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výročie založenia novín

Oslavy 1. mája 
PROGRAM: Sobota 28. apríl 

17.00 hod. stavanie mája v Čáčove – ľudová veselica
18.00 hod. stavanie mája v Kunove

Pondelok 30. apríl 

16.00 hod. stavanie mája – Námestie oslobodenia Senica
koncertovanie DH Seničanka

Utorok 1. máj 

Námestie oslobodenia Senica

10.00 hod. príhovor primátora mesta, poslanca NR SR  a hostí
10.15 – 11.00 koncertovanie DH Seničanka 
16.00 – 16.45 program CVČ Až príde máj (Sonny, break dance, mažoretky, mladí

speváci...) 
17.00 – 17.45 koncert skupiny Šarik a syn
18.00 – 18.45 koncert skupiny Applause
19.15 – 20.15 koncert skupiny Vetroplach

Dom kultúry Senica

11.00 – 12.00 bábkové divadlo – Ujček Ožgera kráľom - átrium
11.00 – 18.00 IV. medzinárodná ochutnávka vín - 

hrá cimbalová muzika Lipka z Častej 
(vstupné muži 150 Sk, ženy 100 Sk)

Múzeum L. Novomeského - organizátor KSS

14.00 hod. Nádej - detská folklórna skupina  z Kuklova
Popuďané - ľudová veselica s hudobnou skupinou 

Športová hala Senica

19.00 hod. Finále Slovenského pohára vo futsale
C.V.S. - JAKO B. Mikuláš – SLOV-MATIC Bratislava

Prvomájové oslavy na  Námestí oslobodenia budú spojené s prezentáciou firmy  Hílek a spol. 

Organizátori: Mesto Senica,  MsKS Senica 
SMER – SD,  Firma RECO,
Komunistická strana Slovenska

Pripomínajme si  dni
zrodu slobody a mieru

Sloboda - mier dve slová, ktoré patria
k sebe ako slnečný svit k životu. Kiež by
ako súputníci kráčali spolu až do nekoneč-
na. Kto zažil a videl, čo je to vojna, nikdy
nezabudne!

Začala v septembri 1939, keď Poľsko
prepadli vojská nemeckej ríše a skončila
začiatkom mája 1945 pádom Berlína. Bola
svetová, najväčšia a najkrutejšia. Zahynulo
v nej šesťdesiat miliónov ľudí. Národy
ovládnutých východoeurópskych krajín sa
mali stať otrokmi vládnucej vyššej rasy.
Milióny obyvateľov Čiech, Slovenska,
Poľska, najmä však Sovietskeho zväzu
a ďalších krajín, mali byť vykynožené
alebo germanizované. Veľká časť slovan-
ského obyvateľstva mala byť presídlená do
nehostinných oblastí východnej Európy
a na Sibír. Bolo to obdobie tvrdej dejinnej
skúšky nášho národa.

Ak si v súčasnosti len skromne pripomí-
name 62. výročie oslobodenia od najväč-
šieho zla v dejinách ľudstva - fašizmu, tak
hrôzy, ktoré vtedy ľudstvo prežilo a obete,
ktoré za slobodu zaplatilo, musia nás
i dnes varovať, aby ich už v budúcnosti
nezažila žiadna generácia po nás.

Nesmie nám byť ľahostajný ani ten
najmenší obdiv k pochodujúcemu Wer-
machtu, nasprejovanému hákovému krížu
po stenách či ľudia, vyvolávajúcich organi-
zovanie rôznych podujatí na skresľovanie
novodobých dejín.

Listujme v kronikách a načúvajme prav-
de tých, ktorí útrapy vojny prežili. Bola to jar
roku 1942, keď Nemci ovládali skoro celú
Európu a keď sa pri Moskve a Stalingrade
rozhodovalo o budúcnosti ľudstva a civili-
zácie. Po porážke Nemcov pod Stalingra-
dom vzrástla ich zúrivosť. Svoju zlosť si vy-
lievali na bezbrannom obyvateľstve. V tom
roku vyháňali zo svojich domovov aj židov
a internovali ich v getách a vyhladzovali
v plynových komorách.

V spomienkach p. Kataríny Grünsteino-
vej, ktorá zažila utrpenie v koncentrač-
ných táboroch sa uvádza: „V roku 1944
nás z Osvienčimu previezli do Birgenau.
I tam sme žili v hrozných podmienkach.
Začali sa šíriť infekcie, ktorým podľahlo veľa
zajatcov. Ostatní vyzliekali mŕtvych, aby si
aspoň trocha pomohli. Birgenau bol tábor
so všetkými „vymoženosťami“. Štyri plyno-
vé komory, v ktorých vraždili ľudí vo dne
v noci po celé tri roky. Privážali sem ľudí
z Čiech, Poľska, Juhoslávie, Bulharska,
Grécka, Rumunska, Maďarska, Belgicka
a samozrejme zo Slovenska. Nikdy sme
nevedeli kam nás vezú. (pokr. na str. 3)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
2. riadne zasadnutie mestskej rady v Seni-
ci sa konalo 12. apríla. Mestská rada, kto-
rej členmi sú: zástupca primátora Peter
Hutta,  Ľubomír Bereš,  Tatiana Blažková,.
Martin Čulen, Jozef Gembeš, Jaroslav Kaš-
čák, Martin Lidaj a Emília Wágnerová,
prvýkrát zasadala v kompletnom zložení,
pretože poslední dvaja členovia rady, Mar-
tin Lidaj a Peter Hutta, boli v opakovanej
voľbe zvolení až na 3.  zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva  15. marca. 
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 12.4.2007,
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta  a organizácií v jeho riadení za rok
2006. 
Rozpočet mesta Senica v roku 2006 bol
plnený nasledovne:
Bežné príjmy dosiahli 301, 614 mil. Sk
Bežné výdavky dosiahli  290, 782 mil. Sk
Kapitálové príjmy sa skutočne plnili vo
výške 57, 995 mil. Sk        
Kapitálové výdavky sa skutočne plnili vo
výške  84, 178 mil. Sk 
Plnenie príjmov finančných operácii bolo
vo výške   27, 964 mil. Sk
Plnenie  výdavkov finančných operácií
bolo vo výške 3, 799 mil. Sk
Celkove príjmy dosiahli 387, 572 mil. Sk
a výdavky celkove dosiahli 378, 758 mil. Sk.
Konečný prebytok hospodárenia mesta za
rok 2006 je 8, 630 mil. Sk, o použití ktoré-
ho rozhodne mestské zastupiteľstvo pri
prerokúvaní záverečného účtu mesta.

Súčasťou správy sú aj prehľady plnenia
nákladov a výnosov za rok 2006 príspev-
kových organizácií v riadení mesta a roz-
počtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.

Príspevkové organizácie:
Rekreačné služby mesta Senica pre-

vádzkujú plaváreň, saunu, športovú halu,
rekreačnú oblasť Kunovská priehrada,
mestské kúpalisko, zimný štadión, infor-
mačnú kanceláriu INFOSEN a futbalový
štadión.
Celkové náklady dosiahli       31, 147 mil. Sk
Výnosy dosiahli                     7, 974 mil. Sk
Príspevok zriaďovateľa          24, 175 mil. Sk
Kapitálový transfer                  1, 300 mil. Sk
Najnákladnejšou je prevádzka Zimného
štadióna, ktorá v roku 2006 dosiahla 10
726 tis. Sk a po nepriaznivých rokoch
mestské kúpalisko, ktoré plnilo príjmy na
152%. 

Mestské kultúrne stredisko Senica pre-
vádzkuje Dom kultúry Senica, Amfiteáter,
Múzeum L. Novomeského, Dom kultúry
Kunov.
Celkové náklady dosiahli     14, 845  mil. Sk
Výnosy dosiahli                      5, 590 mil. Sk
Príspevok zriaďovateľa           9, 854 mil. Sk  
Kapitálový transfer                  2, 600 mil. Sk

V správe zaujme hlavne štatistika, z kto-
rej vyplýva počet podujatí na jednotlivých
strediskách a návštevnosť týchto podujatí.

počet účasť
podujatí       návštevníkov

Dom kultúry 312 192 000
Kino Mladosť 199 15 325 
Kino amfiteáter 54 8 913
Amfiteáter - podujatia

6 4 500
Dom kultúry Kunov              

28 2 100 

Rozpočty bežných výdavky na predškol-
ské zariadenia, základné školy, ZUŠ
a CVČ, ktoré sú   v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta boli v roku 2006 nasledovné:
Transfer pre materské školy 25, 615 mil. Sk
Transfer pre základné školy a ich
zariadenia                             71, 666 mil. Sk
Transfer pre ZUŠ a CVČ       13, 605 mil. Sk
Skutočné čerpanie bolo vyššie o 7, 837
mil. z dôvodu oprávneného prekročenia
rozpočtu.
Okrem toho  boli čerpané kapitálové
výdavky  vo výške 3, 920 mil. Sk na rekon-
štrukciu strechy  IV. ZŠ  a rekonštrukciu
kotolne na III. ZŠ, nákup automobilu pre
CVČ.
- Rozpis rozpočtu príspevkových a rozpo-
čtových organizácií na rok 2007 – RSMS
a MsKS predložili rozpis rozpočtu, pričom
príspevok pre RSMS bol schválený vo
výške 23, 5 mil. Sk a transfer MsKS bol
schválený vo výške 8, 5 mil. Sk. Okrem
bežných transferov boli organizáciám
schválené aj kapitálové transfery na rekon-
štrukciu a modernizáciu zariadení.
- Rozpočet  predškolských a školských zaria-
dení na rok 2007 je vo výške 115, 028 mil. Sk
- Harmonogram opráv miestnych komuni-
kácií - harmonogram podrobne rozdelil
opravy komunikácií v meste a navrhuje
vyčleniť na tento účel 5, 5 mil. Sk z rozpo-
čtu mesta.
- Správu o inventarizácii majetku k 31. 12.
2006.
- Informatívnu správu o stave nehnuteľné-
ho majetku mesta.
- Návrh na dispozície s majetkom.
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
IV. štvrťrok 2006.
Mestská rada zobrala všetky správy na
vedomie a odporučila ich predložiť na
rokovanie mestskému zastupiteľstvu, ktoré
sa bude konať 26. apríla.

JUDr. Katarína Vrlová 
prednostka MsÚ 

o tom, že v areáli bývalých kasární je zria-
dený zberný dvor, kam môžu občania
bezplatne odviezť objemný odpad. Sku-
točnosť je taká, že nedisciplinovaní ľudia
naložené odpadky radšej zavezú na čier-
ne skládky, ktoré sa opäť rozšírili v katastri
Senice.  Ako vlani, tak aj tento rok, samos-
práva v spolupráci s Technickými službami
a Poľnohospodárskym družstvom Senica
opätovne zlikvidujú všetky čierne skládky.
Dokedy zostane príroda čistá?  Napriek
opatreniam ešte stále si mnohí neuvedo-
mujú, že sami sme si strojcami svojho
životného prostredia. 

Mesto Senica si za jednu z priorít
v tomto volebnom období stanovilo zlep-
šovanie kvality životného prostredia  i pori-
adok v meste a postupnými krokmi toto
predsavzatie začalo napĺňať. Jedným z prí-
kladov je upravený vstup do Senice od
Jablonice. Rokmi úsek od cintorína po
odbočku na Hlboké zarástol krovím, hro-
madili sa tam odpadky. Samospráva za       

výdatnej pomoci pracovníkov na akti-
vačných prácach v spolupráci s Technický-
mi službami odstránila staré suché stromy,
náletové dreviny a kríky. Dnes už jarnou
zeleňou okrášlené stromy a upravený
chodník  umožňujú príjemnú prechádzku
i prívetivý pohľad (na foto pohľad pred
a po úprave).   

K lepšiemu vzhľadu mesta a čistote
prispelo i vyčistenie brehov Teplice od
mosta pri Bille až po tenisové kurty od
náletových drevín i nečistôt.  Udržiavanie
brehov  Teplice je v kompetencii Povodia
Dunaja, no po dohode s primátorom Seni-
ce Ľubomírom Parízkom  túto akciu reali-
zovala senická samospráva v spolupráci
s Technickými službami.

Podobných akcií bude v meste pribú-
dať. Je len na nás, či si upravené prostredie
budeme vedieť udržať čisté alebo len
hundrať, aká je Senica špinavá. 

V. Barošková, Foto J. Buksárová

Vieme si vážiť svoje
okolie? 

Životné prostredie – ak širokú škálu
problematiky čistoty v meste zhrnieme do
dvoch slov -  je jedna z najčastejších tém,
ktorá sa objavuje na rôznych stretnutiach
predstaviteľov samosprávy s občanmi. Tí
upozorňujú na čierne skládky,  neporia-
dok pri kontajneroch, papiere a iné odpad-
ky povaľujúce sa po meste.  Bolo to tak
napríklad i na nedávnom stretnutí predse-
dov mestských výborov s primátorom
Senice Ľ. Parízkom. 

Už sme niekoľkokrát informovali
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Pripomínajme si  dni
zrodu slobody a mieru
(dokončenie zo str. 1)

V roku 1944 sa dve Poľky pričinili
o vyhodenie do vzduchu dvoch krematórií.
Odplata prišla.

Medzi blokmi postavili šibenicu, nás
vyhnali von a pred nami ich obesili. Poľky
pod šibenicou začali spievať svoju národ-
nú hymnu. Spievali sme s nimi .... „ 

Na Slovensko sa z koncentračných
táborov nevrátilo 70 tisíc židovských oby-
vateľov. Boje na území Slovenska trvali
vyše sedem mesiacov. Boli veľmi zložité,
lebo Nemci tu mali silné zoskupenie
a dobrú obranu. Vraždili, vypaľovali obce,
kde sa im ľudia postavili na odpor. Na Slo-
vensku vypálili 100 obcí.

V denníku kapitána v zálohe Jozefa Rej-
zeka si môžete prečítať: „Nemáme chvíľu
odpočinku. Prichádzajú nováčikovia zo
Zakarpatskej Ukrajiny a z oslobodenej
časti Slovenska. Odvaha sovietskych tanki-
stov bola nesmierna. V ťažkom boji postú-
pili až k južnému okraju Kapišova. Dedina
je úplne zničená. Nikde ani živej duše.
Nepriateľ ustupuje, ale spôsobuje nám
citeľné straty. Už je slabý a my so svojimi
silami tiež na konci...“ 

Listujúc v skromných denníkoch ostat-
ných priamych účastníkov vojny, našich
i sovietskych občanov, prechádzajú
zimomriavky po tele. Každý sa nádejal, že
sa to krviprelievanie skoro skončí.

Po skončení vojny objavili na Slovensku
176 hromadných hrobov s vyše 3 700 mŕt-
vymi telami mužov, žien, žiaľ i detí. Okolo
900 ľudí bolo spálených vo Vápenke pri
Kremničke, nehovoriac o padlých na
Dukle, pri Liptovskom Mikuláši a vôbec pri
oslobodzovaní Slovenska Červenou armá-
dou, naším 1. čsl. armádnym zborom
i Rumunskou armádou.

Aj občania Senice ťažko prežívali útra-
py vojny a čakali na jej koniec.

8. mája 1945 neskoro večer sa nám
dostala dlho a netrpezlivo očakávaná sprá-
va o bezpodmienečnej kapitulácii fašistic-
kého Nemecka na všetkých frontoch.

Detskými očami som pozerala na
hrôzy veľkej vojny. Po tvárach ľudí som
videla stekať slzy žiaľu, ale aj veľkej rados-
ti z jej skončenia. Cítila som dych krvou
skropenej zeme a vysielanú vôňu mieru
z rozkvitnutých čerešní. Tá živá spomien-
ka zostala so mnou skvostná, vždy prítom-
ná nielen v krásnych májových dňoch, ale
i v pochmúrnom jesennom nečase a mra-
zivej zime.

Všetci mierumilovní ľudia si želajú, aby
neskreslenú štafetu novodobej histórie
a tradíciu národa prebrala mladá generá-
cia, aby s nimi narastalo jej povedomie
k vlastenectvu, národnej a štátnej hrdosti
i k spolupatričnosti k vyspelým štátom
Európy. Pokloňme sa všetkým, ktorí v dru-
hej svetovej vojne položili svoje životy za
náš slobodný mierový život.

My staršia generácia, zčasti navždy
odchádzajúca, želáme si, aby odkaz bás-
nika bol vždy všadeprítomný:

Boli sme ľudia ako vy, mladí a veselí.
No aj keď sme žiť už ďalej nesmeli,
na konci všetkých príkorí a hrôz,
čujeme hrdú melódiu znieť,
čo káže svetu ponáhľať sa vpred
a našej smrti dáva odpoveď.

Milina Rosová

Nemôžem zabudnúť ..... 
Po potulkách naším okresom dostal sa

na Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (OV SZPB)
list napísaný azbukou. Napísal ho  Ivan Iva-
novič Viriasov z Uljanovskej oblasti Ruskej
federácie.  

„Na udalosti druhej svetovej vojny,
v ktorej som bojoval proti nemeckému
fašizmu. Smrť mi išla v ústrety na každom
kroku. Našťastie, hrôzy vojny som prežil
a mohol som sa vrátiť domov k svojím rod-
ným. Mnohým mojim spolubojovníkom to
nebolo dopriate. Počas vojny nám všet-
kým chýbalo teplo domova, pevný stisk
rúk či láskavé objatie svojich rodných
a blízkych.

V jarných mesiacoch 1945 sme cítili, že
sa blíži koniec vojny, koniec utrpenia náro-
dov. Aj my sme cítili veľkú vyčerpanosť,
ale aj odhodlanosť vydržať v boji.

Počas bojov som sa dostal až na Záho-
rie a nikdy nezabudnem na obec Morav-
ský Svätý Ján, ktorú som oslobodzoval.
Hlavne však na dobrých a srdečných ľudí
v nej. Vyložili by nám svoje srdce na tani-
er. Morálne som pookrial a mohol pokra-
čovať v bojoch ďalej, až do samotného
ukončenia vojny. Dodnes nezabúdam na
hrôzy vojny, ale aj na dobrých ľudí, ktorí
cítili s nami a pomáhali nám. Srdečne za
všetko ďakujem.

Druhý raz som sa dostal do Moravské-
ho Svätého Jána v roku 1976 aj so svojou
manželkou Jelizavetou Gavrilovnou, aby
som jej aspoň čiastočne ukázal miesta kde
som bojoval. Zostarli sme, ale na vzťahoch
sa nič nezmenilo.“

Členovia OV SZPB prajú 80-ročnému I.
I. Viriasovovi  veľa zdravia a pokojnú jeseň
života. Ani my nikdy nezabudneme, ako
draho bola vykúpená sloboda a aké hod-
noty odovzdala do našich rúk.

genmjr. Ing. Milan Podhoráni

Seničania si uctili
pamiatku osloboditeľov

Pri symbolickom hrobe padlých vojakov
– pri soche Víťazstvo – na Námestí oslo-
bodenia v Senici sa 5. apríla konala pietna
spomienka pri príležitosti 62. výročia oslo-
bodenia mesta. Vence položili podpredse-
da vlády SR Dušan Čaplovič, primátor
Senice Ľubomír Parízek, prednosta
Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha,
predstavitelia politických strán a občian-
skych združení. 

Územie Senického okresu oslobodili
vojská II. ukrajinského frontu postupne
v dňoch 4. až 11. apríla 1945, mesto Seni-
ca 7. apríla. Významnú úlohu pri oslobode-
ní okresu zohrala i I. gardová jazdecká
mechanizovaná skupina Plijeva, ktorej
významným pomocníkom bol 4. zbor
rumunskej armády. Tieto fakty pripomenul
primátor Senice Ľ. Parízek na pozadí spo-
mienok jedného  občana mesta na 12. apríl
1945, kedy presúvajúce sa vojská Červenej
armády bombardovalo  nemecké lietadlo.

V príhovore primátor Senice uviedol, že
s pietou a vďakou vzdávame hold všetkým
ľuďom, ktorí zachránili svet pred  zhubným
a neľudským režimom. Boj proti fašizmu
bol jedným z najväčších bojov ľudstva.
Zanechal milióny obetí, nenávratne pozna-
čené osudy ľudí na celom svete a spusto-
šenú Európu. Bolo to víťazstvo ľudstva nad
zlom, ktoré v jeho dovtedajšej histórii
nemalo svojimi rozmermi a hrôzou obdo-
bu. V deň pripomenutia si udalostí spred
62 rokov so  smútkom spomíname na tých,
ktorí sa stali jeho obeťami. A s vďakou mys-
líme na tých, ktorí obetovali svoj život
v boji za slobodu a mier.  „Položením kve-
tov na pietnom mieste v našom meste
vzdávame  hold konkrétnym ľuďom, ktorí
počas dlhých vojnových rokov umierali  či
už vo vojenských uniformách, väzenských
mundúroch alebo v civilných šatách. Som
veľmi rád, že je to všetko za nami, že dneš-
ná Senica je úspešné, dynamické, rozvíjaj-
úce sa mesto, že je mestom, ktoré na svoje
tradície nezabúda a dokáže im dať nový
obsah,“ povedal Ľ. Parízek.

Zhromaždených  občanov pozdravil aj
Dušan Čaplovič, ktorý poukázal na nesmi-
ernu obetavosť ľudí, ktorí sa neváhali
postaviť krutovláde a obetovať pritom aj
vlastné životy. Môžeme sa čestne obzrieť
za vlastnou minulosťou aj v novej Európ-
skej únii, byť na ňu  hrdí a z odkazu pred-
kov nám vyplýva povinnosť budovať bez-
pečnú a mierovú Európu, domov nás všet-
kých.  

Kladenie vencov sa uskutočnilo za účas-
ti vojakov Čestnej stráže Ozbrojených síl
SR a dychovej hudby Seničanka.  

Viera Barošková

Výročie skončenia vojny
Pietna spomienka spojená s kladením

vencom  pri príležitosti 62. výročia ukon-
čenia 2. svetovej vojny sa uskutoční v pon-
delok 7. mája o 14.30 hod. Pozývame
občanov mesta, predstaviteľov politických
strán a hnutí, škôl a organizácií k soche
Víťazstvo na Námestí oslobodenia. 
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Zloženie mestských
výborov   

Samospráva Senice vo volebnom
období 2006 – 2010 opätovne zriadila
mestské výbory (MsV), ktoré kopírujú
volebné obvody.  Mestské výbory tvoria
poslanci, občania a mestskí policajti, ktorí
vykonávajú funkciu tajomníkov.

Prvé stretnutie primátora mesta Ľubo-
míra Parízka  a viceprimátora Petra Huttu
s novozvolenými predsedami    mestských
výborov sa uskutočnilo  3. apríla. V záujme
dobrej  spolupráce  s MsV boli na rokova-
nie  prizvaní náčelník Mestskej polície  Ras-
tislav Janák, riaditeľ Technických služieb
Jaroslav Kaščák a pracovník MsÚ Jozef Val-
úšek, ktorý zodpovedá za koordináciu čin-
ností medzi Mestom Senica a Technickými
službami.  

Komunikácia medzi mestskými výbormi
a Mestským úradom bude na báze zápis-
níc, z ktorých  impulzy a námety  z rokova-
ní MsV budú prideľované  na vybavenie
pracovníkom samosprávy. Ďalšia línia vzá-
jomnej spolupráce bude prostredníctvom
viceprimátora Petra Huttu, do ktorého
kompetencie spadá koordinácia činnosti
MsV  s MsÚ Senica. 
Stretnutia primátora s predsedami MsV sa
budú konať minimálne 2 razy do roka. bar 

MESTSKÝ VÝBOR č. 1
(Čáčov, Tehelná, Železničná ulica)

poslanci:
1. Ferdinand Beňa
2. Ing. Emília Wágnerová - predseda
občania:
Emília Chodúrová
Mária Zburinová
Božena Hradská
Ivana Mičová
Božena Vlková
Vladimír Zich
Radoslav Toráč
mestskí policajti:
Zdenek Hrušecký
Dušan Koníček - tajomník

MESTSKÝ VÝBOR č. 2
(Kalinčiakova, Palárikova ulica)
poslanci:
1. Ľubomír Béreš - predseda
2. MUDr. Jozef Gembeš
občania:
Jana Hromková
Rudolf Lasica
Ľubomír Plevka
Terézia Fajčíková
mestskí policajti:
Ľubomír Šmida - tajomník
Ferdinand Jakubovič
Alexander Bíreš

MESTSKÝ VÝBOR č. 3
(Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jab-
loňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská,
Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stro-
mová, Školská, Topoľová, Záhradná, Berno-
lákova, Bottova, D. Suroviny, H. Suroviny,
Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova,
V. P. Tótha, Vajanského, Robotnícka ulica,
Mesto Senica)

poslanci:
1. Ing. Miroslav Kaščák
2. Ing. Milan Podhoráni - predseda
3. Mgr. Marián Žúrek
4. Ľubica Melegová
občania:
Ľudmila Nálepová
Jozef Kuliaček
Jaroslav Barcaj
Emil Cigánek
Mária Bzdilová
Ján Krč
Zita Ilčíková
mestskí policajti:
Roman Ščepka
Eva Habiňáková – tajomník

MESTSKÝ VÝBOR č. 4
(Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia,
Námestie  oslobodenia, Továrenská ulica)

poslanci:
1. Mgr. Peter Hutta - predseda
2. RNDr. Ľubica Krištofová
3. MUDr. Janka Švárna
občania:
Lýdia Voleková
Ing. Ján Ukropec
Mgr. Dagmar Procházková
Ing. Pavol Škodáček
MUDr. Ján Dolinský
mestskí policajti:
Ján Bodnár - tajomník
Ferdinand Filip

MESTSKÝ VÝBOR č. 5
(J. Mudrocha, Sotinská 694, 1345, 1421,
1474,   Gen. L. Svobodu, L. Novomeského
1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475)

poslanci:
1. Ing. Štefan Mikula - predseda
2. Ing. Anton Cibula
3. Ing. Stanislava Halašová
4. MUDr. Jozef Krajčovič
občania:
Oľga Waldekerová
Jaroslav Rehuš
Elena Balúnová
Zdenka Zálešáková
mestskí policajti:
Ernest Szabó
Marcel Jurík
Branislav Hesek - tajomník

MESTSKÝ VÝBOR č. 6 
(L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1208, L. Novo-
meského 1210, 1211, 1212,1213, 1214,
1215, 1216, Rovenská, S. Jurkoviča 1207)

poslanci:
1. Ing. Martin Lidaj- predseda
2. Mgr. Ondrej Krajči
3. Bc. Anna Gajdoščíková
4. Mgr. Vladimír Včelka
občania:
Emília Slezáková
Marián Antálek
Peter Siwiec
Dana Kopecká
Peter Špánik
Ján Rusnák
Slavomír Bednárik
mestskí policajti:
Ľubomír  Lezo
Jaroslav Baláž - tajomník
Peter Fajnor

MESTSKÝ VÝBOR č. 7
(Štefánikova 701, 702, 703, 704, 725, 726,
1377,  Hollého, J. Kráľa 738, 739, Štefáni-
kova 712, 723, 724, 1435, Štefánikova
1441, 1559,  J. Kráľa 736, Štefánikova 707,
709, 719, 720, 721, 722)

poslanci:
1. Jaroslav Kaščák
2. Mgr. Peter Sadloň
3. Dušan Brichta - predseda
4. MUDr. Zdeněk Šulek
občania:
Emília Eichingerová
Pavol Podešla
Oľga Manasilová
Viera Sládečková
Helena Davideková 
Marta Pavlovčinová
mestskí policajti:
Jozef Adamuščin
Ľubomír Liška
Tibor Kovarík - tajomník

MESTSKÝ VÝBOR č. 8
(Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova,
J. Kráľa 728, 730, 731, 732, 734, Komen-
ského, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná,
SNP, Brestové, Kunov)

poslanci:
1. MUDr. Martin Čulen
2. Ing. Tatiana Blažková - predseda
občania:
Anna Rýzková
Ing. Jozef Lacho
Ivan Paveska
Viera Fančovičová
Leonarda Jamrišková
Lenka Zichová
Emília Halabrínová
mestskí policajti:
Vladimír Držík
Stanislav Macák - tajomník

Ľudia, čo myslia na druhých
V piatok 13. apríla bol Deň narcisov.

Svieži jarný kvietok je symbolom finančnej
zbierky, ktorou Liga proti rakovine  pomá-
ha pri liečbe i prevencii onkologických
ochorení. Po meste sa pohybovalo nie-
koľko skupiniek študentov Gymnázia L.
Novomeského Senica, ktorí sa v rámci
dobrovoľného predmetu onkologická
výchova opäť radi zapojili do organizova-
nia zbierky.  Stretali prevažne ľudí ochot-
ných prispieť, ktorí neváhali otvoriť peňa-
ženku a dať  peniaze. V meste sa vyzbie-
ralo vyše 232 tisíc Sk. Sme radi, že aj naši
občania prispeli a pomohli dobrej veci. 

Text a foto bar
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Výstavba kanalizácie napreduje
Počasie doteraz stavebníkom prialo a budovanie  kanalizácie

v Čáčove a v Kunove pokračuje bez prerušenia. Doteraz práce pre-
biehali len v jednotlivých uliciach pri miestnych komunikáciách.
Pre vykonávanie prác na štátnej ceste v Čáčove i v Kunove bude
nutná úplná uzávierka a preto bolo potrebné dohodnúť trasy
obchádzok.. Po náročných rokovaniach so zástupcami dotknutých
orgánov štátnej správy,  obcami a firmami dotknutými výstavbou
kanalizácie  vydal  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie   Senica  povolenie na uzávierku štátnej cesty v Čáčo-
ve, kde je situácia náročnejšia.  Následne bude vydané i príslušné
povolenie na časť Kunov.
Priebeh prác v Čáčove

Dokončené sú takmer všetky trasy mimo hlavnej cesty i s prí-
pojkami k rodinným domom.  Prípojky financuje Mesto Senica
a doposiaľ je vybudovaných približne 90 prípojok  v hodnote  asi
6 mil. Sk. Tu je treba ešte vykonať  opravy porušených častí chod-
níkov a položiť asfaltobetónový kryt. Chýba vybudovanie dvoch
čerpacích staníc a celá trasa v hlavnej ceste, ktorá sa môže začať
v súlade s vydaným rozhodnutím o uzávierke od 24.4.2007. 
Priebeh prác  v Kunove

Ukončená je kanalizácia  v novej IBV, v uličke vedľa bývalého
dvora poľnohospodárskeho družstva (PD) a ľavá strana ulice
Horný koniec. Tu sú dokončené i prípojky. Chýba uvedenie cesty
a chodníka do pôvodného stavu. Na ceste v IBV bude položený
asfaltobetónový  koberec po celej šírke a nová cesta bude i v ulič-
ke, kde už bola vymenená dažďová kanalizácia.  Ukončené sú
i vetvy v poli a momentálne  sa vykonávajú stavebné  práce na čer-
pacej stanici vedľa Teplice.

Plynulosť prác v Kunove skomplikovalo zistenie, že jestvujúca
dažďová kanalizácie z betónových rúr DN 800, ktorá odvádza vody
z ulice Horný koniec je poškodená (značne prederavená) a voda
z nej zalieva  výkopové ryhy.  Rozhodli sme preto, že táto kanalizá-
cia sa vymení na náklady Mesta Senica v celej dĺžke 650 m. Výme-
na dažďovej kanalizácie bude stáť Mesto Senica približne 8 mil. Sk.
Táto kanalizácia je už vymenená  v uličke od bývalého dvora PD po
hlavnú cestu. V súčasnosti sa začína  realizovať splašková kanalizá-
cia na pravej strane ulice smerom na Horný koniec. Súčasne sa
bude vymieňať dažďová stoka v tejto ulici a následne prípojky
k rodinným domom. Na prípojkách a výmene dažďovej kanalizácie,
ktoré financuje Mesto Senica, je zatiaľ prestavaných 8 mil. Sk. 

Spôsob napojenia na dažďovú kanalizáciu zo striech domov
vlastníci môžu realizovať až po odsúhlasení  na oddelení výstavby
Mestského úradu.

Riešila sa i zmena projektu splaškovej kanalizácie, ktorá  vyža-
duje vybudovanie ďalšej čerpacej stanice a položenie výtlačného
potrubia v hlavnej ceste. Zmena  je nutná v súvislosti s vylúčením
časti stoky GC plánovanej v záhradách rodinných domov  v dĺžke
300 m.  Umožní tak odkanalizovanie rodinných domov v ulici Ryb-
níky.  Trasa v hlavnej ceste sa začne realizovať až v máji a vyžadu-
je si tiež uzávierku cesty.  

Dopravné obmedzenia na 3 mesiace
Z dôvodu budovania kanalizácie v mestských častiach Senice
Kunov a Čáčov sú v platnosti od 24. apríla dopravné obmedze-
nia, ktoré budú platné 3 mesiace. 

Čáčov
Obchádzková trasa uzávierky cesty II/500:
Zo Senice v smere na Kúty po ceste I/51, III/05110 Rybky,
III/05112 Smrdáky, Koválov, pokračovaním na II/500 Dojč - Kúty
a opačne v smere od Kútov do Senica.
Úsek od objektu Kelcom (začiatok miestnej časti Čáčov v smere
od mesta Senica) po križovatku s cestou III/50010:
- Do uzatvoreného úseku bude umožnený vstup vozidlám doprav-
nej obsluhy a autobusom SAD Trnava   (spoje prímestskej dopravy
a MHD - linka 2).  Do dopravnej obsluhy budú patriť: obyvatelia
uvedenej časti, majitelia firiem a prevádzok, ich dodávatelia
a odberatelia, vozidlá zásobovania, služby komunálne a iné, sanit-
ky, hasiči).
- Premávka v uzatvorenom úseku časti Čáčov bude pre vozidlá
dopravnej obsluhy a autobusy SAD usmernená ako jednosmerná
premávka v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,75 m a to

v smere od mesta Senica do Čáčova po ceste II/500.
- V smere z Čáčova do mesta Senica bude  jednosmerná premáv-
ka po ceste III/50010 a miestna komunikácia  Železničná ulica.
- Autobusové zastávky v uzatvorenom úseku cesty II/500 budú
v časti Čáčov funkčné iba v smere Senica - Čáčov. Dve zastávky
v smere z Čáčova do mesta Senica (Čáčov, mäsna a Čáčov, Jed-
nota) budú počas celej doby uzávierky cesty nefunkčné – zrušené.
- Pre prímestské linky bude v časti Čáčov v obidvoch smeroch
dočasne používaná iba zastávka - Čáčov, Horný koniec.
- Na miestnej  komunikácii Priemyselná  ulica sa nebude môcť par-
kovať v oboch smeroch. 
- Z miestnej komunikácie Sadová ulica bude možný  výjazd na štát-
nu cestu iba smerom doprava.

Kunov
Obchádzka časti Kunov v smere na Myjavu od Prietrže bude po
ceste III/05116 (Štefánikova ulica),  I/51(Hurbanova ulica), II/500
(Sotinská ulica) a opačne.
úsek od IBV Kunov po predajňu  Potraviny:
Celý pracovný úsek cesty III/05117 bude zabezpečený úplnou
uzávierkou cesty.
- Cez časť Kunov bude zakázaný prejazd vozidiel okrem dopravnej
obsluhy,          vozidiel SAD a vozidiel PD.
V súvislosti s uzávierkou cesty II/500 v Čáčove a III/05117 v Kuno-
ve budú upravené časové intervaly svetelnej signalizácie na križo-
vatke v meste Senica  podľa  aktuálnej situácie. 

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Poradňa zdravej výživy  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici otvoril Porad-

ňu zdravej výživy. Je určená každému, kto dbá o svoje zdravie
a chce si nechať poradiť ako sa oň starať. Je zameraná na boj proti
obezite, ale aj na informácie o správnej výžive i deťom, dospievaj-
úcej mládeži, budúcim matkám, dôchodcom a iným skupinám
populácie. Nachádza sa v budove RÚVZ Senica, Kolónia 557.
Pondelok 8. - 11. hod., Streda 13. - 16. hod.
Objednávanie na tel. čísle: 690 9326. Ing. Zuzana Bašnárová
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Alej novej Európy  
V Senici pribudlo 12 stromov, ktoré tvo-

ria Alej novej Európy. Alej je umiestnená
na brehu Teplice od mosta pri autobuso-
vej stanici po Záhorskú galériu. Stalo sa
tak 12. apríla pri príležitosti 50. výročia
podpísania Rímskych zmlúv, ktoré sa stali
základom  pre dnešnú podobu Európskej
únie.  Alej tvorí 5 líp a 7 dubov. 

Dva stromy zasadili zástupca primátora
Peter Hutta (na foto) a predseda Študent-
ského parlamentu Peter Siwiec. Dvanásť
vysadených stromov symbolizuje 12 kra-
jín, ktoré založili EÚ. Po Slovensku bude
vysadených po 12 stromov aj v ďalších 12
mestách, v ktorých sídlia informačné cent-
rá Europe Direct. Senická regionálna kan-
celária spolu s Mestom Senica sa organi-
začne podieľali  na zabezpečení poduja-
tia. Patronát nad Alejou novej Európy pre-
vzal Študentský parlament mesta Senica.

Na Slovensku sa podujatie, pripomínaj-
úce  význam zjednoteného európskeho
priestoru,  konalo  pod záštitou podpred-
sedu vlády Dušana Čaploviča a organi-
začne sa na nej podieľali  Úrad vlády SR
a Lesy SR.                        Viera Barošková

Foto Ľ. Hazucha

Hrad Branč  inšpiruje 
Jarné slniečko počas Veľkej noci vytiah-

lo do prírody množstvo aktívnych, ale aj
náhodných turistov, ktorých hlavným cie-
ľom výletu bol hrad Branč. Nečudo, veď
z roka na rok je príroda a celé okolie kraj-
šie ako v minulosti.

Okrem všadeprítomných zakonzervo-
vaných zvyškov histórie a prekrásnej príro-
dy, mohli výletníci i domáci navštíviť výsta-
vu obrazov s tematikou hradu Branč
a okolia. Táto výstava bola vkusne doplne-
ná ľudovou tvorivosťou v podobe vyšíva-
ných  a háčkovaných obrusov, košíkov,
keramiky, kraslíc a ďalších zaujímavých
predmetov. Napríklad krojované bábiky
zaujali každého návštevníka..

Výtvarné zobrazenie hradu Branč bolo
unikátne svojím rozsahom i kvalitou diel.
Maliari pochádzajú priamo z Podbranča,
prípadne blízkeho okolia alebo sú to cha-
lupári, ktorí dobre poznajú tie najkrajšie

zákutia a najrôznejšie pohľady.
Mali sme šťastie, že na výstave sme

zastihli jedného z autorov najrozsiahlejšej
vystavovanej zbierky obrazov pána Horná-
ka z Bratislavy, ktorý je už dlhé roky chalu-
párom v jednej z osád Podbranča. Ochot-
ne nám porozprával o svojej tvorbe
a vyznal sa, že každý ďalší obraz je pre
neho výzva i príjemná motivácia do života. 

Príjemný umelecký zážitok z výtvar-
ných diel a priateľskej atmosféry vo výstav-
nej sieni, ktorá improvizovane na pár dní
vznikla v kultúrnom dome na Podzámku,
aj našej rodine spríjemnila sviatočnú
veľkonočnú náladu. Patrí  za to poďakova-
nie  všetkým, ktorí sa podieľali na vydare-
nom podujatí.                                       -jč- 

Haironville spustí výrobu
Spoločnosť Haironville Slovensko,

s.r.o., súčasť koncernu Arcelor Mittal,
otvorí v lete 2007  nový výrobný závod
v Senici.  Výrobná prevádzka  situovaná
v priemyselnom parku sa bude špecializo-
vať na dodávky trapézového plechu
a doplnkov určených pre stavebníctvo.
Prvá etapa projektu bude ukončená v lete,
v rovnakom čase sa dostanú nové typy tra-
pézových profilov na slovenský stavebný
trh. Kapacita výroby v Senici je dimenzo-
vaná aj pre dodávky do okolitých štátov.
V budúcnosti sa plánuje s ďalším rozšíre-
ním výrobného areálu. V závode nájde
zamestnanie v prvej etape 30 ľudí. Počíta
sa s viaczmennou  prevádzkou.  Spokoj-
nosť zákazníkov zabezpečí moderná
výrobná technológia, ktorá umožní
dosiahnuť krátke dodacie lehoty.            RK

Tanečné majstrovstvá
už v máji 

Majstrovstvá Slovenska  tanečných discip-
lín IDO 2007 v hip- hop dance, break - dance,
disco free - style, disco – dance, street dance
-  show  a electric – boogie sa uskutočnia na
zimnom štadióne 18.- 20. mája. 

Po minuloročných júnových úspešných
majstrovstvách sveta v moderných tancoch
sa usporiadatelia tanečná skupina Scream
(na foto), Mestské kultúrne stredisko
a Mestský úrad Senica po odsúhlasení Slo-
venskou tanečnou organizáciou  opätovne
rozhodli uskutočniť majstrovstvá Slovenska
na senickom zimnom štadióne. Dostatoč-
ne veľká tanečná plocha pre súťažiacich,
divákov a dostatočné priestory pre prípravu
tanečných súborov – to všetko ponúka
zimný štadión s on – line plochou, ktorá
umožňuje využívať ho počas celého roka. 

Jednotlivé súťažné disciplíny budú tan-
covať  jednotlivci, duá, skupiny a formácie
celých tanečných súborov. Celkove sa
počas troch súťažných dní bude súťažiť
v 34 disciplínach, a to: 
- v detskej vekovej kategórii – 6 disciplín
(hip – hop sólo -  chlapci   a dievčatá, duo,
skupina, formácia, electric - boogie sólo),
- v juniorskej vekovej kategórii - 13 discip-
lín ( disco - dance sólo - dievčatá a chlapci,

duo, skupina, formácia, electric - boogie
sólo, disco  free -  style sólo -
dievčatá a chlapci, street- dance show sólo  
- dievčatá a chlapci, duo, skupina,  formácia),
- v hlavnej vekovej kategórii – 15 disciplín
(hip – hop sólo - dievčatá  a chlapci, duo,
skupina, formácia, dance - show formácia, 
disco - dance skupina, formácia, electric -
boogie, break - dance sólo,  team,  disco
free - style   sólo dievčatá a chlapci , street -
dance    show  skupina,  formácia).

Spestrením majstrovstiev Slovenska
v tancoch bude 18. a 19. mája v priestoroch
pred zimným štadiónom streetbalový tur-
naj, bike BMX show, hack marthon a exhi-
bícia v silovom žonglovaní Milana Roskop-
fa. Na záver finálového večera 18. mája na
večernej after party  vystúpi speváčka TINA
so svojou kapelou. 

Pozývame Seničanov, všetkých taneční-
kov na tanečnú súťaž, aby prišli podporiť
naše tanečné skupiny, ale aj sa zabaviť pri
skvelej hudbe a majstrovských tanečných
výkonoch. Súťažiť sa bude v predkolách
počas celého dňa a vo večernom finále naj-
lepší budú tancovať o titul majstrov Sloven-
ska v 34 disciplínach IDO.  Predpredaj vstu-
peniek bude zabezpečený v kancelárii
INFOSEN – v Dome kultúry a počas  maj-
strovstiev Slovenska v pokladni zimného
štadióna.                                         K. V.

Celoplošná deratizácia
Oznamujeme všetkým riaditeľom pod-

nikov, inštitúcií škôl, úradov a zariadení
pôsobiacich na území  mesta, že  od 30.4.
do 18.5. sa uskutoční celoplošná deratizá-
cia ako opatrenie proti premnoženým hlo-
davcom.

Mesto Senica poverilo  Technické služ-
by Senica, a.s., aby  iniciovali  toto  opatre-
nie, ktoré vyplýva zo zákona č. 126/2006
Z.z. o Verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zo záko-
na č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.           

Po vykonaní deratizácie žiadame
o zaslanie kópie  protokolu o jej vykonaní
na adresu Technických služieb. Uvedená
kópia protokolu podlieha evidencii
a bude zaslaná na Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok
2007 na deratizačné práce  250 000 Sk.

TS Senica zabezpečia deratizačné
práce na verejných priestranstvách, napr.
mestské parky, okolie potoka, autobusovej
stanice, garáže, Sotina, staré sídlisko, Koló-
nia, Košútovec, H. a D. Suroviny, Párovce ...

Jaroslav Kaščák, riaditeľ TS 
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Deťom dávajú aj kus
seba 

Za účasti viceprimátora mesta Senica
Petra Huttu a prednostky MsÚ Kataríny
Vrlovej bolo  v kaviarni hotela Branč  28.
marca  slávnostné stretnutie pedagogic-
kých a kultúrnych osobností mesta Senica.
Pri príležitosti Dňa učiteľov tradičné podu-
jatie pripravili Mesto Senica a komisia pre
vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske
záležitosti pri mestskom zastupiteľstve. Na
stretnutí boli prítomní členovia komisie
pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre obči-
anske záležitosti, riaditelia škôl a kultúr-
nych ustanovizní Senice. 

Spolu 34 osobností prevzalo od
P. Huttu a K. Vrlovej ocenenia za význam-
né počiny v roku 2006 v pedagogickej,
výchovnej a kultúrnej činnosti.  Všetci oce-
není sa zapísali aj do Pamätnej knihy mesta
Senica a dostali darček v podobe knihy
Záhorie - kraj medzi Karpatami a Moravou.
Slávnostné chvíle spríjemnili kultúrnym
programom  učitelia a žiaci ZUŠ Senica.

Elena Cígerová

Milan Bošák 

Márii Briestenskej blahoželá P. Hutta

K. Vrlová odovzdáva cenu Márii Hladkej

Jaroslav Jankovič

Soňa Nedobová

Mária Radičová prijíma gratuláciu od P. Huttu

Pohľad na časť ocenených  učiteľov

Viceprimátor P. Hutta pripomenul, že
učiteľ je ten, ktorý spolu s rodinou formu-
je, vychováva a usmerňuje mladého člove-
ka od útleho veku.  Učiteľ častokrát
nahrádza aj rodinu, musí byť dobrým  psy-
chológom, pozorným poslucháčom, spra-
vodlivým  sudcom. „Nie náhodou sa pri
príležitosti  ocenenia pracovníkov školstva
dostáva zo strany Mesta Senica  cti  aj pra-
covníkom v kultúre, pretože kultúra
a vzdelávanie  neodlučiteľne patria k sebe,
vzájomne sa podporujú a svojím spôso-
bom spoločne pomáhajú formovať mla-
dých ľudí,“ povedal viceprimátor.  Zaželal
všetkým osobnostiam školstva a kultúry,
aby sa im dostávalo viac spoločenského
ohodnotenia.   

Za učiteľov poďakovala riaditeľka III.
ZŠ Mária Radičová, ktorá za svoje dlho-
ročné  pedagogické pôsobenie dostala pri
príležitosti Dňa učiteľov ďakovný list
ministra  školstva. Popriala všetkým uči-
teľom samé dobré deti, dychtivé  po vzde-
laní, aby im  mohli otvárať brány vzdelania
a múdrosti.                       Viera Barošková

Foto autorka

Zlý týždeň...?
V tomto týždni svet prišiel o dve osob-

nosti z radu spisovateľov. Zomrel česko-
slovenský Egon Bondy a najlepší povojno-
vý spisovateľ USA Kurt Vonnegut, ktorý by
sa určite hneval po zistení, že slovo USA
som umiestnila pred jeho meno. 

Pýtate sa o kom to píšem? Že ste tie
mená nikdy nepočuli? To ma mrzí, ale
neprekvapuje. Veď kto má dnes čas čítať
knihy? A kto z dnešnej mládeže by si pre-
čítal knihu od Vonneguta, ktorý nerobí nič
iné než to, že kritizuje Ameriku? Nikto. Prí-
liš ľahká odpoveď. Niektorí z nás nie sú
zvedaví ani natoľko, aby si prečítali prvú
stránku denníku, lebo som si istá, že každé
normálnejšie noviny informáciu o týchto
úmrtiach umiestnili tam, kam patria. Na
titulku. 

Priznávam, že o Bondyho som sa zača-
la zaujímať až pár mesiacov pred jeho
smrťou a je mi ľúto, že som ďalšia v rade,
ktorá siahne po knihe až po tom, čo sa
okolo mena toho-ktorého spisovateľa
utvorí mediálna hara-vara. V tom horšom
prípade o úmrtí. 

No Vonneguta smelo odporúčam,
najmä pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o druhú
svetovú vojnu a pre tých, ktorí nie sú práve
stúpencami amerikanizmu, nie je lepší
spôsob na zoznámenie sa s ním než Bitú-
nok č. 5 / Detská krížová výprava. 

A ak čítate maximálne RP, tak len vyhľa-
dajte nejakú stránku, ktorú bežne použí-
vate na stiahnutie obsahov povinnej litera-
túry, zadajte meno (Ego Bondy, Kurt Von-
negut) a ľahko zistíte kto, prečo, koho,
kedy a kde. Bude pre vás záhadou, lebo sa
ako 85 percent mládeže, s radosťou ukrá-
tite o radosť z čítania. No, nevešajte hlavy,
väčšine profesorov literatúry to nepreká-
ža. Stačia im takého technické poznámky,
strohé a fakty; a jednotka je istá.

Tak teda,  www.referaty.sk; ak vám to
stačí...                                                   -jč-
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Poďte s nami na výlet  
Pri príležitosti Dňa matiek Materské

centrum Stonožkine slniečka v CVČ, Sto-
nožka a Mesto Senica pozýva rodiny
s malými deťmi  v sobotu 12.5.  na  výlet
do Bratislavy, kde sa uskutoční veľká
rodinná akcia s medzinárodnou účasťou
Míľa pre mamy so sprievodným progra-
mom pre rodiny s deťmi. 

Podujatie už po 4-krát organizuje Únia
materských centier Slovenska. To, čo chce-
me vyjadriť, je pocit spolupatričnosti - všet-
ky sme mamy, bez ohľadu na to, akú máme
farbu pleti, kde bývame či máme kočík,
alebo len svoju náruč. Preto kráčame Míľu
pre mamy...  Ako? S kočiarom alebo bez
neho stačí prejsť trasu 1 míľa  = 1609 m,
ktorá bude vopred označená. Štart je o 16.
hod. a ukončenie o 17.hod. na Hlavnom
námestí v Bratislave. Na benefičnom kon-
certe, ktorý potrvá od 15. do 18. hod. vystú-
pia známi umelci, detské súbory a pre deti
sú pripravené malé i veľké atrakcie.

Odchod od CVČ plánujeme o 13. hod.,
návrat najneskôr o 20.30 hod. Zoberte
oteckov, staršie detičky, kamarátov
a poďte s nami prežiť pekné popoludnie
so stovkami ďalších rodín a naším mater-
ským centrom. To všetko je úplne zdarma,
vďaka pomoci Mesta Senica.

Akcia bude súčasne prebiehať v 21 slo-
venských mestách a ďalších krajinách
sveta  (Holandsko, Maďarsko, Rusko, Trini-
dad, Jamajka, Uganda, Poľsko a iné).
Môžete si vziať kočiarik, občerstvenie,
dobrú náladu a pre istotu dáždnik. Je
nutné sa vopred prihlásiť.

Podporme spolu materstvo! Podporte
svojou účasťou naše materské centrum!

Podrobnejšie informácie o akcii sa
dozviete v CVČ u Mgr. Silvie Krišákovej
alebo  na tel. čísle 0908 110 814.

Spojená škola predstavuje: 
Stredisko záujmovej
činnosti  

Aktivity Školského strediska záujmo-
vej činnosti, ktoré začne činnosť 1. 9.
2007,  sú určené deťom a mládeži s rôz-
nym stupňom mentálneho postihnutia
vo veku od 6 do 25 rokov.
Obsahová náplň:
- činnosti zamerané na oddych a relaxáciu,
- racionálne a zmysluplné využívanie
voľného času,

- preventívne zameranie (predchádzať
negatívnym javom - záškoláctvu. krádeži-
am, šikanovaniu, agresivite). 
Práca strediska sa bude realizovať for-
mou pravidelnej záujmovej činnosti,
v ktorej budú pracovať krúžky s rôznym
zameraním: 
- športové, ktoré majú význam pre telesný
a zdravotný vývin  detí,
- esteticko-výchovné, kde si deti budú roz-
víjať schopnosť   vyjadriť emócie, pestovať
zmysel pre krásu a harmóniu,
- počítačové, tu sa deti a mládež budú
oboznamovať so základmi výpočtovej
techniky, jej využitím pri hre i v škole,
- príležitostnej záujmovej činnosti, pôjde
o aktivity, ktoré sa budú   organizovať for-
mou jednorazových alebo pravidelne sa
opakujúcich podujatí. Budú to rôzne
zábavno-oddychové, relaxačné aktivity,
ktoré budú určené nielen deťom, ale aj ich
rodičom. Súčasťou jednorazových poduja-
tí budú rôzne výlety a exkurzie.
- činnosť strediska počas školských prázd-
nin, poskytne priestor pre rodičov, kam
s deťmi, keď oni pracujú. 

V prípade záujmu nás navštívte  na
adrese: Spojená škola,  Brezová 1,
905 01 Senica. Informácie podávame tiež
telefonicky:    034/651 3310,   034/651
4791, e-mail: smsi@stonline.sk           O. A.

Deň Zeme
Každý 22. apríl sa spája so Zemou. Inak

to nebolo ani v roku 2007, ktorý je naviac
vyhlásený za Rok planéty Zem.  Záhorské
osvetové stredisko v spolupráci s Mestom
Senica a Stranou zelených na Slovensku
a environmentálnymi organizáciami  zorga-
nizovalo sériu zelených podujatí.
Večerný kvetopád

Literárno – hudobný večer  19. apríla
v Múzeu L. Novomeského bol spojený
s ocenením jednotlivcov za aktivity v pro-
spech životného prostredia. Medzi ocene-
nými tento rok prvýkrát boli aj študenti
senických stredných škôl.

Ocenení študenti: Adam Rojkovič,
Veronika Harnošová, Pavol Spusta, Katarí-
na Židlíková, Miroslav Caboň – Gymnázi-
um L. N. Senica, Monika Šťastná, Hana
Gáliková – SSŠP Senica

Dospelí: Mgr. Magdaléna Záškvarová –
I.ZŠ Senica, Mgr. Zuzana Návratová – II.
ZŠ Senica, Ing. Andrea Trojková – III. ZŠ
Senica, Mgr. Lucia Špinerová – IV.  ZŠ
Senica, Mgr. Anna Marečková –Spojená
škola Senica, Mgr. Soňa Andrášiková –
SSŠP Senica, RNDr. Mária Holická,
Mgr. Vladimíra Chanečková – Gymnáziu-
mL. N. Senica, Anna Tallová – MŠ Senica,
Darina Císarová a Oľga Štefková. Ocenení
okrem diplomu boli obdarení aj živým
stromčekom, ktorý im bude každý rok pri-
pomínať senický Večerný kvetopád.

O literárne a hudobné sprievodné
slovo sa postarali Miloš Blaško, Pavol Sta-
nislav Pius a Michal Krištof. 
Sadenie stromčekov 

Symbolické zasadenie stromčekov uro-
bili deti, ktoré participovali na projekte
Senica a odpad v našich rukách 23. apríla
v zbernom dvore Technických služieb.
Stromčeky pomáhali sadiť aj poslanci
mestského zastupiteľstva RNDr. Ľubica
Krištofová, Jaroslav Kaščák a Ferdinand
Beňa, ktorý celej Senici stromčeky
venoval.
Planéta Zem a ja   

XII. ročník výtvarnej súťaže pri príleži-
tosti Dňa Zeme  bol určený  deťom MŠ
a žiakom ZŠ. Slávnostná vernisáž sa usku-
točnila 24.  apríla  v Dome kultúry a výsta-
va je prístupná verejnosti do 12. mája. 

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Na chvíľu učiteľmi 
V I. základnej škole v Senici sa 30.

marca za katedry  namiesto učiteľov
postavili žiaci. Nešlo o žiadnu vzburu či
prevrat. To len žiaci školského parlamentu
pod vedením Mgr. M. Kĺčovej pripravili už
po druhýkrát akciu Dnes učíme MY. Žiaci
učili svojich spolužiakov lúštiť hlavolam
sudoku, pracovať s hasičským náradím,
z korálok vyrobiť pavúka, urobiť nepečenú
dobrotu či tajné indiánske písmo s bojo-
vým pomaľovaním.  Na netradičných
hodinách sa prednášalo i na témy udalos-
ti 11. septembra, história módy,  moderné
včelárstvo či teória biliardu a hier podob-
ných. 

A čo na to „noví“ vyučujúci? Všetci sa
zhodli na jednom. Povolanie učiteľa je
nesmierne náročné. Na vlastnej koži si
vyskúšali akú námahu dá hodinu nielen
pripraviť, ale aj zaujať žiakov, udržať ich
pozornosť, komunikovať s nimi a zároveň
v triede udržať poriadok. A ako to už
v živote býva, niekomu sa darilo viac,
inému menej. V každom prípade však
akcia splnila svoje poslanie. Žiaci- vyučuj-
úci získali množstvo nových skúseností
a možnosť pozrieť sa na vyučovací proces
aj z tej druhej strany a ostatní zažili jeden
zaujímavý deň.  

M. Kĺčová



• číslo 4. • apríl 2007 • ročník III. • 
• e-mail: studentsky@centrum.sk • 

Poslanec NR SR J. Horváth (vpravo) chce do Senice chodiť čo najčastejšie a diskutovať so
študentmi i ostatnými občanmi.                                                          Foto  Viera Barošková

Debata s poslancom
parlamentu

Senickú radnicu  navštívil 17. apríla
poslanec NR SR Juraj Horváth. Okrem
stretnutia s primátorom mesta  Ľubomí-
rom Parízkom diskutoval aj s členmi Štu-
dentského parlamentu. Chcel si vypočuť
naše otázky, požiadavky, vedieť,  čo sa
nám ako mládeži nepáči, čo by sme chce-
li zmeniť.....

Ako prvé zaznela otázka o užívaní alko-
holu maloletými. Táto problematika sa
netýka iba mesta Senica, dokonca ani
štátu, ale celej Európy, odvetil J. Horváth,
ktorý sa len pred pár dňami vrátil zo slu-
žobnej cesty z Luxemburgu, kde  tiež rie-
šia túto problematiku. Poznamenal, že
tento problém sa nedá celkom vyriešiť.
Možno obmedziť otváraciu dobu podni-
kov, ale nemožno ich zavrieť natrvalo,
a preto sa nedá  zabrániť tomu, aby si deti
kupovali alkohol. Samozrejme,  obchodní-
ci by nemali predávať alkohol ľuďom
mladším ako 18 rokov.  Ako vieme, nie
vždy je to tak.

Ďalšou otázkou, ktorú položila pred-
nostka MsÚ  Katarína Vrlová  bola, čo my,
ako študenti hovoríme na nosenie škol-
ských uniforiem. Jedným z argumentov
bolo, že by sa zotierali sociálne rozdiely,
ale na druhej strane by sa mohol vyskytn-
úť problém z hľadiska financií, pretože by
si uniformy pravdepodobne financovali
sami, čo by si rodiny s nižším príjmom
nemohli dovoliť. Poslanec Horváth sa
vyjadril, ak by sme pátrali po histórii, ako
vznikli uniformy prišli by sme na to, že ich
vytvorili súkromné školy, ktoré chceli zvý-
šiť svoju  úroveň. Otázkou zostáva, či
chceme aj my zvýšiť úroveň štátnych škôl.

Preberali sme aj otázku, ktorá  sa týkala
štúdia a práce v zahraničí,  pretože veľa
mladých ľudí odchádza za prácou do cud-
ziny, nakoľko slovenský trh nedáva veľa
ponúk, ktoré by ich zaujali a za ktoré by
dostali pre nich vyhovujúci plat. Pán posla-
nec Horvath poznamenal, že aj ich sna-
hou je, aby tu mladi Slováci zostávali pra-
covať, a preto sa snažia robiť všetko,
preto, aby na Slovenku vytvorili minimálne
také iste ale i lepšie pracovné podmienky
ako sú  v zahraničí. To znamená : dobré
sociálne zázemie, mzda vo výške priemer-
nej mzdy v EU.    

Poslanec za SMER-SD  prejavil záujem
o to, aby sa s nami stretol určite viackrát
a pozval nás do NR SR, kde by nám poroz-
prával o histórii a ukázal ako to „chodí“ na
zasadnutí. 

O tom ako bolo na obhliadke a aké
nové informácie sme získali, vám prinesie-
me v niektorom z ďalších vydaní Študent-
ských listov. Dominika Kurtová

obyčajné písacie pero postupne vymeniť
za čo najväčšiu vec. Na prvý pohľad je to
síce len obyčajná hra, ale jej podstatou
bolo zlepšiť naše vyjadrovacie, komuni-
kačné a presvedčovacie schopnosti. Boli
sme viac ako úspešní. Po obede sme si
vypočuli prezentáciu Šusky a OBESSU
(strešná organizácia, Šuska má členský šta-
tút). Neskôr sme si urobili taký malý
workshop. Rozprávali sme sa o školách,
o projektoch, ktoré sme na nich uskutoč-
nili a najlepšie projekty sme potom odpre-
zentovali pred všetkými skupinami. Večer
sa konal mini táborák.  Na ďalší deň,
v sobotu, sme za nádherného teplého
počasia okrem obdivovania Tatier opäť
v skupinách premýšľali nad projektom,
ktorý by sa dal zorganizovať na celoslo-
venskej úrovni. Po obede sme všetci vyra-
zili zubačkou na Štrbské pleso. 

Mnohí z nás boli len v šľapkách a trič-
ku, ale to nám nebránilo nadšene šantiť
v snehu a užívať si bielej nádielky. Po
dostatočnom vytešení sme sa presunuli do
miestneho hotela, kde bol pre nás rezer-
vovaný bazén.

Počas tohto popoludnia, ktorý bol špor-
tovo-relaxačný, mali účastníci poslednú
možnosť porozmýšľať, či ísť kandidovať.

Po večeri  mali potenciálni kandidáti
posledných 30 minút na prípravu prejavu.
Snem začal príhovorom predsedu Rado-
slava Košíka, po ktorom pokračoval tajom-
ník Rastislav Mikuláš rozprávaním o finan-
ciách a hospodárení organizácie Šuska. 

(pokračovanie na str. 2)

Študentská únia Slovenska 
Stredoškolská študentská únia Sloven-

ska (Šuska) v dňoch 12. až 15. apríla zor-
ganizovala v Tatranskej Štrbe jednu zo svo-
jich ďalších akcií - snem a motivačné ško-
lenie. Keďže som sa už na akcii Šusky
zúčastnila, vedela som, ako „šuskyakcie“
prebiehajú a prihlásila  som sa.

Práve táto akcia bola výnimočná.
V posledný deň malo na snem odstúpiť
staré predsedníctvo a malo sa zvoliť nové.
Každý účastník mohol  ako delegát za svoj
región možnosť voliť a aj sám kandidovať.
Priznám sa, pôvodne som o kandidatúre
vôbec neuvažovala, netrúfala som si. Od
môjho príchodu na miesto snemu  som sa
postupne začala zahrávať s myšlienkou ísť
kandidovať.

Štvrtok bol zameraný na prezentovanie
sa účastníkov. Každý sa musel predstaviť,
porozprávať odkiaľ je, čím je výnimočný,
musel objektívne zhodnotiť svoje kladné
a záporné vlastnosti, rozobrať, prečo sa
v skupine cíti byť leadrom, vykonávateľom
či outsiderom. Vtedajší predseda Rado
Košík nám porozprával základné informá-
cie o Šuske a o jej štatúte. 

V piatok sme vykonávali mimoriadne
zaujímavý projekt s prostým názvom - Sed-
lák v meste. Základným vybavením boli
tepláky a milý úsmev, s ktorým sme žiada-
li obyvateľov Štrby o domáce vajce, 2
pomaranče, 2 jablká, domáci koláčik. Zis-
ťovali sme, ktorý obyvateľ je najstarší
a ktorý hotel najdrahší. Na záver  sme mali



Št
ud

en
ts

ké
 li

st
y

Naša Senica 4/2007

10

Študentská únia Slovenska 
(dokončenie zo str. 1)

Hlasovaním sa zvolil zapisovateľ (Bro-
nislava Molnárová) a overovateľ (Igor Just)
snemu. Potom sa záväzne prihlásili kandi-
dáti na miesta v predsedníctve.  Po jed-
nom  v zasadacej miestnosti mal každý
z nich 3 minúty na prejav, ktorým mali pre-
svedčiť, že práve oni sú najvhodnejší kan-
didáti. Po vystriedaní všetkých kandidátov
sa začalo  hlasovanie, ktoré prebiehalo
tajne. Po voľbe predstavenstva sa ďalej
volil tajomník a kontrolná rada.

Novozvolené predsedníctvo sa v blíz-
kej dobe stretne so starým, preberie na
seba všetky povinnosti, privilégia a zodpo-
vednosti a začne pod dozorom kontrolnej
rady plne vykonávať svoju funkciu, teda
pripravovať ďalšie akcie a projekty pre štu-
dentov pod záštitou Šusky. A keďže som
jednou z nových členiek predsedníctva,
sľubujem vám, že sa budeme snažiť byť
aspoň takí dobrí, ak nie ešte lepší ako tí
doteraz.

Zároveň chcem za seba i za všetkých,
ktorí sa mali možnosť zúčastniť akcií pod
doterajším vedením poďakovať odstupujú-
cemu predstavenstvu, kontrolnej rade
i tajomníkovi. Ďakujeme za super akcie
a projekty, ktoré pre nás organizovali a za
čas, ktorý Šuske venovali. Iste ho nebolo
málo a tuším, že sa so Šuskou nerozlúčili
definitívne. Pre veľa z nich Šuska bola a je
srdcovou záležitosťou, ktorá zapĺňala  tak-
mer všetok ich  voľný čas. 

Ďakujeme za veľa nových vedomostí,
za skúseností, za super hry...:D, za „ener-
gizre“, za priateľstvá, ktoré sme si na akci-
ách povytvárali, a že ich je dosť. Ale hlav-
ne ďakujeme, že ste nám ukázali, že obdo-
bie na strednej škole nie je len o učení,
povinnostiach a mrzutostiach, ale že vzde-
lávať sa dá zábavne, že máme na škole
veľa možností, a ak vieme ako na to,
môžeme veľa vecí ovplyvniť.
Nové predsedníctvo Šusky: predseda
Daniel Nikolov Gymnázium Jána Papánka
Ba, tajomník pre zahraničie Katarína Slezá-
ková Gymnázium Ba, Anna Rumpelová,
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, Katarí-
na Smíkalová OA Senica, Tomáš Tavačiak
OA Žilina.
Kontrolná rada: Radoslav Košík Konzerva-
tórium Žilina, Oľga Džupinková Gymná-
zium Snina.
Tajomník: Tomáš Smižanský Gymnázium
Spišská Nová Ves.       Katarína Smíkalová,

OA Senica 

Zapojte sa, projekty sú
pre vás  

Pracujem v novovytvorenej komisii pre
mládež pri mestskom zastupiteľstve
v Senici a obraciam sa na vás, žiaci  a stre-
doškolská mládež s návrhmi, ako  prispieť
k pestrejšiemu  a zaujímavejšiemu životu
vás, mladých ľudí. Komisia  sa už niektorý-
mi návrhmi zaoberala, posúdila ich a roz-
hodla o realizácii. Iné sú v rovine nápadov.
Budeme radi, ak nám   pošlete  svoje názo-
ry a ďalšie podnety. Nezabúdajte, že sú to

akcie pre vás.     
1. projekt: Stal som sa poslancom mest-
ského zastupiteľstva v Senici. Aké problé-
my majú mladí ľudia v Senici a ako by som
chcel tieto problémy riešiť? Návrhy vašich
projektov treba odovzdať zástupcom Štu-
dentského parlamentu (ŠP), ktorí  pôsobia
vo  vašej škole.  
2. projekt: Stop drogy, Stop násilie, Stop
nikotín, Stop alkohol. Tu už komisia roz-
hodla o vydaní brožúrky, kde sa bude
o týchto problémoch hovoriť. Vaše postre-
hy a námety, ako proti týmto nešvárom
spoločnosti bojovať opäť odovzdať zástup-
com ŠP. 
3. projekt: Určený pre učňovské školy -
kuchár, čašník, kaderníčka, vizážistka -
súperi  z Trnavského samosprávneho kraja.
Všetky projekty a súťaže vyhodnotiť na
Deň študentstva. 
4. projekt: Obnoviť a usporadúvať Kluby
mladých s názvom Face to Face raz do
mesiaca. Pozývať zaujímavých ľudí nielen
z nášho regiónu, ktorí prerazili do sveta slo-
venského showbiznisu,  do sveta vedy
a techniky, kultúry a športu,  ako napr. B.
Ondrejková, L. Wirthová, J. Slezák, A. Kot-
vanová, M. Jonáš atď. Všetci mladí ľudia
nie sú len na disco, mnohí  sa zaujímajú  aj
o iné druhy zábavy a nové poznatky.  Takto
by sa mohli  prezentovať aj iné hudobné
a divadelné žánre, propagovať ďalšie
akcie.  Letný klub by mohol byť napríklad
na  kúpalisku, priehrade. Komisia tento
projekt odobrila  a súčasne  vyhlásujeme
casting na moderátorov  Klubu mladých. 
5. projekt: Usporiadať v Senici basketbal-
streat na Námestí oslobodenia. Štyri  ihriská,
kategórie  chlapci, dievčatá, zmiešane druž-
stvá O pohár primátora Senice.

Návrhy a vyjadrenia k všetkým predlo-
ženým námetom  odovzdať zástupcom
Študentského parlamentu. Ivan Štora 

Opäť vo finále
Husársky kúsok sa podaril študentom

4. ročníka Obchodnej akadémie v Senici
Miroslavovi Chňupkovi a Kataríne Moráv-
kovej, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste
v regionálnom kole na prestížnej olympiá-
de Mladý účtovník. Jubilejný 10. ročník sa
konal 15.marca  v Bratislave a jeho organi-
zátorom bola Slovenská komora certifiko-
vaných účtovníkov. Výnimočným umiest-
nením si študenti zabezpečili účasť  v 15-
člennom slovenskom finále. OA Senica
má po roku opäť svoje dve želiezka v ohni
vo finále, čo sa v tomto roku z odborných
škôl v rámci Slovenska podarilo len OA
v Prešove. Študentom prajeme v májovom
finále veľa úspechov, veď nejde len o pres-
tíž, ale aj o možnosť získať prvú finančnú
odmenu vlastnou odbornosťou.

Ing. Branislav Černek

Pre víťazov pohár ovocia 
Videli ste už študentov, ktorí v prvý

prázdninový deň ráno kráčajú do školy?
Mali ste tú možnosť v štvrtok 5. apríla.
V tento deň sa totiž konal veľkonočný Bas-
ketbalový maratón, ktorý každoročne
organizuje Študentský parlament mesta

Senica spolu s basketbalovým krúžkom
CVČ. Súťažilo sa v dvoch vekových kate-
góriách: do 16 rokov a nad 16 rokov.
V súťaži mladších družstiev vyzerala
výsledková listina takto: 1. miesto Máslo
Team Senica, 2. miesto AIR, 3. miesto
Black Stars. Víťazný tím bol zostavený zo
študentov Gymnázia v Senici,  menovite
Andrej Havel, Ladislav Kuba, Adam Olejár,
Dominik Macák, Vladimír Struňák, Tomáš
Hajduk a Martin Mikuš, ktorý si zahral aj
za staršiu kategóriu a taktiež je členom
Študentského parlamentu. V napínavom
vzájomnom zápase Máslo Teamu s muž-
stvom AIR sa až v posledných sekundách
rozhodlo o celkovom víťazovi. Pred otvo-
rením druhej časti maratónu sa mohli hráči
zúčastniť individuálnych súťaží. 

V Trojke vyhral Jaroslav Brečka
a v Šestke zvíťazil Miroslav Malík. V kate-
górii starších tímov získali 1. miesto obhaj-
covia titulu z minulého roka - družstvo
Ghana z Holíča. O 2. miesto sa zaslúžili
Starší páni a o 3. miesto Sotina. Okrem
medailí a diplomov si zúčastnení odniesli
domov i veľkonočné vajíčka a korbáče.
Víťazi získali aj vzácnu trofej Študentské-
ho parlamentu - zaváraninový pohár plný
ovocia. 

V mene senickej mládeže by sme sa
chceli poďakovať II. ZŠ, ktorá poskytla
priestory svojej telocvične. Mladým špor-
tovcom ďakujeme za účasť a tešíme sa na
budúci ročník.                             Ivana B. 

Festa koláčik 
Nepredstaviteľne sladká šľahačka,

okrúhle  piškóty, horká čokoláda, exotické
ovocie, dozlatova upečený korpus... Bláz-
nivý nápad vytvoriť koláč podľa vlastných
predstáv a chutí. Čo ak  niektorí nevedia
piecť? Ľahká pomoc od tých, ktorí vedia.  

Tak sa 31. marca  náš život obohatil
o skúsenosť pečenia. Spolu s talentovanou
cukrárkou, slečnou L., sme si obliekli záste-
ry a nachystali ingrediencie. Boli sme asi
dvadsať členná skupinka nadšencov. Keď
sme zvládli najťažšiu časť - upiecť korpus,
pustili sme sa do prípravy plnky.  

Zlatým bodom programu bola degustá-
cia  majstrovského diela. Po mnohohodi-
novej príprave a neustálych debatách
o pečení sme stíchli. Podarilo sa? Nádej
v našich očiach sa zmenila na absolútne
blaho. Chuťové poháriky zajasali rados-
ťou. Bolo to famózne dobré. A tak sa
tento krásny slnečný deň stal výnimočným
pre mnohých členov Domky. 

www.domka.sk/senica   
Dominika Vaculová
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - APRÍL 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Pol, A. - M. Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
2. Pavlovič, J. Plece, na ňom hádaniek vrece Arkus
3. Azzopardi, G. Kniha psychotestů Portál
4. Mečíř, A. Od bodky k bodke Arkus
5. Féret-Fleury Žriebä z Garrigues Arkus
6. Ibbotson, E. Nevesta pre čarodejníka Arkus
7. Dailey, J. Kolotoč klamstiev Ikar
8. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
9. kol. 8 najkrajších rozprávok o zvieratkách LB-Story

10. May, K. Mahdi Epos
11. Saroyan, W. Kterak si stvořit ženu Eminent
12. Brezina, T. Kto uniesol žriebä Faraóna Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 

Novinka vydavateľstva Arkus:
Detské doplňovačky 2/07 športové
Všetkým priaznivcom Detských doplňovačiek oznamujeme, že najnovšie číslo ich obľú-
beného časopisu je už v predaji! Kúpiť si ho môžete v sieti predajní Panta Rhei a vo všet-
kých stánkoch Mediaprint-Kapa na celom území SR. Cena 22 Sk.

Nebezpečie
môže hroziť
vonku i v aute
Páchatelia vyhľadávajú

miesta najmenšieho odporu a nebezpe-
čenstva. Vždy na to myslite a svojím bez-
starostným konaním im neuľahčujte
vaše možné okradnutia alebo prepad.
Najlepšia ochrana pred prepadom je,
keď k nemu vôbec nedôjde.

- Opravte si svetlá v blízkosti vášho domu
alebo bytu. Páchatelia sa radi skrývajú
v tme. Pri vstupe do domu majte pripra-
vené kľúče a buďte viac opatrní. 
- V prázdnejšom autobuse si sadajte rad-
šej do blízkosti vodiča. Ak sa potrebujete
spýtať na cestu, pýtajte sa radšej vodiča
ako náhodných cestujúcich.
- Ak sedíte v aute a na niekoho čakáte,
majte zatvorené dvere aj okná.
- Po meste jazdite so zamknutými dvera-
mi. Znížite riziko, že k vám nasadnú do
auta cudzie osoby, napríklad na
križovatke.
- Ak vás na križovatke niekto obťažuje,
neodpovedajte a okamžite pri prvej príle-
žitosti choďte preč.
- Schovajte si tašky, peňaženky a iné
cenné veci tak, aby neboli voľne pohode-
né na sedadlách a nelákali zlodejov ku
krádeži.
- Pri návrate k autu sa presvedčite, či niek-
to nie je v blízkosti auta alebo dokonca
schovaný vo vašom aute.
- Ak sa dá, parkujte čo najbližšie k miestu
určenia a na dobre osvetlených miestach.
- Neberte stopárov. Nikdy neviete, čo sa
v nich skrýva a prečo stopujú. 
- Ste povinní poskytnúť prvú pomoc pri
dopravnej nehode. Ak zastavujete pri
dopravnej nehode, buďte v strehu a veľmi
opatrní dovtedy, kým sa nepresvedčíte, že
nehoda nie je iba fingovaná.
- Buďte realista v posúdení schopností
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia kri-
kom alebo útekom môže byť úspešná, ale
na druhej strane môže i viesť k vyprovo-
kovaniu útoku útočníkom. Zvážte svoje
možnosti a schopnosti, skúste odhadnúť
reakcie útočníka. Ak ste ohrození a nevie-
te si pomôcť, k ochrane niekedy stačí
i pasívna ochrana (zvracanie, pomočenie
sa…). Pamätajte, že každá situácia je iná
a len vy môžete rozhodnúť, ktorú
využijete.

Potrebujete psychológa?
Referát poradensko-psychologických

služieb (RPPS) je súčasťou odboru sociál-
nych vecí Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Senici.  Naším poslaním je
pomáhať ľuďom od 15 rokov, ktorí hľa-
dajú pomoc v oblasti  partnerských, man-
želských a rodinných vzťahov či v oblasti
náhradnej rodinnej starostlivosti, ale
i v oblasti osobných problémov, riešenia
krízových situácií, drogových a iných
závislostí,  študijnej a profesionálnej pro-

blematiky, nezamestnanosti.  Nadväzuje-
me na tradíciu manželskej a predmanžel-
skej poradne. 

Základným princípom našej práce je
dôvera klienta. Sme viazaní mlčanlivos-
ťou, ktorá sa týka nielen osobných údajov
klienta  (nie je povinný ich uviesť) a infor-
mácií súvisiacich s jeho problémom, a to
i vo vzťahu k iným členom rodiny klienta. 

Formou práce je rozhovor, počas kto-
rého prichádza k poklesu úrovne citového
napätia, žiaľu, hnevu a tiež vedie k náhľa-
du na svoj problém, situáciu, aby sám hľa-
dal a nachádzal  riešenia zodpovedajúce
jeho možnostiam a vedúce k jeho spokoj-
nosti. Pri rozhovore s partnermi ide
o poskytnutie možnosti citového zblíže-
nia, niekedy aj prostredníctvom vyjedná-
vania formou dohody, v niektorých prípa-
doch sa realizuje i nácvik určitých spôso-
bilostí, ktoré sú potrebné pre úspešné
a uspokojivé partnerské spolužitie (napr.
konštruktívna hádka, nácvik dorozumie-
vania,...), zlepšenie vlastných schopností
a predpokladov (tréning asertivity, auto-
génny tréning,..). 

Poradenský rozhovor a psychoterapia
sa podľa potreby dopĺňa i psychologic-
kým vyšetrením pomocou rôznych dia-
gnostických techník (dotazník, test, kres-
ba, hra). Celkovo proces poskytovania
pomoci v RPPS zahŕňa stretnutia s odbor-
níkmi individuálne, častá  je aj práca s dvo-
jicou, párom a veľmi užitočná je aj práca
s celou rodinou.

Jednotlivci k nám prichádzajú najča-
stejšie s problémami týkajúcich sa  osob-
nostnej problematiky, medzi ktorú spadá
osobnostná kríza, psychosomatické či
neurotické potiaže, ďalej pocity osame-
losti, nevera, násilie, žiarlivosť, problémy
vo vzťahoch a konfliktné spolužitie či už
na rovine partnerskej, alebo vo vzťahoch
medzi rodičmi a deťmi. Okrem toho sem
patria problémy týkajúce sa závislostí,
a tiež i študijné problémy alebo problémy
súvisiace s výberom školy či uplatnenia sa

v pracovnej oblasti. Naše služby využívajú
neplnoletí snúbenci, partneri v predman-
želskej fáze vzťahu, manželia v problémo-
vom a krízovom štádiu ich manželstva.
Z rodín, ktoré využívajú naše služby sú to
najmä problémy súvisiace s rozvodom,
s výchovou detí, s disfunkčnými vzťahmi,
nezamestnanými, s viacgeneračným pro-
blémom, aj žiadatelia o náhradnú rodinnú
výchovu (osvojenie, pestúnska starostli-
vosť).

Na konzultácie sa objednáva. Konzul-
tačné hodiny sú v pondelok až štvrtok od
8. do 15. hod. a v piatok od 8. do 14. hod.
V prípade záujmu môžete zavolať na tel.
č 651 5836 klapku 209, 210. Naše služby
klientom sú bezplatné.  

Upozorňujeme na zmenu adresy. Od
1. mája sa referát poradensko-psycholo-
gických služieb nachádza v budove
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na
Vajanského ulici  č. 17.                                ÚP

Sviatok detí na letisku
Firma Comp-let, Záhorácky aeroklub,

firma Hílek a spol., Mesto Senica a ďalší
partneri sa spojili, aby deťom zo Senice
a okolia pripravili oslavy ich sviatku na
senickom letisku.  Tento rok oslavy Medzi-
národného dňa detí pripadnú na sobotu 2.
júna. Sú pripravené mnohé atrakcie: pro-
gram a diskoparáda Šaša Maroša, prelety
vojenských formácií nad letiskom, výsad-
kári, lety vzdušným balónom,  možnosť
tandemového zoskoku, vyhliadkové lety
nad okolím, aerodrom, detské motokáry
a autíčka a mnohé  ďalšie atrakcie. Oslavy
MDD na letisku sa  pomaly stávajú  senic-
kou tradíciou a my  pozývame všetky deti
a ich rodičov, aby si rezervovali čas a priš-
li s nami stráviť príjemný deň plný hier
a zábavy.  V areáli bude pripravené občer-
stvenie a miesto na príjemné posedenie
v tráve. 

COMP-LET Senica 
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SOU STAR
Vo štvrtok 29. marca sa v Dome kultú-

ry v Senici v rámci projektu EÚ Mosty na
Moravu Interreg III konali súťaže žiakov
dvoch partnerských škôl - SOU Senica
a SOŠ Otrokovice v piatich kategóriách.
Študenti a žiaci SOŠ Otrokovice a SOU
Senica sa mali možnosť zapojiť do súťaží
v živom speve (live singing) a v playbacku.
Kategórie extravagantný účes (creative
hair style), karnevalové líčenie (fantasy
make-up) a nechtový dizajn (nail art) boli
iba zápolením kaderníčok a kozmetičiek
zo Senice.

Programom sprevádzala moderátorská
dvojica Simona Čechová a Miro Konečník.
Počas dvojhodinového programu sa bolo
skutočne na čo pozerať. Na spevácke
súťaže odborným okom dozerala odbor-
ná porota, ktorej predsedom bol hudobník
- absolvent našej školy Maroš Slezák, čle-
novia Mgr. Anton Havel a známy študent
Martin Dedera boli taktiež zárukou spra-
vodlivého vyhodnotenia. Spievajúci ako
i akože spievajúci účastníci podávali výko-
ny na hraniciach svojich možností, ale zví-
ťaziť mohli iba tí najlepší.

V živom speve:
1. miesto Danka Labová, 3.I, (Cháp ma,
Beáta Dubasová)
2. miesto Lucia Pullmanová, 2.B (Vyznanie,
Marika Gombitová)
3. miesto Veronika Danielová, 2.F (Skrytá
vášeň)
V playbacku:
1. Janko Kuric a Viera Bílá, Maňo, maňo
(Renáta Foltýnová a Nikola Vašková
s tanečníčkami z 2.C)
2. Šmolkovia, Jája (Ivana a Monika Petrášo-
vé 3.I)
3. Paris Hilton, Nothing in this world (Jana
Černá, Monika Preložníková 1.H).
Po ukončení speváckych súťaží ožilo pódi-
um pri speváckom vystúpení bratov Janka
a Maroša Slezákovcov, ktorí nás svojou
návštevou veľmi príjemne prekvapili.
Prehliadkou šikovnosti, kaderníckej zruč-
nosti a vkusu bola súťaž v tvorbe extrava-
gantných účesov, ktoré dievčatá 3. ročníka
kaderník tvorili na svojich modelkách v pri-
estoroch Domu kultúry. Odborná porota
(p. Markovičová, p. Jozefáková a Bc. Koda-
jová) vyhodnotili ako najlepšie:
1. miesto Lucia Suchanská, Slnečná žiara
2. miesto Denisa Virágová, Oheň
3. miesto Veronika Včelková, Strom

Mimo súťaže sa prišli pochváliť so svo-
jimi kreatívnymi účesmi kaderníčky 2. roč-
níka, ktoré určite v budúcich súťažiach
budú robiť dobré meno svojim majster-
kám aj našej škole.

Kozmetičky 4. ročníka sa vo svojich
kategóriách takisto od rána snažili vytvoriť
kreatívnym líčením svojich modeliek obra-
zy myšlienok, ročných období a fantázie.
V dokonalej kombinácii s odevom a úče-
som vytvorili skutočne umelecké diela.
Odborná porota (všetky majsterky odbor-
ného výcviku z SPV kozmetického v Bran-
či) vyhodnotila ako najlepšie:
1. miesto Katarína Kubincová, Kleopatra
2. miesto Kristína Konečná, Letné dobro-
družstvo

3. miesto Hana Vávrová, Moulin Rouge
V nechtovej tvorbe súťažili kozmetičky 2.
ročníka a na svoje výtvory môžu byť nao-
zaj pyšné:
1. miesto Jana Vrtalová, Kokteil na pláži
2. miesto Simona Harasníková, Zelené
jazierko
3. miesto Monika Pinčeková, Večernica
Všetci víťazi boli odmenení hodnotnými
cenami, ku ktorým prispeli i sponzori.
Na záver vystúpila v strhujúcom rytme hos-
ťujúca break danceová skupina zo Senice
Creazy team, ktorej členovia predvádzali
na pódiu tanečné prvky vysokej umeleckej
úrovne. Boli krásnou bodkou za celým pro-
gramom. Organizátorky Mgr. Dana Hutto-
vá a Bc. Monika Kodajová môžu byť spo-
kojné, akcia sa vydarila.

Sprievodnými akciami SOU star boli
plavecká štafeta v senickej plavárni a fut-
balový zápas na umelej tráve medzi SOŠ
Otrokovice a SOU Senica. Aj keď senickí
futbalisti prehrali 5:1, sú všetci spokojní
s predvedenými výkonmi. Mgr. Vladimír
Michalka a Bc. Jozef Uhlár odovzdali víťa-
zom poháre riaditeľa SOU Senica.

Mgr. D. Huttová, Bc. M. Kodajová

Kto si spieva, nehnevá  
Toto známe vetné spojenie bolo na 3.

ročníku súťaže populárnej piesne pre deti
do 12 rokov  Karaoke show 2007 naplne-
né do bodky. 

29. marca sa na súťaži v senickej Sto-
nožke zišlo takmer 30 malých spevákov
z ôsmich ZŠ zo Senice a blízkeho okolia
a pripravili divákom i porote nielen príjem-
ný deň, ale i nejedno prekvapenie v podo-
be veľmi kvalitných výkonov.  Obe časti
súťaže, jedna pre žiakov 1.-3. ročníkov ZŠ
a druhá pre 4.-6. ročníky, mali naviac
i výbornú atmosféru, nabitú sálu a vzác-
nych hostí,  napr. v podobe skupiny Depe-
che Mode (playback show zo IV. ZŠ
v Senici), Zuzany Winklerovej z Lakšárskej
Novej Vsi,  víťazky POP Senica 2006 a čle-
nov gitarových krúžkov CVČ. Najdôleži-
tejšími však boli súťažiaci.  Ich úprimné
vystúpenia, odvážny výber piesní i taneč-
né kroky presvedčili všetkých. Škoda, že
porota mohla udeliť maximálne päť oce-
není v každej kategórii. Tu sú:
Sólisti 1.-3.ročníkov ZŠ: 
1. miesto - Katarína Winklerová, ZŠ Lakšár-
ska Nová Ves
2. miesto - Žofia Rajčáková, ZŠ Častkov
3. miesto – Barbora Šajdíková, ZŠ Lakšár-
ska Nová Ves
Cena riaditeľa CVČ: Pavlína Vachová, ZŠ
V.P.Tótha Senica
Klaudia Zichová, ZŠ Komenského Senica
Sólisti 4.-6. ročníkov ZŠ:
1. miesto – Aneta Horňáková, ZŠ Sadová
Senica
2. miesto – Patrik Sadloň, ZŠ Sadová  Senica
3. miesto – Adrián Krišák, ZŠ Mudrochova
Senica, CVČ Senica
Cena riaditeľa CVČ: Jana Tománková, ZŠ
V. P. Tótha Senica
Kristína Kúllová, ZŠ Prievaly 
Blahoželáme!

Sympatické moderátorky, deviatačky

Zuzka Kádeková a Ivanka Bachurová,
odviedli svoju prácu tiež na výbornú
a spoločne s porotou (v ktorej okrem
dospelých odborníkov zasadli i deti, vlast-
ne slečny  Paula Krajčiová a Zuzana Wink-
lerová) sa tešia na 4. ročník súťaže.

Viete, ktorí interpreti a ktoré pesničky
zneli na 3. ročníku najčastejšie? Peha
a Katka Knechtová, Zuzana Smatanová,
I.M.T.Smile alebo aj Helena Vondráčková,
Aneta Langerová či Ingola. Skrátka, chce
to len počúvať hudbu, vedieť si dobre
vybrať pesničku  a usilovne na nej
pracovať.

Ak  sa v budúcnosti dokážete sami aj
sprevádzať na hudobný nástroj, zažijete
nevídané. 

Tak ako Adrián Krišák, Jakub Konečný
alebo Paula Krajčiová (na foto), šikovní čle-
novia gitarových krúžkov CVČ, ktorí okrem
vystúpenia na Karaoke show reprezentova-
li CVČ a Senicu na  celoslovenskej súťaži
dobrej (folkovej) hudby.

Kremnické laso
Súťaž usporiadala ZUŠ Kremnica  31.

marca 2007. V starobylom klube Labyrint
v Kremnici sa na nej zišiel tiež úctyhodný
počet  súťažiacich. Tentoraz nestačilo len
dobre zaspievať jednu pesničku – každý
sa musel i sám sprevádzať na hudobnom
nástroji a pesničky boli potrebné až tri.
V prípade našich mladých Seničanov bola
hudobným nástrojom gitara. O to krajšie
boli ich získané umiestnenia v kategórii do
15 rokov: 

Jakub Konečný a Paula Krajčiová získali
2. miesto a duo Aďo Krišák a Paula Kraj-
čiová si odnieslo 3. miesto. Blahoželáme
a na ich vystúpenie sa môžeme tešiť 26.
apríla na POP Senica alebo 1. mája  na
poobedňajšom vystúpení CVČ na námestí.

D.K., CVČ Senica

Príďte sa poučiť i zabaviť
10.5. o 10. v Materskom centre CVČ
Beseda s PaedDr. Darinou Sedláčkovou -

Odber a transplantácia pupočníkovej krvi

15.5.  o 10. v Materskom centre CVČ 
Kurz viazania šatiek („babyšatiek") na

nosenie detí. Hosť Monika Dankovičová z
Trenčína.

22.5. o 10. v Materskom centre CVČ
Beseda s MUDr. Z. Šulekom -   Prvá

pomoc u malých detí.

Na všetkých podujatiach sú vítané aj vaše
detičky,  je tu pre ne vždy pripravená púta-
vá herňa. Mgr. Silvia Krišáková, CVČ
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O veľkonočné vajíčko
Tak pomenoval dobrovoľný stolnoteni-

sový oddiel Raketka Senica svoj tradičný
turnaj amatérov, ktorého sa 6. apríla v IV.
ZŠ na Mudrochovej ulici  zúčastnilo 48
hráčov zo Senice, Čáčova, Skalice, Jablo-
nice, Rohova, Šaštína, Radošoviec
a Maduníc. 

Už od začiatku sa zvádzali urputné
boje o postup zo skupín, ktorých bolo
osem po šesť hráčov. Po vykryštalizovaní
úspešnej 32 - ky sa uskutočnila tradičná
tombola, v ktorej sa ušli za dovtedajšie
výborné výkony ocenenia pre všetkých
hráčov. Ďalej turnaj pokračoval systémom
k.o., ktorý pripravil nejedno prekvapenie
pre favoritov turnaja. 
V semifinále sa stretli:
Radoslav Chanečka (Skalica) - Branislav
Flažík (Senica) 3 : 0, 
Ivan Bucha (Skalica) - Peter Mihálik (Rado-
šovce)      3 : 1 
O 3. m. P. Mihálik - B. Flajžík     3 : 1
O 1. m. R. Chanečka - I. Bucha  3 : 0

V rámci turnaja bol vyhodnotený i vnú-
torný turnaj členov Raketky Senica, kto-
rých najúspešnejšími hráčmi boli Vladimír
Jablonický a Jaroslav Švárny, ktorí postúpi-
li do osemfinále.

O úspešný a vydarený priebeh kvalit-
ného stolnotenisového turnaja amatér-
skych hráčov  ping – pongu sa postarali
i sponzori.                         Branislav Grimm 

Dni detskej knihy
Ako prilákať deti k čítaniu 

2. apríl dátum narodenia dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana Andersena -
má prívlastok aj Medzinárodný deň det-
skej knihy. K tomuto dňu býva vydané
posolstvo určené deťom. Dovolím si zaci-
tovať zopár viet:

Osud kníh je napísaný vo hviezdach
Dospelí sa často pýtajú, aký osud stih-

ne knihy, keď ich deti prestanú čítať.
Možno, že existuje aj takáto odpoveď :
„Naložíme ich všetky na ohromné vesmír-
ne koráby a pošleme ku hviezdam! Knihy
sú naozaj ako hviezdy na nočnej oblohe.
Je ich nespočetne veľa a častokrát sú nám
také vzdialené, že si po nich netrúfame
siahnuť. Predstavte si však tú tmu, ktorá by
nastala, keby raz všetky knihy-hviezdy
zhasli a prestali vyžarovať tú nesmiernu
energiu ľudského poznania a fantázie.“

Problém poklesu čítania detí trápi všet-
kých knihovníkov. Nedá sa to zdôvodňo-
vať iba nástupom nových médií do života

spoločnosti. Treba podnikať aj určité
kroky, ako deti ku knihám prilákať. Organi-
zovanie Dní detskej knihy v Záhorskej
knižnici  je jedným z nich. 

Od 16. do 18. apríla sa  uskutočnili
v našom meste už tradičné  stretnutia det-
ských  čitateľov a knihovníkov  s vydavate-
ľmi, spisovateľmi a známym  knižným ilus-
trátorom Miroslavom Cipárom.

V pondelok navštívili  redaktorky vyda-
vateľstva Daxe a spisovateľka Danuša Dra-
gulová-Faktorová VII. materskú školu
a Spojenú školu v Senici. Škôlkarom
a prvákom z II. základnej školy  hostia
predstavili  detské časopisy  Maxík a Zvon-
ček. V Spojenej škole si spolu pozreli
pekne pripravené  spevácko-recitačné
pásmo  Z každého rožka troška. Tamojšie
deti  s tretiakmi I. a II. senickej základnej
školy tiež ponúkli redaktorkám  v besede
aj námety na to, čo by si rady prečítali
v detských časopisoch.   

Na besedu do IV. základnej školy
v Senici zavítal  v utorok akademický mali-
ar, tvorca slovenských známok a knižný
ilustrátor Miroslav Cipár. Svojimi  maľbami
a kresbami skrášlil už viac ako 300 kníh
pre deti i pre dospelých. Umelec sa deťom
predstavil nielen ako vynikajúci ilustrátor,
zaujímavý a pútavý rozprávač, ale i veľmi
citlivý a vnímavý človek, ktorý pravidelne
k svojmu nedeľnému obedu prizýva pria-
teľov s mentálnym či fyzickým postihnu-
tím.  Počas besedy Miroslav Cipár  odovz-
dal ceny vo výtvarnej súťaži Buvikov fareb-
ný svet, do ktorej sa zapojilo 150 detí
v troch kategóriách  zo IV. základnej školy,
Základnej umeleckej školy a Spojenej
školy v Senici. 

Detská fantázia škôlkarov dominovala
na  akcii v stredu v oddelení pre deti a mlá-

Knihovníčka Terézia Pöštényová zo Záhor-
skej knižnice a akademický maliar Miroslav
Cipár

Diplom Patrikovi Močolovi za ocenenú
prácu vo výtvarnej súťaži Buvikov farebný
svet

dež v Záhorskej knižnici. Deti inšpirované
rozprávkou o knihe Bol raz jeden strom
a rozprávaním knihovníčky pani Terézie
Pöštényovej o pôvode, vzniku  a tvorbe
knihy , si mohli proces jej vzniku v tvorivej
dielni aj vyskúšať. So svojou učiteľkou
Annou Slobodovou „napísali“ vlastnú
knižku. 

XIV. ročník Dní detskej knihy  2007 pri-
viedli medzi knihovníkov a čitateľov do
Senice zaujímavých a renomovaných tvor-
cov. Deťom  umožnili nazrieť do kuchyne
spisovateľov, redaktorov a ilustrátorov.
A podnietili ich  vyskúšať si na vlastnej
koži, ako by to bolo, keby raz chceli byť
básnikmi, spisovateľmi či knižnými ilustrá-
tormi. Výtvarné práce zo súťaže Buvikov
farebný svet budú v Záhorskej knižnici
v Senici vystavené až do konca júna.
V závere treba poďakovať za spoluprácu
riaditeľom a pedagógom IV. základnej
školy a Spojenej školy, aj sponzorom
podujatia COOP Jednota a fondu PRO
SENICA.                                       KS

Návšteva zo Švédska  
Na Veľký piatok navštívila zbor Apoš-

tolskej cirkvi v Senici vzácna návšteva zo
Švédska. Privítali sme brata Simonsena
s manželkou. Už pár rokov žijú na Sloven-
sku ako misionári. Navštevujú zbory
a misijne slúžia v okolitých mestách. Ich
prechodným domovom je Trenčín. Istý
čas brat Simonsen vyučoval aj anglický
a švédsky jazyk na niekdajšej Základnej
škole Kristíny Royovej v Trenčíne alebo aj
na Pedagogickej fakulte UMB. Napriek
tomu, že obaja už zažili kus života, zostá-
vajú skromní a srdečne ľudskí. Za zmienku
stojí, hoci majú vyše 70 rokov, stále sú
v dobrej fyzickej forme a nosia so sebou
optimizmus.  

Veľkopiatočné bohoslužby sprevádzala
príjemná atmosféra. Teší nás, že sme
mohli byť jej súčasťou a že si vzácna
návšteva našla cestu aj k nám do Senice.

Mgr. Jaroslav Bača

Vyzvi srdce k pohybu
Regionálny úrad verejného zdravotníc-

tva (RÚVZ)  v Senici sa zapojil do súťaže
s názvom Vyzvi srdce k pohybu, ktorá pre-
bieha od 19. marca do 10. júna. Prečo vyzý-
vame dospelých, aby sa  zapojili sa do súťa-
že? Pravidelným pohybom s vyššou intenzi-
tou si posilníte svoje srdce - tým bojujete
proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
Zvýšite podiel svalstva a znížite podiel tuku
vo vašom tele - tým bojujete proti obezite.

Čo pre to musíte urobiť? Venovať sa
fyzickej aktivite minimálne 210 minút týž-
denne (1/2 hodina denne) počas minimál-
ne 4 týždňov. Raz za týždeň vyplniť účast-
nícky list, ktorý dostanete na RÚVZ. Okrem
zlepšenia svojho zdravia sú zaujímavé
i vecné ceny. Deti, ktoré podporia svojich
rodičov a známych v aktivite, zúčastnia sa
aspoň 4 podujatí spojených s pohybom
s dospelým, budú tiež zaradené do žrebo-
vania. Bližšie info o súťaži na www.vzbb.sk
alebo v RÚVZ Senica  na Oddelení výcho-
vy ku zdraviu. Ing. Zuzana Bašnárová
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Finále SP vo futsale
v Senici

V utorok 1. mája o 19. hodine sa
v senickej športovej hale odohrá finále Slo-
venského pohára vo futsale, do ktorého sa
prebojoval zástupca zo Záhoria, družstvo
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš a úradujúci
majster Slovenska Slov-matic FOFO Brati-
slava, v drese ktorého hrá takmer celá Slo-
venská reprezentácia vo futsale, vrátane
Seničanov Gabriela Bartošeka a Vladimíra
Polucha.

Búrania sa do záverečného finále pre-
bojovali cez ďalší bratislavský extraligový
celok 4FSC Karpatia UK Bratislava.
V prvom semifinále zvíťazili na domácej
pôde 4:1, gólmi Pavloviča, Marčana,
R. Wallnera, Šeba a pred odvetou si tak
vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. Aj
v novej športovej hale FTVŠ dokázali
vyhrať 4:2, keď góly dali Pavlovič 2, Fišan
a Slovák.

Fanúšikovia tohto halového športu sa
v sviatočný deň môžu tešiť na kvalitný fut-
sal. Pre Búranov to bude určite zaujímavá
konfrontácia s najlepším slovenským futsa-
lovým celkom.                         Ivan Tobiáš

Turnaj starých pánov
Na futbalovom štadióne v Senici sa

v sobotu 19. mája od 15.30 hod. odohrá
medzinárodný turnaj starých pánov, na
ktorom sa zúčastnia družstvá z troch miest
- Smrdák, Senice a švajčiarskeho Corcelles.

Medzinárodný turnaj sa odohrá na
základe výborných kontaktov so Švajčiar-
skom, ktoré pre Seničanov dlhodobo
vytvára Peter Horváth, poradca primátora
Senice.

Zápasy budú na novovybudovanej
umelej tráve a jednotlivé stretnutia sa
budú hrať 30 minút.                Ivan Tobiáš

Majstri ČR sú zo Senice   
V Brne sa uskutočnili majstrovstvá ČR

2007 v karate. Najlepší seniori sa popaso-
vali 23. marca o tituly majstra Českej repub-
liky a zároveň o nomináciu na májové maj-
strovstvá Európy v Bratislave. 

V kata žien sa vo finále stretla Petra
Nová (Vizion Praha) s najlepšou karatistkou
Hanko kai Senica Mirkou Vašekovou. Tieto
dve stálice medzinárodného karate vyradili
na ceste do finále hladko všetky svoje
súperky a nakoniec si to podľa predpokla-
dov rozdali vo finále. Skúsenejšia Nová zví-
ťazila a získala zlato i nomináciu na ME do
kategórie kata ženy. V moravskej metropo-
le sa senickí karatisti predstavili i o mesiac
neskoršie. V športovej hale Tesla Brno sa
v sobotu 21. apríla uskutočnili majstrovstvá
Českej republiky v karate goju ryu. V tomto
tvrdom štýle (go jap. - tvrdý) je Mirka Vaše-
ková dvojnásobnou medailistkou z posled-
ných majstrovstiev sveta v Taliansku. Strie-
borná zo žien, keď ju porazila až vo finále
japonská reprezentantka a v družstvách je
dokonca majsterkou sveta. Svojim súper-
kám v Čechách nedala tentoraz šancu
a všetky porazila na nulu. 

Druhý pohár do Senice priviezol 13-
ročný Michal Toure, ktorý zvíťazil v kata
žiakov. Študent  senického gymnázia pora-
zil vo finále Kubinu (Šin-mu Hodonín). Od
prezidenta Českého zväzu karate Ing. J.
Bočka prevzal zlatú medailu za titul majstra
ČR 2007. Dorastenka Monika Čulenová po
prehre v 2. kole a výhre v opravách nad
Mazurovou (Tarokan Brno) získala bronzo-
vú medailu, keď tentoraz jej prekvapujúco
chýbala stabilita v postojoch. Bola to zrej-
me iba dočasná indispozícia, lebo na druhý
deň v nedeľu 22. apríla sa predviedla na
medzinárodnom turnaji Zvolen Cup 2007
opäť vo výbornej forme. Zvolenský pohár
je druhý najväčší turnaj mládeže na Sloven-
sku. 17. ročníka sa zúčastnilo i štyri stovky
mladých športovcov z 5 štátov Poľska, Srb-
ska, ČR, Rumunska a Slovenska. Rozhodca
Európskej federácie karate (EKF) J. Rajchert
z Českej republiky ako hlavný rozhodca
a štyri kvalitné tatami v športovej hale Rates
boli zárukou dobrých výkonov na tomto
turnaji. 16-ročná Čulenová dokázala i vo
výbornej medzinárodnej konkurencii, že je
najlepšou slovenskou dorastenkou. Sloven-
ská reprezentantka, štvrtá z dorastene-
ckých ME v Turecku, nasadila svoje najlep-
šie katy a zvíťazila v kata st. dorastenky
pred Ferekovou (KK Trstená) a Miškovou
Šin-mu Hodonín (ČR). Najväčší úspech
dosiahol na Zvolen Cupe mladý držiteľ
hnedého pásu Michal Toure, ktorý získal
dve zlaté medaily, keď zvíťazil v kata žiakov
i dorastencov. Vo výbornej konkurencii srb-
ských, českých a slovenských karatistov to
znamená nielen zdravé sebavedomie, ale

i vynikajúcu kondíciu podloženú pravidel-
ným tréningom. Michal najprv pokoril 21
členné štartové pole u starších žiakov, keď
zvíťazil pred Božicom (Enpi Subotica) Srb-
sko a Halušom (KK Nováky - SR) a potom
trúfalo nastúpil i medzi o hlavu väčších
dorastencov. Že to nebola iba náhodná
skúška, dokázal v 1. kole, keď porazil
Kabourka (Jeseník) ČR 5:0. V druhom vyra-
dil Gálika KK Trnava, v treťom Kubinu (Šin-
mu Hodonín)-ČR) a vo finále šokoval českú
výpravu, keď  perfektnou technikou a rých-
losťou prekvapujúco predčil i vynikajúceho
českého karatistu Aberla (Domeček Brno). 
Konečné poradie: 1. Toure - Hanko kai Seni-
ca, SR, 2. Aberl - Brno, ČR, 3. Debrecény -
Ostrava, ČR.

Celá karatistická Európa sa v dňoch 4. -
6. mája nasťahuje do Bratislavy, kde budú
v Národnom tenisovom centre Majstrovstvá
Európy v karate. V svetovej konkurencii
(okrem Japoncov je špička tohto športu
v Európe) bude mať zastúpenie i senické
karate. 23-ročná reprezentantka Mirka
Vašeková nastúpi v kata družstiev. E. Jareč

Eurovýšľap 2007 
Klub slovenských turistov založil novú

tradíciu Eurovýšľap s medzinárodnou
účasťou. Túto akciu sme spojili s otvore-
ním jarnej sezóny u hodonínskych turistov
24. marca. Organizátori z KČT Hodonín
a KST Holíč vítali účastníkov pred sláv-
nostne vyzdobenou radnicou.

Boli pripravené trasy dlhé 9 a 20 km
z Hodonína do Holíča na pešiu túru a dve
cyklotrasy 40 km okruh Kyjovsko a 60 km
okruh Pomoravím.

Turisti nechodia iba po prírode. Obľúbe-
né sú aj tzv. mestské trasy. Trasa v Holíči
viedla od Holíčskeho zámku do mestského
múzea a k veternému mlynu. Je to celoroč-
ný okruh, ktorý je zaradený do medziná-
rodného kalendára IVV. Mestská trasa
v Hodoníne viedla od Múzea T. G. Masary-
ka ku galérii výtvarného umenia a do
múzea Naftového baníctva a geológie.
Banícke múzeum bolo založené v roku
2006, takmer po 100 rokoch od prvých
objavoch uhľovodíkov na území bývalého
Československa. Je situované v areáli býva-
lých Duklianskych kasární. Múzeum tvoria
vnútorné expozície a vonkajší technologic-
ký park. Je tu zaujímavá história prieskumu
a ťažby nafty a zemného plynu nielen na
Morave, ale aj na Slovensku a v Rakúsku.

PhDr. Alžbeta Šnittová
KST Senica
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Blahoželáme jubilantom
V máji 2007 oslávia:
80 rokov Anastázia Žilinková, Ján Adamík, Karol Jánošik,
Karolína Vávrová, Vladimír Končitý, Ján Krnáč, Amália
Mittáková a Ján Tomiš.
85 rokov Jozefa Ralbovská, Ján Jamárik a Mária Danková.
92 rokov Anna Studeničová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Rastislav Paták a Henrieta Danišová
Petr Hnát a Kvetoslava Pánková
Denis Kovár a Monika Kozáková

Narodili sa
Matej Gembeš 1. 3. 2007
Adrián Jarcovják 5. 3. 2007
Katarína Kováčová 6. 3. 2007
Ondrej Svoboda 6. 3. 2007
Sofia Kňazovičová 8. 3. 2007
Karin Muchová 8. 3. 2007
Sára Balážová 11. 3. 2007
Adela Cupáková 16. 3. 2007
Samuel Mihok 20. 3. 2007
Simon Štvrtecký 20. 3. 2007
Jakub Juríček 21. 3. 2007
Lukáš Mach 21. 3. 2007
Viktória Toráková 22. 3. 2007
Leokádia Timea Petranská 25. 3. 2007
Helena Černeková 26. 3. 2007
Rebeka Krištofová 29. 3. 2007
Adriana Goldšmídová 31. 3. 2007

Opustili nás
Emília Balážová, Štefánikova 1377 3. 3. 2007
vo veku 80 rokov
Cecília Gajdúšková, Hviezdoslavova 313 4. 3. 2007
vo veku 83 rokov
Mária Jonášová, Štefánikova 1377 4. 3. 2007
vo veku 86 rokov
Jolana Vašíčková, Štefánikova 1377 4. 3. 2007
vo veku 88 rokov
Paula Sokolová, Štefánikova 1377 5. 3. 2007
vo veku 83 rokov
Gabriel Dojčansky, Tehelná 421 8. 3. 2007
vo veku 76 rokov
Mária Huťová, Štefánikova 719 13. 3. 2007
vo veku 84 rokov
Marta Nosková, Gen. L. Svobodu 1359 13. 3. 2007
vo veku 56 rokov
Ivan Ilčík, Brezová 857 13. 3. 2007
vo veku 70 rokov
Božena Kozaitková, Železničná 327 14. 3. 2007
vo veku 61 rokov
Ján Podešla, Kalinčiakova 301 15. 3. 2007
vo veku 81 rokov
Štefánia Kovačovská, Rovenská 669 19. 3. 2007
vo veku 80 rokov
Mária Hajduchová, Štefánikova 1377 22. 3. 2007
vo veku 81 rokov
Milan Sládek, Kalinčiakova 302 22. 3. 2007
vo veku 68 rokov
Margita Hrebíčková, Štefánikova 719 24. 3. 2007
vo veku 74 rokov
Milan Fecko, Kalinčiakova 296 25. 3. 2007
vo veku 59 rokov
Anna Jánošová, Robotnícka 59 27. 3. 2007
vo veku 85 rokov
Alojz Kurta, Štefánikova 704 29. 3. 2007
vo veku 55 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 3.5.2007 14.00-18.00 hod  OSBD Senica – Výročná členská schôdza 
� 7.5. 8.30-10.00 hod Východné koncerty pre stredné školy,
hudobná skupina ALIAS
� 11.5.  PD Senica – kultúrny program ku Dňu matiek pre pracov-
níčky PD Senica 
� 14.5.-20.5.  Výstava prác DSS Rohov – prezentačná výstava prác
klientov   Senického a Skalického okresu 
� 17.5.   8.00-13.00 hod     Divadelné predstavenie pre ZŠ 
� 23.5.   8.00-12.00 hod     Dusíkova Modrá ruža, koncert pre ZŠ
pri príležitosti 100. výročia  narodenia skladateľa Gejzu Dusíka 
� 30.5.    9.30 – 13.00 hod  Výchovné koncerty pre MŠ – organizu-
je DOMKA

Koncert M. Rottrovej 
10. mája o 19. hod. v Dome kultúry. Vstupné v predpredaji 350

Sk, v deň koncertu 400 Sk.  
Česká spevácka diva Marie Rottrová spolu s legendárnou skupi-

nou Neřež po rokoch prichádza na Slovensko. Táto kapela vznikla
z legendárnej formácie Nerez, ktorú tvorili Zdeněk Vřešťál a Vít
Sázavský, a Zuzana Navarová. Počas svojho  viac ako 25 ročného
pôsobenia na českej hudobnej scéne Nerez spolupracovali s mno-
hými ďalšími umelcami akými sú napríklad Jarek Nohavica, Vlasta
Redl, Věra Bíla.

Výnimočný hlasový prejav a umenie vyspievať vo svojich sklad-
bách predovšetkým lásku všetkých podôb robí z Marie Rottrovej
top umelkyňu, na ktorú fanúšikovia jednoducho nedajú dopustiť.
Keďže pre „lady soul", už kariéra nie je prvoradá, jej koncerty sú pre
každého fanúšika veľkým sviatkom. Tak sa aspoň na chvíľu nechaj-
me Hvězdou Supernova unášať svetom jej piesní, nálad, citov, poci-
tov, smiechu, ale i bolesti každodenného života.

Ďalšie info v Dome kultúry Senica a na www.mskssenica.sk
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na MÁJ 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

� Piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. máj
SAW III
Budete omdlievať hrôzou! Spoločne so
svojou novou učnicou Amandou sa Jigsa-
wovi, stojacim za brutálnymi a komplikova-
nými hrami, ktoré vystrašili celú komunitu,
zasa raz podarilo uniknúť a zmiznúť. Za-
tiaľ, čo sa ho miestni detektívi snažia nájsť,
lekárka Lynn Denlon a Jeff si uvedomujú,
že sa stali najnovšími pešiakmi na jeho kru-
tej šachovnici. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 107 min.

� Utorok 8. a streda 9. máj
APOCALYPTO
Bol ich osud predurčený? Veľkolepý projekt
Mela Gibsona rozpráva o starobylej ríši
Mayov a jej zániku. Pôvod tejto kultúry je
doteraz opradený mnohými tajomstvami.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 130 min.

� Piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13. máj
300
Epický veľkofilm o antickej Bitke pri Termo-
pylách, v ktorej kráľ Leonidas a 300 Sparťa-
nov stáli proti Xerxovi a jeho obrovskej perz-
skej armáde. Obetavosť a udatnosť, akú
ukázali stojac proti neporaziteľnej presile,
viedla zvyšok Grécka k tomu, aby sa zjed-
notilo a spoločne čelilo Peržanom.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 117 min.

� Utorok 15. a streda 16. máj
HUDBA  A TEXT
Alex Fletcher, zabudnutá popová hviezda
osemdesiatych rokov dostane šancu na
comeback. Žiariaca hviezda mu ponúkne,
aby s ňou nahral duet. Je tu ale jeden pro-
blém – Alex nikdy k žiadnej piesni nenapí-
sal text. Našťastie je tu Sophie, ktorá sa Ale-
xovi stará o kvety. Jej slová udrú na Alexo-
vu strunu. Sophie sa práve spamätáva
z nepríjemného vzťahu a nemá najmenšiu
chuť s niekým spolupracovať. A už vôbec
nie s Alexom, ktorý má fóbiu z akých-
koľvek záväzkov. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 104 min.

� Piatok 18. máj
GHOST  RIDER
Je to už dávno, čo hviezdny motocyklový
kaskadér Johnny Blaze uzavrel zmluvu
s diablom, aby tak dokázal ochrániť ľudí,
ktorí sú mu najbližší - svojho otca a svoju
detskú lásku Roxannu. Teraz si však diabol
prišiel vybrať svoj dlh. Cez deň zostáva
Johnny špičkovým kaskadérom, ale po zot-
mení sa mení na Ghost Ridera, ktorý má za
úlohu loviť rebelujúcich démonov. Aj
napriek tomu, že je nútený bezvýhradne
plniť diablove rozkazy, rozhodne sa so svo-
jím osudom bojovať a využiť svoje preklia-
tie s nanovo nadobudnutou silou k tomu,
aby ochraňoval nevinných.
Vstupné: 60 Sk, MP  12 r., 105 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 23. apríla 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Sobota 19. a nedeľa 20. máj
NORBIT
Už ste niekedy urobili naozaj veľkú chybu?
Muž mnohých tvárí. Táto definícia v súčas-
nosti asi najlepšie sedí na Eddieho Murp-
hyho. Slávny herec totiž dokáže s prehľa-
dom zahrať nielen drzého policajta
z Beverly Hills, ale tiež obmedzeného out-
sidera, jeho nasprostastú ťažkotonážnu
manželku alebo staručkého správcu siro-
tinca čínskeho pôvodu – všetky tri role
naviac zvláda v jedinom filme.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 102 min.

� Utorok 22. a streda 23. máj
ARTHUR  A MINIMOJOVIA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Desaťročný Arthur žije
s babičkou v malom domčeku na dedine.
Tak, ako všetky deti, aj jeho fascinujú roz-
právky, ktoré mu rozpráva babička. Idylic-
ké časy skončia v okamžiku, keď im hrozí,
že im domček zoberú. Situácia vyzerá bez-
nádejne. Jedinou šancou je dedkov
poklad, ktorý je ukrytý niekde v záhrade
v Ríši Minimojov, roztomilých malých škri-
atkov, o ktorých dedko Arthurovi rozprá-
val. Malý Arthur sa rozhodne odvrátiť hro-
ziace nebezpečenstvo a vydá sa hľadať
pomoc práve do Ríše Minimojov...
Vstupné: 55 Sk, MP, 103 min.

� Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. máj
TAJOMSTVO  ROBINSONOVCOV
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Piesne do filmu naspie-
vali Peter Cmorik, Ivan Štroffek a Tomáš
Bezdeda!
Myslíte si, že vaša rodina nie je normálna?
Počkajte, až spoznáte rodinu budúcnosti!
Lewis je 12-ročný chlapec s výnimočným
technickým talentom a vynaliezavosťou.
Jeho posledným vynálezom je pamäťový
skener, ktorý mu má pomôcť nájsť svoju
biologickú matku a obnoviť rodinu. Nane-
šťastie mu však vynález ukradne zákerný
Bowler Hat Guy so svojím diabolským klo-
búkom menom Doris. Lewis sa už vzdáva
nádeje, keď sa náhle objaví záhadný chla-
pec menom Wilbur Robinson a v časovom
stroji obaja odcestujú do budúcnosti, kde
sa Lewis stretne s Wilburovou excentric-
kou rodinou. 
Vstupné: 69 Sk, MP, 96 min.

� Utorok 29. a streda 30. máj
GOYOVE  PRÍZRAKY
Najnovší film Miloša Formana sa odohráva
v Španielsku roku 1792 a z pohľadu veľké-
ho španielskeho maliara Francisca Goyu
rozpráva príbeh skupiny ľudí uprostred
politických nepokojov a historických
zmien. Dej začína v neskorom období špa-
nielskej inkvizície, prechádza do obdobia
Napoleonovej invázie do Španielska
a končí porážkou Francúzska Wellingtono-
vou armádou a obnovením španielskej
monarchie.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 114 min.

Kam na turistiku 
Utorok 8. mája
Sobotištská pätnástka - 25. ročník
Klub slovenských turistov Sobotište
organizuje turistický pochod, ktorý je
zaradený do kalendára IVV. Štart je
v ZŠ Sobotište od 6. do 12. hod. na
trate dlhé 10, 12, 15, 30 a 50 km.  Naj-
väčšia účasť bola v roku 2003, kedy
zaznamenali 1609 turistov. Organizáto-
ri  pripravili aj zaujímavé sprievodné
podujatia. Informácie  Juraj Koba 0904
212 381.
Sobota 12. mája
Hasprúnska 50 - 24. ročník,  organizuje
KST Studienka.  Info B. Soukup
034/778 2049.
Sobota 26. mája
Tri hrady Malých Karpát, organizuje
KST Jablonica, info S. Hamerlík
034/651 4296.

Okienko JDS
Upozorňujeme účastní-

kov rekreácie v Liptovskom
Jáne, že odchod je 30. apríla o 8.
hod. od plavárne. Treba si vziať so
sebou stravu na celý deň a plavky. 

Posedenie dôchodcov pri  živej
hudbe  bude 17. mája  o 15. hod.
v hoteli Branč.

Zberateľská burza
Klub zberateľov Senica pozýva širokú

verejnosť na 3. zberateľskú burzu, ktorá
bude 13. mája v reštaurácii Wiliam Walla-
ce  na Hviezdoslavovej ulici od 8. do 12.
hod. Máte príležitosť vymeniť, kúpiť, inšpi-
rovať sa či len zo zaujímavosti pozrieť sa,
čo všetko ľudia zbierajú.  

Plaváreň počas sviatkov 
Počas sviatkov 1. a 8. mája bude  plavá-

reň a sauna otvorená. Plaváreň od 10. do
20.30 hod. a sauna pre ženy od 14. do
20.30 hod.

Mobilný odber krvi
V Dome humanity Územného spolku

Slovenského Červeného kríža na Kalinčia-
kovej ulici v Senici bude  14. mája mobilný
odber krvi. Darcovia krvi získajú podrob-
nejšie informácie na tel. č. 651 5159. 

In-line korčuľovanie 
RSMS oznamujú verejnosti, že na  zimnom
štadióne je možné IN-LINE korčuľovanie
pre verejnosť v týchto termínoch:
29.4. (nedeľa)      13.00 - 16.00
6. 5. (nedeľa)       13.00 - 16.00
13. 5. (nedeľa)     13.00 - 16.00
27.5. (nedeľa)      13.00 - 16.00
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