov budú
vysadené nové stromy a kríky. Upravený
bude tiež povrch okolo bazéna – brodiace
žľaby budú nahradené vybetónovaným povr-
chom. Ako každoročne bude natretý bazén,
aby bol v súlade s hygienickou normou.

Na stredisku plaváreň boli orezané stro-
my, upravuje sa a čistí terén a odpočinkové
plochy, opravujú sa lehátka a detský areál.

Na stredisku Kunovská priehrada sa upra-
vuje terén viacúčelového športovo-rekreač-
ného areálu a okolie bufetu. Začalo sa
s opravami v lodenici, s čistením, hrabaním
a kosením v celej rekreačnej oblasti. Na uby-
tovacom zariadení sa vykonávajú maliarske,
údržbárske práce, bola opravená  strecha na
turistickej ubytovni.  

Vyťaženosť turistickej ubytovne a cha-
tiek OKAL počas LTS je zatiaľ 60 percentná.
Záujemcovia o strávenie dovolenky na
Kunovskej priehrade sa môžu informovať na
voľné termíny v informačnej kancelárii
INFOSEN (autobusová stanica, Senica, t.č.
651 6458). Stredisko Infosen začalo od 1.
apríla  poskytovať novú službu – uschovávať
batožiny na autobusovej stanici. Počas let-
ných prázdnin  od 1. 7. do  31. 8.  bude pre-
dĺžená prevádzka v sobotu a bude otvorené
aj v nedeľu. 
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E�te veľa tvorivých nápadov 
Inžinierku J��@�.

��� �������'� (na
foto) všetci  poznajú
ako naslovovzatú
odborníčku, veď celý
svoj doterajší  život
venovala záhradkár-
čeniu či už v praktic-
kej alebo teoretickej
rovine na rôznych
úrovniach. Každému,

kto sa na ňu obráti, rada a ochotne
pomôže. Skúseností  má neúrekom, preto
je aj  oporou našej organizácie či už po
stránke odbornej alebo ľudskej.  Obetavo
a nezištne venuje svoj čas  druhým,  jej  prí-
stup k povinnostiam slúži ako príklad pre
iných. Mnohí ju poznajú ako vynikajúcu
aranžérku kvetín,  začo dostala mnohé oce-
nenia na rôznych súťažiach.  Je známa svo-
jimi aktivitami aj v SČK a Matici slovenskej.
Jej významné životné jubileum, ktorého sa
dožíva 11. mája, chceme využiť na poďako-
vanie našej predsedníčke a želanie veľa
zdravia, šťastia a optimizmu.  

7��������MI�!MM�� ������
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Ako nebyť okradnutý na cestách
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Mestská polícia ZASAHOVALA
?�,"�/$����� B� $�(����� ��� Na Ulici J.

Kráľa  pristavil 10. apríla v popoludňajších
hodinách občan hliadku MsP, ktorej ozná-
mil, že mu pred chvíľou neznámy chlapec
poškriabal mincou auto. Šetrením bola
zistená totožnosť  maloletého, ktorý okrem
spomínaného  poškriabal ešte ďalšie zapar-
kované auto.  Prípad rieši MsP.

����/��� ��� ����
�5L Krátko pred polno-
cou 12. apríla prijali na dispečingu MsP
telefonát od občana zo sídliska Sotina, že
nejaký muž rozbil  sklá na vchodových
dverách činžiaku. Povedal tiež miesto, kde
hliadka podozrivého aj našla. Dotyčný sa
k činu priznal a po zistení výšky spôsobenej
škody prípad dorieši MsP. 

* 0
�@��� ��� 	���#�&��+� O štvrtej hodi-
ne rannej 13. apríla prijali na dispečingu
MsP oznámenie, že na Štefánikovej ulici
z baru v budove Sokolovne vychádza
nadmerný hluk.  Zodpovedný vedúci baru
nedodržal záverečnú  hodinu. Na výzvu
hliadky nereagoval a odmietol preukázať
svoju totožnosť, pričom používal hanlivé
výrazy a vyhrážky na adresu policajtov.
Hliadka MsP dotyčného predviedla na
zistenie totožnosti a prípad je zatiaľ v rieše-
ní MsP (podozrenie  z porušení viacerých
ustanovení zákonov). 

Veľké mestá a turistické centrá patria
z tohto hľadiska medzi najhoršie.
Nebezpečie je takisto väčšie pri "presu-
noch", teda pri cestovaní. Príručnú batoži-
nu si pri opúšťaní autobusu berte so sebou
a v noci ju majte na kolenách alebo na
zemi, popruh ruksaka omotaný o nohu
alebo ruku. Pri cestovaní vlakom je rozum-
né si zamknúť ruksak o policu, ak máte
kupé  treba ho poriadne zaistiť. 

Nebezpečie krádeže, najmä vreckárov,
sa zvyšuje na miestach, kde sa vyskytuje tla-
čenica. Je to hlavne v autobusoch a na pre-
plnených trhoch. Na takýchto miestach si
držte cennosti radšej priamo na tele, a nie
vo vrecku alebo taške. Často sa kradne tak,
že zlodej britvou prereže ruksak alebo
odev a cennosť odtiaľ vytiahne. Môžete sa
tomu brániť tak, že ak máte so sebou malý
ruksak, nenasadíte si ho na chrbát, ale na
hruď, takže ho máte pred očami.
Spomínaná britva sa tiež s úspechom pou-
žíva na fotoaparáty hompáľajúce sa na
remienku na pleci. Zlodej ho môže ľahko
"odfiknúť" a zmiznúť s ním v dave. 

Vyhnite sa okázalostiam! Na cesty si
radšej neberte drahé šperky a hodinky.
Fotoaparát noste radšej v starom chlebníku
ako v parádnej brašni. Keď sa vám niekto
ponúkne, že vás odfotografuje, dajte pozor,
aby vám aj s foťákom neutiekol. 

V peňaženke noste iba dennú hotovosť.
Väčšie peniaze vyťahujte na svetlo božie
s opatrnosťou, aby vám ich z ruky nejaký
ich ctiteľ promptne nevytrhol. Nepod-
ceňujte tieto situácie! 

Radšej sa vyhýbajte tmavým uličkám
a prechádzkam po zotmení v opustených
častiach mesta, najmä ak ste sám alebo
v málopočetnej skupine. Ak stretnete nie-
koho veľmi príjemného, snažte sa troška si
ho preveriť. Môže to byť zlodej. Zlodeji
často pracujú v pároch tak, že jeden odláka
vašu pozornosť a druhý vykoná akciu. 

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

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

Ďalšou kapitolou nebezpečí, už podstat-
ne menších, sú stretnutia s vojskom a polí-
ciou. Dajte pozor, aby ste ani náhodou nefo-
tografovali vojenské objekty alebo iné budo-
vy, či miesta strategického významu.
Dvojnásobne to platí pri hraniciach v oblas-
tiach, kde je napätá politická situácia. 

Pri návšteve dedín, alebo vidieckych
oblastí sú veľkou nepríjemnosťou neuviaza-
ní psi, ktorí zvyknú vybehnúť z vrát okolitých
domov a neraz zaútočiť na okoloidúceho.
Pri pohybe v takýchto miestach sa vyzbrojte
na podobné stretnutia palicou alebo hrsťou
kameňov. Pri spomínanej situácií sa snažte
psovi nevenovať veľkú pozornosť a správať
sa pokojne, zbrane použite, až keď je jasné,
že pes myslí útok naozaj vážne. 

Zima je nenávratne preč a začíname rozmýšľať, kde sa
vyberieme na dovolenku v teplých letných mesiacoch

Aktuálne o kriminalite
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Senici upozorňuje všetkých užívateľov
internetu na nové informácie, ktoré bude
pravidelne uverejňovať na internetovej
stránke mesta Senica www.senica.sk.
Informácie sa týkajú aktuálnej štatistiky
o dopravnej nehodovosti v okrese Senica,
vývoja kriminality na teritóriu okresu
a vyhodnotenia monitoringu názorov verej-
nosti na prácu polície. Okrem toho na strán-
ke MV SR, na ktorú je tu uverejnený odkaz,
môžete nájsť všetky potrebné informácie
napríklad  k vybaveniu rôznych dokladov. 

I6�?M�� !���#�

Presta ňte faj čiť
a vyhrajte

Medzinárodná súťaž R���� S� T�� -
Prestaň a vyhraj je úspešným programom
pre zanechanie fajčenia, ktorého cieľom je
vyzvať ľudí, aby prestali fajčiť s pozitívnou
motiváciou. Slovensko sa doteraz zúčast-
nilo všetkých štyroch ročníkov a v roku
2000 vecné ceny vyhrali jedna fajčiarka zo
Senice a druhá zo Šaštína-Stráží.

Prihlášky do piateho ročníka treba
poslať  do 2. mája na adresu Štátny zdra-
votný ústav, Kolónia 557, 905 01 Senica.
Kritériom pre účasť v súťaži je dosiahnutý
vek 18 rokov a účastník musí byť denný
fajčiar, teda vyfajčí minimálne 1 cigaretu
denne v dobe fajčenia minimálne 1 rok
pred súťažou.  Súťažiaci musí  dodržať
zásadnú požiadavku – nefajčiť od 2. do
29. mája t.r. 

Prihláška musí obsahovať tieto základ-
né informácie: meno, dátum narodenia,
povolanie, adresa, telefónne číslo, počet
cigariet vyfajčených  denne do začiatku
súťaže, počet predchádzajúcich pokusov
skončiť s fajčením, počet rokov fajčenia,
meno a adresa svedkov, ktorí budú ochot-
ní potvrdiť pravdivosť údajov, údaje
o predchádzajúcej  fajčiarskej anamnéze
a tiež údaje o tom, že účastník počas súťa-
že bude  dodržiavať pravidlá a nefajčiť. Na
písomnej prihláške by mali byť podpisy
účastníka ako aj svedka.   

Abstinencia fajčenia bude potvrdená
samotným účastníkom, svedkami a tiež
testami. Na účastníkov súťaže čakajú
národné a medzinárodné ceny.
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Mozaika z mesta

Malé zamyslenie
Dnešná mladá generácia je hodnotená

rôznymi prívlastkami - pozitívnymi i negatív-
nymi. My starší ľudia sa veľakrát nevieme
vcítiť do ich pozícií, pretože sme zaťažovaní
úplne inými pracovnými i súkromnými pro-
cesmi a zabúdame, že aj my sme mali svoje
mladícke problémy, s ktorými sme sa museli
popasovať. Tí, ktorí mali a majú to šťastie, že
stoja pri nich rodičia ochotní pomáhať,
usmerňovať, radiť a riešiť ich problémy sú vo
výhode. Sú však aj deti, ktorých rodičia
uprednostňujú svoje záujmy a deti sú veľa-
krát odstrkované, a preto niet divu, že v tak
ťažkej dobe, v ktorej žijeme, sa mnohí dostá-
vajú do ťažkostí, s ktorými sa veľmi ťažko
vysporadúvajú. Sú však aj príkladné vzťahy
medzi deťmi a rodičmi, alebo aj medzi sta-
rými (prastarými) rodičmi a deťmi. Takýto
vzťah vyjadruje aj príspevok s názvom Malý
a veľký kamarát, ktorý sme pre vás vybrali na
základe toho, že autorovi starí rodičia (man-
želia Amenovci) sú Seničania. Článok je zau-
jímavý aj preto, lebo 15-ročný Matúš Kováč
z Nitry tu píše o svojom prastarom otcovi
Jozefovi Jastrabovi a v celoslovenskej literár-
nej súťaži s názvom Dúha, ktorá sa uskutoč-
nila v máji minulého roka v Starej Ľubovni,
získal v danej kategórii hlavnú cenu práve
s týmto príspevkom.
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Malý a ve ľký kamarát
Bol som síce malý, sotva som si vedel

zašnurovať topánky, možno preto som si
radšej obul „čižmáky“. To boli gumáky,
ktoré som si takto svojsky pomenoval.

Pamätám sa, hoci som vedel povedať
iba Macek, namiesto môjho krstného
mena Matúš, na pohľad do skromnej
kuchyne, kde sedeli dvaja ľudia. Moja
mamička ich oslovila starký, starká. Boli
iní, ako moji rodičia. Mali biele vlasy
a obaja sa s úsmevom rozbehli ku mne.
Vtedy som sa držal mamičkiných nôh
a veru, pravdu povediac, trochu som sa
bál. „Takto sa rodí priateľstvo“, povedal
starký a podal mi voňavý koláčik.
Zabudol som na všetky problémy a šľap-
kajúc za starkým som si neustále čosi
džavotal. Veľký dvor, „Ahá!“ ... cicáá, ga-
ga, a jo (havo), pi pi, muc-muc. Moja
pusa sa nezatvorila, lebo starký mi uka-
zoval svoje kráľovstvo. Vedel som, že je
to neskutočne dobrý človiečik, ktorý ma
ani na okamih nespustil z očí. Nádherné
modré oči šibalsky sa usmievajúce, tvár
poznačená miliónami vrások, obočie
biele a vlásky ako dedko - Vševedko.

„Starký“, tak som si ho nazval aj ja,
ako moja mamička, hoci to bol môj pra-
starký.

Dnes som trocha podrástol a pochopil
mnoho vecí. Miesto, kde sedával starký,
je už prázdne. Ďakujem starký, že si mi
dovolil gazdovať na tvojom dvore.
Mama by sa istotne hnevala, keby sa
dozvedela, že som učil lietať kuriatka, že
naháňačku som hrával so zajačikmi, že
s mačičkou som sa skrýval v tráve, že sa
mi občas z mojich rúčok vykotúľali vajíč-
ka, ktoré som zobral sliepočkám. Viem
starký, že si nikdy neprezradil ockovi, že
som sa najradšej čľapotal v tom najväč-
šom blate. Potom si mi pedantne vyumý-
val topánočky. Aj ten skliepok bol fajn.
Síce to, čo si si upil mi veľmi nechutilo,
ale mamina by mi také ochutnať nedala.
Iba ty si mi dovolil mať špinavé ruky, keď
sa kŕmili káčatká. Starká robila dobré
koláčiky, ale pamätáš, ako to chutilo
našej Cicke? Ale sa čudovala koľko ich
dokážem zjesť! Iba ty si starký vedel, že
sa delím s mačičkou. Bol si mojim veľkým
kamarátom a ja tvojim maličkým
„Mackom“. Tu u teba bolo všetko iné,
otvorenejšie, láskavejšie, kľudnejšie.
Teba som vždy dokázal počúvať, lebo si
mi nikdy nič nerozkazoval, a pritom som
vždy všetko spravil, čo bolo treba. Starký,
ako rád spomínam na tvoje rady a sran-
dy, na tvoje pesničky, ktoré si mi spieval.

Tri štvrtiny storočia bol medzi nami
rozdiel. Ale nám to neprekážalo, však?

21. marca ti prinesiem na hrob kvietok
a pospomínam na všetky huncútstva. Ale
neboj sa, viem, že je aj prvý jarný deň, deň
zrodu nových priateľstiev a tajomstiev.
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Výlet do histórie
Medzi najobľú-

benejšie  patrila
v Našej Senici  od
začiatku  rubrika
2�"��������� ��� U ,
kde sa popri stručnej
informácii prezento-
vala udalosť hlavne

fotografiami. Tie nám dnes po rokoch prib-
ližujú tváre mnohých ľudí. Mnohí už medzi
nami nie sú, mnohí  v tom čase len začína-
li svoju pracovnú kariéru a i dnes ich
možno stretnúť plných aktivity. Niektorých
práve v tej oblasti, v ktorej kedysi začínali.
Listovanie starými stránkami vyvolá v člo-
veku mnoho nostalgických spomienok,
mladších upozorní na veci a javy, ktoré  sa
z nášho terajšieho života vytratili. 

Poďme si spolu prečítať niekoľko zaují-
mavostí.
6�"��:;�)�

…Prvý mestský klub mladých sa vydaril.
Nie je len dobrým programom na pozera-
nie, ale aj receptom pre našu mladú gene-
ráciu ako na to. Dozvedieť sa niečo nové,
to bola aj bude jedna z vlastností mladého
človeka. Stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi
z kultúry, športu, politiky, lekárom, právni-
kom, psychológom, s ľuďmi, ktorí v živote
niečo dosiahli.

…V roku 1978 sa v našom meste v akcii
„Z" dobudovala umelá ľadová plocha.
Záujemcov o ľadový hokej spomedzi žia-
kov tunajších ZDŠ bol pomerne veľký. Na
prvý výberový  tréning prišlo 120 žiakov.
6�"��:;�)

… Seničan Ivan Sedlák, študent PdF UK
v Trnave, zabehol v roku 1981 Košický
maratón za 3,46:19 hod.  Dokázal to po
necelých dvoch rokoch tréningu. 

… Kým v roku 1980 sme mali 75 bez-
príspevkových darcov krvi, vlani nám ich
počet stúpol na 152. Je to najväčšia záslu-
ha nášho transfúzneho referenta ZO SČK
Jozefa Kašťáka, ktorý vynakladá všetky
svoje sily a zdravie v prospech  darcovstva
krvi. 

… Okresná správa cestovného ruchu
venuje veľkú pozornosť  rekreačnej oblas-
ti Kunovská  priehrada. V rámci  platených
služieb organizácia dáva k dispozícii
i turistickú ubytovňu s počtom 60 lôžok.
O túto službu javia záujem rekreanti
z iných okresov. Každý má možnosť vyu-
žiť tieto naše zariadenia, kde cena za
osobu a noc je 24 Kčs. 

… Na mestskom národnom výbore
v Senici je konkrétna starostlivosť
o prestárlych spoluobčanov v podstate
realizovaná  najmä poskytovaním rôznych
výpomocí a služieb. Ide o jednorazové
výpomoci, ktorých napríklad v tomto roku
už bolo poskytnutých 347 dôchodcom,
opakujúce sa výpomoci  sa poskytujú 9
dôchodcom. Stravovanie sa uskutočňuje
formou predaja stravných lístkov. Hodnota
jedného obeda  je 9 Kč a dôchodca si platí
podľa sociálnej odkázanosti za jeden
obed od 0,50 do 3 Kč. 

(�


���������
	�

Veľká cena Demy  v predchádzajúcich
ročníkoch prilákala vždy veľa preteká-
rov  i divákov. Foto bar

Trestných č inov pribudlo 
„V porovnaní s prvým štvrťrokom minu-

lého roka sa zvýšil nápad trestných činov
o 209 skutkov, čo predstavuje 60 – per-
centný nárast trestnej činnosti. Tohto roku
sme zaznamenali 530 trestných činov, z kto-
rých bolo objasnených 376. Mierou objas-
nenosti 70,9 percenta  nás to zaraďuje na 1.
miesto v Trnavskom kraji, pričom kraj má
objasnenosť 55,6 percenta," povedal na
stretnutí s novinármi 17. apríla riaditeľ OR
PZ v Senici plk. JUDr. Eduard Šedivý. 

Ako ďalej povedal, v štruktúre trestných
činov má naďalej najväčší podiel majetková
trestná činnosť dosahujúca 57,7 percenta,
nasleduje násilná a ekonomická kriminalita.
V porovnaní s rokom 2001 vzrástol najmä
podiel majetkovej trestnej činnosti o 7,6
percenta. Najväčší podiel na majetkovej
trestnej činnosti z 306 zaznamenaných skut-
kov mali krádeže vlámaním (200). (�
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Schválené na 22. MsZ 21.3.2002 uznesením č.23/02/E/3

�������!"
�D/ 2"�$�����E 
�$	�����V�����"�������V�� ��W

��� 8�A��-�	
�&+ <���� <���� ���4;<
��� 8����$�	
�&�4�$��"�����"�	�+�&��"� ����� ����� ���4��
111 Daň z príjmov fyzických osôb 27422 27163 99,06
112 Daň z príjmov právnických osôb 5300 7111 134,17
��� 8�A�$�+�&��"� ��;�� ��;�� :�4:�
121 Daň z nehnuteľností 22800 21873 95,93
��� 8�+�#��/�����������
 ������@( �<�� ���� :�4��
13301 Za psa 230 216 93,91
13302 Z predaja alkohol. nápojov a tab.výr. 2500 2177 87,08
13306 Za ubyt. kapacity v rekreačných zar. 20 46 230,00
13307 Z reklamy 320 388 121,25
13308 Zo vstupného 10 16 160,00
13309 Za kúpeľný a rekreačný pobyt 10 6 60,00
13310 Za znečisťovanie ovzdušia 60 54 90,00
13313 Za užívanie verejného priestranstva 1500 1431 95,40
��� 8����$�	��@������
�����$�	���������

����%"����������� ���� ��:� ���4��
13402 Cestná daň 4400 5294 120,32
��� ��/�A��-�	
�&+ ����� ����� ���4��
��� ?
�&+ �$�	�/��"��������������+�&��"� ;<�� ;�<� ::4��
21103 Dividendy 0 12
21202 Príjmy z prenajatých pozemkov 8600 8549 99,41
��� 3/+�����
�����������-�	�	�����	���( ���� ���� ���4��
22104 Správne 3230 4416 136,72
22200 Pokuty 162
22300 Ostatné príjmy 30
22304 Zdravotnícke zariadenia obecné 100 123 123,00
��� ��	������-�	
�&+ ���� ����� ��<4��
23101 Príjem z predaja budov 700 700 100,00
23300 Príjem z predaja pozemkov a neh.aktív 7050 10624 150,70
��� 1
�" �$�/�+�'��
��4�	Q@����"����"��/�� ��� ��< �;4<�
242 Z vkladov 320 0 0,00
243 Z účtov finančného hospodárenia 50 106 212,00
�:� ��-���/�A��-�	
�&+ ���<� ��;�� ���4:�
29201 Z prenajatých budov, zariadení a pod. 4000 4276 106,90
29202 Z odvodov PO 7 800 7 934    101,72
29204 Prevod zostatku ZBÚ z r.2000 2743 2743 100,00
29204 Prevod do RF -500 -500 100,00
29204 Prevod do Pro Senica -1490 -1490 100,00
29204 Prevod z fondu rozvoja bývania 9034 9659 106,92
29204 Prevod z rekultivačného fondu 1000 606 60,60
29204 Prevod z cestného fondu 

- zostatok z predchádzajúceho roka 300 165 55,00
29204 Prevod z rezervného fondu 174 174 100,00
29205 Dobropisy 34
29206 Z náhrad poistného 24
29208 Výťažok z lotérií a hier 395
29213 Na podporu zamestnanosti 1793

?
�&+ ��	��� ���<;� ��<��� ��;4��

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2001
Rozpočet mesta pre rok 2001 schválilo mestské zastupiteľstvo

na svojom 14. riadnom zasadnutí 19.12.2000 uznesením
15/00/F/2. Tento rozpočet bol v priebehu roka 7 krát upravovaný,
po čom dosiahli plánované príjmy výšku 107,683 mil., výdavky
104,987 mil. Skutočné príjmy boli 116,310 mil., výdavky 108,998
mil. Na dobrom plnení príjmov sa podieľal najmä predaj pozem-
ku firme LIDL SR za 9 289 600 Sk pod budúci market na autobu-
sovej stanici, vysoký nájom za pozemok firme DDK a vrátenie
vkladu od firmy Kabsen cca 8 mil. Sk. Tieto príjmy boli v tomto
roku výnimočné a v budúcich obdobiach s takouto výškou mesto
rátať už nemôže. Dobré plnenie bolo tiež v daniach z príjmov
právnických osôb, naopak, nebola naplnená daň z nehnuteľností
a miestne poplatky (najmä poplatok z predaja alkoholických
nápojov a poplatok za psa). V rámci správnych poplatkov boli
v minulom roku vydané rozhodnutia pre umiestnenie výherných
prístrojov už pre tento rok, preto tiež mierne stúpli oproti prie-
meru. Na vysokých príjmoch sa podieľal tiež prevod z fondu roz-
voja bývania vo výške 9,659 mil., prevod z rekultivačného fondu
na rekultiváciu skládky Prietrž vo výške 606 000 a príspevok od
štátu na podporu zamestnanosti (verejno-prospešné práce) vo
výške 1,793 mil. Sk. Príjem cestnej dane bol vo výške 5,294 mil.
oproti očakávanej 4,4 mil. Sk.

Rokovanie o výsledkoch hospodárenia za rok 2001 bolo pred-
metom 22. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 21.3.
2002. Mestské zastupiteľstvo uznesením 23/02/E/2 schválilo
účtovnú závierku, pričom uznesenie 23/02/F konštatuje, že mest-
ské zastupiteľstvo súhlasí s celoročným hospodárením s výhradami
a uložilo hlavnému kontrolórovi uskutočniť kontrolu čerpania roz-
počtu v oddieli 4229 - ostatná činnosť v kultúre a vypracovať opat-
renia na dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa všeobecne
záväzného nariadenia č.23 mesta o rozpočtových pravidlách.

Výhrady za Spoločný poslanecký klub mestského zastupiteľst-
va  predniesol Mgr. Pavol Grimm, predseda komisie pre vzdelá-
vanie a kultúru,  a týkali sa kapitoly ostatná činnosť v kultúre, kde
nebola vyčerpaná položka údržba pamiatkových objektov
a namiesto plánovaných 385 000 Sk sa vyčerpalo len 26 000 Sk,
hoci komisia odporučila, ktoré akcie je potrebné zabezpečiť.
Pripomienka bola aj k prenájmu kultúrnych zariadení a k vysokým
neplánovaným nákladom za prenájom DK, ktoré platilo mesto.
V komentári k rozpočtu za rok 2001 chýbalo tiež podľa stanovis-
ka klubu zdôvodnenie, prečo došlo k navŕšeniu položky za infor-
mačné služby TV SEN   z plánovaných 448 000 Sk schválených
MsZ na 863 000 Sk. 

Na výdavkoch mesta sa v najväčšej miere podieľali: príspevok
Rekreačným službám vo výške 15,940 mil. Sk, príspevok MsKS
5,139 mil., opravy komunikácií a chodníkov 4,526 mil., verejné
osvetlenie 4,883 mil., verejná zeleň 5,530 mil., čistenie a údržba
chodníkov 3,104 mil., odstraňovanie odpadov 7,447 mil., obecná
polícia 6,402 mil, správa mestského úradu 17,041 mil. V rámci
ostatných výdavkov spomeniem použitie fondu rozvoja bývania
na zadanie stavby bytov pre mladé rodiny na Kolónii, projekt na
byty pre mladé rodiny v budove Agrostavu, odkúpenie budovy
Agrostavu na tento účel, projekt stavby kanalizácie Kunov, Čáčov,
II. etapa plynovodu Továrenská ulica, el. prípojka IBV Rovenská
ul., atď. Na telovýchovu a šport mesto vynaložilo 1,229 mil. Sk,
pričom na verejno-prospešné akcie použilo fond Pro Senica vo
výške 1,490 mil. Sk. Na ostatnú činnosť v kultúre (vybavenie
priestorov L. Novomeského, vysielanie TV Sen, hudby, oslavy ap.)
sa vynaložilo 1,639 mil. Činnosť detských jaslí bola dotovaná výš-
kou 1,102 mil. Mesto vykúpilo pozemky pod firmou Delphi vo
výške cca 5 mil. Sk. V rámci pomoci občanom bolo vynaložené
na stravovanie dôchodcov 658 000 a 554 000 na jednorazové
dávky sociálnej pomoci.

Pre čitateľov zverejňujeme v tabuľkovej časti plnenie príjmov
rozpočtu mesta v roku 2001 a čerpanie výdavkov za rok 2001.
Súčasťou prehľadu bol aj komentár a štyri podrobné prílohy
výdavkov na požiarnu ochranu, správu majetku mesta, obecnú
políciu a dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti,
ktoré pre rozsiahlosť materiálov nezverejňujeme v Našej Senici,
ale sú k dispozícii na sekretariáte prednostky MsÚ.

�����������=�
�"4���/'#���������-0���//���������1

?
�&+ �+�����!���#����
�"�������X�������!"Y



9

Správy z radnice

I88 ?36 �D/ 2"�$�����E 
�$	����� "������� ��W
���� ����

�� �� I�������������5���	�E��0��	�/�
����
63325 Deratizácia 235 246 104,68
63731 Výdavky na úhradu popl. 15 15    100,00

�	��� ��� �<� ���4��

�� �< *%����(�����	
�� ���
63517 Údržba ciest a MK 4 570 4 526 99,04

�	��� �������� ����< ���� ::4��

�� �� I�������������5����(������/�	
�� ���#����
63517 Údržba ciest - údržba 

a značenie parkovísk 1 970 1 029 52,23
�	��� ��:��� ����: ���� ��4��

�� I� ?�@��
����#0
���
�	��� ���� ��� ���4��

�� �� O"�������$�+������#��
63701 Školenia, kurzy a semináre 70 134 191,43

�	��� ��� ��� �����:�4��

�� I� M�"��/����
�"
��H*���,	�
�
64101 Bežný transfer RS 12 940 12 940    100,00
72101 Kapitálový transfer RS 3 000 3 000    100,00

�	��� ���:����� ���:�� ����� ��4��

�� I: H����%#0������,	�
�
63706 Súťaže 160 279    174,38
64201 BT nadáciám, združ. a pod. 950 950    100,00

�	��� ����� ����: ������ �4��

�� I: ���(��-�$�
��/����
64101 Bežný transfer MsKS 5 139 5 139    100,00

�	��� ����: ����: ����� ��4��

�� �: I(
�/�-������
63312 Materiál 40 8    20,00
63339 Kvety 5 2    40,00
63715 Naturálne mzdy 90 91    101,11
63725 Vecné dary (albumy) 5 7    140,00

�	��� ��� ��; ���� ��4��

�� �: I�������������5���"���'
�
633 Vybavenie priestorov L.N. 165 321    194,55
63339 Kvety, vence 4 5    125,00
63515 Údržba miestneho rozhlasu 10 12    120,00
63533 Údržba pamiatkových objek. 385 26    6,75
63609 Nájomné kultúrnych zariadení 130    
63747 Informačné služby - TV Sen 448 863    192,63
63752 Hudby, oslavy 40 120    300,00
63751 Dohody o vykonaní práce 

- kronika, ZPOZ 140 162    115,71
�	��� ���:� ��<�: ������ �4��

�� I� M/
������#"��$�
��/����
611 Mzdy 363 373    102,75
620 Poistné do poist.fondov 38% 136 147    108,09
63311 Hračky, bielizeň 12    
64106 BT pre zdravotníctvo 370 457    123,51
63729 Prídel do SF 16 13 81,25
64202 BT neziskovým organizáciám 100 100    100,00

�	��� :;��� ����� ���� ���4;;

�� I; 8Q#0�/"��-�	
�	��������
�	��� ��� �� ������ �4�:

I88 ?36 �D/ 2"�$�����E 
�$	����� "������� ��W
���� ����

�� �� ?�+�#��(����+���0+����&��'/$�
63201 Energie 150 120    80,00
63303 Rôzne vyb. prevádzky DH 80 -    0,00
63324 Upratovanie, čistenie v KD 35 35    100,00
63325 Deratizácie, deložácie 150 115    76,67
63519 Údržba obytných domov 76    
63617 Nájomné 80 42    52,50
64201 BT 60    
64216 Dávka sociálnej pomoci 

- stravovanie dôchodcov 850 658    77,41
64225 Jednorazová dávka 

sociálnej pomoci 460 734    159,57
�	��� ��;�� ��;�� �������4:�

�� I< *%����(��+��������(#�
63353 Uličné tabule, čísla domov 150 64    42,67
63742 Prieskumné a projektové práce 39    
716 Projektová dokumentácia 350 75    21,43

�	��� ���� ��; ���� ��4<�

�� �� J ���-�0��	�/�
����
63519 Údržba obytných bytov 451    
63731 Úhrada odvodov a poplatkov 1 475    
63742 Prieskumné a projek. práce 548    
716 Projektová dokumentácia 1 800 1 605    89,17
71205 Nákup ubyt. objektov 3 970 4 154    104,63
71701 Realizácia nových stavieb 3 264 1 177    36,06
72301 Kapitálový transfer - ZEZ - 252    

�	��� :����� :�<<� ����� �<4:�

�� �� 6�"
����-�$�
��/����
63512 Údržba 50 58    116,00

�	��� ���� �; ������ <4��

�� �: I������	
�&�����%/��" �( ���-0��0��	�/�
����
63201 Energia
63203 Plyn
63206 Vodné, stočné
63216 Revízie zariadení, dohľad kotolňa
63329 Bezpečnostné služby
63501 Údržba AB
63518 Údržba domu smútku
63521 Cintorín, lavičky, chodníky
63540 Hasiace prístroje, hydranty
63615 Nájomné za prenájom pozemkov
63709 Geometrické plány, osvedčenia, posudky
63724 Poistné majetku
63730 Výdavky na úhradu daní 625 410    65,60
64101 Príspevky na činnosť
71101 Nákup pozemkov 5 250 5 223    99,49
71512 Nákup signalizačného zar. 43 43    100,00
716 Projektová dokumentácia 75    
814 Účasť na majetku 2 100 2 100    100,00

�	��� ������ ���<�<���� ���4��

�< I� *�
�&�-�����������
63201 Elektrická energia 3 000 2800    93,33
63520 Údržba verej. osvetlenia (1) 800 127    15,88
63520 Údržba verej. osvetlenia (2) 1 340 1 487    110,97
71702 Rekonštrukcia, modernizácia - 419    

�	��� ������ ��;�� ���� : �4��

�< I� *�
�&���.�	
��	�,�-�	
�#�
61100 Mzdy - 1 546    
620 Poistné do poist. fondov 38% - 278    
63333 Stravovanie 122    
63729 Prídel do SF 26    

�	��� ���� ��:�� ����<� �4��

0 � � �  � � � � &&&& 1111 2222 $$$$ &&&& ���� //// &&&& � � � � � � � # � �� � � � � � �
�������! "
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I88 ?36 �D/ 2"�$�����E 
�$	����� "������� ��W
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63327 Čistenie 330 639    193,64

�	��� ������ <�: ����� :�4<�

�� I� *�
�&���$���A
63522 Údržba verejnej zelene 5 430 5 530    101,84

�	��� ������ ����� �������4;�

�� I� 7����������$�+���'/
@(����
63517 Údržba ciest 4 410 3 104    70,39

�	��� ����� ����� ���� ��4�:

�� I< I/��
�A�������"�+����� #0��/	�/��
63214 Odvoz odpadov (TS) 3 390 6 209    183,16
63214 Odvoz všet.druhov odpadov 110 -    0,00
635 Údržba trhoviska, VZ 492    
63731 Výdavky na úhradu odvodov 150 140    93,33
71701 Rekultivácia verej. skládky 1 000 606    60,60

�	��� ��<�� ����� ���� �<�4��

�� I� I(�#�-�	���#��
�	��� <��;� <���� ����� ��4��

<� I� 7���������(�#�%#0�$����	�
63703 Reprezentačné výdavky 50 41    82,00
63718 Odmeny poslancom 255 166    65,10

�	��� ��� ��� ���� <�4;�

<� I� !	
�����(�#�%#0�'
�/��
611 Mzdy 7 761 7 693    99,12
620 Poistné do poist.fon. 38% 2 725 2 770    101,65
631 Cestovné výdavky 60 40    66,67
63201 Elektrická energia 320 231    72,19
63204 Tepelná energia + plyn 380 466    122,63
63206 Vodné, stočné 140 98    70,00
63207 Telefón, fax, mobil 450 595    132,22
63208 Rozhlas a televízia 6 3    50,00
63210 Poštové služby 200 188    94,00
63214 Odvoz odpadov 36 40    111,11
63216 Revízie zariadení 20 2    10,00
63217 Dátové spojov.siete, internet 30 45    150,00
63301 Nábytok 21    
63302 Výpočtová technika 37    
63305 Vybavenie kancelárií 70 35    50,00
63306 Kancelárske potreby 350 428    122,29
63308 Čistiace potreby 70 50    71,43
63309 Tlačivá 30    30    100,00
63310 Knihy, časopisy, noviny 120 116    96,67
63307 Papier 160  68    42,50
63311 Bielizeň, odevy, obuv 7 -    0,00
63312 Materiál, náhradné diely, 

pracovné náradie 41 64    156,10
63318 Lieky (vybavenie lekárničiek) 1 -    0,00
63322 Fotomateriál 5 4    80,00
63325 Monočlánky 4 1    25,00
63327 Upratovanie, čistenie 20 26    130,00
63330 Rozmnož. a plánograf. práce 30 18    60,00
63332 Nehmotný majetok 31    
63333 Stravovanie 373 205    54,96
63335 Videokazety, pásky 10   2    20,00
63336 Mapy 24    
63339 Kvety, vence 5  1    20,00
63340 Špeciálny materiál PO 5 -    0,00
63401 Pohonné hmoty 90 88    97,78
63403 Servis, údržba a opravy auta 20 18    90,00
63404 Pneumatiky 30   14    46,67
63408 Poistenie vozidla zákonné 5  6    120,00
63409 Poistenie vozidla havarijné 29    29    100,00
63410 Prepravné 46    
63411 Prenájom dopravných 341 340    99,71

prostriedkov
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61 O2 63412 Parkovné, parkovacie karty, 
dialničné známky 2 2    100,00

63413 Pracovné odevy a obuv 2 2    100,00
63501 Údržba budovy MsÚ 100   27    27,00
63524 Údržba výpočtovej techniky 21    
63526 Údržba rozmnož.strojov 50 65    130,00
63528 Údržba zvukovej techniky 15 1    6,67
63531 Údržba výťahov 45  49    108,89
63537 Údržba elektrických 

a požiarnych zariadení 40 -    0,00
63539 Údržba elektrospotrebičov 10 3    30,00
63540 Údržba hasiacich prístrojov 10 -    0,00
63543 Údržba softvéru 69    
63609 Nájomné za kultúrne zariad. 10    
63617 Nájomné za byt 60  55    91,67
63702 Konferencie, sympóziá 10  6    60,00
63703 Reprezentačné výdavky (1) 290 353    121,72
63704 Propagácia a reklama 350 382    109,14
63707 Inzercia 5   7    140,00
63710 Tlmočnícka a preklad.činnosť 3    -    0,00
63717 Náhrada mzdy 5  3    60,00
63721 Popl.bankám za vedenie účtov 60 49    81,67
63724 Poistné majetku 134 351    261,94
63725 Vecné dary (repre 2) 100 70    70,00
63728 Náhrady za civilnú službu 26 26    100,00
63729 Prídel do sociálneho fondu 280 264    94,29
63730 Výdavky na úhradu daní 6 8    133,33
63731 Výdavky na úhradu 

poplatkov a odvodov 35   55    157,14
63734 Advok. a iné právne služby 192 228    118,75
63735 Notárske služby 10   4    40,00
63739 Úhrada pokút, penále 2    
63741 Audítorské služby 46 66    143,48
63744 Fotoslužby 5 12    240,00
63745 Vrát.príjmov z min.období 87 87    100,00
63746 Sťahovanie, manipul.práce 10 -    0,00
63751 Odmeny za práce 

mimo pracovného pomeru 150 230    153,33
63753 Záväzky z roku 2000 10    
64205 BT na členské príspevky 100 93    93,00
65102 Splácanie úrokov 516 2 431    471,12
65301 Manipulačné poplatky - úver 11    
71301 Nákup nábytku 50    
71303 Nákup zvukových 

a obrazových prostriedkov 33    
71702 Rekonštrukcia, modernizácia 23    
71103 Nákup softvéru 194    
71302 Nákup VT 377 247    65,52
82102 Splácanie istiny 7 284 5 467    75,05
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Deťom

Prázdniny so Stonožkou 
... a s nimi i množstvo krásnych slneč-

ných dní, ktoré môžeme stráviť spoločne.
Ponúkame vám preto nasledovné detské
tábory na leto 2002.
" �����"-�/���"-���(�
 �
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- Detské tábory s dennou dochádzkou,
programom od 7. 30 do 16. 30 hod. Čaká
nás turistika do okolia, šport, poznávanie
mesta, súťaže, hry, celodenný autobusový
zájazd, návšteva kúpaliska a plavárne, výlet
s opekaním špekáčikov, výtvarná činnosť,
počítače a pod...
I. turnus 1. - 5. júla 
II. turnus 8. - 12. júla
III. turnus 15. - 19. júla
IV. turnus 22. - 26. júla

Poplatok: 450 Sk (v cene je zahrnutý
obed, pitný režim, poistenie, vstupenky,
pedagogický dozor), poplatok za I. turnus
je 360 Sk (5. júla je štátny sviatok)
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- Romantika táborových ohňov, pesničiek
pri gitare a nocí pod hviezdami, športova-
nie, plávanie, súťaže, hry, tanec, celodenný
výlet, noví kamaráti a ešte oveľa viac vás
čaká počas troch týždňových táborových
turnusoch na Záhorí.
I. turnus 1. - 7. júla 
– všeobecné zameranie tábora, aktívny
oddych

II. turnus 8. - 14. júla 
– zameranie na sólový a zborový spev,
spev s kapelou, výučba hry na gitaru, výuč-
ba anglického jazyka, break dance, mažo-
retky, moderný tanec

III. turnus 15. - 21. júla 
– zálesáctvo, táborníctvo a športové zame-
ranie tábora
Pozn.: o zameranie tábora môžete prejaviť
svoj záujem v prihláške (nie je podmien-
kou)

Poplatok: 1600 Sk (v cene je zahrnutá
5x celodenná strava, ubytovanie vo vo-
jenských stanoch s posteľami a spacím
vakom, vstup na športoviská a bazén,
táborové odmeny pre deti, pedagogický
dozor a pod...)
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- Čaká nás sedem spoločných táborových
dní v prekrásnom prostredí Liptova, turisti-
ka, šport, hry, súťaže, pesničky s gitarou,
táborový oheň, kúpanie a pod...
Termín: 12. - 18. augusta
Poplatok: 2700 Sk (v cene je zahrnutá
doprava objednaným autobusom, strava
5x denne, ubytovanie turisticko-hotelové-
ho typu, poistenie, pedagogický dozor a
pod...)

Prihlásiť sa môžete v Centre voľného
času „Stonožka", Sadová 646/8, 905 01
Senica alebo na tel. č. 034/651 3539 do
31. mája. Poplatky treba uhradiť do 15.
júna poštovou poukážkou CVČ. 

Ponuka CVČ na máj
# 8. 5. Majstrovstvá okresu v cyklistike

ZŠ, na I. ZŠ
# 9. 5. POP Senica - okresné finále

detskej súťaže v speve populárnej pies-
ne, od 9.30 hod., v DK Senica (prístup-
né verejnosti i školám)

# 22. 5. Majstrovstvá okresu - dopravná
súťaž družstiev ZŠ, v CVČ

# 25. 5. Veľká cena Demy - vystúpenie
mažoretiek CVČ

# 29. 5. Challenge day so Stonožkou 
- Stonožkine športové rekordy
- spevácke a tanečné vystúpenia, od
12. do 16.30 hod., v parku

# 31. 5. Country večer k MDD, o 18.
hod., v CVČ

Blahoželáme!
# Majstrom Senice vo vybíjanej 3. roční-

kov ZŠ sa stala IV. ZŠ Senica. 

Chcete hra ť v kapele?
Obnovená amatérska kapela so zamera-

ním na pohodovú, príjemnú hudbu s prvkami
folku a jazzu hľadá nových členov: bassgitara,
klávesy, sólová gitara, spev. Ideálny vek 15
a viac. Bližšie informácie na čísle 034/651
3539, alebo priamo v CVČ v Senici. Na vaše
telefonické a osobné ponuky sa tešíme do 10.
mája. Ozvite sa nám!

Miss a Boy 2002
V piatok 12. apríla praskal senický Dom

kultúry vo švíkoch - senická mládež prišla
povzbudiť svoje favoritky a favoritov v okres-
nom finále 13-15 ročných dievčat a chlapcov
Miss a Boy, ktorého poriadateľom bolo CVČ
Stonožka Senica. V poradí už 12. ročník tejto
súťaže sa niesol v znamení tanca, spevu, di-
vadla, šarmu, pohotovosti a zručnosti, v poda-
ní 12 dievčat a 2 chlapcov, a to zo ZŠ Cerová,
Sobotište, Šaštín-Stráže, všetkých senických
ZŠ a osemročného gymnázia Senica. 

A bolo sa veru na čo pozerať.Výbornú
atmosféru v sále tiež umocnilo premiérové
vystúpenie break dance skupiny „B-TOP"
z CVČ pod vedením Vlada Bartoňa i hudob-
ná skupina „Bez šance".

A ako to všetko dopadlo? Päť súťažných
disciplín (z toho jedna neverejná - kvíz) naj-
lepšie zvládli a sympatie získali:
����
1. Eva Bíliková ZŠ Cerová
2. Ivana Hrubšová II. ZŠ Senica
3. Jana Michalicová ZŠ Cerová
4. Petra Škodová III. ZŠ Senica
5. Dagmara Rehušová III. ZŠ Senica
6. Barbora Štvrtecká Gymnázium 

Senica
J� 
1. Sebastián Zburín IV. ZŠ Senica
2. Tomáš Čerňák IV. ZŠ Senica

���������)
Anna Danihelová ŠZŠ Šaštín
������ +	����)
Petra Škodová III. ZŠ Senica

Výkony všetkých dievčat a chlapcov boli
na veľmi dobrej úrovni, vyslovujeme im
poďakovanie za prípravu ich vystúpení, za
elán a nadšenie, s akým k súťaži pristupovali
a za maximálne úsilie, ktoré súťaži obetovali
a venovali divákom. 

Veríme, že ich táto skúsenosť obohatila
a bude im prínosom do života. Úprimné
poďakovanie patrí riaditeľstvám zúčastne-
ných škôl za propagáciu podujatia medzi
žiakmi, pedagógom a rodičom, ktorí súťažia-
cich pripravovali a pani Lívii Levárskej za prí-
pravu a nácvik úvodnej choreografie. 

Blahoželáme mamám
?
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Tri najkrajšie dievčatá: v strede E. Bíliková,
vľavo druhá I. Hrubšová a vpravo tretia J.
Michalicová.

Aerobic maratón 
Športový klub Aerobik s Andy  pozýva na

8. senický aerobic maratón, ktorý sa uskutoč-
ní 4. mája v Mestskej športovej hale Senica
od 14. do 19. hod. Prezentácia je od 13. hod. 

Štartovné je v predpredaji 100 Sk, v deň
konania akcie 150 Sk. K dispozícii budú
ovocné stoly, iontové nápoje a müsli tyčinky.
Divácke vstupné 20 Sk.

Opäť sú vypísané dve súťažné kategórie:
do 25 rokov a nad 25 rokov.

Cvičí sa päť hodín po 50 minút a 10 minút
je prestávka. Počas súťaže sa nebude vyra-
ďovať. Do poslednej finálovej hodiny vyberie
porota maximálne 15 súťažiacich z každej
kategórie. 1.- 6. miesto bude odmenené zau-
jímavými cenami.

Cvičitelia: 1. hod. Andrea Jakubcová
(Senica), 2. hod. Lenka Ťupeková (Banská
Bystrica), 3. hod. Natália Solárová-
Schanerová (Nitra), 4. hod. Miriam Tillnerová
(Malacky), 5. hod. Milan Adamka
(Topoľčany)

Diváci si môžu svojím hlasovaním zvoliť
najsympatickejšieho účastníka. 

3=
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Mozaika z mesta

Volejbalistky opäť druhé
Volleyball club Slovenský hodváb Senica

sa v súčasnosti radí k popredným klubom na
Slovensku. Dlhodobou systematickou prácou
s mládežou sa stal po Slávii UK Bratislava naj-
väčším dodávateľom hráčok pre reprezentač-
né družstvá SR. V posledných sezónach sa
klub zaradil medzi najúspešnejšie kluby re-
giónu, čoho dôkazom je dvanásť medailí
v posledných štyroch sezónach, desať titulov
v mládežníckych kategóriách a účasť na
európskych súťažiach. Výrazne k tomuto
úspechu pomohlo družstvo žien, ktoré sa
umiestnilo za posledné štyri roky tri razy na 2.
mieste a raz na treťom mieste. 

Pred sezónou 2001/2002 bola už tradične
zabezpečená kvalitná letná príprava, tiež
medzinárodné antukové a halové turnaje, kde
si družstvo žien mohlo vyskúšať svoju výkon-
nosť v súboji so špičkovými zahraničnými
tímami. Najlepšie výkony a umiestnenie v prí-
prave dosiahli na domácich turnajoch Mitická
cup a Veľká cena Senice. Cieľ pre ženské
družstvo bolo prebojovať sa do finále volej-
balovej extraligy. Pre staršie i mladšie juniorky
to bolo zase zavŕšenie sezóny účasťou vo
finále na Majstrovstvách Slovenska. Družstvo
starších junioriek sa predstaví na M-SR
v Spišskej Novej Vsi (26. - 28. 4.) a družstvo
mladších junioriek zase na M-SR v Trebišove
(10. - 12. 5.). Ich výsledky prinesieme v budú-
com čísle Našej Senice. 

„Dnes už môžeme povedať, že všetky
tieto ciele sa nám podarilo naplniť. Vzhľadom
na silu nášho ženského  kádra  a Slávie UK,
ktorá sa v porovnaní s minulými sezónami
neustále oslabuje, boli dokonca maximálne
ambície využiť túto príležitosť a snažiť sa
dosiahnuť po prvýkrát v histórii titul majste-
riek Slovenska. Bohužiaľ, ukázalo sa, že
Slávia UK dokázala v priebehu súťaže posilniť
družstvo Brazílčankou Soarez, ktorá bola vo
finálovej série ich veľkou oporou. Je to hráč-
ka, ktorá výrazne prevyšuje všetky ostatné na
ihrisku.  V sérii sme na zápasy hladko prehra-
li 3:0 (1. zápas 3:1, 2. zápas 3:0, 3. zápas 3:1).
V tomto vidím  jednu z najväčších príčin neús-
pešnej finálovej série. Ďalšiou bolo, že naše
družstvo žien nehralo vo finále v optimálnej
forme," to boli slová Ing. K. Valáška, manažé-
ra klubu. 

Novinkou volejbalovej sezóny 2001/2002
bol premiérový ročník moravsko-slovenskej
ligy, ktorá bola založená práve z iniciatívy
manažmentu senického klubu. Jej vyvrchole-
nie sa uskutočnilo pred zrakmi senických
fanúšikov, keď prvé miesto v moravsko-slo-
venskej lige si vybojovali dievčatá VC SH
Senica. Na druhom mieste skončilo družstvo
Olomouca, na treťom Frídku-Místku a na štvr-
tom Žiaru nad Hronom. 

Ako sme už písali, VC SH Senica sa už dlh-
šiu dobu venuje výchove mladých talentov.
„Na zabezpečenie ich výchovy potrebujeme
finančné prostriedky. V porovnaní napríklad
so Sláviou UK, ktorá má možnosť využiť hráč-
ky navštevujúce vysoké školy, máme v tomto
nevýhodu. Pokiaľ si chceme udržať talento-
vané hráčky, ktoré skončia stredné školy,
musíme mať dostatok peňazí na to, aby sme
ich zaplatili ako profesionálky. V opačnom
prípade nám hráčky odídu. Toto je vážny fak-
tor pre budúcnosť, ktorý si musíme uvedomiť.
Vieme, že na zabezpečenie družstva žien

potrebujeme finančné zdroje, ktoré musíme
nájsť u firiem. Od mesta však očakávame, že
sa významnejšou mierou bude podieľať na
financovaní mládežníckeho športu. A vzhľa-
dom na to, že máme len štyri hráčky staršie
ako dvadsať rokov si myslím, že i keď hrajú
ženskú extraligu, ide o mládežnícky šport.
Systém, ktorý máme postavený na výchovu
mládeže vyžaduje, aby sme mali 12 vzdela-
ných trénerov. Tých však niekto musí ade-
kvátne zaplatiť, pretože nám je jasné, že
pokiaľ budú pracovať za dve či tri tisícky, nie
sú to peniaze, ktoré vyjadrujú obetovaný čas
venovaný volejbalu a znehodnocuje ich
odbornú prácu. Nad týmto je nutné sa zamys-
lieť a pokiaľ volejbal má i naďalej pokračovať,
jednoducho je treba nájsť finančné zdroje,"
doplnil K. Valášek.

�����H�(��,

Zo semifinálového zápasu s Dolným
Kubínom pri blokovaní hráčky Senice s č.
13 Jana Drozdová a s č.2 Lucia Hatinová.   

Karatisti do Nemecka
V Novom Meste nad Váhom sa 23. marca

uskutočnilo 4. kolo majstrovstiev Západnej
únie v karate. V krajských majstrovstvách sa
darilo pretekárom Hanko kai Senica. Najviac
zažiaril v kata detí do 10 rokov Michal Toure.
Nositeľ najnižšieho žiackeho stupňa - bieložl-
tého opasku dokázal, že sa zlepšuje zo súťa-
že na súťaž a tentoraz porazil všetkých súpe-
rov, čo mu vynieslo prvé miesto. Zvíťazila
i reprezentantka SR Gabriela Lišková (kata ml.
žiačky), Zuzana Lišková (st. žiačky) a Boris
Thebery (st. žiaci). I v kumite sa presadili
nováčikovia z B - družstva Hanko kai, keď 2.
miesto v starších žiakoch získal Dárius Paulík.
Tretie miesto v kata mladší dorastenci vybo-
joval Vitalij Zanyk - „obojživelník", dobrý
v kata i kumite. 

V čase uzávierky Našej Senice štartovali
pretekári Hanko kai na jednom z najväčších
turnajov v Európe Krokoyama cup v nemec-
kom Koblenzi. V súbojoch s európskou špič-
kou majú senickí karatisti možnosť znovu
dokázať vysokú úroveň karate v našom meste. 
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Podujatia ku Dňu Zeme
Sme sú časťou prírody
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Hornozáhorské osvetové stredisko,
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
Stredisko environmentálnej výchovy, Klub
humanita a zdravie, Strana zelených na
Slovensku pripravili 22. apríla  v múzeu nie-
koľko podujatí, z ktorých si mohli vybrať
mladí i dospelí. 

Vernisáž výstavy detských výtvarných
prác na tému Štyri ročné obdobia otváral
poslanec NR SR a predseda výboru pre
životné prostredie Ladislav Ambroš.  Výstava
prác detí zo Senice poputuje aj do okolitých
obcí a na návrh  poslanca Ambroša  by sa
mala dostať aj na pôdu slovenského parla-
mentu. Po otvorení výstavy a vyhlásení
výsledkov nasledovala beseda – Ekofórum –
na najpálčivejšie  otázky životného prostre-
dia. Podujatia v tento deň vyvrcholili  poetic-
ko-hudobným pásmom   Večerný kvetopád
– sviatkom rozkvitnutých japonských čereš-
ní, ktoré zdobia ulice mesta a park. Okrem
ochranárov zo Senice sa ho zúčastnili i hos-
tia z Bratislavy, Nitry, Považskej Bystrice
a ČR. Príjemné prostredie čajovne v Múzeu
L. Novomeského, rozkvitnuté stromy, ale
i turnaj v biliarde a súťaž v znalostiach záho-
ráčtiny prítomných presvedčili, že Deň
Zeme  v Senici vojde do povedomia. 

Podujatia ku sviatku našej rodnej planéty
však pokračujú v múzeu až do 3. mája, keď
sa tu  počas trvania výstavy detských výtvar-
ných prác premietajú ekofilmy pre školy
i ostatných  záujemcov. V stredu 24. apríla sa
uskutočnil seminár environmentálnej  výcho-
vy pre učiteľky materských škôl  a v ďalšie
dva dni sa toto miesto stalo dejiskom súťaže
pre študentov 1. ročníkov stredných škôl.
Stredoškoláci si mohli vyskúšať svoje zruč-
nosti a znalosti na náučnom chodníku
v parku. Hrami oslavovali Deň Zeme aj
detičky z 3. MŠ. 

Deň Zeme má upozorniť na problematiku
ohrozenia našej planéty. Takže uplynutím
apríla nekončia, ale mali by pokračovať  i ďalej
tým,  že si začneme vážiť Zem, ale i sami
seba, ľudí, život, celú prírodu a naše okolie.

6�8
��\�(�#���
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Informácie o grantoch
Na MsÚ v Senici sa 10. apríla na pozvanie

primátora RNDr. Ľ. Parízka stretli predstavite-
lia neziskových organizácií,  nadácií, občians-
kych združení a klubov pôsobiacich v meste.
Na ďalšom z pravidelných stretnutí získali
informácie o možnostiach získania finanč-
ných prostriedkov z fondov EÚ. Účastníci
dostali komplexný materiál Nadácie pre pod-
poru občianskych aktivít, ktorý prehľadne
informuje o jednotlivých fondoch,  kontakt-
ných adresách a internetových adresách, kde
možno získať ešte podrobnejšie údaje.

(�
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Účastníkov viac ako vlani
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Riaditeľ pretekov Anton Jobb privítal roz-
hodcov plávania, členov organizačného
výboru i sponzorov, vďaka ktorým bolo
možné oceniť snahu pretekárov a zabezpe-
čiť plynulý priebeh pretekov. Poďakoval im
za  štedrosť, ochotu a spoluprácu.

Najlepší čas zaplával junior Lukáš Súkup
100 m voľný spôsob za 0:59,67. 

Táto akcia poukázala na to, že v našom
meste je stále záujem aj o rekreačný šport,
a pevne dúfam, že mesto Senica bude
i v budúcnosti naďalej podporovať obdobné
aktivity. Menom organizátorov chcem ešte
raz poďakovať všetkým účastníkom, sponzo-
rom, ale i ľuďom sympatizujúcim s nami,
a tým, ktorí neváhali a svoj voľný čas obeto-
vali týmto pretekom. 

Zároveň pozývam všetkých plávania chti-
vých občanov nášho regiónu na ďalší ročník
Veľkonočných plaveckých pretekov, ktoré
sa, pevne dúfam, uskutočnia opäť o rok. 

������=�+
�#0

náročného zamestnania, neboli s nimi žiad-
ne problémy.

Starší dorast si ich zobral pod ochranné
krídla, pomáhal pri výcviku malých detí
a cítil zaň aj zodpovednosť. Celkom sa tešia
na cvičenia, lebo tento rok je pre deti
postupový – konajú sa okresné, krajské
a národné kolo detskej požiarnej súťaže
„PLAMEŇ" a je šanca dosiahnuť dobré
výsledky. 

Celá požiarnická mlaď sa už nemôže
dočkať letného výcviku, súťaženia a požiar-
nických aktivít, čo  je tiež naplnenie cieľa
športového sústredenia. Vďaka za akciu,
dôležitú  pre oživenie činnosti  DPZ
v Senici, patrí tým, čo umožnili jej zorgani-
zovanie - dobrovoľným členom DPZ,
mestu Senica, ktoré podporilo akciu finanč-
ne, a riaditeľovi SOU Senica Romanovi
Šedivému,  ktorý pomohol zabezpečiť pre
akciu vhodné prostredie. Poďakovaním
bude najmä skutočnosť, že do „senických
ulíc"  sa nikdy nedostane 40 mladých ľudí,
lebo si našli vhodnejšie prostredie a aktivity
na trávenie voľného času.

!��>�/
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Na sústredení sa na koniec rozdávali diplo-
my. S ocenením najsympatickejší chlapec
odchádzal z L. Jána Roman Mikulecký.
Diplom mu odovzdala Anna Svobodová,
vedúca požiarneho družstsva detí.

foto S. Cádrová Plavci začínajú žať 
v a v r í n y
V sobotu 6. apríla sa v Trnave konalo 2.

kolo majstrovstviev západoslovenského
regiónu v plávaní. Zúčastnili sa ho aj prete-
kári a členovia Plaveckého klubu Záhorák
Senica pod vedením trénerov Milana
Jamricha a Mgr. Beaty Fodorovej. Naši pre-
tekári dosiahli veľmi dobré výsledky:

Janka Svrčková (ročník 1990) v disciplíne
100 m prsia sa časom 1:27,72  umiestnila na
prvom mieste.  Kristýna Palkovičová (ročník
1991) v disciplíne 100 m prsia časom
1:27,61  získala tiež  prvé miesto a svoje
kvality potvrdila i v disciplíne 100 m poloho-
vé preteky, keď obsadila takisto  prvú prieč-
ku, v disciplíne 50 m voľný spôsob získala
tretie miesto. Hanka Polláková (ročník
1990) v disciplíne 50 m voľný spôsob získa-
la druhé miesto,  Mirka Parízková (ročník
1990) v disciplíne 50 m znak získala druhé
miesto, Martin Štefečka (ročník  1986) v dis-
ciplíne 100 m prsia získal druhé miesto.
Ostatní pretekári sa vo viacerých disciplí-
nach umiestnili v prvej desiatke pretekárov. 

(�


Tréning, výchova k spolupatričnosti
Športové sústredenie
mladých požiarnikov    
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Mladí požiarnici sa na nudu počas poby-
tu na Liptove  nemôžu sťažovať. Strávili
spolu 5 dní, počas ktorých sa navzájom
spoznali, 10-13 roční chlapci spolu so star-
šími dorastencami vo veku od 16 do 22
rokov (dievčatá aj chlapci). Možno trošku
„prekážalo" denné zamestnanie začínajúce
rozcvičkou, doobedňajšou a odpoludňaj-
šou fyzickou prípravou, končiace večerným
odborným školením a vyhodnotením dňa
všetkými účastníkmi. Mladí ľudia však radi
pretrpeli uvedené príkoria, lebo ešte vždy
im ostávalo dosť času na vzájomné diskusie
a spoločenskú zábavu. Tí zdatnejší otesto-
vali svoje sily pri absolvovaní turistického
výstupu na Poludnicu. Prekvapením pre
mládež bol kúpeľ pod poletujúcim snehom
v termálnom kúpalisku v Bešeňovej a sne-
hová metelica na výlete do Vysokých Tatier.

Výbor DPZ je s priebehom a výsledkom
sústredenia spokojný. Jeho cieľ – vytvoriť
z mladých požiarnikov kolektív, ktorý bude
tvoriť základ pre ochranu mesta pred po-
žiarmi, zvýšiť ich fyzickú zdatnosť, pripraviť
mládež na letný výcvik v požiarnych družs-
tvách, dať mnohým mladým ľuďom pries-
tor, kde budú radi tráviť voľný čas – bol
v plnom rozsahu dosiahnutý.

Aj tréneri mali možnosť spoznať bližšie
svojich zverencov. Po spoločne prežitých
dňoch sa  utvrdili v tom, že aj noví členovia
DPZ z radov učňovskej mládeže budú raz
reprezentovať mesto v požiarnom športe
ako ich predchodcovia, a to na špičkovej
úrovni, lebo už teraz získali k organizácii
pocit spolupatričnosti a odhodlanie do-
siahnuť dobré výsledky. 

Osem chlapcov, najmladších účastníkov
sústredenia, si vyslúžili pochvalu od tréne-
rov za správanie a absolvovanie pre nich

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov v Sobotišti

organizuje v stredu 8. mája jubilejný XX.
ročník pochodu Sobotištská pätnástka, kto-
rej štart i cieľ sú v areáli ZŠ. Turistického
pochodu, ktorý má trasy dlhé 10, 12, 15, 30
a 50 km, vlani  absolvovalo 1 042  účastní-
kov. Za dvadsať ročníkov, keď v prvom sa
pochodu zúčastnilo 94 turistov, sa počet
účastníkov vyšplhal na úctyhodných 9 859.
Pri tohtoročnom štarte teda privítajú orga-
nizátori desaťtisíceho  účastníka. Štart na
jednotlivé trasy je od 6.30 do 12. hod. a prí-
chod do cieľa do 17. hod. Pochod je zara-
dený do kalendára  medzinárodnej turistic-
kej organizácie IVV.  Štartovné 10 Sk. 

V Studienke sa ����+�&� koná �:�� 
��.
��"�C��	
���"�&���� Turisti si môžu vybrať
10, 20, 23 alebo 50 km trať. Trasy vedú
borovicovými lesmi v okolí Červeného ryb-
níka a rieky Rudavy.  Pochod je takisto
zaradený do kalendára IVV.

Turistickú vychádzku nazvanú H
��0
�/ 
���%#0� ��
	�� organizuje ����+�&� turis-
tický oddiel Jablonica. 

Vyznavačov dlhších turistických pocho-
dov upozorňujeme na H
����"'�����"� (po
Ceste hrdinov SNP), ktorá štartuje ��� &'��
z Bratislavy železničnej  Hlavnej stanice o 6.
hod. a cieľ je na železničnej stanici
v Brezovej pod Bradlom 2. júna do 8. hod.
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Šport / knihy

Rebríček najpredávanejších kníh
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1. Tolkien, J. R. R. Pán prsteňov I., II. Slovart
2. Tomko, Š. Život na papieri Enigma
3. Rowlingová, J. Harry Potter IV. Ikar
4. Mráz, I. Horár Sever VI. Epos
5. Pravda, Pravdová Francúzština pre samoukov SPN
6. Carranzaová, M. Neblázni, Cándida Regent
7. kol. Detské doplňovačky indiánske Arkus
8. Satinský, J. Čučoriedkareň Ikar
9. Ferrero, B. Příbehy pro potěchu duše Portál
10. Gray, J. Mars a Venuša - 365 rád Ikar
11. kol. Účtovníctvo a poradenstvo Epos
12. Müllerová, M. Jak získat sebedůvěru Portál

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i v našej internetovej predajni www.vydarkus.sk. 

Úspešná sezóna HC INPRO
Doteraz najlepšie 

umiestnenie
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HC DUKLA INPRO Senica mužstvo
dospelých si dalo v tejto sezóne za úlohu
hrať pekný, oku lahodiaci hokej, prilákať
do hľadiska čo najviac divákov a skončiť
v ligovej tabuľke do tretieho miesta, čo sa
vlastne aj splnilo. Generálnym sponzorom
Dukly je firma INPRO Slovakia s. r. o.,
ktorá sa nemalou mierou pričinila o tento
úspech. Dobre všetci vieme, že ľadový
hokej, i keď je krásna kolektívna hra, je
ekonomicky veľmi nákladná, preto nes-
mieme zabúdať na ďalších sponzorov,
ktorí sa zaslúžili o tento úspech a prispeli
na chod hokeja v Senici. Niektorí viac,
niektorí menej, ale každého si treba vážiť
a oceniť. Za všetkých len spomenieme
MGS, V-Hockey, Alchem, Colorex-farby
laky, Progres Autoškola, Vektor (VDS),
Kelcom, Geospol, Firma Sadloň, Vlček s. r.
o., Kav Hurban, Mäs-com Častkov, Ján
Hurban, Mesto Senica. Popri nich je veľa
ďalších nemenovaných sponzorov, ktorým
rovnako ďakujeme za ich priazeň. Treba
oceniť aj pomoc mesta Senica, menovite
primátora RNDr. Ľubomíra Parízka, ktorý
napriek tomu, že má nespočetné množs-
tvo povinností, si našiel čas aj na zasadnu-
tia vedenia klubu a pomohol či už finanč-
ne, alebo vhodnými  návrhmi. 

Pripomeňme  ešte fanúšikom, že Dukla
v 44 zápasoch zvíťazila 28 krát, 4 krát
dosiahla remízu a 12 krát sa tešil z víťazs-
tva súper. Hráči nastrieľali 201 gólov, bran-
kári Dukly inkasovali 112 gólov. Za druhé
miesto získala Senica 60 bodov, prvá bola
Sp. N. Ves.
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�) Roland Gabaš, Richard

Marko, Martin Guček
C
���)� Martin Sakmár, Boris Flamík,

Milan Dirnbach, Svetozár Nižňanský,
Jozef Rekem, Lukáš Komárek, Ľuboš
Konta, Boris Majeský, Ivan Černý, Lukáš
Bambúch, Tomáš Chrenko, Milan
Vodrážka, Andrej Paľov, Martin Krumpál -
najlepší strelec mužstva 34 gólov, Ľuboš
Vítek, Peter Himler, Jozef Krišák - kapitán
a najproduktívnejší hráč, Peter Plichta,
Ladislav Bohuš, Marek Grill, Marián Bartík,
Peter Udvardy, Dušan Benda, Marián
Abrman, Tomáš Gron. 

H
-��
�)� Slavomír Chlebec, od januára
2002 Dušan Žiška a Jozef Salajka
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)� Roman Cvečka
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Štyri tituly do Senice
Mladí majstri  
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Na turnaj pricestovali pretekári začínajú-
ci i majstri, 8 - roční žiaci  i seniorskí repre-
zentanti, víťazi veľkých medzinárodných
turnajov. Súťažilo sa v súborných cvičeniach
kata a v športovom zápase kumite. Šampio-
nát začal otváracím ceremoniálom, počas
ktorého prezident SFŠR privítal zúčastnené
kluby, pretekárov a rozhodcov. Po  národnej
hymne začala súťaž v kata. Senický klub
Hanko kai tu mal viacero horúcich želiezok
v ohni a očakávané predpoklady medailo-
vých zápisov sa nielen naplnili, ale aj bohato
prekročili. Mladí senickí karatisti získali štyri
tituly majstrov Slovenska a dve bronzové
umiestnenia. Majstrom Slovenska sa stali
a zlatú medailu pre najlepšieho, vybojovali:
J�
���H0�(�
 3.kyu kata starší žiaci
M�$����N�,"��� 3.kyu kata st. žiačky
[
�"��C
�,�#"� 2.dan kata dorastenky
��
�������*�,�"��� 1.dan kata ženy

Vynikajúce tretie miesta získali talentova-
ní Michal Toure (8.kyu) v kata chlapci do 10
r. a Vitalij Zanyk (6.kyu) v kata dorastenci.

V prestávke vystúpil nemecký majster,
sensei Herbert Haas, ktorý predviedol atrak-
tívne umenie BO (boj s palicou). Zástupca
nemeckého karate viedol v dňoch 14.-15.
marca t. r. tréningový seminár v Senici, kde
vyučoval senických karatistov nové kata.
Pán Haas z Mníchova zároveň na šampio-
náte odovzdával i poháre pre najlepších pre-
tekárov. Pohár pre najlepšieho pretekára
v kata získala senická pretekárka, reprezen-
tantka SR, Mirka Vašeková. Najväčší pohár -
trofej pre najlepšieho pretekára celých majs-
trovstiev, putoval opäť do Senice.
Jednoznačne a zaslúžene ho získala za
predvedený excelentný výkon úradujúca
vicemajsterka sveta z Atén 2001, reprezen-
tantka SR, Erika Hrušecká z Hanko kai. 

K úspešnému priebehu turnaja prispeli
i sponzori, ktorými boli Jednota Senica, Mlyn -
Thebery, VÚB, Slovenská poisťovňa, Slovens-
ké telekomunikácie, Rybeko, Inge, Pekáreň
Faun, Akát, Rempo Junas, Lacima, Cukráreň
Včielka a ďalší, ktorým patrí vďaka za podpo-
ru športu a mladých športovcov zvlášť. 
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Partnerské mesto Topoľčany
V stredu  29. mája ožije naše mesto špor-

tovými aktivitami  v rámci Challenge day.
Vyzývací deň je zameraný na zmenu našich
návykov a nabáda nás, aby sme 15 minúto-
vou športovou aktivitou  zmenili svoj dote-
rajší štýl života. Pohyb a športovanie je pova-
žované za významný faktor ovplyvňovania
zdravia populácie. Zapojením sa do mno-
hých pripravovaných aktivít v meste  každý
účastník prispeje k úspechu svojho mesta.
Nám žreb prisúdil ako partnerské mesto
Topoľčany. V školách, na športoviskách
v meste bude možné počas celého dňa až
do 20. hod. zapojiť sa aktívne do súťaženia.
Podrobnosti budú uvedené na plagátoch.

(�
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Info kútik

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 9.5. o 9. hod. - ?I?�![��>3 - spevácka súťaž 
� 10.5. o 11. hod. - 8[`��3H�[� - PD Senica
� 12.5. o 14. hod. - 8[`��3H�[� - CVČ Senica
� 16.5. o 19.30 hod. - �I�>[6H�8C��I63*a��3
� 22.5. o 10,15 a o 12.hod.

?bO�c�?6��>[M�c
Divadlo J. Palárika z Trnavy s klasickou rozprávkou pre deti  ZŠ 

� 30.5. o 17. hod.
Mc*[6[7�d�3J!IN*[�H!�d��I�>[6H�M2O�!���#�

� Pravidelná činnosť:
Jazykové kurzy (angličtina I.,II. a III. roč., nemčina I. a II. roč.)
Klub spoločenského tanca pre mierne pokročilých 
Mažoretky  LADIES  
Klub priateľov HELIGÓNKY 
Spevácky súbor CANTILENA 
Dychová hudba SENIČANKA
Tanečná skupina  SONNY

PODUJATIA v Dome kultúry Kunov
� 11.5. o 21. hod.

���#�
��C!�?IN[��>�.� Selectors: Ras Domček, Almighty Kefir
Vstupné 130 Sk, predpredaj 100 Sk v DK Senica, Čajovňa u sousedú

PODUJATIA v Múzeu L. Novomeského
� 7.5. o 17. hod.

3 .��N2J (klub abstinentov) - 1. stretnutie sympatizantov s MUDr.
Magdalénou Sečanskou. Ďalšie stretnutia každý prvý utorok
v mesiaci o 17. hod.

� 13.5. o 17. hod.
�N2J�?6I[!�I�cN�b>C�Z�[���

� Pravidelná činnosť:
Nácvik divadelného súboru OTRUSINKY (každú stredu o 16. h.)
Stretnutia občianskeho združenia DOMKA (každý piatok o 16. h.)

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
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Natália C�������4 Palárikova 290 1. 3. 2002
Martin N�"���,4� Čáčov 346 1. 3. 2002
Barbora !�����4� Hurbanova 523 1. 3. 2002
Hedviga C'�"���4� S. Jurkoviča 1204 2. 3. 2002
Libor ��"�,4� J. Mudrocha 1354 3. 3. 2002
Petra ?�#0���4� Palárikova 289 5. 3. 2002
Roman *���"4� L. Novomeského 1216 5. 3. 2002
Martin * �����4� Štefánikova 704 5. 3. 2002
Kristína Sandra O�������4� Štefánikova 701 6. 3. 2002
Denisa Lutovská, Kalinčiakova 301 8. 3. 2002
Juraj Peter >�����"4� Kalinčiakova 296 10. 3. 2002
Adriana Zuzana >����"���4� Kalinčiakova 296 10. 3. 2002
Viktória �����
��������4� Moyzesova 839 11. 3. 2002
Michaela ��"�,���4� Záhradná 1051 13. 3. 2002
Roman ����
�"4� L. Novomeského 1210 22. 3. 2002
Artur 8�����4� Gen. L. Svobodu 1359 23. 3. 2002
Dominik ��/����"4� H. Suroviny 1014 23. 3. 2002
Natália J�
"D#����4� Čáčov 139 26. 3. 2002
Matúš *���4� Gen. L. Svobodu 1361 26. 3. 2002

I	����������
František 6�,"�4� Štefánikova 1377 2. 3. 2002
vo veku 76 rokov
Vincent C�
��"4� Robotnícka 85 4. 3. 2002
vo veku 64 rokov
Katarína *�����4� Nám. oslobodenia 16 9. 3. 2002
vo veku 76 rokov
Mária =���"���4� Štefánikova 1377 10. 3. 2002
vo veku 88 rokov
Ľudmila ��/����4� Štefánikova 1377 10. 3. 2002
vo veku 71 rokov
Zuzana Z�"���4� Štefánikova 1377 15. 3. 2002
vo veku 80 rokov
Michal J�
#�&4�Štefánikova 1377 20. 3. 2002
vo veku 89 rokov
Imrich J�&��4� Priemyselná 270 21. 3. 2002
vo veku 72 rokov
Alojz 8�
+�"4� Štefánikova 1377 23. 3. 2002
vo veku 82 rokov
Vladimír M�,"��
�4� Palárikova 290 25. 3. 2002
vo veku 70 rokov
Jozef >0���	�4� Robotnícka 69 26. 3. 2002
vo veku 44 rokov
Anna �
����4� Štefánikova 1377 26. 3. 2002
vo veku 88 rokov
Pavel ����4� Sládkovičova 181 26. 3. 2002
vo veku 62 rokov
Ing. Karel M���#0�4� L. Novomeského 1211 28. 3. 2002
vo veku 49 rokov
Alžbeta ��
������4� Košútovec 1023 29. 3. 2002
vo veku 67 rokov
Pavol *�&���"4� Brezová 855 31. 3. 2002
vo veku 78 rokov

Šetri, kde (ne) môžeš!
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Pozerám sa z okna triedy. Od sídliska prichádza, možno povedať
na pohľad, dáma. Prejde cez trávnik, vyhrnie elegantnú sukňu a fuk
cez dieru v plote. Chodník cez trávu je už blatistý, drahé topánky
budú ubabrané, ale čo je to oproti víťaznému pocitu, že si ušetrila
zopár krokov po riadnom chodníku. Že by potrebovala trochu pohy-
bu? Ale ba! Veď vo fitnesku sa lepšie vyníma v džogingovej súprave.
Zacvičiť si môže v lepšej spoločnosti. Mladá mamička je dokonca
ochotná aj po schodoch školy vyvliecť kočík s ratolesťou, vyvaľujúcou
oči na deti prechádzajúce po úzkej školskej chodbe. Že tu nemá čo
hľadať? A čo by sa starala! Hlavne, že ušetrila pár metrov po hlúpom
chodníku. 

A keď uvidíte pána s bicyklom predierať sa popri jedálni, kde čaká
rad detí na obed, nemyslite si, že sa vám to iba sníva. To je realita
školy.  Len čo sa opraví vandalsky zničený plot, môžete si byť istí, že
to nie je nadlho. Ani nie do druhého dňa. 

Veľkodušná ponuka poskytnúť mládeži z mesta ihrisko na škols-
kom dvore vyznieva ako naivita ľudí, ktorí nedokázali odhadnúť sklo-
ny mladej senickej generácie. Znič, čo môžeš - to je zrejme ich heslo.

Lenže - čo na to kompetentní? Máme predsa poslancov, ľudí, kto-
rým občania zverili do rúk správu vecí. Že by o tom nevedeli? Alebo
je škola natoľko bezvýznamná, že sa stane jej dvor, ovocná záhrada,
ihrisko, oplotenie vďačným miestom pre psie prechádzky, vyrábanie
chodníkov cez trávnik, verejným priechodom?

Pri troche sebakritiky a zdravého rozumu (hádam) paničky odnesú
svoje nákupné tašky aj po riadnom chodníku, páni nebudú bicyklovať
po školskej chodbe a mamičky nebudú posilňovať s kočíkmi na škols-
kých schodoch. Skúsme zatiaľ dúfať v zdravý rozum (Ale čo, ak
ho niet?).

��
��N��6�	"���

Ďaku jeme
Rodičovské združenie a riaditeľstvo 4. Základnej školy v Senici

na Mudrochovej ulici ďakuje zamestnancom, rodičom i ostatným
priateľom školy za poukázanie 1 percenta dani z príjmov pre zlep-
šenie materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacie-
ho procesu našej školy. 
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Info kútik

na MÁJ 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

Streda 1.mája
PIANISTKA
Rakúsko-francúzsky erotický horor.
Vstupné 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 130 min., PREMIÉRA
?����"����+�&�
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�@��.��������#"%� ���+�� =�/��� 	
���A� ���/��� �,��.
"%+4�&�/��� �+� �,��"%+� 	
�"�$�&�4�&�/��� �#0� �,��"%#0�$&�/����4� /�
��+��� �$���@��
*���	�-)�<�4�<�4�<��!"4��?����
�4��<��+���
Sobota 4. mája
PRCI, PRCI, PRCIČKY 2
Americká komédia. Panictva sa zbavili, túžby po sexe nie.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MN, 105 min.
��/�E�����+�&����
�[*[63
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Utorok 7. mája
PRAVÁ BLONDÍNKA
Americká komédia. Tento rok letia blondínky, ale pozor...
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 95 min.
!�
�/��;��+�&�
H3�c�M*NcOH�3�6I8���3
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Piatok 10. a sobota 11. mája
ČISTÁ DUŠA
Americká dráma. Videl svet tak, ako si nikto nedokázal predstaviť.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 130 min.
��/�E������+�&�
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Utorok 14. a streda 15. mája
ÚKRYT
Americký psychologický thriller. Najdôležitejšie je nepodľahnúť pani-
ke!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 108 min., PREMIÉRA
?����"�����+�&�
!HI?�H]�[8Z[6!�d���N�I�g�J2NO�H
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Sobota 18. a nedeľa 19. mája 
JEEPERS CREEPERS
Americký horor. Čo ťa žerie? Radšej po tom nepátraj!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 90 min., PREMIÉRA
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Streda 22. mája
PREKLIATIE  ŽLTOZELENÉHO ŠKORPIÓNA
Americká komédia vo veľkom štýle s hviezdnym obsadením. 
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 99 min., PREMIÉRA
?����"�����+�&�
3!H[6�h�3 IJ[N�h)���!�3��N[I?3H63
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�3O3� ![��>3 - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.
Zodpovedná redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón + záznamník 034/651 5001-4, kl. 129), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14).
Jazyková úprava Mgr. Lýdia Repková. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií
obsiahnutých  v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 23. apríla 2002. Náklad 3 000 výtlačkov. Internet:
URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       ��[�?�6�[�8�3�=���e

Šťastena sa v treťom kole súťaže usmiala na  našu čitateľku
J�@���� ��#"��'4� 7����� ��;� Výherkyňa si cenu prevezme
v redakcii na MsÚ. Na odpovede  čakáme na adrese redakcie do
15. mája. Upozorňujeme čitateľov, že adresa redakcie sa počnúc
aprílom  zmenila a je uvedená v tiráži. 

Kto vie ,  odpovie
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Čo a kedy vysiela TV SEN
?
�+�-
��-� � �������� spravodajskej relácie TV SEN – SENO

(Senické noviny) v máji môžete sledovať: ���� ��� �� ���� ��� �@/ 
���;��0�/�
6�	
�$ )� 13. 5. o 18. 30 hod. 15. 5. o 10. hod.

27. 5. o 18. 30 hod. 29. 5. o 10. hod.

� &���"-����������� ) 3. 5. o 18. hod.  17. 5. o 18. hod.
31. 5. o 18. hod.

!"���#"%�+���$��) 1. 5. o 18. hod. 15. 5. o 18. hod.
29. 5. o 18. hod.

!	
�� ��	�/�J
�/��) 31. 5. o 18. hod. 
(po Myjavských televíznych novinách) 

Posedenie pri hudbe
Stretnutie dôchodcov pri  živej hudobnej produkcii  sa bude

konať v hoteli Branč  vo štvrtok 16. mája  o 15. hod. Miestna orga-
nizácia Jednoty dôchodcov Slovenska naň pozýva všetkých svo-
jich členov a priaznivcov.

Sobota 25. a nedeľa 26. mája
SNEŽNÍ PSI
Americká komédia o tom, čo všetko sa môže prihodiť, keď černoch
z Miami zdedí svorku polárnych psov.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
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Piatok 31. mája
GRÓF MONTE CHRISTO
Americký dobrodružný veľkofilm. Láska, zrada a pomsta.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 131 min., PREMIÉRA

Divadlo z Úpice
Na základe dohody, ktorá vznikla počas návštevy delegácie

mesta Senica v Trutnove v závere minulého roka, zavítal do
Senice amatérsky divadelný súbor Aloise Jiráska Úpice v Českej
republike. S komédiou v štyroch dejstvách Volá Melbourne sa
predstavil v Dome kultúry 27. apríla. 


