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Živio, pani Witzová! 
Senica je pravdepodobne jediným mie-

stom na Slovensku s najväčšou koncentrá-
ciou storočných obyvateľov. K Justíne Šmi-
dovej (100 rokov sa dožila v marci)  pri-
budla 4. júla  Seničanka Elena Witzová,
rodená Novomeská. 

Svoj veľký deň oslávila storočná jubi-
lantka v obdivuhodnom duševnom a teles-
nom zdraví. V deň narodenín jej do bytu
na Komenského ulici  prišli zablahoželať
zástupca primátora Senice Peter Hutta
a prednostka MsÚ Senica Katarína Vrlová.
Oslávenkyňa sa zapísala do Pamätnej
knihy mesta Senica a nezabudla pripísať
i svoje rodné priezvisko Novomeská. 

Pani Witzová prijala gratulantov
s úsmevom a vitalitou, akú by jej mohli
závidieť aj oveľa mladší. Spoločne s nimi si
aj pripila, hoci podľa jej slov vypije „len za
púl  grajcara“. V rozhovore o svojom živo-
te sršala vtipom (napokon jej priezvisko
preložené z nemčiny znamená vtip), keď
konštatovala, že „tak prešiel ten čas, že ani
neviem ako“.  Narodila sa v Senici  v rodi-
ne remeselníka –stolára. Mama bola
dobrá gazdiná,  výborná kuchárka   a hos-
titeľka. Starala sa o výchovu 3 detí - dvoch
synov a najstaršej dcéry Eleny - a viedla ich
k poznávaniu Boha a k štúdiu. Dcéra štu-
dovala na obchodnej škole a potom pra-
covala väčšinou ako úradníčka na súde. 

Život prežila činorodo, aktívne sa zapá-
jala do rôznych činností. Dodnes s rados-

ťou  spomína na cvičenie v Sokole, ochot-
nícke divadlo či spevácky súbor. V tejto
súvislosti sa rada pochválila, že vo vieden-
skej Veľkej opere roku 1937 spievala spolu
s ďalšími slovenskými a českými zbormi
pri príležitosti narodenín prvého českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka. 

Ako nám prezradila, s manželom Fran-
tiškom, vdovcom a jeho dvomi dcérami,
sa zoznámila na rekreácii v Liptovskom
Jáne. V päťdesiatych  rokoch sa zaňho
vydala  a prežili spolu štvrť  storočia
v pohode a porozumení. Cnelo sa jej po
rodnej  Senici a milovanej  mame. Keď
manžel odišiel do dôchodku  odsťahovali
sa  z Prahy do Senice. 

Storočná pani Witzová žije v byte
sama. Ako napísala   nevlastná dcéra Eva
Sahánková, žijúca v Prahe, obyvatelia
domu sú jej priaznivo naklonení  a pomá-
hajú jej. „Najmä Janka Junasová z príze-
mia, obetavá, súcitná a nezištná žena. Tá
jej nosí obedy, nakupuje a upratuje,“ píše
E. Sahánková (druhá dcéra Alena býva
v Brne). 

Pani Witzová rozhodne odmieta
umiestnenie v sociálnom či zdravotníc-
kom zariadení.

Číta regionálnu tlač a má prehľad
o dianí v Senici aj prostredníctvom druho-
stupňového bratranca Štefana Adamiša
a ďalších  priateľov, ktorí ju pravidelne nav-
števujú. Jej obľúbeným jedlom je slivkový
lekvár. Viera Barošková

Foto autorka 

Senické kultúrne leto 
Tohtoročný záver leta sa v Senici bude

niesť v znamení množstva podujatí, ktoré
organizátori zostavili tak, aby zaujali každú
vekovú kategóriu. Blok programov od 15.
do 19. augusta dostal názov Senické kultúr-
ne leto a projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z Programu Interreg
III A Rakúsko – Slovensko.  

Projekt Senické kultúrne leto je zamera-
ný na kultúru a kultúrnu výmenu medzi  pri-
hraničnými oblasťami Slovenska a Rakúska.
Projekt odštartuje tradíciu každoročného
kultúrneho podujatia  s multikultúrnym cha-
rakterom. Prvý ročník podujatia je venova-
ný našim rakúskym susedom. 

Organizátormi Senického kultúrneho
leta sú Mesto Senica, Mestské kultúrne
stredisko Senica a Záhorské osvetové stre-
disko Senica. Popri programoch kultúrneho
charakteru  dotvárajú mozaiku podujatí aj
akcie, bez ktorých si záver leta v Senici už
nevieme predstaviť. Ide napríklad o Senický
jarmok, obohatený teraz aj o ukážky ľudo-
vých remesiel,  tradičnú výstavu drobných
zvierat či dostihy. Návratom k tradíciám
bude pásmo ľudových zvyklostí  pri zbere
sena, počas žatvy až po dožinky nazvané
Od senobrania po zrnobranie, ktoré vyvr-
cholí odovzdaním dožinkového venca
z tohtoročnej úrody ministrovi pôdohospo-
dárstva Miroslavovi Jureňovi. Na tento pro-
jekt  finančne prispeli   Ministerstvo kultúry
a Trnavský samosprávny kraj.

Organizátori veria, že žánrová pestrosť
podujatí,  ktorých podrobný rozpis uvádza-
me na 3. strane, zaujme  od najmenších po
najstarších, nielen Seničanov, ale priláka do
mesta aj ďalších návštevníkov. 

Kunov je súčasťou Senice od roku 1976.
Tento rok si pripomína 555. výročie prvej
písomnej zmienky. Toto krásne jubileum
Kunovčania  spolu so svojimi hosťami oslá-
via na kunovské hody 19. augusta. Na cestu
k čitateľom sa v tento deň vydá publikácia
Kunov - 555 rokov, ktorú do tlače pripravu-
je Mesto Senica. Jej autorom je kunovský
rodák, regionálny historik,  Vladimír Jamá-
rik, z ktorého pera vyšli knižky Literárny
Kunov (2001) i Neznáma Senica (2006).
Recenzent knihy PhDr. Ivan Mrva označil
Jamárika  za skutočného znalca tunajších
pomerov a už aj za pamätníka mnohých
udalostí a zdôraznil veľký prínos jeho
práce pre dejiny Kunova. Druhý  recenzent
PhDr. Štefan Mocko zaraďuje publikáciu
medzi regionálne historické štúdie, v kto-
rých je Kunov obsahovo prezentovaný  na
pozadí európskeho a dokonca svetového
vývinu, na základe autorovho celoživotné-
ho diela a empírie ako vynikajúceho znalca
histórie bydliska, organizátora archeologic-
kého prieskumu  v okolí Kunova, podľa
autorových poznatkov z organizovania kul-
túrneho života obce a tradičných výstav.

(pokračovanie na str. 4)
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Aktivity radnice
25.6. - Správna rada Zariadenia sociál-

nych služieb, n.o. 
26.6. - Pracovné stretnutie s vedením

ST o budovaní novej interaktívnej
optickej siete v meste.

27.6. - Rokovanie  s firmou Reding
o priemyselnom  parku.

- Rokovanie o výstavbe so sloven-
ským investorom v oblasti polygrafie.

- Stretnutie s riaditeľom MsPS
Ing. J. Bachurom  o investíciách.

28.6. - Rokovanie s riaditeľom RSMS
Senica Bc. Ľ. Štvrteckým - pripra-
venosť na letnú sezónu.

- Rokovanie so slovenským inves-
torom o výstavbe výrobnej haly.

- Rokovanie s firmou Italgroup
o výstavbe polyfunkčných objek-
tov a bytových domoch.

2.7. - Rokovanie s občianskymi združe-
niami v Kunove, príprava zámeru
výstavby chránenej dielne.

- Prerokovanie zámeru výstavby
nových zón na výstavbu rodin-
ných domov a bytoviek.

3.7. - Rokovanie  s projektantmi
pripravujúcimi projekt športovej
haly a rehabilitačného strediska.

6.7. - Pracovné stretnutie s riaditeľom
VšZP Ing. Mikušom o zdravotnej
starostlivosti v meste a regióne.

9.7. - Preverenie pripravenosti Mestskej
polície a kamerového systému.

11.7. - Úrad vlády - pracovné stretnutie
a rokovanie s podpredsedom
vlády D. Čaplovičom, ministrom
pôdohospodárstva M. Jureňom,
zástupcami Ministerstva  hospo-
dárstva na tému možnosti pomo-
ci zo strany štátu k financovaniu
priemyselného parku.

- Rokovanie so slovenským inves-
torom o výstavbe v Sotine.

12.7. - Príprava personálneho a proces-
ného auditu.

- Čáčov - rokovanie s mestským
výborom na aktuálne témy.

13.7. - Ministerstvo hospodárstva SR -
rokovanie o financovaní priemy-
selného parku.

- Rokovanie s majiteľom skupiny
Kord o postupe výstavby v SH.

23.7. - Službyt  Senica - podpisovanie
zmlúv. 

- Rokovanie so spolumajiteľom
firmy Belar Ing. Pošom o výstav-
be nového závodu a pripravova-
ných projektoch.

24.7. - Príprava kompletného informač-
ného systému mesta.

Predstavujú sa poslanci
MsZ Senica 

Aké ciele ste si dali pri vstupe do
komunálnej politiky?  

Bc. Anna Gajdoščí-
ková, 49 r. , zamestna-
nec verejnej správy
Senica, L. Novomes-
kého 1217/88, SMER,
volebný obvod  č. 6: 

Prostredníctvom Našej
Senice chcem poďakovať mojim voličom
za dôveru, ktorú mi dali v komunálnych
voľbách.  Chcem ich uistiť, že budem na-
čúvať ich hlas a budem sa ním riadiť v práci
poslankyne. Za hlavné priority svojej práce
považujem:

- Skoré doriešenie prepojenia Štefánikovej
a Jurkovičovej ulice s cieľom odbremeniť
výjazd zo Sotiny.
-   Skvalitnenie starostlivosti o existujúce
detské ihriská a vybudovanie nových, ktoré
budú spĺňať všetky kritériá stanovené
Európskou úniou.
- Zvýšenie starostlivosti o trávnaté plochy
na sídlisku Sotina.
- Iniciovať prehodnotenie stavu zelene
vyvolávajúcej alergie a spôsobujúcej
v čase kvitnutia nepríjemné znečistenie
ovzdušia v okolí amfiteátra a futbalového
štadióna a ich náhradu inými drevinami.
- Zvýšiť dohľad nad priestorom SYDA
s cieľom zamedziť v tomto priestore
sústreďovaniu rôznych nežiadúcich osôb.
- Počas konania diskoték a iných kultúrno -
spoločenských akcií zvýšiť frekvenciu
dohľadu mestskej polície v inkriminova-
ných zariadeniach.  Počas prázdnin
a víkendov zintenzívniť kontrolu dodržia-
vania zatváracích hodín   v reštauračných
zariadeniach. 
- Iniciovať vytypovanie možných nových
parkovacích miest a vyznačenie jednotli-
vých parkovacích miest prenajatých alebo
voľných.
- Vybudovanie detského dopravného
ihriska.
- Aktívne pôsobiť na obyvateľov sídliska
Sotina pri separovaní komunálneho
odpadu.
- Iniciovať osvetu medzi tzv. psíčkarmi
ohľadom odstraňovania psích exkremen-
tov hlavne v okolí detských ihrísk a zón
oddychu. 
- Iniciovať vybudovanie tienených oddy-
chových zón, nainštalovanie odpadových
košov  pozdĺž cyklotrasy a zlepšiť nájazdo-
vé plochy na cyklotrasu. 

Vážení voliči, záverom vás chcem
ubezpečiť, že som ústretová všetkým
vašim iniciatívam a návrhom, ktoré mi
môžete zasielať na e-mailovú adresu
anna.gajdoscikova@post.sk . V rámci mož-
ností sa budem snažiť na každý podnet
spätne reagovať.

Čo riešili komisie  
Komisia pre prevenciu kriminality

a iných  protispoločenských činnosť pri
Mestskom zastupiteľstve v Senici začala
v novom volebnom období svoju činnosti
na čele s poslancom MsZ a predsedom
komisie Mgr. Ondrejom Krajčim. Členovia
komisie nadviazali na dlhoročné skúsenos-
ti a realizované aktivity v oblasti primárnej
prevencie kriminality, látkových a nelátko-

vých závislostí, ako aj inej protispoločen-
skej činnosti.

Na rokovaní 12. marca  prorokovali
Plán činnosti komisie na rok 2007 a infor-
movali o predložených projektoch
v tomto roku. Dňa 17. apríla  komisia spo-
mínaný plán schvália  a vybrala prioritné
projekty, ktorými sa stali:
- Projekt Na prázdniny bezpečne IV.  -
finančne podporený zo štátneho rozpočtu
z Rady vlády pre prevenciu kriminality mlá-
deže pri Úrade vlády SR - zameraný na
zmysluplné využívanie voľného času
počas prázdnin s cieľom prevencie krimi-
nality a drogových závislostí, poskytnutie
možností na kultúrne, spoločenské a špor-
tové vyžitie počas letných prázdnin. 
- Projekt Dni zdravia - finančne podporený
dotáciou v rámci výzvy č. 4/2007 Trnav-
ského samosprávneho kraja - zameraný na
podporu zdravia a prevenciu chorôb, zní-
ženie chorobnosti srdca a ciev, zdravý
životný štýl s vylúčením rizikových fakto-
rov ako je fajčenie, drogové závislosti
a alkohol.
- Projekt Chráňme sa pred drogovým
nebezpečenstvom XI. - finančne podpore-
ný Protidrogovým fondom - určený pre žia-
kov stredných škôl, pedagógov, rodičov
žiakov, koordinátorov pre prevenciu na
školách, kultúrnych  a osvetových zamest-
nancov, primátorov miest, starostov obcí,
ako aj širokú odbornú i laickú verejnosť.

Zasadnutia komisie 21. mája a 11. júna
boli zamerané na prípravu projektu Na
prázdniny bezpečne IV., ktorý bol súčas-
ťou Senickej olympiády žiakov  základ-
ných škôl v dňoch 26. a 27. júna. Preven-
tívne aktivity boli rozdelené do dvoch
oblastí: 26. júna Deň pohybu a dopravy
a 27. júna  Deň pohybu a zdravia.

V prvý deň v Centre voľného času Sto-
nožka v Senici bola  výtvarná súťaž
v priestorovej tvorbe pre žiakov 4. ročníka
I. stupňa ZŠ pod názvom Kráľovské auto.
Pre žiakov 2. ročníka I. stupňa 4 základ-
ných škôl  bola pripravená súťaž živé Člo-
veče,  nehnevaj sa! a pre ostatné deti
súťaž v maľovaní na chodník na  tému
Moja prázdninová cesta. 

Druhý deň pokračoval projekt v Dome
kultúry v Senici cyklom  besied, videopro-
jekcií  a vyšetrení na prístroji Smokerlyzer
pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a zdravotnícka
súťaž pre žiakov 3. ročníkov. Žiakom boli
premietnuté filmy s problematikou závis-
losti na alkohole a tabaku spojené s bese-
dou s odborníkmi v uvedenej oblasti.
Zároveň mali deti možnosť zmerať si
množstvo nikotínu v pľúcach na prístroji
Smokerlyzer. Táto aktivita sa stretla
s veľkým ohlasom u žiakov, ale i pedagó-
gov. Pre žiakov 3. ročníkov členovia komi-
sie v spolupráci s Územným spolkom SČK
Senica a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Senici pripravili zdravot-
nícku súťaž zameranú na teoretickú i prak-
tickú znalosť prvej predlekárskej zdravot-
níckej pomoci. Žiaci riešili otázky formou
testu a praktické zručnosti si vyskúšali oži-
vovaním na resuscitačnom modeli. Víťazi
súťaží boli odmenení vecnými cenami.

Stanislava Dávideková
tajomníčka komisie
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STREDA 15.8.2007
19.00 ANDER Z KOŠÍC zábavný program
(amfiteáter)

ŠTVRTOK 16.8.2007 
19.00   THE HOGS Írska folková skupina

ČECHOMOR Česká folk- rocková 
legenda (amfiteáter)

PIATOK 17.8.2007 
8.00 SENICKÝ JARMOK spojený s ukážkami slo-
venských ľudových remesiel
09.00 XXXI. Záhorácka výstava hydiny, holubov a
králikov (park pri Záhorskej galérii)
14.00 Senická 10° pivný maratón po vašich obľú-
bených krčmách, hlavná cena 240 pív a Senický
pivný pohár 2007
15.00 prehliadka dychových hudieb:
SENIČANKA, MEDUNKA, KRAKONOŠKA,
HELIGÓNKY, 2 dychovky z Rakúska 
19.00 ĽUDOVÁ VESELICA - hrá SENIČANKA (fut-
balový štadión)
20.00 OPEN AIR PARTY PARADOG DJs: Mark
Domine (at), Sutter Cane (at), Shaker J, Breeth,
vstup voľný (rekreačná oblasť Kunov) 

SOBOTA 18.8.2007
8.00 SENICKÝ JARMOK spojený s ukážkami slo-
venských ľudových remesiel  
9.00 XXXI. Záhorácka výstava hydiny, holubov a
králikov (park pri Záhorskej galérii)

9.00 PARKOJÁDA multimediálny festival bábko-
vé divadlá, vystúpenie klauna, výstava výtvarníkov,
hydepark - poézia, próza, break dance, programy
pre deti (pri Múzeu L. N.)
9.00   Medzinárodný turnaj vo volejbale mužov
na antuke
13.00 Súťažná prehliadka hudobných skupín
APPLAUSE, L. MIČA - BAND, OÁZA, MADE IN
ME, S.F.U., 4x pop rockové skupiny z Rakúska
(amfiteáter)
17.00 Záhorácky šermírsko - divadelný spolek
CTIBOR (park pri Záhorskej galérii)
18.30 POSEDENIE PRI HELIGÓNKE (DK Kunov)

NEDEĽA 19.8.2007
9.00:  XXXI. Záhorácka výstava hydiny a králikov
(park pri Záhorskej galérii)
9.00   Medzinárodný turnaj vo volejbale mužov
na antuke
9.30 OD SENOBRANIA DO ZRNOBRANIA
Pásmo zvykov (amfiteáter)
10.30 - 11.00 Odovzdanie dožinkového venca
(amfiteáter)
11.00 vystúpenie folklórného súboru
KOPANIČIAR (amfiteáter)
13.00 DOSTIHOVÝ DEŇ – sprievodný kultúrny
program (Dostihová dráha Čáčov)

555. výročie prvej písomnej zmienky o Kunove 
15.00 Ekumenické bohoslužby (Dom smútku
Kunov)
16.00 Výstava a  prezentácia knihy 
Kunov - 555 rokov (DK Kunov)
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Komunikácia je dôležitá
Školský  rok 2006/2007 sa síce skončil,

no  brány I. ZŠ  zostali naďalej otvorené.
V dňoch 9. a 10. júla sa v priestoroch

školy   uskutočnil kurz Komunikácia – prvý
modul. Účastníkmi  boli predovšetkým
učitelia I. ZŠ a jej vedenie, tiež  učitelia zo
škôl blízkeho okolia. Pod vedením skúse-
nej lektorky boli oba dni vyplnené novými
poznatkami.  Určite nás toto stretnutie
posunulo o malý krôčik vpred.

„Medziľudská komunikácia je stále prí-
tomná, pokračujúca, predvídateľná, mno-
hoúrovňová, je zdieľaním významov, s cie-
ľom účinnejšie usmerňovať (riadiť) naše
životy“. (Myers & Myers, 1988)

E. Minxová

Netradičné ocenenie 
Každý rok naša škola na  záver školské-

ho roka oceňuje najlepších žiakov na sláv-
nostnej akadémii.  Tentoraz  nás riaditeľ
školy prekvapil. Naši najlepší žiaci navští-
vili prezidentský  palác. Využili sme Deň
otvorených dverí, lebo práve vtedy nás
všetky miestnosti v paláci pozývali ďalej.

Okrem samotnej prítomnosti preziden-
ta republiky Ivana Gašparoviča, s ktorým
sme mali možnosť sa pozhovárať, odfotiť,
potriasť pravicou, nás prekvapila jeho pra-
covňa bez novodobej techniky. Ďalšie
miestnosti - salóniky nám poskytovali
predstavu o rokovaniach, prijímaní
návštev a očarila nás i kaplnka z dávnej
minulosti.

Za palácom sa vynímala obrovská
záhrada, kde bolo občerstvenie a autogra-
miáda. Známi slovenskí športovci prišli
tiež potešiť tých najlepších. Po celý čas
prevládala príjemná atmosféra, bezprost-
rednosť a milá prítomnosť hlavy štátu nás
utvrdzovala v tom, že i on je človek, ktorý
chodil do školy a vie sa s mládežou pozho-
várať a rozumie jej.

I keď sme boli unavení z horúčavy,
odchádzali sme s pocitom, že dosahovať
výborné výsledky v škole i v súťažiach sa
oplatí. Nejeden z nás si práve toto ocene-
nie od riaditeľa školy uchová dlho v srdci,
lebo spomienky nezostarnú.

Táto návšteva zanechala v nás túžbu
stretnúť sa s prezidentom o rok.

Simona Ravaszová, Monika Holbová
IV. ZŠ Senica

Škola podporujúca
zdravie

IV. základná škola na Mudrochovej ulici
v Senici je od školského roka 1996/97
zapojená do projektu Škola podporujúca
zdravie. Jej dlhoročnou koordinátorkou je
pani učiteľka Mgr. Jaroslava Grimmová,
ktorú sme požiadali o informácie z činnosti
školy v tomto projekte.
Čo je cieľom projektu a ako ho vaša škola
realizuje v praxi?

Cieľom je podporovať a rozvíjať u žia-
kov, ale i zamestnancov školy zdravý
životný štýl, hľadať  harmóniu medzi dušev-
ným a fyzickým zdravím; podporovať  zdra-

vé stravovanie, zlepšovať  zdravotný stav
žiakov i zamestnancov školy; účelne využí-
vať voľný čas; organizovať  preventívne
protidrogové aktivity; budovať prosociálne
vzťahy  vo vzťahu žiak - učiteľ - rodič - škola
- verejnosť; podpora talentov, propagácia
školy účasťou na rôznych súťažiach a olym-
piádach; rozvíjanie družobno - zahranič-
ných vzťahov organizácia škôl v prírode,
kurzov plávania, lyžovania, korčuľovania;
spoločensko - kultúrno - športových podu-
jatí pre žiakov, ale i verejnosť. Pohyb - zdra-
vie - krása, teda úctivý vzťah k iným, ochra-
na životného prostredia sú hlavnými cieľmi.
Veľkú úlohu zohráva osobnosť učiteľa,
žiaka, činnosť Detského parlementu. 
Z čoho vychádza tak bohatý plán projektu?

Plán činnosti projektu na školský rok
vychádza z plánov metodických združení
školy, správy o dosiahnutých výchovno –
vzdelávacích výsledkov za predchádzajúci
školský rok, podnetov rady školy a rodičov-
ského združenia, konferencií ŠPZ. Vždy sle-
duje najmä tri základné ciele: zlepšiť zdra-
votný stav žiakov i zamestnancov, humani-
záciu a demokratizáciu výchovno - vzdelá-
vacieho procesu, environmentálnu
výchovu. 
Na koľko rokov a akými heslami sa riadi
vaša činnosť?

Každých päť rokov Ministerstvo školstva
SR v súlade s Ministerstvom zdravotníctva
vyhlasuje nové ústredné heslá napr. Zdravá
škola, Zdravá škola = zdravý učiteľ - žiak,
Zdravie pre všetkých. Škola sa zúčastnila
troch celoštátnych konferencií Škôl podpo-
rujúcich zdravie.
Aké podujatia okrem už spomenutých cie-
ľov ešte obsahuje váš projekt?  

Evidujeme počet žiakov postihnutých
alergiou, umožňujeme integráciu zdravotne
a telesne postihnutých žiakov do bežných
tried, zverejňujeme dosiahnuté výchovno –
vzdelávacie výsledky i športové rekordy
školy, neklasifikujeme výchovné predmety,
vydávame doplnkovú stravu, organizujeme
Dni radosti a zdravia, zabezpečujeme pre
žiakov školské potreby pre nasledujúci škol-
ský rok, máme vlastnú žiacku knižku
s logom školy - Mudroško. Pravidelne sa sta-
ráme o zeleň v areáli školy, organizujeme
besedy so spisovateľmi, lekármi, policajta-
mi, hasičmi. Kladieme dôraz na vlasteneckú
výchovu. Cieľom je i udržovať veľmi dobré
vzťahy so všetkými školami v meste i škol-
skými zariadeniami, Centrom voľného času
Stonožka, kultúrnymi a spoločenskými
organizáciami a najmä zriaďovateľom školy
Mestom Senica.
Čo vás na práci koordinátorky teší?

Na plnení úloh sa podieľajú všetci
zamestnanci školy, prichádzajú s nápadmi,
iniciatívou, teší ich práca s deťmi. Bez pod-
pory vedenia školy, veľmi dobrej spoluprá-
ce s koordinátorkami výchovy k manžel-
stvu a rodičovstvu, protidrogových preven-
cií, výchovnou poradkyňou, vychovávate-
ľkami školského klubu detí  a riaditeľkou
stravovacieho zariadenia by sa ťažko plnili
stanovené úlohy. Teší ma tiež aktívna pod-
pora aktivít organizácie Unicef i účasť na
finančnej zbierke, ktorá bola po minulé
roky vyhlásená na zakúpenie sanitky pre
Senickú polikliniku.  

Miroslav Sás

Povyšovanie a oceňova-
nie žiakov 

Tento rituál patrí už tradičnému záveru
školského roka na IV. ZŠ v Senici. Riaditeľ
školy Mgr.Branislav Grimm v spolupráci
s maskotmi školy - Mudroškom (Michal
Kopriva) a Mudroškou (Zuzana Kádeková)
na úvod slávnosti ,,preskúšali“ zástupcov
za jednotlivé ročníky ako ovládajú nielen
základné učivo, ale či vedia spievať, tan-
covať, recitovať, aké vedomosti majú z his-
tórie školy. Po splnení úloh riaditeľ školy
,,posvätným mečom“ povýši žiakov do
vyššieho ročníka a zaželá im veľa úspe-
chov do budúceho školského roka.

V školskom roku 2006/2007 bolo oce-
nených suvenýrmi školy a zápisom do kro-
niky školy 52 najúspešnejších žiakov, 6
športovo - umeleckých kolektívov a 17 uči-
teľov, ktorí v školskom roku 2006/07 žia-
kov pripravovali na súťaže. Škola získala
v okresných kolách 14 x 1. miesto, 10 x
2. miesto a 20 x 3. miesto, v regionálnych
kolách 3 a v krajských 9 umiestnení. V celo-
slovenských olympiádach a súťažiach mala
škola dve zastúpenia - 1. m. v literárnej
súťaži Literárna Senica získala Soňa Mečí-
řová z 9. C, 6. miesto obsadilo družstvo
chlapcov v cezpoľnom behu - Michal Plan-
ka, Maximilián Slovinec a David Štetina. 

Ocenenia získali i žiaci, ktorí mali od 5.
až po 9. ročník na vysvedčení samé jed-
notky, nevynechali v školskom roku ani
jednu vyučovaciu hodinu, boli najaktívnej-
ší v zberoch druhotných surovín. Záver
patril speváckemu zboru Hviezdička,
s ktorým si všetci zaspievali výletnícku pes-
ničku Keď si šťastný...

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu Škola 

podporujúca zdravie

Senické kultúrne leto 
(dokončenie zo str. 1)

Mesto Senica venuje každej rodine
v Kunove túto  publikáciu, ako trvalú spo-
mienku na oslavy výročia i ako príspevok
k prehĺbeniu znalostí o Kunove od najstar-
ších čias po súčasnosť. Na podujatí primá-
tor Senice Ľubomír Parízek odovzdá
pamätný list vybraným osobnostiam
a organizáciám za významný prínos pre
Kunov a jeho obyvateľov. 

VViieerraa  BBaarroošškkoovváá
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Petropavlovské posede-
nie pri heligónke

Občianske združenie Klub priateľov kul-
túry Senica, Záhorské osvetové stredisko
Senica a IV. základná škola na Mudrochovej
ulici pripravili 29. júna v školskej jedálni
Petropavlovské posedenie pri heligónke.
Pre návštevníkov bol pripravený bulletin
s textami piesní, súťaž o najstaršieho a naj-
mladšieho speváka, tiež  humorné vstupy
ľudového rozprávača Petra Tytykala. Súčas-
ťou podujatia bol i krst CD albumu Heli-
gónka 1. Do hudobného sveta uviedol CD
primátor Mesta Senica Ľubomír Parízek
a predsedníčka Komisie pre vzdelávanie,
kultúru a zboru pre občianske záležitosti pri
MsZ  Ľubica Krištofová vodou z Kunovské-
ho potoka a lupienkami kvetov. 

CD album s 13 - timi piesňami zo Senice
a blízkeho okolia nahral na heligónke Pavol
Grimm, ktorý piesne na Petropavlovskom
posedení  predstavil spolu s heligónkarmi
Elégiusom Štepanovským, Miloslavom
Zálešákom, Slavomírom Grimmom - akus-
tická gitara a Mgr. Branislavom Grimmom -
bicie. Mgr. Jaroslava Grimmová  

Strelci deťom 
Jedným z podujatí  pre deti v Kunove na

začiatku leta  býva už tradične stretnutie na
strelnici pod názvom Hurá prázdniny. Podu-
jatie každoročne organizuje Strelecký klub
pod vedením Vladimíra Zuščíka.

Prázdninové stretnutie detí i dospelých
v sobotu  7. júla bolo v znamení súťaží -
v skákaní vo vreci, preťahovaní lanom, v pití
malinovky, hádzaní šípok... Staršie deti
i dospelí si mohli zmerať sily  v streľbe zo
vzduchovky, samozrejme pod odborným
dohľadom.   Všetci zúčastnení získali slad-
kú odmenu a tí, ktorí boli vyhodnotení ako
najlepší, dostali aj vecné ceny. Počasie všet-
kým prialo a k príjemnému posedeniu
v prírode v peknom prostredí prispela
i dobrá hudba a stánok s občerstvením.
Organizátori pripravili pre návštevníkov
pečené ryby, klobásy, malinovky a pre rodi-
čov i dobre vychladené pivo. Kto si chcel
posedenie spríjemniť opekačkou, mohol si
na mieste kúpiť párky alebo špekáčiky
a opiecť si ich na ohníku. Jednoducho, sta-
rostliví organizátori mysleli na všetko.
Podujatie sa nieslo v skvelej atmosfére
a oddych v prírode našli deti  aj dospelí,
ktorí si ho po namáhavej práci tiež zaslúžia. 

Poďakovanie účastníkov podujatia patrí
organizátorom zo Streleckého klubu,  ktorí
obetovali svoj voľný čas na prípravu podu-
jatia. Odmenou boli veselé a zabávajúce sa

deti, ktorým spríjemnili prázdniny.  Členom
Streleckého klubu patrí vďaka tiež  za sta-
rostlivosť  o prostredie, kde sa podujatie
uskutočňuje. Neraz to vyžaduje veľkú
námahu aj preto, že nie každý si sem príde
oddýchnuť. Nájdu sa takí jedinci, ktorí  zni-
čia to, čo iní s takou námahou a vo svojom
voľnom čase budujú pre ostatných.

Ing. Tatiana Blažková

Podarí sa hasičkám
zopakovať úspech? 

9. júna sa na ihrisku TJ Cerová uskutoč-
nilo Okresné kolo previerky pripravenosti
dobrovoľných hasičských zborov (DHZ)
v okrese Senica. Súťažilo sa v disciplínach:
štafetový beh 8x50 metrov (cik - cak), po-
žiarny útok s vodou (hurá systém), odborno
- teoretická príprava a pretek jednotlivca.

Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev v kate-
górii muži a 6 v kategórii ženy. Zvíťazili tí
najlepší a tí, ktorí tu boli prvýkrát aj druhý-
krát, zbierali skúsenosti a odchádzali s myš-
lienkou, že na budúci rok budú bojovať
o víťazstvo práve oni. 

V kategórii muži milo prekvapili a vyhra-
li muži z DHZ Moravský Svätý Ján so
súčtom časov 96,96 a v kategórii ženy opäť
zabodovali Seničanky so súčtom časov
115,37. 

DHZ Senica má dve mužské družstvá,
muži Senica 1 sú vlastne dorastenci a muži
Senica  2 sú pôvodní muži  Senica
1. Umiestnili sa na peknom 3. mieste
a muži  Senica 2 neboli vo forme, nakoľko
mali v požiarnom útoku dve nedokončené
disciplíny.

V senickom družstve žien došlo
k veľkým zmenám. Niektoré ženy odišli za
prácou do zahraničia, a tak sa museli nájsť
nové talenty. Z pôvodného zloženia druž-
stva žien zostali iba Mgr. Miriama Kĺčová,
Ing. Janka Buksárová, Marcela Černáková
a Simona Vaculová. Toto družstvo doplnili
mladé ženy, a to Michaela Šimková, Domi-
nika Skalová, Veronika Vrbovská, Jana Gal-
číková a Veronika Drinková. Ženy boli už
druhý rok bez trénera a po okresnom kole
v Cerovej sa ich ujal Ľubomír Žák a Peter
Kovačovský.

Víťazné družstvá okresných kôl repre-
zentovali okres Senica aj v Jelke, okres
Galanta na krajskej súťaži DHZ  30. júna.
Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok
s vodou a štafetový beh 8 x 50 m. V obid-
voch disciplínach boli dva pokusy. Ženy
DHZ Senica v prvom požiarnom útoku
dosiahli pekný čas 26,02, no druhý sa im už
nevydaril a výsledný čas bol 33,99. Výsled-
ný čas  1. pokusu štafetového behu 8 x
50 m bol 92,13 + 5 trestných sekúnd za zlé
odovzdanie prúdnice a druhý bol 93,42,
ktorý sa im zaratával do celkového súčtu
časov. Do výsledného poradia sa započíta-
val lepší čas, a tak súčet časov bol 119,44.
V ich skúsenostiach, ktoré získavajú počas
tréningov a súťaží to nebol najlepší čas, pre-
tože týždeň pred krajským kolom sa zúčast-
nili v rámci tréningu mimo poradia na
okresnom kole, ktoré organizoval okres
Skalica v obci Vrádište a tam dosiahli
výsledný čas 113,18 čas v požiarnom útoku
24,85 a v štafete 88,33.

Trojnásobné majsterky Slovenska už
majú nejaké zručnosti a skúsenosti, no
napriek tomu, v Jelke u niektorých prevlá-
dal stres a nervozita. Po sčítaní všetkých
časov výsledný čas žien z DHZ Senica
postačoval na víťazstvo a postup na maj-
strovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať
dňa 4. augusta v Pruskom okres Ilava. Za
nimi na 2. mieste skončila Kyselica okres
Dunajská Streda s výsledným časom
124,69 a na 3. mieste Špačince okres Trna-
va s časom 125,12. Budeme našim hasič-
kám držať palce, aby na im na majstrov-
stvách Slovenska v Pruskom darilo. 

Ing. Jarmila Drinková
predsedníčka  DHZ Senica

Ochrana pred požiarmi
očami detí  

V Dome kultúry  bola výstava kresieb
detí s hasičskou problematikou, ktorú si
v priebehu dvoch týždňov prišli pozrieť nie-
len deti, rodičia a učitelia zo Senice,  ale aj
z celého okresu. Dňa 26. júna boli v oce-
nené víťazné práce za súťaž v kreslení
a maľovaní o požiarnej ochrane.

Do súťaže sa zapojilo cca 400 detí.
Výber bol veľmi ťažký, veď medzi toľkými
prácami bolo veľmi veľa zaujímavých
a pekných prác.  Komisia vybrala z každej
vekovej kategórie 5 kresieb za Okresný
výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Senici a 5 za Dobrovoľný hasičský zbor
Senica. Vzhľadom na to, že v druhej veko-
vej kategórii bolo kresieb najviac, tak komi-
sia sa rozhodla oceniť 6 prác. Celkovo bolo
ocenených 45 prác.
Ceny boli odovzdané v štyroch vekových
kategóriách
I. kategória - deti materských škôl
II. kategória - deti vo veku od 6 - 10 rokov
III. kategória - deti vo veku 10 -15 rokov
IV. kategória - deti ZUŠ

Osobitné ceny získali tri kolektívne
práce. Ceny deťom prišli odovzdať prezi-
dent DPO SR JUDr. Jozef Minárik, za OR
HaZZ v Senici Ing. Štefan Ovečka, za komi-
siu mládeže OV DPO Senica Ivan Linder,
Marta Hurbanisová a Lenka Čmaradová, za
DHZ Senica Ing. Jarmila Drinková, za MsÚ
v Senici Mgr. Ľubica Lesayová, za ZUŠ
v Senici Štefan Orth.

Ďakujeme všetkým deťom a školám,
ktoré sa zúčastnili súťaže v kreslení a maľo-
vaní s tematikou  požiarnej ochrany
a pevne veríme, že v tejto činnosti budú
naďalej pokračovať aj v budúcom roku.
Úprimne ďakujeme aj všetkým učiteľom,
ktorí deti v tejto práci viedli a vytvorili im
podmienky.
Tešíme sa na vaše výtvarné práce aj v roku
2008.         Ing. Jarmila Drinková

predsedníčka  DHZ Senica
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Poznáte ulice vo svojom
meste? 
Mesto  Senica vydalo Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN), ktorým sa určujú
a menia názvy ulíc a iných verejných pri-
estranstiev v Senici. VZN  bolo schválené
dňa 21.6.2007 na 5. riadnom zasadaní
uznesením Mestského zastupiteľstva
v Senici č. 5/07-I.

Čl. 1
Názvy ulíc a iných verejných priestran-

stiev sa určujú s prihliadnutím na históriu
mesta, na významné nežijúce osobnosti,
na veci a pod. Neprípustné sú názvy  po
žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné,
urážajúce mravnosť, náboženské alebo
národnostné cítenie, jazykovo nesprávne
a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu
mesta.

Čl. 2
Názvy ulice alebo iného verejného pri-

estranstva určuje, alebo mení mesto na
podnet skupiny obyvateľov mesta, poslan-
cov mestského zastupiteľstva alebo primá-
tora mesta, alebo z dôvodov, že v meste
vzniká v dôsledku výstavby nová ulica
alebo verejné priestranstvo a táto nemá
určený názov.

Čl. 3
Určenie názvu ulice alebo iného verej-

ného priestranstva posúdi Komisia pre
vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske
záležitosti pri MsZ  v Senici a odporučí
MsZ schváliť názov s prihliadnutím na
všetky okolnosti predkladaného návrhu.

Čl. 4
Názvy ulíc a verejných priestranstiev na

území mesta Senica sú určené nasledovne:
Agátová
Astrová
Bažantnica
Bernolákova
Bottova
Brestové
Brezová
Čáčovská cesta
Čerešňová
Dolné Suroviny
Dlhá
Dr. I. Horvátha
Fajnorova
Gen. L. Svobodu
Horné Suroviny
Hlbocká cesta
Hollého 
Hurbanova
Hviezdoslavova
J. Kráľa
J. Mudrocha
Jabloňová
Jána Bežu
Jána Jonáša
Jána Náhlika
Jasmínová
Jozefa Závodského
Juraja Fándlyho
Kalinčiakova
Kalinová
Kaplinská
Kolónia
Komenského
Košútovec

Krátka
Kvetná
L. Novomeského
Ľudovíta Vaníčka
Lipová
Martina Braxatorisa
M. Nešpora
Moyzesova
Muškátová
Námestie oslobodenia 
Okružná
Olivová
Orgovánová
Palárikova
Priemyselná
Robotnícka
Rovenská
Ružová
S. Jurkoviča
Sadová
Sládkovičova
Smreková
SNP
Sotinská
Stromová
Školská
Štefana Pilárika
Štefánikova
Štúrova
Tehelná
Topoľová
Továrenská
V. Paulínyho-Tótha
Vajanského
Záhradná
Železničná

Časti  mesta : 
Čáčov
Kunov
Senica
Sotina

Čl. 5
Označenie ulíc a iných verejných

priestranstiev názvami zabezpečuje
mesto na vlastné náklady.

Čl. 6
VZN  schválené uzn. č. 18/05-N na

riadnom zasadaní konanom dňa 21. júna
2007.  Týmto VZN sa zároveň dňom účin-
nosti VZN ruší VZN o určovaní názvu ulíc
a iných verejných priestranstiev v schvále-
nom uzn. MsZ č. 18/05-N na 16. riadnom
zas. MsZ,   konanom dňa 8.9.2005.

Viete, že ....
... v roku 1991 MsZ Senica uznesením

z 12.12.1991 schválilo zmenu názvu ulice
P. Jilemnického na Štefánikovu a zmenu
názvu parku Park V. I. Lenina na Mestský
park? 

.... v roku 1992 došlo k pomenovaniu
ulíc na sídlisku  Sotina na ulice:
S. Jurkoviča,   L. Novomeského,  J. Mudro-
cha, Gen. L. Svobodu, Sotinská?

... v roku 1992 došlo k premenovaniu
týchto ulíc v meste:
Fučíková ulica na Bernolákova 
Zápotockého ulica na Brezová
Sovietskej armády na Dlhá 
Švermova ulica na Dr. I. Horvátha
Pionierska ulica na Fajnorova
sídl. K.Gottwalda na Palárikova a Kalinčiakova

štvrť J. Dimitrova na Kolónia
Pugačevská na Moyzesova
M. Čulena na Ružová 
kpt. Nálepku na V. Paulínyho -Tótha
marš. Malinovského na Vajanského? 

... na sídlisku IBV Záhrady došlo v roku
1982 k pomenovaniu nových 15 ulíc:
Agátová, Astrová, Jabloňová, Jasmínová,
Kaplinská, Kalinová, Kvetná, Lipová, Muš-
kátová, Olivová, Orgovánová, Smreková,
Stromová, Topoľová a Záhradná? 

...v roku 2005 MsZ na svojom zasad-
nutí 8.9.2005 uznesením č. 18/05/N
schválilo názvy nových ulíc na:
IBV Nová Sotina: Jozefa Závodského,
Štefana Pilárika, Juraja Fándlyho, Jána
Náhlika, Jána Bežu?
IBV Juh: Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxa-
torisa, Jána Jonáša, Čerešňová? NNS

Slovenská ľudová pomoc
Iste ste si všimli na námestí v Senici

dievčatá pýtajúce od okoloidúcich príspe-
vok na detskú onkológiu. 

Už v minulosti sme pátrali po organizá-
cii, ktorá zbierku vykonáva. Najprv to bola
nezisková organizácia Slovenská ľudová
pomoc, ktorá zanikla a vniklo rovnomerné
občianske združenie. Podobné zbierky
vykonávalo toto združenie aj v Považskej
Bystrici a práve tu vznikli pochybnosti
o účele zbierky, ktoré vyvolávalo napríklad
aj to, že dievčatá peniaze dávali do vrecka
a nie do zapečatenej pokladničky, ako to
robia dobrovoľníci pre Deň narcisov.
Teraz síce ponúkajú pohľadnicu, na ktorej
je cena 20 Sk, ale mnohí dávajú i viac. 

Ale vráťme sa k občianskemu zduženiu
Slovenská ľudová pomoc, ktoré má v sta-
novách za cieľ poskytovanie sociálnej
a humanitárnej starostlivosti, podporu
a pomoc osobám s onkologickými choro-
bami, cukrovkou a drogovo závislým. Ďalej
poskytuje poradenské služby  a zaoberá  sa
na ochranou životného prostredia so zame-
raním na ochranu zdravia obyvateľstva. Tu
by sa hodilo poznamenať, prečo teda žia-
dajú príspevok na detskú onkológiu...

Dôležitá je však informácia, ktorú sme
našli na internete: každý z nás sa totiž
môže uchádzať o pomoc, resp. finančnú
podporu u tejto organizácie. Citujeme:
Stačí ručne napísať žiadosť o pomoc na
konkrétny účel. Priložte potvrdenie od
lekára a kópie potvrdeniek, napr. od
kúpy liekov, parochne, dopravy, ubytova-
nia, atď. Nezabudnite uviesť svoju pres-
nú adresu, celé meno a priezvisko. Po
prehodnotení vašej žiadosti obdržíte
finančnú pomoc formou poštovej pou-
kážky do vlastných rúk. 

Takže ak máte v rodine človeka choré-
ho na onkologické ochorenie, diabetes
alebo drogovo závislého môžete požiadať
o pomoc na adrese: Slovenská ľudová
pomoc, Ulica Generála Svobodu
č. 1069/4 Partizánske.

Aj Seničania sa podieľajú na zbierke
a táto pomoc nie je územne limitovaná. Ak
vám SĽP pomôže, iste jej nezabudnete
poďakovať aj na stránkach Našej Senice.

RNDr. Ľubica Krištofová
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚL 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Sedgwick, M.: Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnoty Arkus
3. Féret-Fleury, Ch.: Za každú cenu Arkus
4. Manfredi, M.: Alexander Veľký Slovart
5. Černík, M.: Rozprávky o kohútikovi a sliepočke Buvik
6. Mečíř, A.: Veselé bludiská Arkus
7. Pol, A.-M.: Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
8. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus
9. Lechleitner, N.: Úsměvy pro duš Vyšehrad

10. Jacq, Ch..: Starobylý Egypt deň po dni Remedium
11. Susannová, J.: Raz nestačí Regent
12. Bergmann, F.: Štěstí pro každý den Vyšehrad

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

Novinka vydavateľstva Arkus:

Pol, Anne - Marie: Moja voľba
2. diel úspešnej série Tancuj! o budúcej baletke Nine.
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Na Ninu sa valí hotová katastrofa! Jej otec si našiel prácu v cudzine a chce, aby tam jeho
dcéra odišla spolu s ním. Nina však o tom nechce ani počuť! Je veľmi spokojná v taneč-
nej škole Camargo, kde môže pretancovať celý deň a tráviť čas s kamarátkami, ktoré majú
rovnaké záľuby ako ona. Nina je pevne odhodlaná brániť svoj sen. Bude to však stačiť na
to, aby jej otec zmenil názor?
Tvrdá väzba, 128 strán, cena: 189 Sk. 

Praktické rady
pre dievčatá 
(ktoré sa chystajú do zahrani-
čia za prácou)

Pred odchodom:

- Starostlivo si over ponuku práce v zahra-
ničí. Medzi inzerátmi, ktoré ponúkajú
prácu, sú ponuky dôveryhodné, ale aj
zámerne nejasné. Nauč sa ich rozlišovať.
- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú
zmluvu. Informuj sa o svojom pracovnom
povolení a o svojom pobyte v zahraničí si
over všetky dostupné údaje. Šetrenie
v tomto prípade sa ti môže neskôr vypo-
mstiť.
- Nechaj rodičom alebo dobrým priateľom
presnú adresu plánovaného pobytu a čo
najviac informácií o svojom budúcom
zamestnávateľovi.
- Napíš si telefónne číslo a adresu sloven-
ského veľvyslanectva v krajine, do ktorej
odchádzaš.
- Nechaj doma rodičom alebo priateľom
fotokópiu cestovného pasu a svoju aktuál-
nu fotografiu.
- Založ si kompletné cestovné poistenie,
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti
úrazu a onemocneniu. Pred cestou absol-
vuj lekársku prehliadku a navštív zubného
lekára.
- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi,
ako často sa s nimi budeš kontaktovať.
- Zober si aspoň toľko finančných prostri-
edkov, aby si mohla uhradiť prípadnú
cestu domov. Výhodná je aj predplatená
telefónna karta.
V priebehu pobytu:
- Nikdy nikomu a za žiadnych okolností
neodovzdávaj svoj pas. Ani pri práci
„načierno“ zamestnávateľ nepotrebuje
tvoj pas.
- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa obráť
na políciu alebo slovenské veľvyslanectvo.
- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na agen-
túru alebo na osobu, ktorá ti prácu sprost-
redkovala.
- Počas celého pobytu neprijímaj od
zamestnávateľa žiadne dary ani pôžičky.
Nikomu sa nezaväzuj.
- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi
podľa vášho dohovoru.
- V prípade potreby neváhaj kontaktovať
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu.

Tragickejšie následky
Vývoj dopravnej nehodovosti na teritó-

riu Okresného riaditeľstva Policajného
zboru (OR PZ) v Senici za I. polrok 2007
možno síce hodnotiť ako stabilizovaný,
keďže nedošlo k výraznému nárastu, ani
poklesu počtu dopravných nehôd. Násled-
ky dopravných nehôd sú však tragickejšie
ako minulý rok. Čo sa týka alkoholu za
volantom vývoj je veľmi nepriaznivý.
V porovnaní s I. polrokom 2006 vzrástol
počet dopravných nehôd, pri ktorých bol
u vodiča zistený alkohol o 18 prípadov (cel-
kovo bolo zaznamenaných 38 takýchto
nehôd). 

Štatistiky hovoria, že policajti šetrili v I. pol-
roku tohto roku 514 dopravných nehôd, pri
ktorých bolo 9 osôb usmrtených (nárast o 8
osôb), 13 ťažko zranených a 104 ľahko zra-
nených. Najčastejšou príčinou dopravných
nehôd bolo porušenie základných povin-
ností vodiča (192 DN) a neprimeraný
spôsob jazdy (125 DN). Vzrástol počet
nehôd, ktoré sa stali v obci a klesol počet
tých mimo obce. Počet nehôd kulminoval
v strede týždňa (streda a štvrtok).

Letná turistická sezóna je v plnom prúde,
čo znamená väčší počet áut na cestách, ale
aj cyklistov a chodcov. Vzhľadom k tomu
polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej
premávky k zvýšenej opatrnosti a ohľadu-
plnosti na cestách.                

OR PZ Senica 

Pri vode pozor na 
zlodejov

V súčasných vysokých teplotách je
mimoriadne príjemné schladiť sa na kúpa-
lisku alebo pri jazere, či priehrade. Bohu-
žiaľ, nie každý sem ide s takýmto úmyslom.
Veľký počet ľudí na kúpaliskách a pri vod-
ných plochách je veľkým lákadlom aj pre
„dlhoprstých“. Nedajme preto šancu zlode-
jom a pokúsme sa minimalizovať možnosť
toho, že nás okradnú. Zlodeji často využí-
vajú nepozornosť majiteľov, ktorí si
nechajú na deke rozložené svoje veci,
kabelky, peňaženky, doklady bez dozoru.
Zohnúť sa po veci rozložené na deke trvá
pár sekúnd a nikto si to nemusí ani všimnúť.
Podstatne dlhšie potom trvá vybavovanie
nových dokladov. Polícia preto odporúča
nenosiť so sebou veľkú finančnú hotovosť,
resp. cenné veci, ak nemáte zabezpečené,
že vám veci niekto postráži. V prípade, ak
máte so sebou hodnotnejšie veci, doklady,

finančnú hotovosť, nikdy ich nenechávajte
nestrážené. Nespoliehajte sa na to, že
z vody vidíte na svoje veci. 

OR PZ Senica 

Peši pre abstinenciu
Chodec Tóno, ako nazývajú Antona

Michalíka, sa po roku opäť zastavil na svo-
jej ceste v Senici. Náš fotoaparát ho zachy-
til v Senici 17. júla. 

Anton Michalík od 1. júna 2007 ide
peši z Prešova celým Slovenskom, aby bol
príkladom pre tých, ktorí nezvládajú boj
s alkoholizmom. Tóno abstinuje od 15.
januára 2006  a svojím putovaním chce
upozorniť  na všetky nebezpečenstvá
závislostí. Rád by dosiahol, aby sa už na
základných školách prednášalo o škodli-
vosti alkoholu a drog, aby bolo menej
nešťastných rodín a detí, ktoré trpia v rodi-
ne so závislým človekom.  Tóno si dnes
uvedomuje čo stratil, ako prišiel o rodinu
a prečo sa stal bezdomovcom. Momentál-
ne ako abstinujúci alkoholik našiel svoje
miesto v charite. Snaží sa  pomôcť druhým
tak, ako tiež jemu  pomohli, keď už vlast-
nými silami nedokázal zvládnuť svoj pro-
blém.  K. Vrlová



Turisti opäť v Malých
Karpatoch 

Klub slovenských turistov (KST) Senica
v spolupráci s Regionálnou radou  KST
zorganizoval v dňoch 22. - 24. júna 47. roč-
ník Regionálneho zrazu turistov v Malých
Karpatoch. Turistická akcia sa konala
v okolí  Chaty SNP na Rozbehoch.

Jednotlivé trasy boli  dobre značené,
turisti si preto mohli vybrať z viacerých
možností. Na štarte boli pripravené  orien-
tačné tabule a mapy. Predchádzajúce daž-
ďové a búrkové dni odradili časť turistov,
a tak sa nás zišlo v Malých Karpatoch iba
49. Počasie sa „umúdrilo“ a v sobotu  23.
júna bol krásny deň. Prišli turisti z Holíča,
Kútov, Sobotišťa, Čárov, Jablonice, Trenčí-
na, naši zo Senice, ba i z Prahy. A dokonca
štyria turisti z Budapešti, ktorí obchádzali
naše malokarpatské hrady a pri ich ceste na
Korlátko sme ich nasmerovali na našu trasu.
Posedeli sme s nimi na terase pri  chate
a boli nadšení atmosférou.

Pri chate je vybudované pekné ohnisko
na opekanie a detské ihrisko s hojdačkami,
preliezačkami, aj deti si prišli po túre na
svoje. Všetci, ktorí prišli, boli spokojní.

PhDr. Alžbeta Šnittová, 
KST Senica

Časť účastníkov Regionálneho zrazu turistov. 

Pred chatou vyrástlo nové ohnisko.  

Seničania na turnaji
v rakúskom Welsi   

V dňoch 8. - 14. júla sa dva tímy Futba-
lového klubu Senica zúčastnili na veľmi
kvalitne obsadenom turnaji Upper Austria
Cup v rakúskom meste Wels. Na podujatí
štartovali družstvá z celého sveta - Brazílie,
Peru, Egypta, USA, Grécka, Talianska, Špa-
nielska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska,
Maďarska, Srbska, Bosny a Hercegoviny
a ďalších krajín. Hralo sa v deviatich kate-
góriách, ročníky od 1990 do 1998, pričom
v každej kategórii štartovalo desať druž-

stiev, rozdelených do dvoch skupín. FK
Senica na turnaji reprezentovali starší žiaci
(roč. 1992), ktorí v uplynulej sezóne vybo-
jovali historický postup do najvyššej žiackej
súťaže a prípravka (roč. 1997).

Starší žiaci, ktorých na turnaji viedol Vla-
dimír Včelka, mali určite vyššie ambície vo
svojej skupine, ako nakoniec dosiahli.
Hneď vo svojom prvom vystúpení podľahli
výborným Egypťanom vysoko 8:0, no
mohli presvedčiť, ako sa hrá moderný rých-
ly a technický futbal. Bola to poriadna lek-
cia a zistili, že z futbalu sa musia ešte veľmi
veľa učiť. V ten istý deň odohrali aj zápas
proti Rumunom, a tiež sa im nedarilo, keď
prehrali 1:5. Tretí zápas odohrali proti
domácim Rakúšanom a poľahky zvíťazili
6:1. V poslednom vystúpení v skupine remi-
zovali 3:3 s tímom z Bosny a Hercegoviny
a v tabuľke sa umiestnili na štvrtom
mieste.

Zverenci trénera Jozefa Joniaka - prí-
pravka, si vo svojej kategórii viedli dobre.
V prvých dvoch vystúpeniach porazili svo-
jich rakúskych súperov a turnaj odštartovali
výborne. Potom prišlo zaváhanie s kvalit-
ným srbským celkom a prehra 1:2. Vo štvr-
tom zápase však opäť naplno bodovali,
keď porazili chlapcov z Peru 2:1 a tešili sa
z postupu. Nemilá správa však vo večer-
ných hodinách prišla z direktoriátu turnaja,
ktorý mladé senické nádeje umiestnil
v tabuľke až na tretie miesto. V tabuľke
totiž mali tri družstvá zhodne 9 bodov
a všetci čakali, že sa bude ako vždy robiť
minitabuľka a v tej boli Seničania najlepší.
Lenže na veľké prekvapenie sa ako prvý
ukazovateľ bralo skóre a to mali o jeden
gól horšie ako domáci Rakúšania. Napriek
veľkým protestom sa tak musela prípravka,
rovnako ako ich starší kolegovia, s turnajom
rozlúčiť.

Pre obidve družstvá to však určite bola
veľmi cenná medzinárodná skúsenosť,
ktorú môžu mladí futbalisti využiť vo svo-
jom ďalšom raste.
Výsledky:
Starší žiaci
FK Senica - Al Ahly Sport Club (Egypt) 0 : 8
(0:3)
FK Senica - Viorel Moldovan (Rumunsko)
1:5 (0:3), gól: Kučera
FK Senica - SV Gmunden (Rakúsko) 6 : 1
(5:0), góly: Kučera a Salvet po 2, Ravas,
Tipan
FK Senica - FK Gracanica (Bosna a Herc.)
3:3 (1:2), góly: Kučera 2, Daniel.
Poradie:
1. Al Ahly Sport Club - 12 b., 2. FK Gracani-
ca - 7 b., 3. Viorel Moldovan - 6 b., 4. FK
Senica - 4 b., 5. SV Gmunden – 0 b.
Prípravka
FK Senica - Ried (Rakúsko)
5:1 (2:0), góly: Krč 3, Včelka, Adamec
FK Senica - WSC Hertha (Rakúsko)
3:0 (1:0), góly: Krč 2, Včelka
FK Senica - FK Winner (Srbsko)
1:2 (0:2), gól: Včelka
FK Senica - Cantolao (Peru)
2:1 (1:1), góly: Krč (11m), Štefek
Poradie:
1. FK Winner - 9 b. (24:2), 2. WSC Hertha -
9 b. (14:6), 3. FK Senica - 9 b. (11:4), 4. Can-
tolao - 3 b, 5. Ried - 0 b. Ivan Tobiáš

Senická olympiáda  
V dňoch 26. a 27. júna sa v Seni-
ci  konala Senická školská špor-
tová olympiáda, ktorú organizo-

vali Mesto Senica, Spoločný školský úrad,
Centrum voľného času Stonožka, Komisia
pre šport  pri MsZ   a Komisia pre preven-
ciu kriminality a iných protispoločenských
činností pri MsZ (bližšie aj v článku Čo rie-
šili komisie). 
Na zimnom štadióne boli žiaci 4 základ-
ných škôl svedkami pôsobivého ceremoni-
álu otvorenia Senickej olympiády so všet-
kým, čo k nej  patrí. Grécke bohyne, olym-
pijský oheň, sľub športovcov  i rozhodcov.
Žiaci 4 základných  škôl sa  v čestných
súbojoch usilovali o získanie víťazných
vavrínov v desiatich disciplínach. Športové
zápolenie sa nieslo v duchu fair-play a pri-
nieslo všetkým zúčastneným mnoho zážit-
kov. Pri odovzdávaní medailí víťazom (na
foto) sa z tribún ozýval  potlesk ich spolu-
žiakov. Krásny záver školského roka v Seni-
ci.  Text a foto bar 
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Obzretie sa za
Záhoráckym maratónom 

Tohtoročný maratónsky dvojpretek pre-
behol tradične. Toto významné športové
podujatie Záhoria sa dočká na budúci rok
20., resp. 5. reprízy. V júni konaný 19. roč-
ník bol však perlou v historickom zázname
ZM ako aj všetky predchádzajúce ročníky
i tie, čo budú nasledovať. A okrúhle jubileá
našej modernej civilizácie sú len dôsled-
kom používania desiatkovej číselnej sústa-
vy! Lenže zdôrazňovanie okrúhlych jubileí
je nepotlačiteľný ľudský sklon, a preto som
ochotne prijal výzvu spísať niekoľko pozná-
mok k tomuto a k predchádzajúcim roční-
kom ZM z pohľadu pretekára z ďalekej
cudziny, ktorý zostal tomuto preteku už 10
rokov verný...

Áno, tento 19. ročník bol mojím osob-
ným okrúhlym jubileom! Keď som sa v roku
1996 po dlhšej dobe stretol so Štefanom
Orthom, technickým riaditeľom ZM, vypro-
vokoval ma tento známy senický nadšenec
pre umenie (profesionál) a šport (amatér):
„Edo, na budúci rok sa staneš ex-mužom.
Nože, príď na náš maratón, budeš mať
šancu ako čerstvý päťdesiatnik dosiahnuť
vo svojej kategórii muži 50-59 dobré
umiestnenie“. A ja som sa nechal okamžite
zlákať! V roku svojich abrahámovín (1997)
som sprísnil svoj životný režim, upravil stra-
vovacie návyky a utužil bežecký tréning.
Veru, muži po päťdesiatke, hlavne tí, ktorí
sa nechystajú na Záhorácky maratón, spra-
vidla spohodlnejú, zabúdajú postupne na
zdravé životné zásady svojej mladosti
a - rýchlo starnú telesne i duševne. 9. ročník
ZM v júni 1997 bol vtedy mojím prvým
maratónom po desaťročnej prestávke,
a nikdy som neoľutoval, že som sa vtedy
dal Štefanom zlákať. Naopak, ZM som
zostal verný a táto netuctová láska nehr-
dzavie!

Vtedy, v roku 1997, sme (i manželka
Tilka, Zvolenčanka, a naši priatelia z bežec-
kého klubu Laufgemeinschaft Nürnberg)
boli pri prvej účasti na ZM okúzlení - príro-
dou Záhoria, činorodým duchom milého
mestečka Senice a atmosférou Záhorácke-
ho maratónu, v okolí štartu/cieľa i na trati,
i Šaštínskou bazilikou (vrátane kŕdľa hús,
ktorý nás neďaleko otočky „s gustom"
napádal) a povzbudzovaním obyvateľov
Šaštína-Stráží. A pri ďalších návštevách
Senice, teda pri účastiach na nasledujúcich
ročníkoch ZM sme porovnávali: Senica sa

rozrastala do krásy a stala sa moderným
európskym mestom, ktoré svojou architek-
túrou a službami už nezaostáva za inými
európskymi mestami (ako ešte 1997).
A organizácia ZM sa z roka na rok zlepšo-
vala, ale pritom, čo rád vyzdvihujem,
nestratila nič zo svojej útulnej, typicky
záhoráckej atmosféry.

Takže na ďalší, okrúhlo-jubilejný ročník
Záhoráckeho maratónu prídeme s manžel-
kou zase radi a už teraz sa naň tešíme.
A nakoniec som rád, že moje osobné jubi-
leum prišlo o rok skôr. Na budúci rok sa
pretekári pri oslavách asi už k slovu nedo-
stanú (ale o to lepšie sa pripravia a pobe-
žia). 20. ročník ZM a 5. ročník ZPM sa
bude iste tešiť veľkej pozornosti verejnosti
a dočká sa mnohých oslavných hodnotení,
ktoré si veru zaslúži. I tomuto ročníku pre-
teku prejavili na štarte svoje uznanie nieko-
ľkí významní verejní činitelia na čele s pri-
mátorom mesta RNDr. Ľubomírom Paríz-
kom. Nabudúce ich bude asi ešte viac.
A tak prajem organizačnému a výkonnému
tímu miest Senica a Šaštín-Stráže, na čele
s riaditeľom preteku MUDr. J. Krajčovičom,
technickým riaditeľom Štefanom Orthom
a neúnavnou organizátorkou E. Mášikovou
veľa zdravia a dobrej nálady do ďalších
rokov ZM i ich osobného života. V dnešnej
spoločnosti, kde sa výkon meria peniazmi,
a bez peňazí vraj niet výkonu, je to, čo
dávajú spoločnosti vytrvalí a nadšení špor-
toví organizátori Senice a Šaštína-Stráží,
úžasný, nedocenený dar. Veľa zdaru a do
videnia na jubilejnom Záhoráckom marató-
ne a Záhoráckom polmaratóne, milí Záho-
ráci! Ing. Eduard Hobst, Ph.D.

Nürnberg (Bavorsko)

Na priehrade bolo veselo 
V sobotu 30. júna  otvorili Rekreačné

služby mesta Senica (RSMS)  turistickú
sezónu na Kunovskej  priehrade. Hoci  prí-
chod  turistov a vyťaženie ubytovacích kapa-
cít sa vo zvýšenej miere začalo už začiatkom
júna, oficiálne otvorenie sezóny bolo naplá-
nované na začiatok prázdnin, aby si deti
i rodičia mohli zábavným popoludním začať
užívať voľných, spoločne strávených chvíľ.

Sobotňajšie počasie síce neponúkalo
možnosť slnenia a kúpania sa, ale podľa
počtu návštevníkov to nikomu nechýbalo,
veď možností na zábavu a vyžitie sa bolo
dosť. Spoluorganizátor podujatia Mesto
Senica odštartovalo o 13. hod. na futbalo-
vom  štadióne v Senici presun cyklistov, in-
line korčuliarov a chodcov po cyklotrase až
na Kunovskú priehradu. Zúčastnení sa po
ceste mohli zabaviť na prekonávaní jedno-
duchých disciplín. Deťom bolo rozdaných

pripravených 200 tričiek, a to dokazuje, že
účasť bola naozaj veľká.

Na priehrade sa až do večerných hodín
deti zabávali na skákacom hrade, obrej šmý-
kačke, rodeo býkovi a zúčastniť sa  mohli
hier a súťaží, ktoré zorganizovalo občianske
združenie  BOJA. Veľká účasť bola
i v dvoch hlavných súťažiach podujatia. Na
výtvarnej súťaži sa zúčastnilo 55 detí. V plá-
žovom volejbale súťažilo 32 juniorov
a dospelých. V kultúrnom programe
návštevníkov zabávali deti z CVČ Stonožka
a vo svojom vystúpení zapojil kúzelník pri-
zerajúce sa deti do víru kúziel a mágie. Celý
kultúrny program bol uzavretý country
zábavou a letná turistická sezóna bola
odštartovaná. Poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí prispeli vecnými i finanč-
nými darmi a napomohli tak k zorganizova-
niu  tohto podujatia. 

Záujemcov o strávenie voľných chvíľ na
Kunove je dosť, ubytovacie kapacity sú
z väčšej časti prázdnin vyťažené. Veľký záu-
jem je o rodinné dovolenky, detské tábory,
sústredenia športovcov a na priehradu prídu
prázdninovať i hendikepované deti a deti zo
sociálne slabších rodín. Okrem možnosti
slnenia, kúpania a rybolovu ponúkajú RSMS
i možnosť požičiavania lodiek a vodných
šľapadiel a v športovom areáli minigolf,
tenis, volejbal, obrie šachy, ruské kolky.
Lodenica a športový areál je otvorený
denne v čase od 10. do 20.hod. Na mož-
nosti ubytovania sa záujemcovia môžu
informovať na tel.č.: 034/651 2012 alebo
0907 266 428.

Ing. Lenka Majchráková
RSMS

Star centrum na sídlisku
Na sídlisku Sotina bolo 1. júla za veľké-

ho záujmu verejnosti otvorené Star cent-
rum, patriace do ERS Holdingu.  Pásku
nových obchodných priestorov prestrihli
primátor Senice Ľubomír Parízek a šéf ERS
Holdingu Roman Ruhig. Priestory nieko-
ľko rokov chátrali a teraz už slúžia obča-
nom najväčšieho sídliska v Senici.  

Obchodné centrum má poskytovať
možnosť nákupov pod jednou strechou
nielen pre obyvateľov sídliska Sotina, ale
zámerom je vytvoriť priestor, ktorý sa
stane prirodzenou a prvou voľbou pre
rodinné nákupy a príjemne strávený
voľný čas. 

Prvou prevádzkou, ktorá 1. júla otvára-
la svoje dvere návštevníkom bola predajňa
spotrebnej elektroniky. K nej postupne pri-
budnú    ďalšie obchodné prevádzky, pre-
tože objekt poskytuje spolu 3124 m2 plo-
chy na prenájom.  bar



11

in
fo

 k
út

ik

Naša Senica 7/2007

11

Blahoželáme jubilantom
V auguste 2007 oslávia:
80 rokov Ján Škvorák, Alojz Juríček, Paula Kopponová, Michal
Chovanec a Vlasta Maradíková.
85 rokov Alžbeta Sopóca a Jozef Hrabovský.
90 rokov Ján Dubinák, Anna Rechtorisová a Ján Macek.
92 rokov Rozália Theberyová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Branislav Kamenistý a Petra Jochová 
Alexander Šimek a Veronika Šipkovská
Marcel Fiala a Ing. Renáta Valentová
Miloš Malárik a Veronika Schickhoferová
Jozef Dudáš a Jana Suchánková
Ing. Ján Gbelec a Barbora Filagová
Rastislav Horvát a Miroslava Huťová
Michal Daniel a Zuzana Gregoričková
Štefan Zajíček a Ingrid Winterová
Vladimír Kružík a Mgr. Katarína Novotníčková
Roman Rehák a Hana Jelínková
Marian Repta a Miroslava Ivácková

Narodili sa
Sabina Skýpalová 2. 6. 2007
Tomáš Čmarada 5. 6. 2007
Denisa Kadlečíková 6. 6. 2007
Dominik Daniel 7. 6. 2007
Silvia Bačová 8. 6. 2007
Simona Pavesková 11. 6. 2007
Nicol Reháková 11. 6. 2007
Carmen Klimková 14. 6. 2007
Ester Kaňová 15. 6. 2007
Michal Dudaš 17. 6. 2007
Tereza Karvašová 18. 6. 2007
Kamila Petráková 18. 6. 2007
Simon Daniš 19. 6. 2007
Alex Deščík 20. 6. 2007
Jakub Zíšek 20. 6. 2007
Marcel Jankovič 23. 6. 2007
Michal Gabriel 24. 6. 2007
Zuzana Poláková 25. 6. 2007
Roman Škoda 25. 6. 2007

Opustili nás
Mária Krásna, V. P. Tótha 52 7. 6. 2007
vo veku 66 rokov
Bohumír Hlavatý, Palárikova 292 8. 6. 2007
vo veku 78 rokov
Anna Filková, Štefánikova 1377 13. 6. 2007
vo veku 74 rokov
Ján Bzdúšek, Štefánikova 1377 14. 6. 2007
vo veku 81 rokov
Libuše Jankovičová, Sadová 620 14. 6. 2007
vo veku 54 rokov
Ján Lehuta, Olivová 1149 14. 6. 2007
vo veku 79 rokov
Helena Adamová, Továrenská 530 17. 6. 2007
vo veku 73 rokov
Jozef Vavrovič, Hviezdoslavova 470 19. 6. 2007
vo veku 50 rokov
Tatiana Kolényová, Robotnícka 115 20. 6. 2007
vo veku 15 rokov
Anna Kunková, Štefánikova 1377 23. 6. 2007
vo veku 84 rokov
Silvester Lysý, Kunov 44 23. 6. 2007
vo veku 57 rokov
Viktoria Ištvánová, Štefánikova 1377 24. 6. 2007
vo veku 83 rokov
Milan Andelek, Štefánikova 719 25. 6. 2007
vo veku 47 rokov
Anastázia Španková, Nám. oslobodenia 16 28. 6. 2007
vo veku 80 rokov

Chcete si rozšíriť svoje vedomosti?
V novom školskom roku 2007/2008 Mestské kultúrne stredisko

Senica pripravuje pre širokú verejnosť bohatú ponuku kurzovej čin-
nosti.  Počas dlhoročného pôsobenia MsKS využilo možnosť dopln-
kového vzdelávania touto formou množstvo občanov nášho mesta,
ale aj blízkeho okolia.

MsKS Senica určuje kurzový poplatok v takej výške, aby boli
pokryté všetky náklady spojené s kurzom, ale zároveň, aby bol popla-
tok prijateľný pre občanov. O ponúkanej kurzovej činnosti získate
bližšie informácie v MsKS Senica, tel. kontakt: 034/651 2301-2, 0905
809 766, kde sa môžete i prihlásiť.
Jazykové kurzy - desaťmesačné, 1 x do týždňa (2 vyučovacie hodiny)
v čase cca od 15.00 – 19.00 hod. (podľa dohody s lektorom),
- anglický jazyk pre začiatočníkov,
- anglický jazyk pre pokročilých I,
- anglický jazyk pre pokročilých II, III,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov,
- nemecký jazyk pre pokročilých I,
- nemecký jazyk pre pokročilých II, III,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- ruský jazyk pre začiatočníkov,
- ruský jazyk pre pokročilých.
Odborné kurzy - 1x do týždňa 2-3 vyučovacie hodiny (podľa dohody
s lektorom),
- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.
Praktické kurzy - 1x do týždňa 3 vyučovacie hodiny (podľa dohody s lektorom),
- kurz šitia,
- kurz orientálnych brušných tancov,
- spoločenský tanec pre stredoškolákov a žiakov 9. ročníkov ZŠ,
- spoločenský tanec pre dospelých.
Po ukončení ktoréhokoľvek z uvedených kurzov dostanú účastníci
kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Kurzové učebne sa nachádzajú v Dome kultúry v Senici, lektormi
kurzov sú odborní pedagogickí pracovníci v príslušnom odbore, ktorí
už niekoľko rokov spolupracujú s MsKS Senica. Anna Kaščáková

MsKS Senica

Chovatelia rokovali
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (SZCH)

Senica na výročnej schôdzi začiatkom roka bilancovala minuloročnú
činnosť. Predseda ZO SZCH Senica M. Miča privítal hostí, predsedu
OV Hodonín pána Bayera a podpredsedu OV Senica pána  Pffefra.

Správu za uplynulé obdobie predniesol Pavol  Žák. Zhrnul v nej
všetko, čo sa udialo v organizácii. Najmä výstavnícku  činnosť, kde
poďakoval členom za vzornú reprezentáciu mesta Senice na výsta-
vách miestnych, oblastných, klubových, celoštátnej v Nitre, Memori-
áli Zdenka Pichlíka v Lehniciach i v Českej republike. Viacerí členo-
via na výstavách získali ocenenia, čo je najväčším úspechom chova-
teľa. Na výročnej schôdzi odovzdali svojmu dlhoročnému členovi
pánovi Flámikovi  striebornú plaketu k jeho 85. narodeninám. Do
organizácie prijali štyroch aj  nových členov.  

Predseda ZO SZCH M. Miča pozornosť členov upriamil aj na plán
práce na tento rok 2007, v ktorom najhlavnejšou  úlohou je usporia-
danie  31. Záhoráckej výstavu, ktorá bude 17. - 19. augusta v parku pri
Záhorskej galérii. Pán Miča a oboznámil členov s výškou  dotácie
z fondu Pro Senica, ktoré použili na zakúpenie nových výstavných
klietok. Za tento príspevok organizácia chovateľov ďakuje Mestské-
mu úradu Senica.

K prioritám činnosti organizácie patrí aj udržiavanie družobných
vzťahov  so ZO ČZCH Žíreč a ZO Hodonín, s ktorými si vymieňajú
skúsenosti. MM
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na AUGUST 2007
Začiatky filmových predstavení o 21.00
hod. Predaj vstupeniek hodinu pred pred-
stavením v pokladni amfiteátra.
Premieta sa za každého počasia!

� Streda 1. august
SMRTONOSNÁ  PASCA 4.0                       
Ameriku pri oslavách Dňa nezávislosti
napadne veľmi rafinovaný útočník. Ten vyu-
žíva najmodernejšie technológie, aby napá-
chal čo najväčšie škody na americkej
infraštruktúre a priviedol krajinu do chaosu. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.              

� Piatok 3., sobota 4. a nedeľa 5. august
SHREK  TRETÍ                                             
Slovenský dabing. Za normálnych okolnos-
tí by krásni, mladí a zelení manželia Shre-
kovci po odstránení zákernej Víly Kmotrič-
ky a jej nemožného syna Krasoňa žili neru-
šene a hlavne šťastne až do smrti. Vzhľa-
dom k tomu, že sa stali protagonistami naj-
úspešnejšieho animovaného filmu všet-
kých čias, nemajú na pohodu nárok. 
Vstupné: 80 Sk, MP, 93 min.                        

� Utorok 7. a streda 8. august
FANTASTICKÁ  ŠTVORKA  A SILVER
SURFER  
Český dabing. Slávna štvorka superhrdinov
sa opäť vracia. Na scénu však prichádza
nová postava menom Silver Surfer, ktorá
prichádza na Zem ako predzvesť jej zniče-
nia. Silver Surfer je totiž intergalaktický
posol, v ktorého stopách kráča obluda
Galactus, požierajúca planéty. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 92 min.                

� Piatok 10. august
ČAS
Dievča Seh-hee a mladík Ji-woo sú milenci.
Ona však začne byť posadnutá úzkosťou
z toho, akú deštrukciu ich vášne spôsobu-
je plynutie času. Je presvedčená, že časom
jej tvár pre milenca zovšednie a on si bude
hľadať inú lásku. Aby tomu predišla, roz-
hodne sa pre plastickú operáciu.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 96 min.        

� Sobota 11. a nedeľa 12. august
HORY  MAJÚ  OČI  2                                 
Jednotka vojakov Národnej gardy má
namierené na základňu v Novom Mexiku,
kam majú v rámci rutinnej misie priviesť
vybavenie pre skupinu jadrových vedcov.
Keď však prídu na odľahlé výskumné pra-
covisko, nájdu ho celkom opustené. Zo
vzdialených hôr potom zachytia tiesňový
signál. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 90 min.   

� Utorok 21. a streda 22. august
VEĽKOFILM    
Príbeh hovorí o štyroch, nie až tak malých
sirotách. Prvú z nich vychováva kurátor
v Louvre, druhému sa podarilo utiecť
z mexických wrestlingových zápasov, tre-
tia len tak-tak prežila útok hadov v lietadle

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 27. júla 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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a štvrtý je celkom normálny príslušník X-
mutantnej komunity. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 84 min.                

� Piatok 24. august
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY                  
Tragikomédia o tom, ako si nemožno robiť
ilúzie. Hana je emancipovaná žena, psy-
chologička. Jej manžel je bez práce, žiarli
na svoju manželku, a tak si nájde mladú
priateľku, ktorá ho obdivuje. Ich pubertál-
ny syn je flustrovaný, nikto na neho nemá
čas. Eva je klientka Hany, úspešná, pekná
žena v strednom veku. Má problémy so
svojím synom a navyše sa zamiluje do jeho
kamaráta. Vo filme sa objaví veľa ďalších
postáv, ktorých príbehy sa rozvíjajú v psy-
chologickej poradni Hany. V mnohých
spoznáme samých seba. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 108 min.      

� Sobota 25. a nedeľa 26. august
VRATNÉ LAHVE 
Hlavným hrdinom filmu je Josef Tkaloun,
učiteľ na dôchodku. Je však stále plný živo-
ta, nápadov a chlapských túžob a nechce
sa zmieriť so životom dôchodcu, posedá-
vajúceho na lavičke v parku. Zamestná sa
teda vo výkupe fliaš, čo jeho žena Eliška
nesúhlasne a sarkasticky komentuje. Na
tomto malom priestore, kde sa stretávajú
fľašky s fľašami a ľudia s ľuďmi, sa z nášho
hrdinu stáva pozorovateľ tragikomických
osudov. Keď sa však sám do nich zapojí,
môžu nadobudnúť až groteskné rozmery...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 103 min.              

� Utorok 28. a streda 29. august
SIMPSONOVCI  VO  FILME                       
Český dabing. Jeden z najúspešnejších
televíznych seriálov sa konečne dočkal
prvého celovečerného filmového spraco-
vania. Populárna rodinka Simpsonovcov
zo Springfieldu bude tento raz čeliť globál-
nym výzvam a Homér vyvedie najhoršiu
vec svojho života.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 85 min.                

� Štvrtok 30. a piatok 31. august
Sobota 1. a nedeľa 2. septembr
HARRY  POTTER  A FÉNIXOV  RÁD           
Slovenský dabing. Harry sa vracia do Rok-
fortu. Zistí, že väčšina čarodejníckej komu-
nity si myslí, že jeho príbeh o stretnutí
s Lordom Voldemortom je lož a pochybujú
o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, minis-
ter mágie, Cornelius Fudge, vymenoval
novú učiteľku obrany proti čiernej mágii,
pokryteckú profesorku Dolores Umbridge.
Jej „ministerstvom schválené“ kurzy obran-
nej mágie však mladých čarodejníkov neu-
čia nič o boji so skutočnými temnými sila-
mi. Na podnet svojich priateľov Hermiony
a Rona vezme Harry veci do vlastných rúk.
Tajne sa stretne s malou skupinou študen-
tov. Harry ich začne učiť, ako sa majú brá-
niť proti čiernej mágii a pripravuje odváž-
nych mladých čarodejníkov na mimoriad-
ne náročný a nebezpečný súboj.
Vstupné: 90 Sk, MP, 138 min.              

Okienko JDS
Posedenie dôchodcov pri

živej hudbe bude 16. augusta
o 15. hod. v hoteli Branč.

Tesco charita 
Tretie kolo verejnej finančnej zbierky

Tesco charita roka prinieslo v senickom
hypermarkete Tesco pre Slovenský Červe-
ný kríž v Senici 16 372 Sk. Spolu návštevní-
ci Tesca doteraz prispeli do zbierky 43 562
korunami. Princípom projektu je lokálny
prístup, to znamená,  že vyzbierané penia-
ze sa použijú v danej lokalite na konkrétny
účel, ktorý si stanovil Územný spolok SČK.
Senický ÚS SČK použije peniaze na nákup
vozíkov na prepravu  imobilných občanov.
Ďalšie kolo zbierky bude v senickom Tescu
16. - 19. augusta. bar

Summer Flair Camp ‘07 
To tu ešte nebolo. V dňoch 29. augusta -

2. septembra  sa na Kunovskej priehrade
uskutoční netradičná súťaž zameraná na
propagáciu akčného štýlu práce barmana.
Ide o inovatívny štýl netradičnej súťaže, kde
sa bartendri navzájom vyzývajú a súťažia so
svojou barovou choreografiou.

Vyvrcholením súťaže Street flair fighter
‘07  o titul Street Flair Fighter ‘07 bude
ukážka akčného pracovného štýlu barma-
na a športovej aktivity s prvkami extrému
a adrenalínu v jednom. V sobotu 1. sep-
tembra o 12. hod. návštevníkov na Kunov-
skej priehrade  osvieži 25 najlepších bar-
manov Slovenska  s choreografiou flair per-
formance, choreografiou trikov s fľašami
a šejkrom. Ponúknu nám možnosť stráviť
voľný čas pri elektronickej hudbe zahranič-
ných DJ’ v štýle Trance a Progressive s jedi-
nečnými koktailami a jedinečným  spôso-
bom prípravy. Erika Mášiková

Výročie SNP
Dňa 29. augusta si pripomenieme štát-

nym sviatkom 63. výročie Slovenského
národného povstania, ozbrojeného vystú-
penia slovenského ľudu proti nemeckému
fašizmu. Túto významnú udalosť v novodo-
bých dejinách Slovenska si v predvečer
výročia 28. augusta o 15.30 hod.  uctíme
na spomienkovej slávnosti pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia.   Pozývame
všetkých pokloniť sa pamiatke hrdinov
SNP. 

Magický dátum
Dátum 7. 7. 2007, pripadajúci tohto roku

na sobotu, spôsobil, že mnoho párov chce-
lo začať spoločnú cestu životom práve
v tento deň. Na Mestskom úrade v Senici
uzavrelo 7. júla manželstvo 7 párov a spolu
s cirkevnými sobášmi sa v tento deň usku-
točnilo 13 svadieb.  
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