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Na foto časť družstva žien aj s víťaznými trofejami z Majstrovstiev Slovenska.
zľava: Lenka Čmaradová, Viera Huťová, Simona Vaculová, tréner Jozef Sloboda,
Barbora Čárska a Miriama Kĺčová. Na foto chýbajú: Jana Buksárová, Ingrid Sypěnová,
Marcela Černáková, Vendula Chytková a Ivana Slobodová. Foto: P. Jamárik

Blahoželáme 
majsterkám Slovenska 

V 116-ročnej histórii Dobrovoľného
hasičského zboru v Senici niet väčšieho
úspechu, aký dosiahlo hasičské  družstvo
žien tento rok. Na republikovom kole
Previerok pripravenosti dobrovoľných
hasičských zborov 6. a 7. augusta v Šura-
noch sa stali po tretíkrát za sebou
majsterkami Slovenska v hasičskom špor-
te. Zlatý hetrik Seničaniek nemá na tejto
súťaži obdoby.

Republikové kolo Previerok priprave-
nosti sa koná každý druhý rok  a testuje
pripravenosť dobrovoľných hasičov po
stránke fyzickej kondície, práce s techni-
kou a tímovej spolupráce. Senické hasičky
sa nominovali najlepším výsledkom
v Trnavskom kraji  (112,79).

Pozícia senických hasičiek, ktoré išli do
Šurian s cieľom vyhrať pohár aj do tretice,
nebola vôbec jednoduchá. 

Viacerí sa totiž chystali prekaziť im
radosť z víťazstva. V boji naostro pred
plnou tribúnou v Šuranoch  Seničanky
(výsledný čas 109,54) nechali za sebou
hasičky z Bystrého (110,97) a Danišoviec
(113,72).  Senické dievčatá boli v oboch
disciplínach – požiarny útok s vodou a šta-
feta 8x50 metrov -  prvé. Získali víťazné
poháre za obe disciplíny a takisto maj-
strovský titul.

(pokračovanie na str. 10)

Zo spomienok 
na vojnové roky

29. augusta sme oslávili 61. výročie
Slovenského národného povstania, v kto-
rom ľudia nebojácne vyjadrili svoj odpor
proti fašizmu. SNP bolo skúškou odvahy,
statočnosti, obetavosti v boji za slobodu
a demokraciu. Poznáme osudy mnohých
ľudí, ktorí sa bez zaváhania zapojili do
odboja.  Medzi nimi i 91-ročná pani Jozefa
Nemečkayová zo Senice, ktorá pomáhala
pri prevádzaní utečencov. 

„Pracovala som v advokátskej kancelárii
doktora Hatalu. Keď prišli Nemci, tak mi po-
vedal, že zatvára kanceláriu, ideme domov a
uvidíme, čo sa bude diať. Nemci prišli 15.
marca 1939. Dva dni sme nepracovali, no na
tretí deň mi odkázal, aby som prišla do
práce. Vtedy prišiel pán Patinka z Vrboviec a
oznámil, že majú dvoch utečencov z Čiech
a potrebujú ich dostať na maďarské hranice.
Ľudí utekajúcich z Čiech Vrbovčania pri-
viedli k nám do kancelárie a od nás išli ďalej.
Takto fungovalo spojenie.“ Spomína si po
rokoch pani Nemečkayová na chvíle, kedy
bolo treba nesmierne veľa odvahy. 

V spomienkach na udalosti spred 61
rokov pokračuje ďalej: „Nikto nesmel mať
pri sebe  nič napísané, žiadnu adresu, mies-
to pobytu. Každý z nich musel tieto infor-
mácie vedieť naspamäť pre prípad, že by
ho chytili. Aj my sme si museli dávať veľký
pozor, aby všetko dobre dopadlo. Predsa
sme však raz naleteli. Raz prišiel jeden muž
sám a tvrdil, že ho poslal pán Patinka.
Všetko vedel, všetky základné veci sedeli.
No na maďarských hraniciach ho chytili
a doktor Hatala si odsedel dva týždne
v Ilave."

Na otázku, kde v čase neistoty, nebez-
pečenstva brala silu a nebojácnosť, odpo-
vedala veľmi jednoducho: „My sme tak
boli vychovávaní. Tak nás učili rodičia, tak
nás viedli v Sokole. V ťažkých vojnových
časoch sme vedeli, kde je naše miesto
a kde treba pomáhať."

Odbojová činnosť pani Nemečkayovej
a jej manžela sudcu pokračovala aj počas
ich pobytu na Myjave. Do Senice sa vrátili
bývať v roku 1959. 

Pri spomínaní na vojnové roky sa jej
vybavilo veľa konkrétnych situácií a ľudí,
s ktorými spolupracovala. Nebolo to vždy
jednoduché, ale vedeli, že to, čo robia,
povedie k cieľu - fašizmus bude porazený.
O to viac ju mrzí, že SNP a odbojová čin-
nosť sa v spoločnosti častokrát bagatelizuje
a ľuďom, ktorí sa zapájali do rôznych akcií
s nasadením vlastného života, sa nedostáva
patričnej úcty. 

Osobitne mladým treba neustále pripo-
mínať, že vojna je veľké zlo a treba jej vše-
možne zabrániť. Prináša len utrpenie
a biedu. bar

Rekonštrukcia 
svetelnej signalizácie
hlavnej križovatky

V tomto čase bolo ukončené výbe-
rové konanie na zhotoviteľa rekonšt-
rukcie cestnej svetelnej signalizácie
križovatky ulíc Hurbanova - Štefániko-
va - Hviezdoslavova.

Víťaz podľa podmienok súťaže
vypracuje projekt na realizáciu, zabez-
pečí k nemu všetky stanoviská orgá-
nov štátnej správy a dotknutých orga-
nizácií (správcov inžinierskych sietí)
tak, aby mohlo byť vydané stavebné
povolenie. 

Až potom sa môžu začať samotné
práce na rekonštrukcii svetelnej signa-
lizácie v druhej polovici septembra
2005. V rámci rekonštrukcie dôjde
k výmene stožiarov a doplnenie náves-
tidiel, k výmene radiča, k výmene káb-
lových vedení, a tak riadenie svetelnej
signalizácie bude dynamické na
modernej úrovni.

Počas prác dôjde k obmedzeniu
cestnej premávky na hlavnej križovat-
ke. Prosíme vodičov a občanov, aby
mali veľkú trpezlivosť a obmedzenie
rešpektovali.

Oddelenie výstavby, 
ŽP a dopravy MsÚ
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Z rokovania rady 
6. riadne zasadnutie mestskej rady sa

uskutočnilo 25. augusta. Mestská rada
zasadala po letnom dovolenkovom obdo-
bí, preto jej program bol veľmi rozsiahly
a náročný. 
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 25. augusta.
- Informatívnu správu  Službytu, spol. s r.o.

Senica - výsledok hospodárenia za rok
2004. Spoločnosť Službyt, spol. s r.o.
Senica zabezpečuje správu a údržbu
bytov a nebytových priestorov vo vlast-
níctve mesta, bytov odpredaných do
osobného vlastníctva a správu tepelných
zariadení na dodávku tepla a teplej úžit-
kovej vody. Spoločnosť Službyt zásobuje
teplom od 1. 9. 2004 školy a materské
školy a v minulom roku sa spoločnosti
podarilo po päťročnej príprave zrušiť
parnú sekciu na mestskej výhrevni, čo
umožní spoločnosti v najbližšom období
stabilizovať cenu tepla v meste Senica
napriek očakávaným nárastom ceny
plynu tak, aby dopad na obyvateľstvo bol
minimálny.

- Informatívnu správu o stave predaja
bytov a použitia Fondu rozvoja bývania
mesta - vo vlastníctve mesta bolo celko-
vo 89 bytových domov s 2 914 bytmi.
Z tohto počtu bolo odpredaných k 31. 7.
2005 - 2 697 bytov. 76 bytov je vyňatých
z odpredaja a u 111 bytov sa odpredaj
neuskutočnil z dôvodu, že slúžia ako
sociálne byty, nájomné byty so záväz-
kom ich neodpredať alebo je tu vysoké
percento neplatičov. 

- Návrh VZN - doplnenie VZN o spôsobe
bezúročného splácania ceny bytu - sa
predkladá z dôvodu, že mesto nadobud-
lo na základe kúpno-predajnej zmluvy
od Trnavského samosprávneho kraja
bývalý internát Obchodnej akadémie
a tieto byty sa navrhujú odpredať teraj-
ším nájomníkom za ceny podľa znalec-
kého posudku. Predkladané VZN určí
spôsob, akým tieto ceny budú budúci
kupujúci mestu uhrádzať.

- Plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií.
V informácii sa konštatuje, že v rozpočte
mesta na rok 2005 sa schválilo na opravy
miestnych komunikácií a chodníkov
4 700 tis. Sk. Finančné plnenie  k termínu
predkladania správy je 3 120 tis. Sk a ve-
dúci odd. výstavby navrhuje zvýšiť roz-
počet na opravy komunikácii o 1 000 tis. Sk. 

- Informatívnu správa o statickej doprave,
budovaní nových parkovísk, dopravnej
situácii  v meste a MHD. Súčasťou infor-
mácie je aj analýza súčasného stavu
mestskej hromadnej dopravy v Senici
a návrhy SAD Trnava, a.s. na rozšírenie
MHD v Senici  o nové linky, ktoré by
pokryli  tie časti mesta, kde nie je auto-
busová doprava alebo frekvencia spojov
je nedostatočná. Potrebu riešiť MHD si

vyžadujú jednak zmeny v pravidlách
dotácií a financovania MHD, ale aj
zmeny  v kompetenciách mesta a v zme-
nách, ktoré prináša výstavba a rozširova-
nie zastavaného územia mesta.

- Návrh VZN - zmena Územného plánu
mesta z plochy pôdy na dopravné plo-
chy - zbernú komunikáciu vrátane križo-
vatky rieši záujem mesta zabezpečiť
dopravné napojenie na Priemyselný park
Senica v časti Topoľová ulica - križovatka
Hlboké.

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta za I. polrok 2005, stanovisko hlav-
ného kontrolóra k plneniu rozpočtu. 
Rozpočet bežných príjmov k 30. 6. 2005
je naplnený vo výške 122 980 212 Sk, t. j.
na 49,65%, rozpočet bežných výdavkov
sa čerpal vo výške 116 481 408 Sk, t. j. na
50,51%.
Rozpočet kapitálových príjmov je napl-
nený vo výške 22 285 002 Sk, t. j. na
33,18% a rozpočet  kapitálových výdav-
kov ja naplnený vo výške 4 236 810 Sk,
t. j. na 7,12%.
Rozpočet príjmov finančných operácií je
naplnený vo výške 9 699 297 Sk, t. j. na
60,31%, rozpočet výdavkov finančných
operácií je naplnený vo výške 9 953 515
Sk, t. j. na 23,68%.

- Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok
2005.

- Návrh VZN - na určenie názvu ulíc - rieši
spoločný návrh na päť nových ulíc na
IBV Nová Sotina a štyri nové ulice na
IBV Juh.

- Návrh VZN - na zmenu cintorínskeho
poriadku - zmena rieši alternatívu, či sa
bude senický cintorín zamykať alebo nie,
pretože na základe výsledku ankety je
väčšina obyvateľov za to, aby sa cintorín
nezamykal.

- Návrh VZN - zrušenie trhoviska vo dvore
MsPS - pretože trhovisko nie je využíva-
né, navrhuje sa zrušiť a priestor v areáli
Mestského podniku služieb využívať na
iné podnikateľské aktivity.
Všetky návrhy VZN sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke mesta www.senica.sk  najmenej
15 dní pred rokovaním MsZ, tak, aby
občania mali možnosť vyjadriť sa k návr-
hom všeobecne záväzných nariadení
mesta. 

- Dispozície s majetkom mesta.
- Organizačné zabezpečenie volieb do

orgánov samosprávnych krajov - voľby sa
uskutočnia 26. novembra 2005 - aktuál-
ne informácie o zabezpečení volieb zve-
rejníme v ďalších číslach Našej Senice. 

- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2005.
Primátor zvolal 16. riadne zasadanie

mestského zastupiteľstva na 8. septembra
2005. Predmetom rokovania budú mate-
riály, ktoré prerokovala a pripravila MsR
a primátor mesta.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Ďalšie návrhy na nové
názvy ulíc v Senici

V májovom čísle Našej  Senice sme
informovali o prvých návrhoch na názvy 5
nových ulíc pre IBV Nová Sotina, kde
dopĺňam, že Štefan Pilárik st. a Martin
Braxatoris boli evanjelickými kňazmi. Ďal-
šie návrhy predložené komisiou kultúry
a vzdelávania pri MsZ na nové názvy šty-
roch ulíc pre IBV Juh, ktorá je situovaná do
južného priestoru za Okružnú ulicu a kde
vzniknú štyri ulice sú:
- Ulica 7. apríla - na pamiatku dňa oslobo-
denia Senice v roku 1945. Oslobodzujúce
armády prišli od Jablonice a Surovín,
- Ulica Jozefa Závodského - na pamiatku
rímsko-katolíckeho farára, narodeného 18.
3. 1870 v Sotine. Zomrel 15. 2. 1940. Za
svojho pôsobenia v Senici dvíhal národné
povedomie, mal podiel na zvyšovaní vzde-
lanostnej úrovne obyvateľstva. Založil
katolícky kruh, kde bol jeho predsedom,
- Ulica Jána Jonáša - narodil sa 23. 10.
1919 v Prietrži a zomrel 23. 10. 1977
v Bratislave. Pochovaný je v Prietrži.
V roku 1939 nastúpil pracovať do
Okresnej nemocenskej poisťovne v Senici.
Tu pracoval až do roku 1946, potom odi-
šiel do Bratislavy. Napísal niekoľko povie-
dok a románov (Zrnká vo vetre, Na úvratí,
V znamení panny, Jedenáste prikázanie,
do nízkej hory hromy nebijú), bol tiež sce-
náristom. Ako významný spisovateľ, sce-
nárista a publicista bol ocenený aj hlav-
ným mestom Bratislava, kde je po ňom
pomenovaná jedna ulica, 
- Južná ulica - vystihujúca smer a lokalitu,
- Cintorínska ulica - vystihujúca smer
a lokalitu
- Čerešňová ulica - vystihujúca smer
a lokalitu
- Trnavská ulica - vystihujúca smer a loka-
litu

Návrhy ulíc s pripomienkami od obča-
nov a návrhmi komisie mestská rada pre-
rokuje a schváli mestské zastupiteľstvo na
svojom rokovaní 8. septembra 2005. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka mestského úradu

Odpúšťať a pamätať
Historická pravda sa vracia na svoje

miesto, zachovajme čas posolstiev
Povstania – len niekoľko výrokov z prího-
voru primátora mesta RNDr. Ľubomíra
Parízka pri príležitosti 61. výročia
Slovenského národného povstania.

Približne 100 Seničanov sa zišlo 26.
augusta pri soche Víťazstvo, aby si uctili
a pripomenuli túto významnú udalosť
v našom živote. Na počesť histórie a všet-
kých, ktorí sa zaslúžili aj o tieto súčasné
dni, vence prišil položiť: Mesto Senica,
Zväzu protifašistických bojovníkov,
Komunistickej strany Slovensko, Smer - SD,
Klub profesionálnych vojakov v zálohe,
Ľavicové Záhorie, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko; tejto delegácii
sa aktu zúčastnil i poslanec NR SR za ĽS –
HZDS Tibor Mikuš. Mx
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25. 7. - Rokovanie s nemeckým investo-
rom o možnom vstupe do prie-
myselnej zóny.

- Rokovanie so zástupcami Kraj-
ského stavebného úradu o územ-
nom pláne mesta a rozvoji.

26. 7. - Prerokovanie rozpočtu výstavby
priemyselnej zóny v nadväznosti
na podanie projektu na Minister-
stve hospodárstva SR.

- Križovatka - rokovanie s predstavi-
teľmi zainteresovaných organizá-
cií o stanoviskách a odborných
posudkoch štúdií pri budovaní kri-
žovatiek v Senici.

- Rokovanie s indickými investormi
o výstavbe fabriky.

- Rokovanie s Ing. Jakubcom, riadi-
teľom SAD o riešení problému
MHD v meste a prímestských spo-
joch.

27. 7. - Rokovanie s investorom Italgroup
o postupe prípravy výstavby IBV
nad Okružnou ulicou a ďalšej
výstavbe bytov v meste.

- Stretnutie s predstaviteľmi Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti
o realizácii budovania kanalizácie
a rozvodov vody v meste a pod-
pora rozvojových zámerov.

- SARIO - pracovné rokovanie
s agentúrou pre rozvoj a umies-
tnenie investorov na Slovensku.

28. 7. - Pracovné rokovanie na tému mlá-
dež v treťom sektore.

- Dozorná rada Mestského podni-
ku služieb. Téma: Rozvoj kasární,
prenájmy budov a zariadení.

29. 7. - Pracovná návšteva poslankyne
NR SR pani Zuzany Martinákovej.
Rokovanie na tému: Sociálne pro-
blémy v meste a regióne.

- Pracovné rokovanie s riaditeľkou
Polikliniky Ing. Kovačičovou o prí-
prave rozpočtu.

30. 7. - Prijatie švajčiarskych hostí v meste
Senica.

8. 8. - Riešenie problematiky cintorína.
9. 8. - Príprava zámeru budovania kana-

lizácie v časti Čáčov a Kunov.
10. 8. - Pracovné rokovanie s rím.-kat. de-

kanom Karolom Martincom o výs-
tavbe nového kostola v Senici,
prerokovanie návrhov projektov.

- Pracovné rokovanie s prednostom
Obvodného úradu v Senici
Ing. Štefanom Mikulom.

- Pracovné rokovanie s Ing. Janou
Poláčkovou, oblastnou riaditeľkou
VÚB a pánom Pavlom Szabom,
riaditeľom pobočky VÚB v Senici.

- Rokovanie  s majoritným akcioná-
rom SH Senica  a konzultačnej
spoločnosti pre prípravu revitali-
zácie areálu SH Senica a rozvojo-
vých programoch spoločnosti.

11. 8. - Konkurz na miesto riaditeľa Do-
mu sociálnych služieb v Senici.

- Pracovné rokovanie so súčasnými
investormi stavieb polyfunkčných
domov v meste na tému bezpeč-
nosť a časový harmonogram
ich dostavby.

Aktivity radnice 12. 8. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Úradu práce, soc. vecí a rodiny
v Senici Ing. Fábikovou o rozširo-
vaní služieb a kompetencií, o po-
trebe riešiť priestorové problémy.

- Návšteva obce  Pata - obhliadka
výstavby kostola, rokovanie s ar-
chitektom.

15. 8. - Pracovné rokovanie na tému vy-
užitie starej Polikliniky a krytie
investičných akcií.

16. 8. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Ing. Mikušom.

- Pracovné rokovanie s členmi Jed-
noty dôchodcov - prerokovanie
problémov dôchodcov v Senici
a diskusia o rozvojových záme-
roch mesta.

- Domová schôdzka s obyvateľmi
bytovky na Hurbanovej 526
o podmienkach odpredaja bytov.

17. 8. - Velká nad Veličkou Kordárna - pra-
covné rokovanie a dopracovanie
projektu priemyselno-obchodnej
zóny v areáli SH Senica a príprava
rozvojových programov v SH
Senica. 

- Pracovné rokovanie s vrchným
manažmentom z francúzskej fir-
my Arcelor, obhliadka výstavby
fabriky a dohoda o ďalšom rozši-
rovaní fabriky.

18. 8. - ZMOS Bratislava - zasadnutie sek-
cie školstva, mládeže a športu
Rady ZMOS. Príprava rokovaní
z MŠ SR o nevyhnutnosti dofinan-
covania školstva v roku 2005 a prí-
prave rozpočtu pre rok 2006.

19. 8. - Bratislava - rokovanie s investormi
a predstavenie zámerov mesta.

Pomoc občanom
v núdzi

Senická samospráva má v mestskom
rozpočte vyčlenených 300 000 korún na
jednorazové finančné dávky svojim obča-
nom. Na  sedemmesačnú bilanciu sme sa
opýtali vedúcej oddelenia sociálnych
vecí, zdravotníctva, školstva, kultúry
a športu RNDr. Kataríny Polákovej. 

Podmienky na udeľovanie sociálnej
pomoci  občanom a zmierňovanie  prípa-
dov náhlej núdze stanovuje  všeobecne
záväzné nariadenie mesta. O výške
poskytnutej dávky rozhoduje oddelenie
sociálnych vecí Mestského úradu v Senici
po prešetrení sociálnej situácie občana.
Každý prípad zvažujú  osobitne a snažia
sa občanom, ktorí spĺňajú nároky, pomôcť
v ich nepriaznivej životnej situácii. Za
sedem mesiacov mesto pomohlo 292 žia-
dateľom  sumou takmer 270 000 korún.
Keďže rozpočtovaná suma je už takmer
rozdelená, na septembrové zasadanie
mestského zastupiteľstva bude predlože-
ný návrh na zvýšenie sumy o 70 000
korún. Len pre porovnanie: vlani mesto
Senica poskytlo jednorazové finančné
dávky svojim občanom v objeme
306 000 korún, ktoré boli  rozdelené 356
žiadateľom. Sociálnou pomocou je tiež
poskytovanie príspevku na stravovanie
dôchodcov, ktoré je možné v 3 zariade-
niach: reštaurácia Malina, Dom humanity
SČK a PD Senica.  Príspevok mesta závisí
od výšky dôchodku a pohybuje sa od 8 do
16 Sk na jedno jedlo. Tieto služby využíva
momentálne 230 dôchodcov.  

Viera Barošková

Nová riaditeľka
Zariadenia 
sociálnych služieb

V mesačníku Naša Senica prinášame
čitateľom pravidelne najnovšie správy
o dianí v neziskovej organizácii Zariadenie
sociálnych služieb. 22. augusta sa konalo
zasadnutie správnej rady tejto neziskovej
organizácie, ktoré malo vo svojom progra-
me okrem iného aj voľbu riaditeľa. Novou
riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb
Senica, n. o. bola zvolená Mgr. Zuzana
Krčmáriková. Stalo sa tak na návrh komisie,
ktorá predložila poradie úspešnosti kandi-
dátov podľa výsledkov výberového kona-
nia. Výberové konanie sa uskutočnilo 11.
augusta na pôde MsÚ v Senici a zúčastnilo
sa ho 8 prihlásených uchádzačov, ktorí
k tomuto výberovému konaniu vypracovali
projekt na rozvojový program zariadenia
sociálnych služieb.

Mgr. Zuzana Krčmáriková je absolvent-
kou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
v odbore liečebná pedagogika. Za svoju
diplomovú prácu získala cenu rektora.
V súčasnosti pokračuje vo vzdelávaní sa na
katedre liečebnej pedagogiky v doktorand-
skom štúdiu. Dosiaľ pracuje v Domove
sociálnych služieb pre deti a dospelých
v Rohove ako vychovávateľka - liečebný
pedagóg. K výberovému konaniu vypraco-

vala najucelenejší projekt na rozvojový pro-
gram zariadenia sociálnych služieb, v kto-
rom predstavila svoju víziu činnosti a fun-
govania takéhoto zariadenia. Jej pracovný
pomer by mal začať 1. októbra 2005.

RNDr. K. Poláková
predseda správnej rady ZSS Senica, n. o. 

Poďakovanie
Touto cestou by sme chceli poďako-

vať kolektívu, ktorý pracuje v kuchyni
reštaurácie Malina. Pracovníci tejto
kuchyne nás presvedčili, že kvalita
a kvantita stravy plne zodpovedá cene
stravného lístka. Strava je každý deň
veľmi chutná, pestrá a okrem toho si
myslíme, že aj najväčší labužník si
môže z troch jedál, ktoré sú denne
v ponuke vybrať to svoje. Naša vďaka
patrí všetkým pracovníkom kuchyne,
vrátane šéfkuchárky p. Kunkovej, vedú-
ceho p. Bobeka a riaditeľa Mestského
podniku služieb p. Ing. Bachuru. 

Všetkým pracovníkom prajeme veľa
ďalších pracovných úspechov a dúfa-
me, že vďaka ich kvalitnej práci bude
pribúdať čoraz viac spokojných stravní-
kov.

stravujúci sa manželia
Jana a Július Heikerovci
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Investícia do športovej haly
Počas každoročnej letnej odstávky

športovej haly sa Rekreačné služby mesta
Senica pustili do naplánovaných nutných
opráv a údržby priestorov športovej haly.

V tomto roku sa podarilo získať finanč-
nú podporu z projektu Ministerstva škol-
stva, sekcie starostlivosti o mládež a šport
vo výške 350 000 Sk. Nutné opravy
a údržba boli rozšírené o modernizáciu
spŕch, sociálnych zariadení a šatní - vyko-
nala sa rekonštrukcia spŕch (sprchy boli
vykachličkované a namontované senzory
na púšťanie vody). 

Ďalej boli vymenené dvere na šatniach,
sprchách a sociálnych zariadeniach, na
chodbách a šatniach bola vymenená
gumolitová podlaha za dlažbu. 

Finančné prostriedky sa použili i na
športovú vybavenosť: zakúpili sa nové
žinenky, siete na bránky, opravilo sa špor-
tové náradie a vyčalúnili sa masážne stoly
a lavičky.

Nakoľko je športová hala v prevádzke
už 25 rokov, vyžaduje si i väčšie rekonšt-
rukcie a tento rok sa po menších preráb-
kach v interiéri plánuje i celková rekonšt-
rukcia strechy športovej haly. Napláno-
vané je prerobenie strechy na sedlovú stre-
chu s nákladom približne 1 800 000 Sk. 

Celkové náklady na opravu a údržbu
športovej haly činia pre tento rok sumu
2 500 000 Sk. 

LM

Oprava kanalizácie 
na Sadovej
a Mudrochovej ulici

Od júna 2005 realizuje Bratislavská
vodárenská spoločnosť stavbu Rekon-
štrukcia kanalizácie a vodovodu Sadová
a Mudrochova ulica Senica. Dodáva-
teľom stavby je firma UNISTAV spol. s r.o.
Senica.

Ide o výmenu kanalizačného potrubia
a prepojenie kanalizačných prípojok objek-
tov v týchto dvoch uliciach na novovybu-
dovaný rozvod.  Keďže sa pri výkopových
prácach zistilo nesprávne napojenie niekto-
rých kanalizačných prípojok rodinných
domov do dažďovej kanalizácie, vykonalo
sa ich prepojenie na novú splaškovú kanali-
záciu. Mesto Senica využilo túto akciu
a zafinancovalo odkrytie a výškovú úpravu
nefunkčných cestných vpustí a ich prepoje-
nie na dažďovú kanalizačnú stoku zaúste-
nú do Vrbovčianky. Podmienkou Mesta
bolo i položenie nového asfalto-betónové-
ho koberca po celej šírke cesty dotknutých
ulíc. Súčasťou stavby je i výmena vodovodu
na Sadovej ulici pozdĺž areálu Amfiteátra
v dĺžke cca 120 m. Výmenu bolo nutné uro-
biť vzhľadom k častým poruchám na vodo-
vodnom potrubí, čo spôsobilo zničenie
chodníka. Táto trasa bola preložená do
zeleného pása a chodník v celej dĺžke
novej trasy bude nový.

Dá sa teda povedať, že spoluprácou
investora a dodávateľa stavby s Mestom

Uzávierky ulíc
Mesto Senica upozorňuje na vykonáva-

nie nasledovných rekonštrukcií povrchov
miestnych komunikácií.

Jedná sa o rekonštrukcie ulice Gen. L.
Svobodu v úseku pred domom č. 1360.
Vykonávanie prác sa začne koncom
augusta a potrvá i v mesiaci september
2005. 

Nakoľko príde v uvedenom úseku
k úplnej uzávierke miestnej komunikácie,
prejazd vozidiel k domom č. 1361
a k budove č. 1405/22 (bývalá Kamila)
bude dočasne zabezpečený po parkovis-
ku pred domom č. 1360. Z uvedeného
dôvodu upozorňujeme užívateľov parko-
vacích miest na trvalé parkovanie, že títo
majú zabezpečené dočasné parkovanie
na panelovom parkovisku v blízkosti
domu č. 1360.

Ďalšia rekonštrukcia sa bude vykonávať
na  Sotinskej ulici v úseku pred domom č.
1421 a 1373. Táto sa  začne v mesiaci sep-
tember a potrvá i v mesiaci október 2005.

Nakoľko príde v uvedenom úseku
k úplnej uzávierke miestnej komunikácie,
prejazd vozidiel k domu č. 1475 bude
možný po obchádzkovej trase po ceste
II/500 a miestnej komunikácii Sotinská
ulica popri Poliklinike. 

Z uvedených dôvodov preto žiadame
obyvateľov o porozumenie a rešpektova-
nie dočasného dopravného značenia.

Ružena Karasová
Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Odstávka Infosenu
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že z dôvodu rekonštrukcie interié-
ru informačnej kancelárie mesta Senica -
Infosen, bude prevádzka kancelárie
odstavená v termíne od  5. do 18. sep-
tembra. Infosen bude opäť v prevádzke
od 19. septembra. Okrem doterajších
služieb bude kancelária ponúkať i novú
službu - návštevníci  budú mať možnosť
si na počítači pre verejnosť sami vyhľa-
dať informácie o dopravných spojeniach
a prostredníctvom internetu získať infor-
mácie z oblasti cestovného ruchu.

Infosen

Rekonštrukcia 
Tehelnej ulice

Mestské zastupiteľstvo v Senici sa roz-
hodlo v rámci rozpočtu v roku 2005 aj pre
rekonštrukciu krytu miestnej komunikácie
Tehelná ulica. Ide o časť Tehelnej ulice
v úseku od budovy Slovenského plynáren-
ského priemyslu po križovatku so štátnou
cestou č. II/500 vedúcou do Čáčova.
Tento úsek cesty je používaný pre tranzit-
nú dopravu a je vo veľmi zlom technickom
stave. 

Rekonštrukcia bude spočívať z frézova-
nia 5-10 cm asfaltového krytu, ktoré sa
bude vykonávať počas premávky vozidiel.
Zároveň dôjde k úpravám uličných vpu-
stov v počte 25 ks. Potom sa nakoniec
položí nový asfaltový koberec modifikova-
ný, aby vydržal aj tranzitnú kamiónovú
dopravu. 

Počas rekonštrukcie ulice dôjde
k dopravnému obmedzeniu, ktoré bude
vyznačené dočasnými dopravnými znač-
kami, a preto prosíme vodičov o ich reš-
pektovanie. 

Pokládka asfaltového koberca sa bude
vykonávať za úplnej uzávierky tejto časti
Tehelnej ulice. Uzávierka potrvá maximál-
ne 2 - 3 dni, čo bude tiež vyznačené
dopravným značením. Obyvatelia
Tehelnej ulice sa včas dozvedia o doprav-
ných obmedzeniach v súvislosti s rekonšt-
rukciou.

Oddelenie výstavby, 
ŽP a dopravy MsÚ

Senica sa doriešili i nedostatky, ktorých
odstránenie nebolo súčasťou stavby.
Okrem zlepšenia kvality prevádzky kanali-
zácie bude na Sadovej a Mudrochovej ulici
i nový povrch cesty.

Dodávateľ stavby predpokladá ukonče-
nie do konca augusta.

Anna Šváčková, OVŽPaD

Tretia vetva cyklotrasy 
Cyklotrasa Senica - Kunov tretia etapa sa

skladá z troch vetiev:
1. vetva Senica vedie od kúpaliska

pozdĺž potoka Teplica po už vybudovanú
cyklotrasu v Kunove.

2. vetva Sotina vedie od novej cesty za
Sotinou dolu k potoku Teplica a napája sa
na vetvu Senica a dvomi premosteniami
prechádza nad potokom k vybudovanej
cyklotrase.

3. vetva Kunov vedie od Kunova, od
bývalého dvora JRD cez potok Teplica
a napája sa na vybudovanú cyklotrasu.

Mestské zastupiteľstvo v Senici v roz-
počte pre rok 2005 na vybudovanie III.
etapy vyčlenilo sumu 5 miliónov Sk. Začne
sa realizovať vetva Sotina, t. j. od novej
cesty v Sotine smerom dolu k potoku
a dvomi premosteniami sa dostaneme na
už vybudovanú cyklotrasu.

Teraz sa na stavbe vykonávajú prípravné
práce, vyčistenie územia od krovín a pora-
stov a vytýčenie podzemných vedení. So
samotnými prácami sa začne v druhej polo-
vici augusta 2005. Náklady na vybudovanie
III. etapy cyklotrasy budú 16,3 milióna Sk
a práce sú rozdelené na roky 2005 - 2007. 

Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Priesek porastom v miestach, kde sa bude
cyklotrasa zo Sotiny zvažovať k potoku. 

Foto Viera Barošková 
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Neustále činorodý 
Občania mesta

Mgr. Pavla Grimma
poznajú ako učiteľa,
nadšeného propagá-
tora kultúry a športu,
riaditeľa I. základnej
školy na Ulici V.
Pa u l í n y h o -Tó t h a .
Pedagogickú prax
potom zamenil

a 12,5 roka stál na čele Senice ako predse-
da MsNV a primátor Senice. 14. júla oslávil
70. narodeniny. Jubileum sme využili na
rozhovor.

7 rokov nie ste priamo zaangažovaný
v samosprávnej politike. Ako vnímate roz-
voj mesta a jeho aktivity?

- Áno, ubehlo už sedem rokov, ale úplne
som v samospráve neprestal pracovať. Po
skončení môjho pôsobenia vo funkcii pri-
mátora som bol zvolený za poslanca MsZ,
bol som členom Mestskej rady a predse-
dom komisie školstva a kultúry. Teraz som
členom poradného orgánu primátora Rada
starších. V poslednom období sme mali
členovia výboru JDS dve stretnutia s primá-
torom. Posledné bolo 16. augusta t. r. Na
naše dotazy sme dostali od primátora
vysvetlenie a podal nám veľmi podrobnú
informáciu o aktivitách a rozvoji mesta.

Žijem i naďalej s radosťou i problémami
mesta a občanov. Presunom kompetencií
zo štátnej správy na samosprávu sa jej
práca uberá v mnohých oblastiach iným
smerom ako v minulosti. Štát sa zbavil zod-
povednosti za občana, za jeho zdravý
vývoj, vzdelanie a presunul ju na samosprá-
vu. Mali sme to v minulosti ťažké a nemajú
to ľahké ani pracovníci na úseku samosprá-
vy v súčasnosti. Viem sa vžiť do tejto súčas-
nej situácie a pozerám sa na problémy
objektívne. Smerovanie mesta pre budúce
obdobie sa mi zdá správne. Občania
Senice potrebujú prácu, a preto je treba,
aby mesto vytváralo podmienky pre rozvoj
podnikateľských aktivít i pre získanie zahra-
ničného kapitálu do nášho mesta.

Vždy ste boli činorodý človek.
Osobitne známy bol váš vzťah ku kultúre
a športu. Vašou veľkou láskou bola pre-
dovšetkým hudba, ktorej ste sa aktívne
venovali. Na dôchodku ste založili Klub
priateľov heligónky. Čím všetkým sa zao-
beráte v tejto sfére?

- Veľa občanov vie, že som rodák
z Kunova a k tomuto sa hrdo hlásim. Od
roku 1952 som občanom Senice a od roku
1958 som pracoval predovšetkým na úseku
školstva v tomto meste. Ako mladý učiteľ
som založil v Kunove v roku 1958 stolnote-
nisový oddiel, o rok skupinu tanečnej
hudby a v roku 1962 futbalový oddiel. Táto
športová činnosť ako aktívneho hráča i tré-
nera a funkcionára ma sprevádza veľmi
veľa rokov. Mojou ďalšou veľkou láskou
bola a zostala hudba. Na heligónku som
hral, ešte som nechodil ani do školy. Pri štú-
diu na Pedagogickej škole som hral na
husle a do ukončenia štúdia som hral cel-
kom dobre i na akordeón. Na vojenčine
som sa zdokonalil v hre na dychových

nástrojoch, hlavne na saxofóne. Táto vše-
strannosť mi pomohla i pri mojom povolaní,
pretože som vždy na škole vytvoril určitú
hudobnú skupinu a dokonca som mal
i dychovú hudbu zo žiakov. Viedol som spe-
vácky zbor, ktorý bez problémov vedel za-
spievať skladby Smetanove i Mozartove, sa-
mozrejme i trojhlasné úpravy ľudových piesní.

Ako dôchodca som založil Klub priate-
ľov heligónky, ktorý združuje heligónkarov
zo Senice a okolitých obcí. Zdokonaľu-
jeme sa v hre na tento hudobný nástroj
a pre získanie ďalších priaznivcov som
napísal knihu Škola hry na heligónku.

K vašim záľubám patria aj miestne deji-
ny. Niektoré svoje poznatky publikujete
v Našej Senici. Na čo sa môžu priaznivci
histórie tešiť najbližšie?

- Teraz vám prezradím, dejepis bol
mojou záľubou, dokonca ako výberový
predmet pri maturite. Vždy ma zaujímali
hlavne dejiny Senice. Mnoho materiálov,
výstrižkov z novín som si odložil už v minu-
losti. Po stretnutiach s mojím bývalým kole-
gom p. učiteľom Vladimírom Jamárikom
z Kunova a prečítaní jeho zaujímavých kníh
som sa rozhodol, že sa o niečo podobné
pokúsim i ja, a to so zameraním viac na
novšie obdobie. 

Spracoval som kroniku nášho rodu, pra-
cujem na histórii školstva v Senici, dokon-
čujem históriu richtárov, starostov, predse-
dov a primátorov mesta Senica a rozpraco-
vané mám i ďalšie vecí, ktoré, keď mi zdra-
vie dovolí snáď i dokončím.

Na budúci rok si Senica pripomenie
750. výročie prvej písomnej zmienky. Má
bohatú históriu, o ktorej veľa vypovedajú
aj pamätné tabule. Niektoré majú svoje
miesto, ďalšie len čakajú na umiestnenie.
Kde by podľa vás mali byť?

- Pamätné tabule, ktoré v meste boli, po
asanácii mesta prežili tiež zaujímavú histó-
riu. Podarilo sa mi vypátrať, kde sa nachá-
dzajú, zhromaždiť ich a niektoré som dal
i opraviť. 750. výročie prvej písomnej
zmienky o Senici je tou najlepšou príleži-
tosťou, ako ich sprístupniť širokej verejnos-
ti. Pamätnú tabuľu Martina Braxatorisa by
som navrhoval umiestniť na budovu evan-
jelického kostola, pretože tu pôsobil ako
kňaz. Ostané odporúčam umiestniť na
miestny cintorín, na pravú stranu od hlav-
ného vstupu do cintorína s určitou vhod-
nou architektonickou úpravou. 

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

Predhodové posedenie
pri heligónke v Kunove

Každoročne v predvečer Kunovských
hodov sa v sále Domu kultúry v Kunove
schádzajú priatelia dobrej ľudovej,
záhoráckej piesne s heligónkarmi
z Klubu priateľov heligónky, ktorý pra-
cuje pri MsKS v Senici. Inak to nebolo
ani 20. augusta. 

Pre návštevníkov pripravilo Poľov-
nícke združenie Vinohrady Kunov dobrý
guľáš, heligónkari texty svojich pesničiek
a možnosť byť svedkom historického

krstu prvej slovenskej učebnice z oblasti
hudby v Senici Školy hry na heligónku,
ktorú napísal Mgr. Pavol Grimm.

Knihu, ktorá obsahuje metodické
pokyny ako sa naučiť hrať na jednorado-
vej až trojradovej heligónke rôznych
ladení, s množstvom notového i obrazo-
vého materiálu slávnostne uviedol do
života riaditeľ MsKS v Senici Mgr. Milan
Jakubáč. Srdečne zablahoželal autorovi
učebnice k jej vydaniu a vyslovil pre-
svedčenie, že knižka sa stane nápomoc-
ná nielen začínajúcim, ale i pokročilým
heligónkarom pri zvyšovaní kvality ich
hry. 

Autor učebnice, zakladateľ Klubu
priateľov heligónky a tradičného predho-
dového posedenia Mgr. Pavol Grimm, vo
svojom príhovore srdečne poďakoval
Mestu Senica, osobitne primátorovi

RNDr. Ľubomírovi Parízkovi, Službytu
Senica, jej riaditeľovi Ing. Milanovi
Hesskovi, tlačiarni Durlák, svojej rodine
a priateľom, heligónkarom za výraznú
pomoc, bez ktorej by kniha neuzrela
svetlo sveta. 

Po slávnostnom krste učebnice pred-
viedli svoje hudobné majstrovstvo na sta-
rodávnom, ale v súčasnosti veľmi popu-
lárnom hudobnom nástroji nasledovní
heligónkari: Pavol Michalička, Imrich
Oravec, Anton Pulman, Pavol Jarábek,
Dušan Polák, Ladislav Michálek, Miroslav
Puzrla, Libor Koníček, Anna Celléryová,
Miroslav Zálešák, Elígius Štepanovský,
Pavol Vacula a ich vedúci Mgr. Pavol
Grimm. Spievalo s nimi celé nadšené
publikum. Nezabudnuteľnými vystúpe-
niami sa stali spevácky výkon 7-ročnej
Renátky Grimmovej a hra 9-ročného
Erika Otrísala. 

Po záverečnej pesničke Dobrú noc
Milko má ... si všetci sľúbili, že sa o rok
opäť stretnú pri svojej obľúbenej heli-
gónke. Mgr. Branislav Grimm

Z posedenia heligónkarov. Foto: J. K.
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pozýva deti, mládež i dospelých v škol-
skom roku 2005/2006 do svojich
KRÚŽKOV, KURZOV A SÚBOROV:
" HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU,
SAXOFÓN a BICIE
- pre začiatočníkov i pokročilých
" HRA NA GITARU 
(doprovodná gitara, akordy)
-  začiatočníci: pre deti od 10 rokov, pre
mládež i pre dospelých, obsahom výučby
sú: akordy, základné rytmy, nácvik ľudo-
vých, populárnych a country piesní + pes-
ničky z učebníc HV, ovládanie rytmických
nástrojov, spev s gitarou…
- mierne pokročilí a pokročilí: ktorí už ovlá-
dajú základy hry na gitaru a chcú sa zdoko-
naliť; - obsahom sú barré akordy, vybrnkáva-
nie, náročnejšie piesne, aranžovanie piesní
- pre dospelých bude vyhlásený kurz hry na
gitaru až v januári 2006
" SPEVÁCKY KRÚŽOK pre deti i mládež
(začiatočníci a pokročilí)
- individuálna výučba hlasovej techniky,
spev na mikrofón, poloplayback, práca
s rytmickými nástrojmi, dvojhlas, príprava
na vystúpenia (sólo, duo, spevokol)
" FOLKÓRNY SÚBOR ROVINKA
- nácvik ľudových piesní, zvykov a hier
z okolia Senice
- hľadáme dve speváčky, klarinetistu, heli-
gonkara a hráča na ozembuch!
- pre deti od 6 do 12 rokov,  privítame deti
nielen zo Senice, ale i z širokého okolia. 
" DETSKÉ MAŽORETKOVÉ SÚBORY   
I. - pre 6 až 8 ročné dievčatá
II. - pre 9 - 12 ročné dievčatá
- tréningy 2x týždenne v CVČ
- výber nových dievčat (týka sa 9 - 12 roč-
ných) sa koná 14. septembra o 15.30 h.
" REKREAČNÝ AEROBIC - pre staršie deti
a mládež
- pre všetkých, ktorý majú radi pohyb, chcú
si zlepšiť kondíciu alebo vyformovať postavu
- cvičenie 2x týždenne v podvečerných
hodinách
" TANEČNÁ PRÍPRAVKA (dva krúžky
prispôsobené veku a schopnostiam)
- pre 5 až 8 ročné deti, ktoré zatiaľ nie sú
členmi tanečných skupín, ale majú pohybo-
vé predpoklady. Stačí sa v CVČ zapísať.
Tréningy 2x týždenne - v CVČ a na III.ZŠ,
možnosť vystúpení, resp. súťaží 
" TANEČNÉ SKUPINY SONNY
- BAMBUĽKY pre 7 - 9 ročné deti
- KURIATKA pre 9 - 11 ročné deti
- JUNIOR pre 11 - 14 ročné deti  
- tréningy 2x týždenne v CVČ, v telocvič-
niach ZŠ a v DK. Obsahom činnosti je
moderný tanec, aerobicové prvky, scénický
tanec a niektoré ďalšie druhy tanca.
Konkurz sa koná iba pre vekovú kategóriu
7 - 10 rokov (Bambuľky a Kuriatka) 13. sep-
tembra  v CVČ o 15.30 hod.
" BREAK DANCE - pre začiatočníkov
a pre pokročilých
- pre chlapcov od 11 rokov, ktorí obľubujú
tento štýl hudby a tanca, tréningy 2x týž-
denne - nácvik prvkov a neskôr i tanečnej
choreografie…
" REDAKTORSKÝ KRÚŽOK (od 11 rokov) 
- pre tých, čo radi tvoria a píšu
- obsahom bude príprava a výroba časopisu
CVČ, príspevky do iných časopisov a novín,
rozhovory s významnými ľuďmi a reportáže

z podujatí pre Našu Senicu a pod.
" DRAMATICKÝ KRÚŽOK  
- pre deti od 9 rokov. Členovia krúžku budú
nacvičovať divadlo pre MŠ, prípadne na
súťaž, budú pracovať s hlasom, cvičiť mimi-
ku a pohybovú techniku na javisku. Naučíte
sa rozvíjať tvorivosť a využívať svoje telo. 
" BÁBKOVÉ  DIVADLO
- pre deti od 9 rokov 
- výroba vlastných bábok technikami z ruč-
ného papiera, z textilu, papiera, dreva,
z varešky, rukavíc 
" POD KRÍDLAMI DRAKA
- krúžok, resp. klub je určený pre mládež
s bohatou fantáziou, ide o hranie dobro-
družnej hry s kockami a inými stolnými
pomôckami, bez počítača.
" ŠIKOVNÁ GAZDINKA (resp. Klub
správnych dievčat)
- stolovanie, veľkonočné, vianočné ale i iné
aranžovanie stola, rýchla a racionálna výživa
- besedy s kozmetičkou, lekárkou…
- vhodné pre dievčatá od 9 rokov (krúžkov
bude viac - rozdelené podľa veku a záujmu)
" NETRADIČNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- pre deti od 5 do 12 rokov
- netradičné tvorivé činnosti, pri ktorých sa
dieťa hrá, experimentuje, objavuje a ktoré
sa oplatí vedieť v každej útulnej domácnos-
ti, bez strachu z nepodarkov... 
" HOBBY DIELŇA
- pred dospelých
- netradičný výtvarný krúžok pre dospelých,
opakovanie minuloročnej úspešnej činnosti
- príjemné stretnutia pre tých, ktorí si potre-
bujú odpočinúť od každodenného stresu
s možnosťou osvojiť si moderné výtvarné
techniky 
" KLUB MAMIČIEK S DEŤMI 
- STONOŽKINE SLNIEČKA
- stretnutia mamičiek s deťmi na mater-
ských dovolenkách v samostatnom domče-
ku s krásnou herňou, kuchynkou a detským
ihriskom (materské centrum)
- možnosť hrať sa v kolektíve detí, vzdelávať
sa, zúčastňovať sa na celoročnom progra-
me a spoznávať spriaznené duše s podob-
nými starosťami a radosťami
" VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRE DETI I DOSPELÝCH
- pre mierne pokročilých i pokročilých
a tých, čo už v CVČ kurz absolvovali a pre
začiatočníkov 
- 1x resp. 2x do týždňa (pre dospelých ako
kurzy, pre deti celoročný krúžok
- v cene za krúžok (kurz) nie je zahrnutá
učebnica
" VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA 
PRE DETI I DOSPELÝCH
- pre  začiatočníkov i mierne pokročilých
- 1x resp. 2x do týždňa pre dospelých ako
kurzy, pre deti celoročný krúžok
- v cene za krúžok (kurz) nie je zahrnutá
učebnica
" FILATELISTICKÝ KRÚŽOK
- pre nadšených zberateľov poštových zná-
mok, ale aj tých, ktorí len začínajú alebo sa
chcú o tajomstvách filatélie viac dozvedieť
" ASTRONOMICKÝ KRÚŹOK 
- pre deti od 9 rokov, ktorých  zaujímajú
hviezdy, vesmírne javy a iné astronomické
záhady 
" KURZ STROJOPISU
- pre mládež a dospelých, 1x týždenne

v CVČ, v podvečerných hodinách
- obsahom 10-prstová metóda písania na
stroji a zároveň základy práce s počítačom,
učebné texty máme k dispozícii
" PRÁCA S POČÍTAČOM (pre deti a mlá-
dež a pre začiatočníkov a pokročilých)
- zvládnutie základnej práce s PC, hry a súťa-
že, hráčska zručnosť,  možnosť hier po sieti
pre 6-členné skupiny (zábava zaručená)
- pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci
s PC: Windows, Word a Excel  
" BASKETBAL 
- pre chlapcov a dievčatá od 10 do 16 rokov
a pre mládež od 16 do 19 rokov (pokročilí
" SÁLOVÝ FUTBAL 
- pre chlapcov ZŠ, ktorí si chcú zahrať futbal
i v zimných mesiacoch a získať tiež nových
kamarátov,  krúžok je najmä pre chlapcov,
ktorí nie sú členmi futbalových klubov
" VYBÍJANÁ 
- pre dievčatá ZŠ, ktoré chcú získať obrat-
nosť, kondičku, zabaviť sa a zašportovať si
i v chladných zimných mesiacoch
" ŠACHOVÝ KRÚŽOK  ŽUBRIENKY
- prevažne pre menšie deti - žiakov 1. stup-
ňa ZŠ
- deti si zlepšia logické myslenie a pamäť,
krúžok vedie skúsený tréner Ing. R. Diviak 
" STOLNÝ TENIS PRE ZAČIATOČNÍKOV
- pre chlapcov a dievčatá ZŠ. Naučíte sa
základy tejto hry a zmeriate si sily so svoji-
mi rovesníkmi.
" STOLNÝ TENIS PRE POKROČILÝCH
- pre chlapcov a dievčatá ZŠ a SŠ, súčasťou
krúžku je tzv. stolnotenisová liga, ktorá pre-
bieha počas celého roka v rámci tohto
krúžku
" CYKLISTICKÝ KRÚŽOK 
- pre deti od 10 rokov, podmienkou vlastný
bicykel
- naučíme sa orientovať v doprave v meste
i základné  pravidlá cestnej premávky 
- ponúkame vám výlety do blízkeho okolia 
" TURISTICKO ZÁLESÁCKY KRÚŽOK
- pre chlapcov i dievčatá bez obmedzenia
veku
- naučíme sa pracovať s mapou a buzolou,
uzľovať, šifrovať, variť v prírode, poznávať
rastliny, postaviť stan a prenocovať v ňom…

Prehľad krúžkov nájdete vo vitrínach
CVČ, na základných školách (nástenky vo
vestibule) a v CVČ. Zápis do krúžkov sa
v CVČ na Sadovej ul. koná od 2. do 23. sep-
tembra, denne do 17.00 (okrem So a Ne),
resp. 23. septembra  je termín na odovzda-
nie záväznej prihlášky do krúžku! Ak ste už
odovzdali predbežnú prihlášku do krúžku,
príďte ju čo najskôr do CVČ potvrdiť
a vypísať záväznú. Polročné zápisné do
krúžkov sa pohybuje od 300 do 500 Sk. 

Pozor! Za l. polrok treba zaplatiť už do
15. októbra, resp. už pri odovzdaní záväz-
nej prihlášky. Zároveň so zápisným sa vybe-
rá i celoročný poplatok 100Sk do ZRPŠ.

Krúžky otvárajú svoju činnosť v týždni
od 26. do 30. septembra (na l. stretnutie
obdržíte písomnú pozvánku).

Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme
sa s vami na skoré stretnutie v krúžkoch i na
stonožkiných  podujatiach.

Informácie na tel. č.  651 3539, 651
3540, (prípadne p. Kopecká 0907 774 406
- kultúra, p. Krišáková 0908 110 814 - klub
mamičiek, výtvarné krúžky, jazyky a p.
Bohúnová 0904 452 700 - šport).

Ponuka - Centrum voľného času „STONOŽKA“
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Vďaka malým čarodejníkom
bola zachránená
KNIHA MÚDROSTÍ!

Sova Sofia, verná spoločníčka starého
čarodejníckeho majstra Anaxagorasa, požia-
dala v júni senické deti, či by sa nechceli stať
čarodejníckymi pomocníkmi a nepomohli
nájsť Knihu múdrostí, ktorá obsahuje všetky
pradávne múdrosti pre ľudstvo. Písal ju po
celý svoj život   Anaxagoras a vytvoril i ďalšiu
zaujímavosť - Elixír večnej mladosti. Lenže
mal pomocníka Xenofanesa a ten chcel byť
slávny a nesmrteľný, čarodejníckeho majstra
zmárnil a obidva predmety ukradol. Zistil
však, že Elixír nedokáže vyrobiť, že mu chýba
posledná časť receptu - ingrediencis finalis.
Z toho sa pomiatol a pri úteku sa stratil
v močariskách v Údolí duchov. Tam sova
Sofia videla Knihu múdrostí poslednýkrát.
Zdalo sa, že Anaxagorasova práca je strate-
ná…

Lenže veľa detí zo Senice a okolia, takmer
sedemdesiat, ponuku sovy prijalo a zúčastni-
lo sa výcviku čarodejníckych učňov – detské-
ho letného tábora v Skalických horách -
v Údolí duchov, konkrétne v pevnosti Na
pavúčom vrchu. Tábor organizovalo
Centrum voľného času Stonožka.

Možno už ste sa zasmiali – „ha, to je vtip-
né, Anaxagoras, Xenofanes…" – ale naozaj,
deti skutočne žili týždeň v tomto originálnom
príbehu. Dokonca sa podieľali i na záchrane
Knihy múdrostí! Pokiaľ by však nezvládli všet-
ky čarodejnícke skúšky a nástrahy Xenofane-
sa, Kniha i Elixír by boli v ohrození. Čo všetko
teda museli deti počas druhého prázdninové-
ho týždňa prelúskať? Naučili sa veľa kúziel –
s kartami, špagátikmi…,tajné písmo, okrem
iného aj neviditeľné, všetko o ohňoch, ale
i o zverokruhu a znameniach, vyskúšali mágiu
farieb pri batikovaní a maľbe na telo, vyrobili
si čarodejnícky kostým a najmä čarodejnícky
amulet, ktorý ochráni dušu pred všetkým
zlým, a nebol im cudzí ani šport - priučili sa
tajomstvám metlobalu a freesbe a absolvovali
pretek v Netopierom lese.

Jednou z najdôležitejších čarodejníckych
úloh bola výroba vlastného elixíru, ktorý si
deti vyrobili z liečivých bylín. Ďalej si vyskú-
šali jazdu na koni, spievali, hrali sa, kúpali sa
a šantili do sýtosti. Postupne tak získavali jed-
notlivé podmienky čarodejníckych skúšiek
a zapĺňali stránky svojich „čarodejníckych
lexikónov“.

Malí učni boli zaradení do jednotlivých
čarodejníckych družín, pre ktoré si vymysleli
zaujímavé názvy a tiež vlastné zaklínadlá. Tie

sa ozývali najmä na každodennom večernom
sneme, nazvanom Konzílium mystikum -
s horiacimi fakľami a sviečkami, kúzelným
klobúkom, čarovaním Francimora a táboro-
vou hymnou o sove Sofii. Táto časť dňa bola
najočakávanejšia. 

Predposlednú noc deti čakal veľký čin –
vyslobodenie Knihy múdrostí, nájdenie
receptu na Elixír a objavenie ingrediencis
finalis. To sa čarodejníckym pomocníkov
počas nočného pochodu naozaj podarilo.
Vďaka tomu mohli poslednú noc osláviť
výhru nad Xenofanesom a záchranu
Anaxagorasovej práce. Veľký Francimor všet-
kých nových čarodejníkov slávnostne pokrstil
(záhadný pokrm Alpis cukris sice mnohým
nechutil, ale ustrihnuté vlasy v ohni mali
svoju váhu) a na čarodejníckom bále odov-
zdali deťom ich čarodejnícki majstri Rád sovy
Sofie, vďaka ktorému sa všetci stali jej právo-
platnými pomocníkmi.

A čo hovoria čarodejnícki majstri (Danka,
Silvia, Miro, Janka, Maťa, Jano a Sisa) na svo-
jich zverencov? „Decká boli milé a veľmi nás
tešilo, že sa zapájali do pripravovaných
aktivít. Niektoré deti dokonca ráno vstávali
skôr než my a čakali na správu od sovy Sofie,
kde bolo zašifrované, čo majú počas dňa spl-
niť."

A ozaj - nechcete si vzácnu Knihu
múdrostí prečítať? Má čo povedať i v dnešnej
dobe. (Je k dispozícii v CVČ)

DK, JH

PODUJATIA CVČ 
na SEPTEMBER

2. 9. - účasť skupiny Sonny Kuriatka
a Junior na tanečných Majstrovstvách
Európy a sveta v Žiline

10. 9. - vystúpenie mažoretiek na súťaži
hasičských družstiev v Senici

13. 9. - výber (konkurz) nových členov
do tanečnej skupiny Sonny Kuriatka
a Sonny Bambuľky - 15.30 h. v CVČ (7 - 10
ročné deti)

14. 9. - výber nových členiek do mažo-
retkových súborov. 15.30 h. v CVČ (dievča-
tá od 6 do 12 rokov)

24. 9. - cyklistická sobota - výlet na
Branč, odchod o 9.00 h. od CVČ

POZOR! Pripravuje sa tiež Deň otvore-
ných dverí spojený s táborákom (14. 9.), ale
z dôvodu septembrovej rekonštrukcie stre-
chy CVČ nie je tento termín istý, bližšie na
plagátoch a v dennej tlači.

Najbližšie podujatia v októbri: 1. 10.
výlet na Čachtický hrad, 8. 10. tanečný kon-
cert Sonny „NA DIVOKO".

Elixír všetkým chutil...

K správnym čarodejníkom patrí i metlobal.

Senica - Mesto v pohybe
Multimediálny festival Mesto v pohybe

pozýva všetkých ľudí do ulíc mesta Senica.
V dňoch 16. - 18. septembra v exteriéroch
Senice budú umelci tvoriť vo výtvarnej, fil-
movej, happeningovej a fotografickej dielni.
Preto sa vyber do ulíc a príď sa pozrieť ako
budú pracovať na zaujímavých veciach! Ak
si typ človeka, ktorý si radšej pozrie dobrý
film, či vypočuje zaujímavý koncert, práve
pre teba je pripravený sprievodný program.
Samozrejme, vstup na všetky akcie zdar-
ma! Ak si človek, ktorý sa venuje umeniu, či
rád tvorí, klikni si na www.senica.sk alebo
napíš na mestovpohybe@zoznam.sk.  Radi
ťa privítame v jednej z tvorivých dielní!

Sprievodný program: Koncert hudob-
ných skupín Malevil a Le Bon, ktorý sa
bude konať 17.septembra v mestskom
parku pri DAV-e o ôsmej hodine večer.  Pre
nadšencov filmu sú prichystané počas celé-
ho festivalu filmové predstavenia (Trio
z Belleville, Sen noci svätojánskej,
Sedmikrásky, Naqoyqatsi, Pásmo krátko-
metrážnych filmov). Vstup na celé poduja-
tie bude zadarmo.

Vytvorené budú výtvarné dielne(veľkop-
lošné maľby, maľba na múr, plastiky,...), fil-
mová dielňa, fotografická a happeningová
dielňa.

Výtvarná dielňa je široko koncipovaná
a bude mať niekoľko podsekcií. V prvej ide
o veľkoplošné maľby. Výjav na plátne by
mal mať nadväznosť na priestor, v ktorom
sa plátno bude nachádzať. Umelci sa pokú-
sia dotvoriť priestor mesta, poukázať na to,
čo mu chýba, vniesť doň prvok inakosti.
Betónová stena či plocha sa stane predme-
tom tvorby druhej podsekcie dielne. Pôjde
o skupinovú prácu, vytvorenie spoločného
návrhu a jeho realizáciu. Na tomto priesto-
re vznikne umelecké dielo, ktoré priestor
vytrhne z betónovej šedivosti. Obetným
baránkom umelcov pracujúcich v tretej
podsekcii bude mestský park. V jeho pros-
tredí by mali vyrásť sochy či objekty.
Okrem nakúpeného materiálu, budú účast-
níci musieť využiť v čo najväčšej miere aj
odpadové materiály.

Akoby priamou nadväznosťou na výtvar-
né umenie je happeningová dielňa,  ktorá
bude prezentovaná formou akčného ume-
nia, teda performance a happeningu. Témou
dielne bude pohyb vo všetkých jeho polo-
hách. Zároveň by mala táto téma upozorňo-
vať na stereotypy davov obmedzujúcich sa
na pohyb presunu z práce a do práce. 

S pohybom taktiež súvisí aj film, ktorý
formou pohyblivých obrázkov zachytáva
ruch naokolo, dej. Preto sme vytvorili i fil-
movú dielňu, kde potencionálni filmári
budú mať za úlohu vytvoriť krátky film,
vymyslieť príbeh a scenár. Film by mal čo
najviac využiť a zachytiť autentickosť živo-
ta v meste, ľudí, priestory, situácie. Mal by
sa niesť v duchu pracovného názvu „Včera,
dnes a zajtra".

Ako poslednú sme vytvorili fotografickú
dielňu. Pretože fotka, statický obrázok,
zachytáva ruch alebo dej do strnulej polo-
hy a dokáže vždy dobre dokumentovať
situácie, ako hlavnú náplň fotografickej diel-
ne sme určili zmapovanie a zachytenie
celého podujatia. 

Ján Hyža
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Zmeny 
na základných školách 

Senické základné školy počas letných
prázdnin vykonali viacero zmien, opráv
a údržby v priestoroch školy. Prinášame
vám ich prehľad.
I. základná škola:
- maľovanie telocvične, tried, sociálnych
zariadení pre žiakov, zborovne, spojovacej
chodbe k telocvični, kancelárie ŠJ,
- lepenie PVC - štyri triedy a dve chodby,
- elektroinštalácia 3. počítačovej učebne,
- čistenie kanalizácie,
- rekonštrukcia - oprava osvetlenia spojova-
cej chodby k telocvični,
- kosenie a údržba areálu školy,
- údržba a oprava zariadenia tried a teloc-
vične (stoly, stoličky, skrinky, skrine, ochra-
na radiátorov).

II. základná škola:
- spojovacia chodba medzi budovou školy
a telocvičňou,
- úprava príjazdovej plochy pri budove
školskej jedálne,
- oprava omietok v triedach a na oplotení,
- maľovanie oplotenia školy,
- náter lavíc a stoličiek, ich údržba,
- inštalácia počítačovej siete v učebni výpo-
čtovej techniky.

III. základná škola:
- oprava sociálnych zariadení,
- náter tabúľ vo všetkých triedach a odbor-
ných učebniach,
- oprava zábran za bránkami na hádzanár-
skom ihrisku,
- oprava a protikorózny náter a farbenie
šatňových skriniek,
- oprava dreveného obkladu v telocvični,
- výmena umývadiel v triedach,
- maľovanie v ŠJ - kuchyne, skladových
priestorov a suterén, protiplesňový náter,
- výmena štyroch okien na vydávanie stra-
vy v ŠJ,
- bežná údržba k začiatku školského roka -
oprava stoličiek a stolov, oprava PVC
v triedach, maľovanie znečistených tried,
- oprava prestarnutého potrubia s vodou,
- kosenie a čistenie areálu školy a ihrísk.

IV. základná škola, nositeľka certifikátov
IES, Škola podporujúca zdravie, Škola pria-
teľská deťom - UNICEF,
- udelenie certifikátu IES (International edu-
cation society london) za kvalitu výchov-

no-vzdelávacieho procesu. Certifikát
umožní absolventom školy si podať pri-
hlášku na hociktorú strednú školu v štátoch
EÚ.
- Družobno - zahraničné styky s Českou
republikou a Rakúskom budú finančne
podporené z úspešne podaného projektu
INTERREG IIIA z EÚ. 
- Moderne zariadené triedy na I. stupni:
samostatné lavice pre každého žiaka, bez-
prašné keramické tabule, kompletná video-
audio technika, vybudované štyri moderné
učebne na výučbu cudzích jazykov
a hudobnej výchovy. 
- Vybudovaný sklad náradia. 
- Vytvorenie samostatného priestoru na
činnosť ŠKD.
- Škola v novom šk. roku žiakom ponúka
výučbu cudzích jazykov NJ, AJ, FJ, RJ, pred-
met už od 1. ročníka, povinnú výučbu infor-
matiky od 5. ročníka a od 1. ročníka v rámci
nepovinného predmetu, návštevu športo-
vých tried zameraných  na ľadový hokej
a ľahkú atletiku, návštevu množstva záujmo-
vých krúžkov vytvorených podľa požiada-
viek žiakov, navštevovať spevácky zbor
Hviezdička, výdaj doplnkovej desiatej, pla-
vecké, lyžiarske a korčuliarske kurzy, školy
v prírode, prezentácia talentovaných detí
v rámci družobno - zahraničných stykov. 
- Ranný školský klub.

Európska štafeta -
Európa na ceste k nám 

Vláda Slovenskej republiky odštartovala
v prvých augustových dňoch informačný
projekt Európska štafeta na oboznámenie
občanov SR s poslaním a úlohami orgánov
a inštitúcií Európskej únie so zameraním sa
na spoločenský život a kultúrne hodnoty
desiatich nových členských štátov EÚ.
Cieľom projektu Európska štafeta je pri-
niesť viac informácií o Európskej únii
medzi obyvateľov všetkých slovenských
regiónov. Občania menších miest a dedín
nemusia informácie hľadať, Európska únia
ako Európa regiónov prichádza za nimi do
regiónov a dáva im najavo, že jej nie sú
ľahostajní.

Školení aktivisti v auguste navštevovali
obce a mestečká. Tvorili ich tri tímy. Prvý
tím tvorený vždy tromi aktivistami celý
mesiac križoval Bratislavský, Trnavský,
Trenčiansky a Nitriansky kraj. Druhý tím
križoval Žilinský a Banskobystrický kraj.
Tretí tím počas celého mesiaca pôsobil
v Prešovskom a Košickom kraji. Na svojich
stretnutiach s občanmi odpovedali na otáz-
ky týkajúce sa Európskej únii, hovorili o jej
orgánoch a ich úlohách, ale aj možnos-
tiach práce v jednotlivých členských kraji-
nách, o vzdelávaní, cestovaní, vybavovaní
dokladov a o mnohých ďalších konkrét-
nych otázkach zo života EÚ. 

Aktivisti mali k dispozícii technické
vybavenie, ktoré im umožňovalo poskyt-
núť vyčerpávajúcu odpoveď na akékoľvek
otázky, boli tiež vybavení informačnými
brožúrami pre dospelých, ale aj darčekmi
pre deti.

Do Senice aktivisti zavítali v utorok 16.
augusta, keď už predtým navštívili Kúty,
Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš a chystali sa
ešte do Smrdák a Jablonice. Po návšteve
Informačného centra Europe Direct Senica
ich na Mestskom úrade v Senici privítala
prednostka JUDr. Katarína Vrlová, ktorá sa
podpísala i do kroniky Európskej štafety.
Potom sa aktivisti aj so svojimi aktivitami
pre občanov presunuli pred obchodný
dom Cieľ. I napriek nepriaznivému počasiu
okoloidúci obyvatelia mesta Senice preja-
vovali záujem o rôzne problematiky, týka-
júce sa Európskej únie. Tí, ktorí Európsku
štafetu nestihli a radi by sa dozvedeli viacej
o Európskej únii, nemusia zúfať, k dispozí-
cii im je Informačné centrum Europe
Direct Senica, ktoré má svoje sídlo na
Mestskom úrade v Senici a otvorené je
každý pracovný deň od 8:00 podľa úrad-
ných hodín Mestského úradu v Senici.
Informačné centrum Europe Direct Senice
môžete navštíviť osobne, alebo kontakto-
vať telefonicky na čísle 651 6180 alebo
emailom na adrese europedirect@
msu.senica.sk.

A čo chystá Európska štafeta na septem-
ber? V septembri privíta desať slovenských
miest kultúrnu vetvu štafety desiatich nových
členských krajín Európskej únie. Na pódiách
miest, od Záhoria po Zemplín, vystúpia so
svojím posolstvom - programom umelci de-
siatich nových asociovaných krajín EÚ.
Zastavia sa v Malackách, Senici, Komárne,
Považskej Bystrici, Dolnom Kubíne, ale aj
v Spišskej Novej Vsi, Bardejove či Vranove
nad Topľou, Lučenci i v Brezne.

Občania si budú môcť prezrieť aj výsta-
vu o histórii a súčasnosti EÚ i výstavu foto-
grafií z jednotlivých členských štátov.
K sprievodným podujatiam bude patriť aj
premietanie filmov o nových krajinách EÚ,
informačné panely so štruktúrou orgánov
EÚ, rôzne súťaže a vedomostné hry pre
deti. Pre tých mlsnejších bude pripravená
ochutnávka regionálnych kulinárskych špe-
cialít nových členských krajín EÚ.

Do Senice posádka aktivistov Európskej
štafety zavíta v stredu 14. septembra, kedy
bude rozdávať letáky po meste a bude pre-
biehať príprava koncertu na nasledujúci
deň (stavba pódia, stanov a pod.). Vo štvr-
tok 15. septembra sa bude konať koncert
Európskej štafety so začiatkom o 15:00
hod s predpokladaným ukončením akcie
o 22:00.

Finančné prostriedky na projekt poskyt-
li Európska komisia a Úrad vlády SR.

Ing. Anna Závodská

Foto: Viera Barošková
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- Väčšina detí vo veku do pätnásť rokov trávi veľkú časť voľného času
pred televíznou obrazovkou, v priemere 25 hodín týždenne. Z hľa-
diska duševného zdravia je rozumná dávka 15 hodín. Hrané filmy
a spravodajstvo plné násilia je vytrhnuté zo súvislostí. 
Dieťa si tak zvyká na každodenný obraz utrpenia, stáva sa ľahostaj-
ným a menej solidárnym. Násilie proti iným ľuďom sa ho prestáva
dotýkať.

toho, aby o tom vedeli tvoji rodičia.
- Ak rodičia s takýmto stretnutím súhlasia,

popros ich, aby na schôdzku išli s tebou.
Dohodni si toto stretnutie na verejnom
a rušnom mieste.

- Nikdy neposielaj po sieti svoju fotografiu
bez vedomia rodičov.

- Keď komunikuješ na sieti, pamätaj, že
hovoríš s cudzincom. Ľudia bývajú často
iní ako tvrdia, že sú.

- Ak ti niekto cez internet povie niečo
nepríjemné, okamžite to povedz rodi-
čom a preruš spojenie.

- Neodpovedaj na správy, z ktorých cítiť
hnev a zlosť.

- Nemôžeš sa síce chrániť od takýchto
správ, aby si ich prijal, ale nemusíš na ne
reagovať a odpovedať.

- Pamätaj, že nie všetko, čo sa na interne-
te dozvieš, musí byť pravda. Ak nemáš
istotu, spýtaj sa rodičov alebo učiteľa.

- Ak sa niečo zdá byť veľmi dobré
a výhodné, buď opatrný, lebo zvyčajne
to tak nie je a niekto ťa chce len nalákať
na niečo, čo by si inak neurobil.

- Časté a dlhodobé používanie počítača
alebo televízora môže ohroziť tvoj zrak.
Používaj tieto zariadenia s mierou. Keď
budeš starší, budú hry ešte lepšie.

- Veľa detí vo veku do štyroch rokov nedo-
káže rozlíšiť medzi skutočnosťou a fik-
ciou, a to ani po rozhovore s rodičmi.
U malých detí je televízia zdrojom prav-
divých informácií ako to vo svete chodí.
Pri sledovaní množstva programov dieťa
nadobudne dojem, že násilie je v našom
svete každodenné a normálne a jeho
páchanie je vzrušujúce a pôsobivé. Preto
záleží na rodičoch, aby dozerali na svoje
dieťa čo a ako dlho sleduje.

- Rozhovory rodičov s deťmi a spoločné
zážitky sú tým najcennejším, čo môžete
svojim deťom dať. Televízia ani video vás
nenahradí. Bola by škoda to nevyužiť.
Vaše deti budú mať lepšiu predstavivosť,
vyjadrovacie schopnosti, schopnosť
aktívne tráviť čas a nadväzovať nové
kontakty s ľuďmi. Získajú schopnosť lep-
šie sa v živote uplatniť.

- Aj internet môže byť nebezpečný (pre
deti).

- Nikdy nenahrávaj z internetu programy,
o ktorých presvedčivo nevieš, či nie sú
zavírené. Rodičia môžu prísť o dôležité
informácie a ty o počítač.

- Ak s niekým komunikuješ, nikdy nesú-
hlas so stretnutím s ním, ak ste sa spo-
znali len prostredníctvom počítača bez

Mestská polícia 
zasahovala
Dňa 1. 8. o 14:10 hod. bolo prijaté tele-
fonické oznámenie z Eurodomu na
operačné oddelenie MsP, že tam majú
muža, ktorý urobil malú potrebu vo
výťahu. Hliadka na mieste zistila jeho
totožnosť. Išlo o staršieho pána zo
Senice. Menovaný odmietol vec riešiť
v blokom konaní, priestupok bude
postúpený na doriešenie OÚ.
Dňa 1. 8. o 19:20 hod. hliadka MsP
spozorovala na Sotinskej ul. dvoch mla-
dých mužov, ktorí boli zjavne pod vply-
vom alkoholu a svojím chovaním
vzbudzovali verejné pohoršenie. Pri
kontrole ich totožnosti bolo zistené, že
ani jeden z nich ešte nedosiahol vek
dospelosti. Kto im kúpil alkohol sa
nepodarilo zistiť. Obidvaja boli odovz-
daní rodičom.
Dňa 10. 8. o 23:00 hod. občan mesta
telefonicky oznámil na operačné MsP,
že na Sadovej ul. akýsi mladík kope do
verejného osvetlenia. Hliadka na mieste
mladého muža zo Sotiny pristihla.
Škoda na majetku nebola spôsobená.
Takisto boli zaznamenané výpovede
svedkov udalosti. Páchateľ odmietol blo-
kovú pokutu, vec bude postúpená na
doriešenie OÚ.

Dopravná nehodovosť
v júli 2005

Na teritóriu okresov Senica a Skalica
v mesiaci júl policaji OR PZ v Senici vyšet-
rovali 85 dopravných nehôd (54 v okrese
Senica, 28 v okrese Skalica), pri ktorých
bola jedna osoba usmrtená, šesť osôb
ťažko a 25 ľahko zranených. 

Alkohol bol zistený u ôsmich účastní-
kov dopravných nehôd. Celkovo bola
spôsobená škoda vo výške takmer štyri
milióny korún. V porovnaní s júlovým
mesiacom v roku 2004 je situácia
v dopravnej nehodovosti na rovnakej
úrovni.

Chýba nám tolerancia
a ohľaduplnosť
Zamyslenie 

Motto: Abstrahe ligna foco, si vis extin-
guere flamen.
Ak chceš uhasiť oheň, odstráň z ohniska
drevo.

Súčasný svet je príliš zameraný na
materiálne hodnoty, na konzumný spôsob
života. Mravné hodnoty sú poprehádzané,
hodnoty, ktoré poznali a podľa nich boli
vychovávané predchádzajúce generácie,
väčšinou neplatia. Je doba plná rozporov.

Na jednej strane je prudký rozvoj vedy
a techniky, na druhej strane sa strácajú
základné ľudské vlastnosti, ktoré robia člo-
veka človekom. Je doba, keď mobily
menia nielen tvar palcov, ale sa mení
i myslenie a konanie ľudí. Všetko sa preja-
ví, ako v krivom, popraskanom zrkadle,
najmä medziľudské vzťahy, teda i vzťahy
susedské. 

Aké sú vzťahy v rodine, na pracovisku,
susedské? Sú rôzne, sú také, ktoré sú vzo-
rové, no pribúda takých, ktoré môžeme
nazvať rôzne, len nie ľudské. Aká sila drží
toľko hulvátstva, hrubosti, nevraživosti,
závisti na svete pri živote? Uvediem prí-
klad - čo povedať na to, keď sused,
dôchodca, berie do rúk krovinorez
s úmyslom dosekať, poškodiť nový plot?
Náprava - kdeže, na upozornenie reagoval
posmechom a slušnosť v tomto prípade
dostala výprask. Alebo druhý prípad - po
upozornení na hlučnosť, oveľa mladší
sused tykaním pošle tam a použije výraz,
ktorý slušný a inteligentný človek nikdy
nevypustí z úst. A keď poškodený hľadá
nápravu na príslušnom orgáne, za túto
opovážlivosť nastane kolotoč dlhodobej
odplaty. A tá sa dá vykonávať rôzne - hvíz-
daním, hádzaním kameňov a rôzneho
odpadu do kvetín, kríkov s cieľom zničiť,
polámať. I takýmto spôsobom sa dajú
vyrovnať účty. 

Ľudská vynachádzavosť spôsobiť
škodu, ublížiť, nepozná hraníc. Do týchto
praktík bývajú vťahovaní i potomkovia.
Uvedomujú si dospelí, že stále platí:
„Mladí sa učia to, o čom spievajú starí?"
Zabúdajú, že všetko sa môže obrátiť voči
nim, že majú v rukách bumerang, ktorý
má dva konce. Vedia alebo nevedia, keď
jeden gombík sa zle zapne, všetky ostatné
budú nesprávne dopnuté. Tušia následky
svojho správania pre svoje okolie, pre svo-
jich potomkov? Akí ľudia vyrastú z takého
prostredia, keď majú také vzory medzi
svojimi najbližšími? Čo sú to za ľudia, kto-
rým začína deň s úmyslom ponížiť, zraziť
na kolená a potom mať z toho radosť.
Hovorí sa, že hlupáka prezradia slová,
somára uši. Prepáčte mi tvrdosť slov, ale
toto príslovie vystihuje správanie ľudí, ktorí
majú takýto negatívny prístup k okoliu,
k životu. 

Hulvátstvo je metla, ktorá odprace
i zbytky slušnosti, ktoré človek má. V živo-
te každého z nás, počas vývoja sa vždy
jedna brána zatvára a druhá otvára.
Snažme sa do tých zatvárajúcich brán vsu-
núť všetky negatívne vlastnosti človeka -
závisť, škodoradosť, hulvátstvo, faloš,
neprajníctvo. Tak sa môžu ľudia očistiť od
bahna, marazmu a život bude oveľa krajší.
I naše vzťahy budú plné harmónie, poro-
zumenia, tolerancie, znášanlivosti a ocho-
ty odpúšťať. Čo môže viac krášliť človeka
ako škála vlastností - slušnosť, úcta, spolu-
patričnosť? Keď bude viac týchto vlastnos-
tí medzi nami navzájom, potom určite
každý deň bude šťastný, ktorý zaspí
v náručí jasných hviezd a každý dom
pokojne zavrie viečka okeníc, ukrývajúc
v sebe šťastných ľudí.

Vlasta Macová
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - AUGUST 2005

autor: názov: vydavateľ:
1. kol. Detské doplňovačky 3/05 pirátske Arkus
2. Kearney, P. Královští kacíři Laser-books
3. Christie, A. Karibské tajomstvo Slov. spisovateľ
4. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
5. Burnie, D. Malá encyklopédia ľudského tela Talentum
6. Cahour, Ch. Môj pes ide do školy Arkus
7. Stanley, T. Váš soused je milionář Pragma
8. kol. 499 tipov pre milovníkov psov Arkus
9. Clarke, A. 2061: Třetí vesmírní odysea Alpress
10. Morse, B. Veľká kniha rozprávok Príroda
11. Vinge, J. D. Letní královna Laser-books
12. Lessmann, C. B. Kamošky Epos
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové knihkupectvo Arkusu.

Novinky vydavateľstva Arkus
Milí priaznivci posledných strašidiel na svete! Vaši obľúbení hrdinovia sú zase tu! Arkus
vám ponúka ďalšie dva príbehy série Všetky moje strašidlá, pri ktorých vám bude - ako
obvykle - tuhnúť krv v žilách:
1. Thomas Brezina: Vystrašená sestra
2. Thomas Brezina: Rodina strašiakov
- preklad z nemčiny Jana Šimulčíková
Obe knihy vychádzajú v septembri, majú pevnú väzbu a sú bohato ilustrované.

Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jednoty

dôchodcov Slovenska 16. augusta roko-
val s primátorom mesta o problémoch
staršej generácie. 

Odchod na rekreáciu do Liptov-
ského Jána je 3.9. o 8. hod. od plavárne.

Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 22. septembra o 15. hod. 

M. S.

Hasiči o Putovný pohár
primátora Senice

Dobrovoľný hasičský zbor Senica
pozýva všetkých  priaznivcov hasičského
športu  na XIII. ročník súťaže hasičských
družstiev O putovný pohár primátora
Senice. Súťaž bude 10. septembra o 9.30.
hod.  na priestranstve pred zimným šta-
diónom. Účastníkom súťaže i divákom
úvodné chvíle spestria  mažoretky.    

Súťažiť budú hasičské družstvá mužov
a žien v požiarnom útoku s vodou. Vlani
súťažilo 22 hasičských družstiev mužov
a 6 ženských kolektívov. Putovný pohár
vlani získali muži z Poriadia.  

bar

Blahoželáme 
majsterkám Slovenska 
(dokončenie zo str. 1)

Tajomstvo dlhodobých úspechov žen-
ského kolektívu hasičiek zo Senice tkvie
predovšetkým v tom, že sú jednoliaty
kolektív, ktorý má neustále ambície a vôľu
na sebe tvrdo pracovať. Dievčatá pracujú
spolu už 10 rokov a stále majú chuť tré-
novať a posúvať sa v hasičskom športe
výkonnostne vyššie. Ich sila pramení aj
v tom, že ich nezlomia drobné  neúspe-
chy. Ich  cieľom   je nominovať sa na me-
dzinárodnú súťaž hasičov, ktorá bude o 4
roky v Ostrave.  Veľkú zásluhu na všet-
kých tituloch majsteriek Slovenska v hasič-
skom športe majú  tréner dievčat Jozef
Sloboda a predsedníčka DHZ Senica Ing.
Jarmila Drinková. Obaja  tomuto cieľu
obetovali veľa zo svojho voľného času.

Tento rok družstvo žien podporila
Delphi Slovensko, s. r. o. a Fond Pro
Senica.

Viera Barošková

Konkurz mažoretiek
Dňa 20. a 27. septembra (t. j. utorok)

o 15. hodine sa uskutoční zápis do krúžku
mažoretiek TK Gymnik Luxet Senica vo
veku od 12 do 18 rokov, výška od 160 cm.
Tento súbor pracuje pod vedením Aleny
Bukajovej od roku 1993 a má za sebou
veľké množstvo vystúpení doma, ale
i v zahraničí (Francúzsko - každoročne,
Taliansko, Španielsko, Rakúsko a iné).

Zápis sa uskutoční v priestoroch teloc-
vične na Gymnáziu v Senici. Treba si pri-
niesť cvičebný úbor. Dievčatá, ktoré máte
rady pohyb, hudbu a tanec, čakáme na
vás! Môžete sa prihlásiť i na tel. čísle 0903
378 131 u vedúcej súboru. 

Alena Bukajová

Seničania obohatili
hody v Podbranči

„Väčšina z vás je tu preto, lebo vás oča-
rila naša príroda. Príroda, ktorá si aj na-
priek tisícročnej činnosti človeka zachova-
la takmer pôvodnú krásu. Podmanili si vás
nádherné lesy a dominanta hradu..."
Povedala na vernisáži v Podbranči staros-
tka Viera Končitá, keď otvárala hodovú
výstavu. Už po tretíkrát jej zameranie
vyjadroval názov Výtvarné zobrazenie
hradu Branč. 

Popri obrazoch, kresbách vypaľova-
ných do dreva a zátišiach z prírodných
materiálov vytvorených Podbrančanmi
s výtvarným nadaním, ťažisko kolekcie na
výstave (od 19. do 21. augusta v tamojšej
požiarnej zbrojnici) vytvorili frekventanti
Štúdia pre dospelých pri Základnej ume-
leckej škole v Senici. Vystavovali maľby
i kresby, tempery, akryl, pastely, kresbu
pastelkou i uhľom. Inšpirácie získali v júni
v Habánskom dvore v Sobotišti a koncom
júla vôkol hradu Branč. Z dospelých zuš-
károv rôznych povolaní, ktorí svoj talent
pestujú pod vedením výtvarného pedagó-
ga Štefana Ortha, sa tam predstavili: Anna
Emrichová, Roman Macko, Ľuboš Miča,
Anton Ožvoldík, Vlasta Ravasová, Alena
Sukopčáková, Ondrej Šimek a Vlasta
Trusková. Ľudia vo veku od 29 do 62
rokov.

Prečo sa mnohí z nich v dospelom
veku rozhodli zdokonaľovať vo výtvarnej
záľube? Pohnútky Seničanov, vystavujú-
cich v Podbranči, boli vo svojej podstate
podobné: „Rád sa vyjadrujem farbami."
„Prebudili vo mne ambíciu - priniesť  vlast-
ný pohľad na život okolo seba.."
„Pociťujem potrebu - svoj výtvarný prejav

rozvíjať aj stretávaním s ľuďmi s podob-
nou záľubou. Štúdium dospelých na senic-
kej zuške mi umožňuje zvládnuť viacero
výtvarných techník a poskytuje aj dosť
voľnosti, fantázie a samostatnej tvorivosti."
To všetko rezonovalo v mozaike odpovedí
o svojom koníčku. Úprimnosť ich výtvar-
ného vyjadrenia dokumentovali
v Podbranči vystavené obrazy aj obdiv
divákov.

Milan Soukup (foto autor)

O výtvarných inšpiráciách počas vernisáže
s najstarším vystavujúcim, 82-ročným
Jánom Hornákom z Podzámku diskutujú
Alena Sukopčáková (v strede) a Vlasta
Ravasová s manželom.
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Telesne postihnutí
športovali

Mesiac august sa stal už tradične pre
telesne postihnutých členov SZTP mesia-
com športových aktivít. V dňoch 11. - 13.
augusta sa konal v Trebišove Svetový deň
zdravotne postihnutých, organizovaný
Slovenským zväzom telesne postihnutých,
súčasťou ktorého boli aj Celoslovenské
športové hry telesne postihnutých.

Za okres Senica sa zúčastnili traja členo-
via ZO SZTP Senica: Elena Štefková, Mária
Komáčková, Alojz Schultz a člen SZTP
ZOM Skalica Štefan Palkovič.

V sobotu 20. augusta sa konali Oblastné
športové hry telesne postihnutých v Senici
v priestoroch I. základnej školy na ulici V. P.
Tótha. Telesne postihnutí členovia zo ZO
SZTP Senica, Kúty, Skalica a Šaštín-Stráže si
merali svoje športové zdatnosti s TP členmi
SZTP z okresov Trnava, Piešťany
a Dunajská Streda. Organizátorom hier
bolo Okresné centrum SZTP Senica.

Športovalo sa v nenáročných disciplí-
nach - hod granátom, hod šípkami, vrh
guľou, hod loptou do basketbalového koša,
hod krúžkami na tyč a v streľbe zo vzdu-
chovky. 

Športovci boli rozdelení do dvoch kate-
górií - muži a ženy. 

Víťazkou v kategórii žien bola Antonia
Pajpachová ZO SZTP Senica, na druhom
mieste sa umiestnila Jana Vagnerová ZO
SZTP Kúty a na treťom skončila Anna
Krištofová ZO SZTP Senica. 

Víťazom v kategórii mužov bol Vincent
Ivan ZO SZTP Senica, na druhom mieste sa
umiestnil František Trubiroha ZO SZTP
Kúty a na treťom skončil Tibor Lelkeš ZO
SZTP Dunajská Streda. Základné organizá-
cie SZTP z okresu Senica súťažili o Pohár
predsedu SZTP Okresného centra v Senici.

Pohár predsedu OC SZTP získalo druž-
stvo ZO SZTP Senica. Oblastných športo-
vých hier sa zúčastnilo 35 telesne postih-
nutých členov SZTP. 

Súčasťou bolo aj zasadnutie Krajskej
Rady SZTP Trnava pod vedením predsed-
kyne KR Márie Bilčíkovej. 

Finančne podporilo športovanie telesne
postihnutých Mesto Senica na základe
predloženého projektu. Sponzorsky pod-
porili akciu i I. stavebná sporiteľňa Senica
a masérska škola Alberas Senica p. Alena
Beranová. Poďakovanie patrí vedeniu I. ZŠ
za ochotu poskytnúť priestory a športové
náradie. Akciu pomohli dobrovoľnícky
zabezpečiť telesne postihnutí členovia ZO
SZTP Senica. 

Poďakovanie
Rada OC SZTP Senica týmto vyslovuje

úprimné poďakovanie všetkým, jednotliv-
com aj organizáciám, ktorí sa rozhodli
venovať zo svojich zaplatených daní 2 per-
centá v prospech OZ SZTP Senica,
Továrenská 530.

Verím, že aj v budúcom období nášmu
združeniu zachováte priazeň. Bez vašej
pomoci by sme neboli schopní organizovať
ani jednu akciu a ani vykonávať sociálne
poradenstvo pre telesne postihnutých
občanov. O. Vizváryová

OC SZTP Senica

Seničanky vo Varaždine
Od 17. do 24. júla reprezentovalo

hasičské družstvo žien Dobrovoľnej
požiarnej ochrany  Senica  mesto i Slo-
vensko na XIII. Medzinárodnej súťaži
hasičov v chorvátskom Varaždine. 

Hasičky nominovalo na súťaž DPO SR
za ich výborné a vyrovnané výkony
v predchádzajúcich rokoch. Na súťaži sa
zúčastnili reprezentanti  31 štátov, spolu to
bolo asi  4 000 účastníkov. Muži, ženy
i deti súťažili  v klasických úkrokových dis-
ciplínach podľa pravidiel CTIF  a po prvý
raz bol na súťaž zaradený i požiarny útok
s vodou v ženskej kategórii. Práve v tejto
kategórii súťažili aj  senické hasičky, ktoré
zo 6 družstiev (Česko, Rakúsko,
Chorvátsko a 2 družstvá z Nemecka)
obsadili 4. miesto. 

Ženy plnili dve súťažné disciplíny: po-
žiarny útok s vodou a štafetu 4x100 met-
rov. Seničanky doplatili na odlišnosť pravi-
diel, ktoré platia v zahraničí. Odlišnosť je
hlavne v štafete. Podľa našich pravidiel sa
beží 8x50 m, podľa pravidiel CTIF  4x100
m. V našich súťažiach nepoužívame
vôbec rebríkovú stenu ani  kladinu, ktorá
je veľmi náročná. Ďalšia podstatná odliš-
nosť je v hasení, keď v našich pravidlách
nie je stanovené hasenie  plameňa. Pri
požiarnom útoku používajú dinkové savi-
ce a pri hasení ohňa rotkové hadice.

Seničanky si dokázali zohnať potrebné
náradie, aby sa na súťaž pripravili, ale
vzhľadom na krátke obdobie tvrdého tré-
ningu sa to nedalo nacvičiť tak, aby mohli
získať lepšie umiestnenie. Prvé medziná-
rodné vystúpenie hasičiek je však veľmi
cennou skúsenosťou. 

Viera Barošková

Súčasťou štafety bola rebríková stena.

Dostihový deň v Čáčove
V nedeľu 21. augusta sa na dostihovej

dráhe PD Senica v Čáčove konal dostihový
míting, ktorý športovou a spoločenskou
úrovňou uspokojil vyše 3 000 divákov. 

Uskutočnilo sa osem dostihov, z toho
sedem rovinových a jeden prekážkový.
Predstavili sa takmer všetky záhorácke
dostihové stajne s najlepšími džokejmi
a jazdcami, pôsobiacimi na Záhorí. 

PD Senica ako hlavný organizátor pri-
pravilo pre mladých i dospelých divákov aj
zaujímavý kultúrny a spoločenský pro-
gram. Vystúpili mažoretky, dychová
hudba, bola bohatá tombola a vynikajúce
občerstvenie pre všetkých návštevníkov. 

Milým spestrením popoludnia boli aj
dostihy poníkov, ktorých sa zúčastnilo
osem mladých jazdcov a poníkov. 

Hlavné prekážkové dostihy - Cena
Insemas Lučenec na 3 400 m suverénne
vyhral reprezentant stajne nášho družstva
Red Bull s jazdcom Jaroslavom Linkom
pred Merry Wind (dž. J. Brečka, Hotel
Partizán Tále) a Misingom (am. T. Lisý,
Credento Vincit). 

Hlavné rovinové dostihy Cena Senickej
mliekarne jasne vyhrala 3-ročná hnedka
Queen Izabell (dž. Zdenko Šmida,
Domonkos Komárno), pred domácim Rain
Manom (dž. Jaroslav Línek, PD Senica)
a Czauszom (am. Z. Hričová, ŠK Brahal
Zlaté Moravce).
Výsledky ostatných dostihov:
Cena Agrostav Senica
1. Gold Star - Z. Zálesňáková, stajňa Arpáš
2. Tinca - am. Š. Budovič, Jozef Kalka Joka
3. Long Ridge - dž. Z. Šmida, MPL Racing

Cena VaV Slovakia Senica
1. Alma Ata - dž. Z. Šmida, Atlanta JS
2. Wanesa - Z. Zálesňáková, Autoopra-
vovňa Strnisko
3. Rebelis - T. Šmátrala, Univerzál D. Streda

Cena Alchem Senica
1. Narom - dž. Z. Šmída, Stajňa Egl
2. Bailey - dž. J. Línek, PD Senica
3. Royl Star - dž. P. Kubík, Stajňa Jarínek

Cena Schaumann Slovensko
1. Nice - Z. Zálesňáková, Autoopravovňa
Strnisko
2. Desormeaux - T. Šmátrala, Cracken
3. Templkönigin - am. V. Pucheľ, Sloval
Invest a. s.

Cena R. Zmajkovičovej
1. Antigen - dž. Z. Šmida, MPL Racing

2. Szkot - am. V. Pucheľ, Stajňa Egl
3. Constantino - dž. L. Matuský, Stajňa
Ratex

Cena Agropotravinár družstvo Senica
1. Cascara - M. Cagáň, Hotel Partizán Tále
2. Brithney - dž. J. Línek, PD Senica
3. Tadeáš - L. Baluchová, dvor Vampil

Ing. Zuzana Kubovičová

Na foto vľavo senický džokej Jaroslav Línek.
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Zmeny 
vo volejbalovom tíme

V minulom čísle Našej Senice sme čita-
teľov informovali o žrebe senických volej-
balistiek VK OMS Senica v medzinárodnej
súťaži Top Teams Cup. Od 1. augusta
začalo družstvo žien s prípravou na novú
sezónu, a preto prinášame vám aktuálne
novinky z kádra, v ktorom nastali viaceré
zmeny. Trénerom naďalej zostáva
Vladimír Sirvoň, ktorý vykonáva aj funkciu
športového riaditeľa. Realizačný tím sa
však rozrástol o jedno meno. Ku Martinovi
Šnegoňovi pribudol druhý asistent Roman
Špaček. Je to bývalý výborný volejbalista,
ktorý ešte v minulej sezóne vyhral
Slovenskú extraligu v drese Prešova.
Zároveň bude aj trénerom junioriek. 

Z minuloročného veľmi úspešného
kádra, ktorý pre Senicu po prvýkrát získal
titul majstra republiky a v európskej súťaži
Pohára CEV dosiahol výborný úspech
postupom do záverečného Final Four,
zostali iba tri hráčky - Zuzana Michalcová,
Marcela Krišková a jediná legionárka, skú-
sená Martina Schwobová. Ostatné hráčky
sa so senickým dresom rozlúčili.
Kapitánka minuloročného kádra Monika
Smák si to namierila do Poľska, kde bude
hrávať za družstvo Muszynianky
Muszyna. Poľka Marta Solipiwko odišla
do Turecka, jej krajanka Jolanta
Studzienna bude hrať v rodnej krajine za
Centrostal Bydgoszcz. Vyara Hadžimos-
ková a Daniela Popová sa vrátili
do Bulharska. Blanka Brúsilová ukončila
aktívnu činnosť a Renáta Koleňáková
bude hrať v nadchádzajúcej sezóne vo
Francúzsku.

A kto pribudol do tohtoročného kádra
volejbalistiek? Družstvo bude mať 14 hrá-
čok, k spomínaným trom pribudli:
Petronela Biksadská (rok narodenia 1982),
ktorá prišla z Olomouca a pre senických
fanúšikov volejbalu je veľmi známa, keďže
do Česka odišla pred tromi rokmi práve zo
Senice. Zo Žiaru nad Hronom prišla
mladá Ivana Bramborová (1985) a z poľ-
ského družstva Stal Mielec skúsená
Andrea Pavelková (1972). Všetky tieto tri
hráčky sú smečiarky. Po materskej dovo-
lenke sa do tímu vracia Slávka Skubanová-
Mihálová (1978), ktorá by mala hrávať na
univerzálnom poste spolu s mladučkou
Leou Murčinkovou (1988), ktorá hrala rok
a pol vo Viedni. Na poste liberky bude
hrať Simona Kleskeňová (1980), vlani hrala
v Doprastave Bratislava. K týmto sloven-
ským hráčkam ďalej pribudlo päť legioná-

rok. Česká nahrávačka Jana Šuríková
(1974), ktorá minulý rok hrala vo Švajčiar-
sku a jej krajanka blokárka Barbora
Nováková-Nevosadová (1981). V kádri aj
tentoraz bude poľská hráčka - z Mielca
prišla ďalšia blokárka Malgorzata Lisová
(1981). Poslednými dvomi legionárkami
budú Ukrajinky - skúsená nahrávačka
Marina Karčinská (1970) a rovnako skúse-
ná blokárka Natália Ignatušovová (1975),
obe naposledy pôsobili v tíme rumunské-
ho majstra.

V piatok 26. augusta VK OMS Senica
pripravil na Námestí oslobodenia pre svo-
jich fanúšikov a širokú verejnosť otvorenie
volejbalovej sezóny 2005/2006. V kultúr-
nom programe vystúpila populárna česká
speváčka Lenka Filipová a celé podujatie
moderovala Bibiana Ondrejková. Po kon-
certe boli senickej verejnosti predstavené
všetky hráčky družstva žien, medzi ktorý-
mi boli staronové tváre, ale viac bolo tých,
ktorých fanúšikovia nepoznali. Chýbali len
dve ukrajinské hráčky a Lea Murčinková. 

Senický káder hráčok sa teda poriadne
zmenil oproti minulej sezóne.
Volejbalistky v tejto sezóne okrem obhajo-
by titulu v slovenskej extralige čaká aj štart
v medzinárodnej Interlige a v Top Teams
Cup-e. Počas augusta dievčatá naberali
fyzickú kondíciu, v septembri už zohrajú
viacero turnajov a prípravných zápasov,
ktoré by mali slúžiť hlavne na zohratie sa
nového kolektívu. 

Ivan Tobiáš

Korčuľovanie 
pre verejnosť
Nedeľa 4. 9. 14.30 - 16.30 hod.
Nedeľa 11. 9. 14.00 - 16.00 hod.
Štvrtok 15. 9. 14.00 - 16.00 hod.
Nedeľa 18. 9. 14.30 - 16.30 hod.
Nedeľa 25. 9. 14.30 - 16.30 hod. 
Prípadné zmeny budú včas oznámené.

Medzinárodná
turistická olympiáda IVV

Medzinárodnú orga-
nizáciu pre ľudový
šport (IVV - Internatio-
naler Volkssportver-
band) v roku 1968 zalo-
žili štyri európske štáty -
Nemecko, Rakúsko,

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Preto sa
zaužíval nemecký názov. Každé dva roky
organizuje IVV Medzinárodnú turistickú
olympiádu vždy v inej krajine. Doterajšie
boli v Holandsku, Nemecku, Francúzsku,
Grécku, Fínsku, Taliansku, Rakúsku
a v Českej republike. V roku 2007 to bude
v Estónsku a v roku 2009 v Japonsku.

Klub českých turistov (KČT) dostal
veľkú česť - usporiadať olympiádu IVV.
Usilovalo sa o to niekoľko miest, ale nako-
niec zvíťazila Plzeň. Prispelo k tomu nie-
koľko faktorov: výborné značenie turistic-
kých chodníkov v regióne, schopní organi-
zátori medzinárodne uznávaní, ale i tradí-
cia piva a nie veľmi vzdialené svetoznáme
západočeské kúpele.

My sme sa zúčastnili olympiád
v Rakúsku (v roku 2001) a v Belgicku
(2003). Rozhodli sme sa navštíviť i Plzeň -
turisti z Holíča, Sobotišťa, Senice,
Jablonice a Studienky. Turistickú výpravu
zorganizoval Ing. Vratislav Schaal, predse-
da Regionálnej rady KST v Senici, ktorý je
zároveň predsedom KST v Holíči i členom

Ústrednej rady KST v Bratislave.
Organizátori KČT pripravili tradičný

olympijský program: pešie túry na 7, 10,
20, 25, 30 a 50 km, maratón (42 km), cyk-
lotúry a plávanie. Trasy viedli po okolí
Plzne, Boleveckého rybníka, ale i mestská
trasa po historických pamiatkach. Bohatý
bol i sprievodný program - zájazdy do oko-
litých miest, kultúrne programy, koncerty
i Plzenský regionálny jarmok. Účastníci si
mohli vybrať z ponuky organizátorov
i urobiť vlastný program. My sme využili
pobyt v západných Čechách na návštevu
zaujímavých miest - Domažlice, Klatovy,
Cheb, Františkovy Lázně a Mariánske
Lázně. Zaujímavé boli výhliadky z veží
i prehliadka klatovských katakomb.

Olympiády sa zúčastnili turisti z 28 kra-
jín - pricestovali predovšetkým skalní, ale
objavili sa i účastníci krajín, ktoré vyslali
svojich zástupcov prvýkrát - Turecko,
Slovinsko, Maďarsko, Čína a Brazília. 

V turistike nie sú víťazi a porazení.
Diplom a medailu dostane každý za účasť.
Z každej olympiády si prinesieme zaují-
mavé suveníry - medaily, tričká, odznaky...

Veríme, že sa nám podarí dostať sa
i o dva roky do Estónska.

PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST Senica

Jubilejná výstava 
drobných zvierat 

Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov Senica usporiada
v dňoch 2. až 4. septembra  v parku pri
Záhorskej galérii  30. Záhorácku výstavu
drobných zvierat – hydiny, holubov a krá-
likov. Organizátorom sa prihlásilo 95
vystavovateľov, ktorí verejnosti predstavia
približne 900 zvierat. Jubilejnej výstavy sa
zúčastnia i chovatelia z okresu Trutnov,

ktorí privezú 30 králikov a 70 kusov hydi-
ny.  Odborníci vyhodnotia i najlepšie
exempláre vystavených zvierat. Udelia
putovný pohár primátora Senice pre
každú kategóriu vystavených zvierat 30
čestných cien, cenu pre najlepšieho mla-
dého chovateľa králikov. Poháre za najlep-
šiu kolekciu hydiny a holubov venuje
Pavol Hodúl Cyklocentrum Senica. 

bar 

Medzi vystavenými zvieratami bude
i Arabský bublák bielej farby od predsedu
Slovenského zväzu chovateľov v Senici
Milana Miču.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Rudolf Tomek a Ing. Jana Kadlíčková
Pavol Hladík a Žofia Papánková
František Hovanyecz a Kristína Otočková
Marián Celláry a Zuzana Brezovská
Jaroslav Zifčak a Marcela Marečková
Branislav Mihál a Blanka Marková

Narodili sa
Leon Mihok 1. 7. 2005
Kristína Slezáková 1. 7. 2005
Lukáš Gabriel 5. 7. 2005
Peter Kušmírek 7. 7. 2005
Ondrej Mikulič 8. 7. 2005
Patrik Rybnikár 8. 7. 2005
Katarína Slobodová 10. 7. 2005
Adrian Árvay 13. 7. 2005
Martin Daniel 16. 7. 2005
David Heleši 16. 7. 2005
Filip Halaš 20. 7. 2005
Filip Kalka 21. 7. 2005
Tamara Tytykalová 21. 7. 2005
Adéla Burešová 26. 7. 2005
Artur Malík 27. 7. 2005

Opustili nás
Eva Minxová, Hurbanova 525 2. 7. 2005
vo veku 72 rokov
Ľudovít Janúšek, Kolónia 580 6. 7. 2005
vo veku 81 rokov
Helena Hrnčiarová, Štefánikova 1377 7. 7. 2005
vo veku 91 rokov
Dušan Mráz, Ružová 226 9. 7. 2005
vo veku 56 rokov
Peter Strosš, Agátová 1171 9. 7. 2005
vo veku 19 rokov
Jozef Chovanec, Palárikova 303 11. 7. 2005
vo veku 63 rokov
Martin Havel, Štefánikova 1377 13. 7. 2005
vo veku 90 rokov
Ján Húlka, S. Jurkoviča 1204 17. 7. 2005
vo veku 23 rokov
Anna Juríková, Štefánikova 720 18. 7. 2005
vo veku 75 rokov
Rudolf Rigaň, Štefánikova 1377 18. 7. 2005
vo veku 77 rokov
Uleria Balážová, Štefánikova 1377 22. 7. 2005
vo veku 80 rokov
Mária Grófová, Štefánikova 1377 22. 7. 2005
vo veku 92 rokov
Mária Krátka, Štefánikova 1377 24. 7. 2005
vo veku 91 rokov
Anastázia Provazníková, Štefánikova 707 29. 7. 2005
vo veku 64 rokov
Zuzana Oríšková, Čáčov 263 30. 7. 2005
vo veku 93 rokov
Brigita Pisarovičová, Štefánikova 1377 30. 7. 2005
vo veku 79 rokov

Návštevnosť amfiteátra
Hoci ešte neskončila sezóna v amfiteátri, už teraz možno kon-

štatovať, že bude menej úspešná ako v minulých rokoch. Vzhľadom
na veľmi slabú návštevnosť v kinách na celom Slovensku, pristúpili
distribučné firmy na začiatku leta k zníženiu vstupného. Do celo-
slovenskej akcie Leto s kinom sa zapojilo aj naše letné kino. Cena
vstupenky bola na všetky filmové predstavenia jednotná 49 Sk. Ani
táto prijateľná cena neprilákala do amfiteátra viac návštevníkov, ale
treba povedať, že veľký podiel malo aj počasie, ktoré nám tento rok
neprialo. Ak porovnám rok 2004 s rokom 2005, návštevnosť v me-
siacoch jún a júl zostávala na rovnakej úrovni. Najviac sa odlišuje
mesiac august. Aj keď sme len v polovici, k minuloročnej návštev-
nosti v auguste sa ani nepriblížime.

V auguste 2004 bola návštevnosť 4 575 divákov, doteraz za prvé
dva augustové týždne je návštevnosť 1 407 divákov. Za tri mesiace
v minulom roku bola návštevnosť v amfiteátri 7 845 divákov, dote-
raz je to 4 508 divákov. Na záver možno povedať, že najviac nav-
števované boli detské predstavenia a filmy, ktoré mali veľkú reklam-
nú kampaň v médiách. Filmy, na ktorých bolo najviac divákov, boli:
film pre deti MADAGASCAR, akčný thriller SIN CITY: Mesto hrie-
chu, sci-fi film VOJNA SVETOV a horor KRUH 2.

Mgr. Milan Jakubáč
riaditeľ MsKS Senica

Blahoželáme jubilantom
V septembri 2005 oslávia:
80 rokov Pavol Rybnikár
85 rokov Ján Lesák
90 rokov Anna Černeková a Katarína Zaňátová
91 rokov Adela Balážiková, Anna Baťková 

a Kristina Mrázková
92 rokov Mária Štolová.
Srdečne k životnému jubileu blahoželáme a prajeme zdra-
vie, šťastie, lásku blízkych.

TJ Záhoran má 80 rokov
Vo štvrtok 1. septembra sa v mestskej športovej hale uskutočnia

oslavy 80. výročia vzniku hádzanej v Senici. TJ Záhoran Senica pre
širokú verejnosť pripravila hádzanársko-spoločenské popoludnie
s nasledovným programom:
15.00 - 16.45 hod. 
hádzanárske stretnutia: mladšie a staršie žiačky A a B, dorastenky
a ženy, bývalí hráči a hráčky,

- súťaž v hádzaní sedmičiek,
- súťaž v slalome (dribling).

17.30  - 19.00 hod. 
hádzanárske stretnutie majstrov SR a ČR žien za ročník 2004/2005
Duslo Šaľa - HC Zlín.

Všetkých srdečne pozývame prísť sa zabaviť a podporiť hádzanú. 

Podujatia v Dome kultúry Senica
26. septembra o 19. hod.
Nevyliečiteľní
- divadelné predstavenie v kino-divadelnej sále, v hlavnej úlohe sa
predstaví Csongor Kassai. 

Kurzy v Dome kultúry 
MsKS v školskom roku 2005/2006 otvára opäť brány pre uče-

nia - chtivých občanov v nasledovných kurzoch: AJ, NJ, FJ,
podvojné účtovníctvo, šitie, kurz spoločenského tanca - nielen
pre študentov, ale aj pre dospelých. Prihlásiť sa môžu v kance-
lárii MsKS na tel. č. 034 651 2301 alebo na čísle 0907 980 774
u pani Mišovej.

Hokejisti začínajú
V piatok 2. septembra sa začína nový ročník I. hokejovej ligy

seniorov, v ktorej aj tento rok bude pôsobiť HK 91 Senica. V prvom
zápase sa omladené družstvo Senice, v ktorom bude pôsobiť veľa
odchovancov, predstaví v Banskej Bystrici. Na domácom ľade sa
senickým divákom po prvýkrát predstavia v majstrovskom zápase
v utorok 6. septembra, kedy privítajú družstvo Trnavy. Novinkou je,
že všetky zápasy 1. ligy sa budú hrať v jednotnom čase o 18.00
hod., teda začiatok zápasov je posunutý o hodinu neskôr oproti
minulej sezóne. Seničania sa pre sezónu 2005/2006 stali farmou
extraligovej Skalice a ich trénerom je Jaroslav Lehocký, ktorý tu už
v minulosti pôsobil. Ďalšie domáce zápasy:
14. 9. Senica - P. Bystrica, 23. 9. Senica - Topoľčany, 30. 9. Senica -
Prievidza IT
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na SEPTEMBER 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00
hod.

" Sobota 3. a nedeľa 4. september
MR. A MRS. SMITH
John a Jane Smithovci tvoria obyčajný
manželský pár s obyčajnými starosťami.
Každý z nich ale skrýva vražedné tajom-
stvo: Obaja sú v skutočnosti dobre platení
a výkonní zabijaci, pracujú pre konkurenč-
né organizácie. Oživenie ich nudného
manželského zväzku príde až s novou úlo-
hou od ich zamestnávateľov: zabiť svojho
životného partnera. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 120 min.

" Utorok 6. september
BOŽSKÁ  JÚLIA
Príbeh o vášnivej láske, osudovom sklama-
ní a sladkej pomste. Londýn, 30.te roky,
svet divadla. Hviezdou javiska je slávna
a úspešná Julia Lambert. Jej kariéra sa však
skomplikuje vo chvíli, keď sa bezhlavo
zamiluje do mladého Američana a prežije
s ním vášnivú aféru, ktorá trvá vyše pol
roka. Keď zistí, že ju Tom len zneužíva za
účelom vlastného postupu v spoločen-
skom rebríčku a jeho pravou láskou je začí-
najúca hviezdička Avice, pripravuje sladkú
pomstu...   
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r.,
105 min.

" Streda 7. september
KAMEŇÁK 3
A sme znova na pár dní v Kameňákove. Deň
ako každý iný. Ale tento raz ostane náš starý
známy policajný náčelník Pepa pri pohľade
z okna zarazený. Do susedstva sa nasťaho-
vala početná cigánska rodina, a preto prídu
na rad kurzy karate a bojových cvikov.
Najbohatší muž v meste vlastní síce futbalo-
vý klub, jeho výsledky sú však najhoršie
v celom okolí. Jeho svokra, za peniaze
vyhraté v športke, postaví do týždňa svoju
jedenástku, ktorá rozdrví každého súpera.
Veď napokon, tí cigánski chlapci sa s loptou
hádam aj narodili...
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 101 min.

" Piatok 9. september
PÁD  TRETEJ  RÍŠE
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 150 min.

" Sobota 10. a nedeľa 11. september
DIABOLSKÁ  SVOKRA
Po rokoch márneho hľadania toho pravého
Charlotte konečne nájde muža svojich
snov. Popritom však zistí, že jeho matka je
svokrou z nočných môr. Nedávno prepu-
stená reportérka Viola sa obáva, že okrem
svojej kariéry stratí i svojho jediného syna.
A tak sa rozhodne jeho snúbenicu odstra-
šiť tým, že sa stane tou najhoršou svokrou
v meste. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 102 min.

" Utorok 13. a streda 14. september
SMIEM  PROSIŤ
V jednom očarujúcom momente sa môže
všetko zmeniť. Zažiješ to, o čom sa ti dote-
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Nenechajte si ujsť 
PÁD TRETEJ RÍŠE (Der Untergang) 

Temný príbeh, ktorý sa odohral pred
šesťdesiatimi rokmi sa opäť dostáva na fil-
mové plátna v podobe vojnovej drámy.
Príbeh posledných okamihov života člove-
ka-diktátora-tyrana, ktorý bol nenávidený
a preklínaný, tentokrát rozohráva nemecký
režisér Oliver Hirschbiegel.

Píše sa rok 1942 - Európa sa zmieta vo
vojne. Sychravým nočným lesom sa pohybu-
je elitná skupinka vojakov vodcovej osobnej
stráže, ktorá tadiaľ vedie 6 mladých žien.
Jedna z nich sa má stať Hitlerovou novou
sekretárkou. Na základe osobnej voľby
samotného „führera" sa ňou stáva mladá
Mníchovčanka Traudy Jungeová (na obr.
herečka Alexandra Maria Lara). A práve
posledné spomienky mladučkej sekretárky na
Hitlera sa spolu s knihou historika Joachima
Festa a už existujúcimi faktami z histórie stali
podkladom pre tvorbu scenára.

Dej filmu sa odohráva v apríli roku 1945,
keď sa Berlín doslova otriasa od výbuchov
bômb a delostreleckých granátov. V tom
čase sa už vodca spolu so svojím štábom,
generálmi a ministrami ukrýva vo svojom
kryte rozhodnutý zvíťaziť, alebo padnúť.
A práve tu sa odohráva posledných 12 dní
jeho šialeného života až po samovražednú
smrť, ktorá je pre neho jediným východis-
kom. Film sa po uvedení v Nemecku (r.
2004) dočkal mimoriadneho úspechu,
a teda i vy by ste si ho (už kvôli vynikajúce-
mu výkonu Bruna Ganza v titulnej úlohe),
rozhodne nemali nechať ujsť.

Jaromír Búran

raz ani nesnívalo ! Život Johna Clarka je
samá nuda a to i napriek tomu, že je úspeš-
ný v práci, má šarmantnú ženu a šťastnú
rodinku. Stále cíti, že mu niečo chýba.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 106 min.

" Utorok 20. a streda 21. september
VALIANT
Český dabing. Veľké srdce, malý vták. Počas
2. svetovej vojny vstúpi malý, ale statočný
holub z lesov do služieb Britského kráľov-
ského holubieho letectva. Úlohou tejto jed-
notky je prepravovať poštové správy cez
kanál, pričom musí čeliť neustálym útokom
nemeckej brigády sokolov. Malý holub
menom Valiant sa stane vojnovým hrdinom.
Vstupné: 59 Sk, MP, 75 min.

" Piatok 23. september
MADAGASCAR
Slovenský dabing. Hlavnými hrdinami príbe-
hu sú štyri rozmaznané zvieratká z newyor-
skej ZOO, ktoré sa vydajú do newyorských
ulíc, a tak odštartujú reťazec neuveriteľných
udalostí, ktoré ich privedú na pobrežie exo-
tického ostrova Madagascar. Tu sa títo rode-
ní „Newyorčania" musia naučiť žiť v skutoč-
nej džungli a postarať sa o seba.
Vstupné: 59 Sk, MP, 85 min.

" Sobota 24. a nedeľa 25. september
MOJA  KRÁSNA  ČARODEJNICA
Nudíte sa, začnite randiť s čarodejnicou.
Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel
je pevne rozhodnutá od základu zmeniť
svoj život – chce sa vzdať svojich nadpri-
rodzených schopností a žiť ako každý oby-
čajný smrteľník. Na druhom konci mesta
sa medzitým usiluje šarmantný herec Jack
vzkriesiť svoju vädnúcu hereckú kariéru.
Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá
mu zaraz počaruje a nadovšetko jej nos.
Takisto aj Jack učaruje Isabele. Považuje ho
za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa
mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčaj-
ný život, po akom tak túži. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 102 min.

" Utorok 27. a streda 28. september
CHARLIE  A TOVÁREŇ  NA  ČOKOLÁDU
Český dabing. Charlie Bucket je malý chla-
pec, pochádzajúci z celkom zbedačenej
rodiny, ktorá býva na pustom okraji mesta,
hneď vedľa obrovskej továrne na čokolá-
du. Každý rok dostane na narodeniny
jeden čokoládový bonbón, ktorý si potom
veľmi dlho opatruje a chodí sa naň poze-
rať. Jedného dňa sa mu splní to najúžas-
nejšie, čo si len mohol predstaviť. Vyhrá aj
s ďalšími štyrmi deťmi cestu po fantastickej
čokoládovej továrni v susedstve...
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 106 min.

" Piatok 30. september
SAMETOVÍ  VRAZI
Film voľne vychádza z najznámejšieho prí-
padu násilnej trestnej činnosti poslednej
doby v Čechách tzv. Orlických vrážd.
Jednalo sa o sériu vrážd z rokov 1991 až
1993. Orlické vraždy svojho času vyvolali
reťaz mediálnych reakcií. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 130 min.

Prezentácia básní
Básnikovi Pavlovi Stanislavovi Piusovi

vyšla tento rok 14. zbierka básní Súvislosti.
Autor predstaví najnovšiu tvorbu verejnos-
ti v Senici 29. septembra o 17. hod.
v Dome kultúry. Predseda Spolku sloven-
ských spisovateľov Mgr. art. Pavol Janík na
margo Piusovej tvorby napísal: „Autorova
básnická tvorba  si zachováva obdivuhod-
né dimenzie originálnej a sugestívnej  ima-
ginatívnosti, aj spontánnej  hudobnosti.
Osobnostný prínos Pavla Stanislava pred-
stavuje  v súvislostiach súčasnej  sloven-
skej poézie  overenú značku  vysokých
kreatívnych  kvalít a duchovných hodnôt."

bar


