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Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej kni�nici - DECEMBER

autor: názov: vydavateľ:
1. Aubry, O. D.R.E.A.M.S. Arkus
2. kol. Recepty zo Života Euroskop
3. Cabotová, J. Zaľúbená princezná Ikar
4. Rowlingová, J. Harry Potter I. - IV. Ikar
5. Tolkien, J. R. R. Hobbit Slovenský spisovateľ
6. Warnecke, E. Feng-šuej v partnerstve a láske Ikar
7. Coelho, P. Alchymista Argo
8. kol. Zbierka úloh zo SJ Didaktis
9. Westonová, M. Dievčenské rozhovory Motýľ
10. Keleová-Vasilková, T. Okienko do snov Ikar
11. Bendová K., Janovic, T. Bola raz jedna trieda Buvik
12. Poe, E. A. Jama a kyvadlo Garamond

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

Spoločný Silvester
na námestí

Aj tohto roku mesto Senica pozýva
všetkých obyvateľov na Námestie oslobo-
denia, kde môžeme spoločne osláviť
Silvester 2002 a úderom polnoci privítať
rok 2003. Súčasne  oslávime i 10. výročie
vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Súčasťou podujatia bude diskotéka Stana
Parízka od 22. do 2. hod.  a polnočný
ohňostroj.  

Foto Jaroslav Jurík 

Program EÚ MLÁDE�    
Do roku 2006 môžete aj vy využiť pro-

striedky programu MLÁDEŽ na vaše
medzinárodné mládežnícke aktivity!
Aké aktivity program podporuje?
- Medzinárodné mládežnícke výmeny na

Slovensku aj v iných programových kraji-
nách (vek účastníkov 15-25 rokov)

- Vysielanie slovenských dobrovoľníkov
a hosťovanie dobrovoľníkov zo zahrani-
čia na Slovensku (vek účastníkov 18-25
rokov)

- Podpora miestnych inovatívnych skupi-
nových aktivít mladých ľudí (vek účastní-
kov 15-25 rokov)

- Školenia, semináre, konferencie, návštevy
pre pracovníkov s mládežou zamerané
na podporu cieľov programu

Ciele programu sú:
- Solidarita, spolupráca, tolerancia medzi

mladými ľuďmi v Európe
- Podpora inovácie, samostatnosti, zodpo-

vednosti mládeže
- Neformálne vzdelávanie  a interkultúrne

učenie 
- Šírenie ideí spolužitia v Európskej únii
- Šanca pre mladých ľudí s nedostatkom

príležitostí pre mobilitu: nezamestnaní,
menšiny, mladí ľudia z malých miest
a obcí  Slovenska, deti a mládež z dets-
kých domovov, zdravotne postihnutí,
s neukončeným vzdelaním a i. 
Termíny na predkladanie žiadostí a pro-

jektov sú 1. február, 1. apríl, 1. jún, 1. sep-
tember a 1. november. Viac informácií zís-
kate na www.iuventa.sk alebo na
Okresnom úrade v Senici, referát mládeže.

Štefan Orth  

Blaho�elali sme oslávencom
V novembri si dvaja členovia redakč-

nej rady Naša Senica Filoména Horňá-
ková a zástupca primátora Mgr. Ondrej
Krajči pripomenuli krásne životné jubi-
leá. Tieto  udalosti nezostali nepovšim-
nuté a popri vinšoch dobrého zdravia
a spokojnosti vznikla i spoločná foto-
grafia. 

Zľava Mgr. A. Bardiovská, M.
Bezdeková, I. Tobiáš, Mgr. V. Barošková,
PhDr. B. Nemravová, F. Horňáková, Mgr.
O. Krajči, JUDr. K. Vrlová a J. Peter.

Foto Š. Orth  

Gesto ľudskosti
Jedinečný svet detstva pulzuje v mesia-

ci decembri očakávaním láskavých pre-
kvapení, ktoré vyvolávajú radosť, iskrivú
fantáziu a šibalské úsmevy detí.

Mesto Senica darovalo deťom v desia-
tich materských školách, detských jasliach
a v dennom detskom sanatóriu k Mikulášu
hračky - rôzne stavebnice, spoločenské
hry, bábiky, kočíky, autíčka, lopty. Mikuláš
prišiel za deťmi s väčšou nádielkou emo-
cionálnych zážitkov.

K realizácii dobrej myšlienky sa pripoji-
la aj firma Dema, a. s. Senica, ktorá pri
kúpe hračiek poskytla 15-percentnú zľavu. 

Touto cestou ďakujeme ešte raz.
Mgr. Anna Bardiovská

vedúca odd. školstva MsÚ

Diadem s novým CD
Rocková skupina Diadem vznikla

v októbri 1988 v Senici. Zakladajúcimi
členmi sú Peter (spev, bicie) a Johny (gita-
ra, vokály), bývalí spolužiaci z gymnázia.
Kapela je koncertne činná od čias svojho
vzniku a od roku 1993 pravidelne pripra-
vuje štúdiové nahrávky. Už prvá z nich -
Metalmorphoses - sa stretla s pozitívnym
ohlasom fanúšikov i kritiky. Nasledovali
ďalšie demosnímky: Nameless (1994),
Fighting With Vanity (1995) a zvlášť
úspešný (priaznivé recenzie v časopi-
soch Spark, Metal Hammer, RockaPop,
Music Scene a ďalších) Ontheground
(1997). V septembri 1997 tieto tri demo-
nahrávky zároveň vychádzajú ako prvé
samostatné CD skupiny, ktorého názov
je 1994-1997. Cédečko obsahuje celkovo
13 piesní s anglickými textami.
Medzičasom sa dve pesničky Diademu
objavili na CD-kompiláciách vydavateľst-
va Station Master Rock a Pop Made In
Slovakia 95 a Death Metal Hard Made In
Slovakia 95, pričom balada May Silence
bodovala i v rozhlasových hitparádach.
V októbri 2000 kapela vydáva pri príleži-
tosti svojich 12. narodenín pamätnú kniž-
ku Dvanásť, ktorá zaznamenáva históriu
skupiny, prináša rôzne informácie, foto-
grafie a kompletnú diskografiu. 

V roku 2001 sa Diadem po dlhšej
odmlke prihlásil o slovo s CD The
Weather Is Good (Počasie je dobré),
ktoré vyšlo vo vlastnom náklade.
Obsahuje šesť piesní, medziiným aj slo-
venský singel Netuším..., ku ktorému bol
natočený videoklip. 

V júli 2002 sa Diadem odobral do štú-
dia Exponent, kde nahral nový promo cd
singel Informer, ktorý obsahuje okrem
audio aj videostopu. Kapela sa rozrástla
o bubeníka Petra a hosťujúceho basgita-
ristu Romana. Táto zostava dáva momen-
tálne dokopy nový koncertný repertoár.
Viac na www.diadem.sk
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Fantázia z odpadu
Aj v tomto roku Záhorské osvetové

stredisko (ZOS) v Senici v spolupráci so
Slovenským zväzom ochrancov prírody
a krajiny (SZOPK) v Senici usporiadali
súťaž fantázia z odpadu - Odpadáčik
2002. V tomto roku súťažilo 152 prác detí
materských škôl, základných škôl a špe-
ciálnych základných škôl. Deti vytvárali
z odpadových materiálov prekrásne ume-
lecké dielka, či už to boli tradiční panáči-
kovia – Odpadáčikovia, alebo domčeky,
mestečká, rybník a plno ďalších fantastic-
kých diel. V tomto roku patrí poďakovanie
za poskytnuté ceny Prvej stavebnej spori-
teľni v Senici, Kovotvaru Kúty a Strane
zelených. Výstava Odpadáčik sa konala
v Múzeu L. Novomeského  od 4. do  8.
novembra.

Odpadáčik je súčasťou medzinárodnej
kampane Clean up the World – Vyčistime
svet, do ktorej sa SZOPK a ZOS zapája už
od roku 1999. V tomto roku tieto dve
organizácie  usporiadali aj náučno -zábav-
né podujatie na tému odpady, ktoré bolo
určené pre žiakov 4. ZŠ v Senici. V Múzeu
L. Novomeského  si mali možnosť pozrieť
videofilmy na tému odpady, zahrali si
súťaž Odpadový milionár a vlastnoručne
si skúsili vytriediť bežný odpad (na foto
žiaci. ZŠ).  

I. stupeň ZŠ
1. Mirka Hanáková, 4. B., II. ZŠ 

– Zmrzlinový pohár
2. Katka Zajíčková, 4. A., III. ZŠ 
3. 4. A., II. ZŠ - Konštrukcia mesta 

a Perníková chalúpka (cena SZOPK)

II. stupeň ZŠ
1. Jana Končitá, Denisa Dvorská, 9. C., II. 

ZŠ – Kvet
2. Veronika Pribišová, Monika Závišová, 

9. B., II. ZŠ – Pavúk
3. Lenka Zlochová, II. ZŠ – Pán kráľ
4. Radka Pulmanová, 9. C., I. ZŠ – Žaba
5. A. Herudová, 6. B., IV. ZŠ 

– Lesná žienka
6. IV. ZŠ - Strašidelný zámok storočia

ŠZŠI
1. Michaela Kučková, 9. B., - Dáždnik
2. Jana Kováčová, 9. A., - Slečna
3. Roman Jonáš, 4. A., - Pes z drôtu
4. Tibor Polakovič, PT – 2, - Bábkové divadlo
5. Kolektív školskej družiny ŠZŠ Šaštín 

- Strom
Cena diváka: práca rybníček z XII. MŠ
Senica

Text a foto RNDr. Ľubica Krištofová

Slu�by na novej úrovni 
Vstupom zahraničného investora rakús-

kej Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG sa Slovenská sporiteľňa
stala súčasťou  najväčšej retailovej banko-
vej skupiny v strednej Európe a zároveň
vstúpila do procesu transformácie.
Jedným z cieľov transformácie  je prechod
na medzinárodné štandardy, a to najmä
v oblasti kvality poskytovaných služieb.  

Novú koncepciu starostlivosti o klien-
tov Slovenskej sporiteľne,  ktorú začala
banka realizovať  od 1. apríla t.r. , prezen-
tovala  21. novembra  na tlačovej konfe-
rencii v Trnave riaditeľka regionálneho ria-
diteľstva  SLSP v Trnave p. Tibenská. 

V septembri sa začala 2. etapa, v rámci
ktorej sa nová koncepcia postupne zavá-
dza do celej predajnej siete SLSP. Celý
proces by mal byť ukončený  koncom feb-
ruára 2003. 

Spomínaným zmenám  bude podliehať
aj fyzická úprava pobočiek tak, aby sa
mohol aplikovať nový prístup  ku klientom.
V senickej pobočke sme už v závere roka
tiež zaznamenali túto premenu.
Spomínaným zmenám podliehala aj fyzic-
ká úprava pobočiek tak, aby sa mohol apli-
kovať  nový prístup ku klientom (odstráne-
nie sklenených bariér v obslužnej zóne),
vytvorenie poradenských pracovísk.
Samotný spôsob obsluhy sa realizuje
prostredníctvom viacerých pracovísk:

- jednoduché hotovostné operácie  sú
odčlenené a klienti ich budú môcť  reali-
zovať v pokladniach

- na bezhotovostné    bankové operácie
sú určené všetky ostatné pracoviská

- pre klientov, ktorí majú záujem o zlo-
žitejšie produkty sú pripravené poraden-
ské pracoviská

Nový typ  pracoviska, tzv.  info point
bude napomáhať bezproblémovému
zvládnutiu prechodu na nový systém sta-
rostlivosti. Usmerní klienta k poradcovi
v závislosti  od požadovanej transakcie. Je
miestom poskytovania informácií, ale tiež
preberania platobných príkazov. 

bar 

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov v Senici orga-

nizuje 26. decembra tradičný Vianočný
výstup na Záruby.
Milovníci turistiky si môžu v januári 2003
vybrať z nasledovnej ponuky: 
1. 1. - Novoročný pochod v okolí Holíča
(KST Holíč)
4. 1. -  Zimný presun v Malých Karpatoch
(KST Senica)
6. 1. - 9. ročník Trojkráľového pochodu
(KST Holíč)
18. 1. -  Lyžovanie na Rozbehoch v Malých
Karpatoch (KST Senica)
25. 1. - Prejazd na lyžiach z Rozbehov do
Plaveckého Mikuláša (KST Senica)
Január - február - 40. Regionálny zimný
zraz - stretnutie turistov v Rozbehoch -
chata SNP (podľa snehových podmienok)

Prvá komunálna banka 
darovala 400 počítačov 

školám, v ktorých 
sa učia Vaše deti.

Želáme Vám šťastné 
a veselé Vianoce

Pobočka Obchodná 1, 811 06 Bratislava, 
tel.: 02/544 10 020, fax: 02/544 10 021

Na Vianoce 
obdarúvame tých,

na ktorých nám záleží.

Senica na veľtrh 
V dňoch 16.  až 19. januára sa bude

v bratislavskej Inchebe konať 9. medziná-
rodný veľtrh cestovného ruchu Slovakia-
tour. Po prvý raz  sa  v rámci výstavy
uskutoční projekt REGIÓN  ako príleži-
tosť pre slovenské regióny predstaviť
komplexnú ponuku pre turizmus na
území, ktoré je takto definované.
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti
využilo túto ponuku a Záhorie sa na veľ-
trhu predstaví ako celok. Na príprave
expozície na 80 m2 sa podieľa aj veľa ďal-
ších spoluorganizátorov.  Okrem predsta-
venia regiónu ako celku bude  v stánku
priestor na predvádzanie niektorých
remesiel, firiem zaoberajúcich sa cestov-
ným ruchom. bar  

PKB, a.s. - pobočka Senica
Námestie oslobodenia 5, 905 01 Senica

tel.: 034/651 68 60-1, fax: 034/651 68 63
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Vianočný príbeh
Pani Miluška žije na tichom sídlisku na

okraji veľkého mesta. Nasťahovali sa sem,
ako mladí manželia a onedlho to už bude
polstoročie. Obyvatelia ich domu  tu spo-
ločne zostarli a väčšinou sa všetci susedia
poznajú. 

S manželom mali spoločne dve deti,
staršieho syna, ktorý má už vlastnú rodinu
a žije na opačnom konci mesta. Ona po
smrti manžela zostala bývať spolu s mlad-
šou dcérou Ivankou. 

Miluške toho roku pribudol siedmy krí-
žik, nohy neslúžia ako za mlada, ale aj
napriek zdĺhavej liečbe po nešťastnej
nehode s autom je plná života, energie
a radosti. Veď ako sama hovorí, nemôže si
dovoliť, aby zostarla a nevládala sa posta-
rať o seba a dcérku Ivanku. 

Ivanka sa narodila s Dawnovým syndró-
mom, má 40 rokov, navždy zostane dieťa-
ťom. 

Pamätám sa, ako mi pani Miluška roz-
právala o ich peknom vzťahu: ,,Keď som sa
dozvedela, aké dieťatko sa nám narodilo,
strašne som sa preľakla, plakala som.
Nevedela som, ako to všetko zvládneme.
Nebolo to ľahké... Až dnes môžem otvore-
ne priznať, že by som nemenila. Ivanka mi
priniesla do života toľko úprimnej lásky,
radosti a krásnych chvíľ, že si neviem pred-
staviť život bez nej", povedala mi so slzami
v očiach.

Kto ich dve aspoň troška pozná vie, že
to platí do poslednej bodky. Obe sú rady,
že sa aj u nás po revolúcii zmenili pomery
a názory na túto problematiku. Miluška  za
svoj život prebdela veľa nocí, keď premýš-
ľala, ako to bude, keď aj ona raz zostarne
a nebude vládať o všetko sa postarať.
Rôčky jej pribúdajú a síl ubúda. 

Ivanku nikdy nedala do ústavu, ani
v čase, keď chodila do práce. Teraz však
privítali možnosť, že Ivanka môže navšte-
vovať týždenný dievčenský stacionár na
vidieku, asi 100 km od ich mesta, kde si
našla nových priateľov. Zvykla si pomaly
na krátke odlúčenie od mamičky. 

Veď napríklad počas jej dlhého pobytu
v nemocnici po nehode nemuseli prežívať
náhly šok z odlúčenia. Ivanka už bola pri-
vyknutá na nové prostredie a zmenu.
Každý, kto vie niečo viac o tejto problema-
tike pozná, ako komplikovane reagujú tieto
deti na každú zmenu. 

Ona si tiež poplakala, ale nebolo to až
také ťažké, ako keby bola v novom domo-
ve po prvýkrát.

Jej detstvo bolo pekné, nikdy nežila
v izolácii od okolia. S celou rodinou  vždy
spoločne chodievali na výlety, do taneč-
ných či do divadla. 

Na zahraničnú dovolenku k moru sa
Ivanka prvýkrát dostala až zo stacionára.
Ešte dnes je to pre ňu nezabudnuteľná
spomienka. 

Ivanka sa vždy teší, keď pre ňu mamič-
ka príde a idú spolu domov, ale aj keď ide
na týždeň preč, medzi svoje kamarátky, za
milými tetami. Najviac sa teší na zvieratká
– na ovečky a koníkov, ktoré spoločne cho-
vajú v záhrade stacionára.

Bolo to pred Vianocami, keď sa obe

vracali zo stacionára domov. Boli unavené
z cesty, ale ešte museli rýchlo nakúpiť
niečo na večeru. Predvianočný veľký
nákup spravia na budúci deň, keď budú
mať viac síl aj času.

Sychravé počasie a silný vietor ich
poháňal tmavou ulicou k domovu. Pevne
sa držali pod pazuchy, aby sa nepošmykli
na klzkom ľade.

Keď doma vyložili nákup, čakalo ich
nemilé prekvapenie. Hľadali a všetko skon-
trolovali viackrát, ale peňaženka s peniaz-
mi na vianočný nákup bola preč. Boli to ich
jediné peniaze.

Pani Miluške veľmi záležalo, aby mala
Ivanka doma pekné Vianoce. Chcelo sa jej
plakať, zúriť, kričať. Vedela, že všetko je
márne. Zúfalá si sadla do kresla v obývač-
ke. 

Oči jej padli na staré fotografie, na už
dávno mŕtvych starých rodičov. Postavila
sa a podišla k nim, aby sa s nimi podelila
o svoj veľký žiaľ. Ivanka mamičku chytila
za ruku a povedala: ,,Mami, poprosme ich
spoločne, aby nám pomohli, ako už toľko-
krát.“ Pani Miluška len tuho objala svoju
dcérenku a vybozkávala ju. Zase si uvedo-
mila, aké krásne je mať aj v takejto chvíli
niekoho blízkeho. 

Zotrela si slzy z očí, pozrela na fotogra-
fie a nahlas povedala: ,,Ďakujem!" 

,,Za čo mami?", spýtala sa pritúlená
Ivanka. 

Miluška jej už nestihla odpovedať.
Náhle a nástojčivo zazvonil zvonček pri
dverách. Rýchlo bežali otvoriť, lebo si
pomysleli, že niekto zo susedov niečo
potrebuje. Nie zriedka sa na Milušku obrá-
tia s prosbou o pomoc či radu. V ich pane-
láku ju všetci volajú ,,milá pani Miluška". 

S obrovským prekvapením zistili, že
pred dverami stojí neupravený, v ich štvrti
známy, iste pripitý chlap - miestna pochyb-
ná existencia. Už–už mu Miluška išla pove-
dať, aby odišiel, že si nepraje žiadne
koledy. 

On však ťarbavo so skrehnutými rukami
z vrecka vytiahol jej stratenú peňaženku
a tisol jej ju do rúk. Nechápavo na neho
pozerala, nevládala nič povedať. 

Možno preto začal on: ,,Viete pani, so
mnou sa život nikdy nemaznal a ani ja nie
som žiadny anjel, vy ma asi nepoznáte.
Vašu peňaženku som našiel na chodníku
pred obchodom. Potešilo ma to - budem
mať na pivo, pomyslel som si. Keď som
však peňaženku otvoril a uvidel v nej foto-
grafiu vašej Ivanky, hneď som vedel, že vás
poznám. Vaši susedia mi povedali, kde vás
nájdem. Verte mi, chvíľu som zaváhal, ale
toto neurobím ani ja, pani. Jednoducho,
musel som vám tú peňaženku vrátiť. Vaše
dievčatko musí mať pekné Vianoce". 

Bez rozlúčenia, tackavou chôdzou odi-
šiel. Nečakal na nálezné, ani sa neotočil. 

Miluška a Ivanka ešte chvíľu stali vo
dverách, na schodišti zhaslo svetlo.  Mlčky
pozerali do už tmavého a prázdneho scho-
dišťa. Keby nedržali v rukách znovu nájde-
nú peňaženku, možno by ani neverili, že sa
to naozaj stalo.   

Zatvorili dvere a ruka v ruke išli do obý-
vačky k fotografiám. Ivanka zrazu podsko-
čila a vykríkla: ,,Mami, veď ešte nemáme

ozdobený stromček!", a už bežala do
komôrky, aby priniesla vianočné ozdoby.
Miluška sa ešte raz otočila  k fotografiám
a zašepkala: ,,Ďakujem!"

Toho roku mali skutočne pekné
Vianoce a poctivému nálezcovi sa ušlo aj
kus vianočného kapra i makovníka, ako
poďakovanie za zachránené Vianoce.   

- jč-

Ďakujeme za to, �e ste... 
Čarovné svetielka blížiacich sa Vianoc

v nás rozsvecujú ohníčky vďaky a súcitu.
Práve na Vianoce sa koná najviac benefič-
ných podujatí na pomoc tým, ktorí sú slabí,
chorí, bezmocní, či dobou vyvrhnutí na
okraj spoločnosti.

Chcela by som  poďakovať všetkým
tým, ktorí pomáhajú zmierňovať krutosť
osudu a doby týchto ľudí. Sú to rôzne ob-
čianske združenia, charita, cirkev, ktoré
pracujú v prospech ľudí, a ktorí si pripome-
nuli 5.12. deň dobrovoľníctva. Im všetkým
patrí poďakovanie.   

Tým, ktorí zachraňujú týrané dieťa pred
rodičmi, ktorí zachraňujú bezmocných sta-
rých pred tyraniou detí, tým, ktorí sa starajú
o chorých a slabých s dôstojnosťou im pri-
náležiacou. Ale i tým, ktorí sa vo voľnom
čase starajú o naše deti a poskytujú im často
viac ako zábavu, či vedomosti – láskavé
porozumenie. Poďakovanie patrí i tým, čo
prídu zmierniť dopad prírodných i ľudských
katastrof, čo zorganizujú zbierku na lekár-
sky prístroj, či zoženú krv pre chorého.
Vďaka patrí súcitným, čo uvaria polievku
pre hladných, darujú plášť trpiacemu chla-
dom. Mnohým tým, ktorí vykonávajú drob-
nú každodennú mravčiu prácu, ktorá vytvá-
ra mozaiku dobrých skutkov. I tým, ktorí
zabezpečili odstraňovanie čo len jediného
schodu spod invalidného vozíka. Každému
z nich patrí dnes vďaka. Dobrovoľníkom,
profesionálom, členom cirkví a združení,
všetkým, ktorí žijú a pracujú nielen pre seba. 

Sem patrí  predvianočné poďakovanie
za to, že živia odkaz toho, ktorý sa nám 24.
12. objaví v jasličkách na slame, v mesteč-
ku  Betleheme.

RNDr. Ľubica Krištofová

Čarovný odkaz Vianoc
To, že Vianoce nie sú pre všetkých len

nákupy, ligotavé dekorácie, výbuchy pyro-
techniky a dni prejedania sa pri televízore,
dokazuje i množstvo adventných podujatí
v Senici.  Medzi ne patrí i výtvarná a literár-
na súťaž Čarovný odkaz Vianoc, ktorú
vyhlásili Záhorské osvetové stredisko
(ZOS),  Evanjelická cirkev a.v, a Femina
klub v Senici. Zúčastnili sa jej dospelí a deti
z 5 základných škôl a dvoch špeciálnych
škôl zo Senice a Šaštína-Stráží. Výkresy, bet-
lehemy, vianočné medovníčky, umelecké
pozdravy a plastiky  s odkazom Vianoc sú
vystavené od 15.  do 30. decembra  v ZOS
na Hviezdoslavovej ulici. Porota na sviatoč-
nom nedeľnom podujatí 15. decembra
ocenila 38 najkrajších výtvarných a literár-
nych prác v rôznych kategóriách. 

Ľ.K. 
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Šachisti o body 
V stredu 6. novembra sa uskutočnili

v CVČ Stonožka Senica Majstrovstvá okre-
su v šachu.  

V kategórii chlapcov boli zo senických
škôl  na prvých troch miestach úspešní:  1.
Igor Náhlik III. ZŠ, 2. Andrej Kubík IV. ZŠ
a 3.Peter Lánik I. ZŠ. 

V kategórii dievčat sa umiestnili: 2.
Martina Fišerová I. ZŠ a 3. Katarína
Blažková II. ZŠ. 

Spoznáme najlepších
Už sme informovali, že prvou významnou športovou akciou v novom roku bude

vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Senica za rok 2002. Vo štvrtok 30. januára
o 16. hod. bude spoločenská sála Domu kultúry patriť všetkým športovcom, športovým
fanúšikom, trénerom, funkcionárom, ale i rodičom.

Slávnostný večer organizuje mesto Senica, komisia pre mládež a šport pri MsZ. 
Športovci budú vyhodnotení v štyroch kategóriách: najlepší športovec školy, žiaci,

dorastenci a dospelí. Opäť upozorňujeme  trénerov a funkcionárov  TJ a športových klu-
bov v meste, aby si v dostatočnom časovom predstihu pripravili mená športovcov, kto-
rých navrhnú na ocenenie. Všetci vyhodnotení športovci sa zapíšu do Pamätnej knihy
mesta a prevezmú ocenenie od primátora mesta.

Erika Mášiková

Posledné stretnutia základnej časti odo-
hrali senické volejbalistky 14. a 15. decem-
bra. Súťaž bude ďalej pokračovať až po
novom roku. Po skončení základnej časti
volejbalovej extraligy sme požiadali trénera
Martina Rašnera o rozhovor.

Aké zmeny nastali v družstve po minu-
loročnej sezóne?

„Káder družstva žien sa od začiatku prí-
pravy postupne menil a stále sme ho dáva-
li dokopy. Po minulej sezóne odišla kvôli
slabej výkonnosti a životospráve Jana
Drozdová do Žiaru nad Hronom. Petronela
Biksadská prestúpila do Olomouca, Lucia
Hatinová odišla do Nemecka, kde hrá naj-
vyššiu ženskú súťaž, Dana Menkynová
odišla do Doprastavu, Natália Benediková
do Poľska, Lucia Macková skončila s aktí-
vnou činnosťou. Pre novú sezónu sme sa
posilnili prakticky len o juniorské hráčky -
Zuzana Michalcová prišla z Nových
Zámkov a Marcela Osuská z Malaciek.
Neskôr do družstva pribudla taktiež Oľga
Kovačovičová, ktorá sa po zranení vrátila
späť k nám. Po piatich mesiacoch opäť
začala hrať Lucia Baďurová, ktorá veľmi
dobre zapadla do kolektívu a myslím si, že
bude prínosom pre družstvo."

Ako by ste zhodnotili základnú časť

volejbalovej extraligy?
„Od začiatku prípravy, ako sme budo-

vali toto družstvo, sme vedeli, že bude
odlišné ako to z minulého roka. Hrajú
v ňom hráčky, ktoré v minulom roku hráva-
li ešte juniorskú ligu alebo u žien viac sede-
li na lavičke ako hrali. Od začiatku stále hľa-
dáme optimálnu zostavu, ktorá by mohla
vyhrávať zápasy. Postupne sa to v zápa-
soch začalo prejavovať a aj hra bola lepšia.
Po niektorých dobrých zápasoch, ako
napríklad v Žiline a v Dolnom Kubíne, sme
odohrali i stretnutia v Komárne
a s Forplastom,  kde sme sa dopustili zby-
točných chýb, ktoré plynú z nesústrede-
nosti. V oboch spomínaných zápasoch sme
viedli 2:0 na sety, no oba sme prehrali 2:3.
V základnej časti sme si priebežne udržia-
vali druhú priečku za prvou Sláviou UK až
do zápasov v Žiari a v Snine. V oboch stret-
nutiach sme prehrali po slabých výkonoch.
Veľkým problémom nášho družstva je, že
hráčky, ktoré boli v predchádzajúcej sezó-
ne operované (Podová, Rýšová, Cifrová,
Kovačovičová), nie sú stále zdravotne
v poriadku a musíme neustále miešať zosta-
vou. Pred zápasom so Sláviou UK sa zrani-
la Cifrová, ktorá si už do konca sezóny
nezahrá. Vypadla nám tak zo zostavy jedi-

ná hráčka hrajúca na univerzálnom poste.
Hlavne v prehratých zápasoch v Žiari
a v Snine bolo vidieť, že nám veľmi chýba.
Ďalej sa obnovilo zranenie aj Podovej,
ktorá je už po operácii menisku."

Aký program vás čaká počas vianočnej
prestávky?

„Prestávku využijeme najmä na dolieče-
nie zranení a hlavne na hľadanie hráčok,
ktoré by ešte mohli posilniť náš káder, pre-
tože univerzálny post musíme vyriešiť. Dali
sme si za cieľ bojovať o druhé miesto a liga
je ešte dlhá. Po novom roku budú hrať
spolu družstvá z prvej štvorky a v tabuľke
sa to môže ešte poriadne zamotať. Myslím
si totiž, že naše hráčky majú na to, aby
porazili Žiar i Žilinu a potrápili Sláviu UK.
Verím, že do play off pôjdeme z výhodnej-
šieho druhého miesta. Kríza, v ktorej sa
momentálne nachádzame, môže doľahnúť
na každé družstvo, pretože aj v ostatných
družstvách hrajú rovnako mladé hráčky."

Čo si myslíte, prečo je úroveň extraligy
čoraz slabšia?

„Na Slovensku drží zatiaľ kvalitu jedine
Slávia UK Bratislava. Je to najmä v tom, že
hrá európske poháre a podarilo sa jej udržať
si v tíme vekovo a volejbalovo skúsené hráč-
ky. V ostatných družstvách nastala generač-
ná výmena, keď prevažujú mladé hráčky.
V našom družstve hrá napríklad 16-ročná
Michalcová a iné 17-ročné hráčky, takisto
hráčky, ktoré majú viac ako 20 rokov, ale
keby nemali zdravotné problémy
Kovačovičová, Rýšová, Koleňáková tak urči-
te hrajú v zahraničí. V poslednom čase
nastáva výpredaj hráčok, lebo každá trošku
lepšia hráčka odchádza do zahraničia. Tak
musia hrať za ženy juniorky, ktoré by za nor-
málnych okolností v extralige nehrali. Pred
štyrmi rokmi bolo fantáziou, keď 18-ročná
Labudová prišla hrať do Slávie a v novinách
sa písalo, že juniorka sa dostala do kádra
žien. Keď sa pozrieme na súpisky teraz, vidí-
me ročníky narodenia od roku 1984 a mlad-
šie. Tým  padla aj úroveň juniorskej extraligy.
A všetko je to závislé na financiách. Preto je
extraliga čoraz slabšia a slabšia."

Poprajme našim volejbalistkám do nové-
ho roku pevné zdravie, aby sa im vyhýbali
zranenia a nech sa im vytýčené ciele poda-
ria dosiahnuť.
Konečné poradie po základnej časti 
1. Slávia UK 36 b., 2. Žiar 31 b., 3. Žilina 30
b., 4. Senica 29 b., 5. Doprastav 28 b., 6.
Forplast 26 b., 7. D. Kubín 25 b., 8. Komárno
23 b., 9. Pezinok 21 b., Snina 21 b.

Ivan Tobiáš

Horný rad zľava: Dušan Morávek - prezident klubu,  Martin Rašner - tréner, Oľga
Kovačovičová, Petra Podová, Katarína Rýšová, kapitánka, Zuzana Michalcová, Marcela
Osuská, Lucia Baďurová, Martina Bilková, Augustín Konečný - asistent trénera. Dolný rad
zľava: Ľubomír Pöstenyi - zápasový manažér, Renáta Koleňáková, Katarína Cifrová,
Blanka Brusilová, Ivana Staniszewska, Ján Šimek - masér. 

Skončila sa základná časť ligy volejbalistiek
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Úspešní v streľbe
Na III. základnej škole v Senici sa 20.

novembra konali Majstrovstvá okresu
v streľbe zo vzduchovky - základných škôl.
Senické školy si v oboch kategóriách počí-
nali veľmi dobre, keď družstvá I. a II.
základnej školy v kategórii dievčat obsadi-
li prvé a druhé miesto a družstvá chlapcov
I. a III. základnej školy si vystrieľali druhé
a tretie miesto. Jednotlivé družstvá tvorili:
Dievčatá: I. základná škola - L. Bíliková, D.
Baumgartnerová, L. Pernerová 
II. základná škola - Z. Lišková, G. Lišková, L.
Hulková

Chlapci: I. základná škola - S. Macák, M.
Mertel, V. Poluch
III. základná škola - E. Hruška, M. Poništ, J.
Martál

Deň dobrovoľníctva
Piaty december je medzinárodným

dňom dobrovoľníctva. V tento deň obce,
mestá a krajiny oceňujú práce svojich dob-
rovoľníkov. V Senici sa deň dobrovoľníc-
tva konal už 3-krát a zorganizovalo ho
Záhorské  osvetové stredisko. Je to deň,
kedy sa patrí poďakovať všetkým tým,
ktorí zadarmo vo svojom voľnom čase,
často i s finančnými prispením zo svojej
peňaženky, sa venujú práci pre druhých.   

V Senici je aktívnych 34 občianskych
združení, ktoré sa zameriavajú na prácu
s mládežou, pomáhajú handicapovaným
a telesne postihnutým ľuďom v núdzi
a sociálne odkázaným, ochraňujú prírodu
a krajinu, zachovávajú kultúrne tradície
alebo združujú občanov na báze spoloč-
ného záujmu. 

Na stretnutí sa zúčastnil i primátor
mesta RNDr. Ľubomír Parízek, ktorý ponú-
kol zástupcom občianskych združení
priestory v kasárňach, ktoré chce mesto
odkúpiť. Zároveň informoval, že na MSÚ
sú na civilnej vojenskej službe dvaja vyso-
koškoláci, ktorí sú k dispozícii občianskym
združeniam pri tvorbe projektov. Zároveň
pripomenul, že mesto z Fondu Pro Senica
poskytuje až 20 percentnú finančnú záru-
ku pre projekty. Avšak dobrovoľníci túto
možnosť využívajú zriedkavo a projektov
sa píše málo. 

Stretnutie dobrovoľníkov mesta Senice
obohatil i kultúrny program – vystúpenie
detského speváckeho súboru Hviezdička,
recitátorky Mileny Cádrovej, ktorá sa prí-
tomným prihovorila veršami  M. Rúfusa. 

Keďže 5. december je predvečer
Mikuláša, nebolo prekvapením, keď Svätý
Mikuláš s čertom a anjelom zavítali i do
Múzea L. Novomeského. Otázku, či prí-
tomní konali dobré skutky nemuseli ani
dávať a tak každého odmenili symbolic-
kou 0,5 eurovou mincou.  

RNDr. Ľubica Krištofová v mene ZOS
Senica poďakovala  zástupcom občians-
kych združení za ich dobrovoľnú osveto-
vú činnosť a odovzdala ďakovné listy.

NS

Káblovka drah�ia
Spoločnosť Slovakia Cable Company,

s.r.o. oznamuje, že v dôsledku zvýšenia
cien, ktoré majú dopad na úroveň celej
ekonomiky a zároveň vplyv inflácie a zvý-
šenie cien za jednotlivé programy, je núte-
ná prekalkulovať mesačné poplatky za
káblovú televíziu nasledovne:
základná ponuka z 60 Sk na 70 Sk
rozšírená ponuka z 200 Sk    na 220 Sk

Nové ceny nadobúdajú platnosť od 1.
januára 2003.

Abonenti, ktorí uhradia poplatok za 11
mesiacov naraz, 12.  bude zdarma!

Kontrola nezistila poru�enie
V septembrovom čísle Našej Senice

sme priniesli článok pod titulkom
Kontrola cenovej ponuky v nedohľadne,
v ktorom sa o.i. namietalo zvýšenie ceny
za káblovú televíziu v Senici. Dnes už sú
známe výsledky kontroly Telekomunikač-
ného úradu SR.  

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyko-
nal na základe podnetov od občanov
cenovú kontrolu v spoločnosti Slovakia
Cable Company, s. r. o. (SCC). Predmetom
kontroly boli tvorba a uplatňovanie cien pri
poskytovaní služieb šírenia rozhlasového
a televízneho vysielania káblovými rozvod-
mi v mestách Brezno, Handlová, Komárno,
Košice, Prievidza, Ružomberok, Senica,
Šaľa a Žiar nad Hronom.

TÚ SR počas vykonanej kontroly zistil,
že spoločnosť SCC pri poskytovaní služieb
„káblovej televízie" neporušila zákon
o cenách, jeho vykonávajúcu vyhlášku ani
rozhodnutie č. 5/2001 Z. z. o regulácii
cien služieb šírenia rozhlasového a televíz-
neho vysielania káblovými rozvodmi.

SCC odkúpila a v septembri 2001 zača-
la prevádzkovať káblové distribučné systé-
my (káblové rozvody) v deviatich mestách
Slovenskej republiky. Spoločnosť, ako nový
prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb,
mohla zmeniť cenu pôvodného poskyto-
vateľa služieb, čo aj urobila. Podmienkou

zmeny pôvodnej ceny bolo, aby bola nová
cena stanovená v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
a jeho vykonávajúcou vyhláškou č.
87/1996 Z. z., t. j. tak, aby nová cena obsa-
hovala len ekonomicky oprávnené náklady
a primeraný zisk. TÚ SR kontrolou nezistil
porušenie zásad stanovenia novej ceny.

PKB, a.s. - pobočka Senica
Námestie oslobodenia 5, 905 01 Senica
tel.: 034/651 68 60-1, fax: 034/651 68 63

Bilancovanie činnosti
V Dome kultúry v Senici sa 29. novem-

bra zišli  členovia Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti  (ZOZO) na svojom
poslednom zasadnutí nielen v tomto roku,
ale i volebnom období.  Slávnostnú atmo-
sféru rokovania, na ktorom dominovalo
bilancovanie činnosti za uplynulé 4 roky,
podporila  aj   účasť prednostov okresných
úradov v Senici, Malackách a Skalici. 

Predseda ZOZO a primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek hodnotil štvorročnú
činnosť profesijnej  organizácie starostov
a primátorov na Záhorí pozitívne, najmä pri
riešení problematiky prechodu kompeten-
cií zo štátnej správy na samosprávu. 

bar  
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Mladí karatisti
v Bratislave

Tesne po Mikulášovi v nedeľu 8.
decembra sa zúčastnili mladí senickí
karatisti na Bratislavskom pohári v kara-
te. A Mikulášske darčeky teda organizá-
tori turnaja aj nadeľovali. Všetkým
malým sladkú odmenu, víťazom vecné
ceny aj diplomy. Najviac si samozrejme
mohli nadeliť sami športovci. Pretavením
svedomitého tréningu na čo najlepší
výkon, radosť z cvičenia a vlastnej šikov-
nosti pre seba, svojich rodičov, trénerov
i divákov. Že sa to najmenším samurajom
v kimonách zo senickým znakom podari-
lo i tentoraz, svedčia dve prvé miesta,
dve druhé a tri tretie. 

V kata chlapci do 10 rokov sa skvele
uviedli čerství členovia A-družstva Hanko
kai Michal Toure a Mirko Balogh (na foto).
Iba 8-ročný Michal Toure (žltý pás) víťaz
krajských majstrovstiev, bezchybným
výkonom deklasoval konkurenciu a zaslú-
žene sa postavil na najvyšší stupeň víťa-
zov. Zdá sa, že v Senici vyrastá ďalšia kara-
tistická hviezda. Mirko Balogh (žltý pás)
nadšeným a koncentrovaným výkonom
vybojoval skvelé tretie miesto. V kata star-
šie žiačky proti favorizovaným sestrám
Liškovým, ostatné pretekárky jednoducho
nemali nárok. Senické pretekárky  všetky
čo im stáli v ceste vyradili a vo finále si to
„rozdali" iba medzi sebou. Po perfektne
zacvičenej kata sa tentoraz radovala víťaz-
ka Moravian cup Zuzana Lišková (hnedý
pás). Jej sestre Gabike Liškovej, dvojná-
sobnej majsterke Slovenska, zostalo druhé
miesto.

Druhé miesto získal v kata mladší dora-
stenci Vitalij Zanyk (žltooranžový pás)
a tretie miesta pridali Daniel Sebeš (zelený
pás) v kata mladší žiaci a Peter Blažek
(žltooranžový pás) v kata juniori. 

Víťazi v detských kategóriach dostali
od riaditeľa súťaže pána Longu (najúspeš-
nejšieho reprezentačného trénera Česko-
slovenska a Slovenska) krásny darček, jeho
dlhoočakávanú knihu pre mladých karati-

Chodníkom 
Viktora Beniaka 

Hrad Branč
privítal za chlad-
ného veterného
počasia 23.
novembra 93
turistov z Holíča,
J a b l o n i c e ,
Piešťan, Trnavy
a Senice. Trasa
bola miestami

blatistá po predchádzajúcom daždi, chví-
ľami plávali po oblohe zlovestné mraky.
Ale ani to neodradilo skalných turistov
od vychádzky do prírody. Napriek poča-
siu boli výhľady do okolia pekné a práve
tieto výhľady na rozsiahle hrebene hôr
a lesov milujú turisti najviac. 

Tento pochod organizujeme na
počesť nestora senickej turistiky Viktora
Beniaka - na jeho narodeniny. Tento rok
si pripomíname 83. výročie jeho narode-
nia. 

V cieli pochodu dostali turisti okrem
občerstvenia pamätné listy a pečiatky
hradu Branč.

Viktor Beniak 
(* 23. 11. 1919, + 8. 12. 1997)

Dňa 21. mája 1961 sa konala v Skalici
zakladajúca schôdza okresného turistic-
kého orgánu. Tu boli položené základy
okresného odboru turistiky v Senici.
Medzi zakladajúcimi členmi bol aj Viktor
Beniak. Stal sa aj členom výboru. V marci
1962 sa stáva predsedom okresného
odboru turistiky a v tejto funkcii zotrváva
26 rokov. Ešte v roku 1961 získava kvalifi-
káciu turistických vedúcich a stáva sa
spoluzakladateľom a prvým predsedom
turistiky vtedajšej Telovýchodnej jednoty
v Senici. Funkciu predsedu vykonáva do
roku 1965, kedy ju prevzal Ľudovít Vrla.
Viktor Beniak pôsobil vo výbore ako pod-
predseda do konca svojho života. Okrem
organizácie turistických akcií sa zaslúžil
ako lektor aj o výchovu mladých kádrov -
cvičiteľov turistiky. 

Viktor Beniak na svojich turistických
potulkách prešliapal mnoho pohorí, ale
najradšej sa vracal domov, na vŕšky
Malých a Bielych Karpát. Jeho obľúbená
turistická vychádzka bola na hrad Branč -
miesto s krásnym výhľadom do širokého
okolia. Preto sme sa rozhodli založiť na
jeho počesť turistický pochod
„Chodníkom Viktora Beniaka" na Branč.
Tento rok sme zorganizovali už 4. ročník
a chceme, aby sa stal naším tradičným
pochodom. Do nášho turistického kalen-
dára sme zaradili tento pochod na jeho
narodeniny. 

PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST Senica

stov - Karate kid, aj s autogramom od auto-
ra, ktorý bol dlhé roky úspešným českoslo-
venským reprezentantom.

Na medzinárodnom turnaji v Taliansku
Venezia open 2002 sa 7. decembra rozlú-
čila s týmto rokom reprezentantka SR
Mirka Vašeková (2.dan). Víťazka
Krokoyama cup v Nemecku, 19-ročná ju-
niorka, spravila tohto roku veľký výkon-
nostný skok a patrí medzi špičku už
i v kategórii žien. V Benátkach išla bez pro-
blémov až do semifinále, kde prehrala (na
údiv mnohých medzinárodných rozhod-
cov) s domácou talianskou reprezentant-
kou tesne 3:2 a obsadila nakoniec nepo-
pulárne štvrté miesto.

Rok 2003 začnú senickí karatisti hneď
2. až 5. januára účasťou na medzinárod-
nom sústredení Slovenskej federácie šito
ryu, ktoré sa uskutoční na Dubníku pri
Starej Turej.

E. Jareč

Seničan na čele 
svetového karate

Na prvom kole Pohára Západnej únie
v karate sa 24. novembra v Novom Meste
nad Váhom stretli karatisti z Trnavského,
Trenčianskeho a Bansko-Bystrického
kraja. Nechýbali medzi nimi ani preteká-
ri z Hanko kai Senica, ktorí si vybojovali
dve prvé miesta, dve druhé miesta a dve
tretie miesta.

V kata chlapci zažiaril 8-ročný Michal
Toure (žltý pás) - člen B-družstva, ktorý
suverénne zvíťazil. V kata žiačok ho napo-
dobnila Majsterka SR v štýle šito-ryu
Zuzana Lišková (hnedý pás) - 1.miesto.
Diplomy za druhé miesta získali Miro
Skurák (zelený pás) v kumite starší žiaci
a Vitalij Zanyk (žltooranžový pás) v kata
juniorov. Na treťom mieste skončili Boris
Thebery (hnedý pás) v kata starší žiaci
a Darius Pavlík (žltooranžový pás) v kumi-
te starší žiaci. 

Turnaj pozdravil aj prezident Slovenskej
federácie klubov karate MUDr. Martin
Čulen telefonicky z dejiska Majstrovstiev
sveta v karate v španielskom Madride. Tu
získala slovenská reprezentácia historicky
druhý najlepší výsledok, keď vybojovala
dve bronzové medaily. Hoci pretekárka
Hanko kai Senica, úradujúca majsterka
Európy Petra Nová (2.dan) pokazila kata
a bola vyradená už v kvalifikáciách, úspeš-
ne ju nahradila dvojnásobná majsterka
Európy, slovenská reprezentantka Marcela
Remiášová, ktorá získala bronz a stala sa
treťou najlepšou karatistkou planéty.

Okrem športového úspechu dosiahlo
Slovensko a mesto Senica i významný
diplomatický úspech, keď Seničan MUDr.
Martin Čulen bol na kongrese WKF
opätovne zvolený, už za trvalého člena
Direktoriátu WKF (Svetovej federácie kara-
te). Je jedným z piatich Európanov, ktorí
vedú Svetovú federáciu karate - WKF (167
členských krajín) k plnému začleneniu sa
do programu olympijských hier.

E. Jareč
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S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Vladimír Macek a Monika Kičínová
Ing. Peter Nižník a Viera Tadlánková
Bc. Jozef Filípek a Klaudia Valachovičová
Petr Štergenich a Anna Rybnikárová
Roman Hladík a Ivana Šedivá
Richard Jankovič a Katarína Melišková
Peter Blanárik a Eva Nemcová
Peter Jelínek a Mária Knotková
Martin Golier a Lenka Lapuníková

Narodili sa
Veronika Líšková, Robotnícka 54 1. 11. 2002
Nikola Pavlíková, Štefánikova 721 3. 11. 2002
Samuel Šmida, Železničná 327 5. 11. 2002
Emília Velická, Bottova 1167 7. 11. 2002
Alexandra Viteková, Gen. L. Svobodu 1361 10. 11. 2002
Erik Herman, Železničná 381 19. 11. 2002
Ján Zemanovič, Palárikova 305 19. 11. 2002
Marián Hrebíček, Robotnícka 59 23. 11. 2002
Leonard Batyányi, Hollého 752 26. 11. 2002
Gabriela Mičová, Kalinčiakova 295 28. 11. 2002
Viktória Tokošová, M. Nešpora 918 29. 11. 2002

Opustili nás
Dušan Jankovích, Hurbanova 1379 1. 11. 2002
vo veku 49 rokov
Mária Pípová, Štefánikova 1377 1. 11. 2002
vo veku 82 rokov
Pavel Kuba, Štefánikova 1377 2. 11. 2002
vo veku 86 rokov
Jozef Hájiček, Štefánikova 703 4. 11. 2002
vo veku 66 rokov
Ján Tomiš, Sládkovičova 189 6. 11. 2002
vo veku 53 rokov
Justína Šalíková, Čáčov 228 7. 11. 2002
vo veku 61 rokov
Mária Kalková, Štefánikova 719 10. 11. 2002
vo veku 87 rokov
Mária Sojková, Moyzesova 834 13. 11. 2002
vo veku 56 rokov
Mária Jozefíková, Štefánikova 1377 14. 11. 2002
vo veku 83 rokov
Mária Slováková, Štefánikova 1377 17. 11. 2002
vo veku 65 rokov
Branislav Bobek, Tehelná 1429 19. 11. 2002
vo veku 36 rokov
Mária Klimková, Hurbanova 525 19. 11. 2002
vo veku 95 rokov
Alžbeta Marečková, Čáčov 11 21. 11. 2002
vo veku 69 rokov
Ján Kostelný, Košútovec 1032 23. 11. 2002
vo veku 53 rokov
Julián Stanisziewski, Košútovec 1021 27. 11. 2002
vo veku 80 rokov
Elena Tomečková, Hollého 751 27. 11. 2002
vo veku 58 rokov
Zuzana Černeková, Kunov 2 28. 11. 2002
vo veku 72 rokov
Ján Hasák, Štefánikova 722 29. 11. 2002
vo veku 48 rokov

Podujatia v Dome kultúry
� 17. 1. - III. reprezentačný ples mesta Senica 
� 20. 1. o 19. hod. 

- Mníšky Milionárky - Americká muzikálová komédia  
� 23. 1. - Hudobný koncert „Už jsme doma" CZ, predkoncert

skupiny „Divné semená" 
� 24. 1. - Ples PD Senica 
� 25. 1. - Ples Slovenského poľovníckeho zväzu 
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na JANUÁR 2003
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

✗ Piatok 3. januára
SEXY VTÁCI
Francúzska komédia. Prci, prci po francúzsky... Francúzska odpoveď
na Prci, prci, prcičky.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 90 min., PREMIÉRA
✗ Sobota 4. a nedeľa 5. januára
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA
Americká komédia. Do jeho života vstúpila láska ... a tiež jej rodina ... 
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 95 min., PREMIÉRA
✗ Utorok 7. a streda 8. januára
SLADKÁ ALABAMA
Americká romantická komédia. Na ceste k láske je vždy niekoľko
obchádzok. Niekedy aj prvá láska musí dostať druhú šancu. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 108 min., PREMIÉRA
✗ Piatok 10. januára
11’09’’01
Americko-francúzsky celovečerný dokument. Jedenásť minút, deväť
sekúnd, jeden záber. ... o dni, ktorý otriasol svetom. 
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 125 min., PREMIÉRA
✗ Sobota 11. a nedeľa 12. januára
DON’S PLUM BAR
Americká komédia. Film, ktorý je v Amerike zakázaný! Dnes večer, tak
ako každú sobotu, sa stretne niekoľko priateľov vo svojom obľúbenom
bare. Popíjajú. Jedia. Rozprávajú sa o živote. O sexe. Ale najmä: zhá-
ňajú baby.
Vstupné: 55,57, 59 Sk, MP 15 r., 89 min., PREMIÉRA
✗ Utorok 14. a streda 15. januára
DVAJA PÁTRAČI
Americký dobrodružný rodinný film. Slovenský dabing. Keď vyrastú,
budú lepší ako James Bond! V druhom pokračovaní hitu sa bývalí tajní
agenti - mama a otec Cortezovci, opäť dostanú do veľkých problémov.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 99 min., PREMIÉRA
✗ Sobota 18. a nedeľa 19. januára
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
Americký dobrodužno-fantastický film pre celú rodinu. Slovenský
dabing. Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka
Harryho Pottera. 
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP, 161 min., PREMIÉRA
✗ Utorok 21. a streda 22. januára
NÁVŠTEVNÍCI 3
CESTA DO AMERIKY
Francúzska bláznivá komédia. Zo stredovekého Francúzska do moder-
ného Chicaga. Z blata do kaluže. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 88 min., PREMIÉRA
✗ Piatok 24. januára
HALLOWEEN: VZKRIESENIE
Americký horor. Všetci Ťa vidia, každý Ťa počuje, ale nikto Ti nepo-
môže. Horor v priamom prenose. Mysleli ste si, že masovému vrahovi
v poslednej časti Halloween sťali hlavu? Omyl.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 85 min., PREMIÉRA
✗ Sobota 25. a nedeľa 26. januára
HOLLYWOOD, HOLLYWOOD
Americká komédia. Pozadie odhalené! Dlho očakávaný film Stevena
Soderbergha s hollywoodskymi hviezdami prvej veľkosti ako ich nepo-
znáte. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 101 min., PREMIÉRA
✗ Utorok 28. a streda 29. januára
SANTA CLAUS 2
Americká komédia. Hľadá sa pani Clausová! Scot Calvin robí Santa
Clausa ož osem rokov a škriatkovia ho považujú za najlepšieho Santa,
aký kedy bol.
Vstupné: 65,67, 69 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✗ Piatok 31. januára
BLAFUJ AKO BECKHAM
Anglická komédia. Ako obísť pravidlá a pritom dostať, čo chceme? 
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP 12 r., 102 min., PREMIÉRA
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Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do predposledného tohtoroč-
ného kola našej súťaže, sa šťastie usmialo na Mariána Hatalu,
Hollého 741/11.  Výhercovi blahoželáme a cenu si prevezme
v redakcii na MsÚ. 

Kto vie ,  odpovie

?
?

?

✃

?

Kupón č. 12
1. Aká bola účasť voličov  v komunálnych voľbách v Senici?

2. Na ktoré miesta najradšej chodieval V. Beniak?

3. Ktorá časť mesta bola zachytená na fotografii v minulom 
čísle Našej Senice uverejnenej na str. 16?  

Meno a priezvisko

Adresa
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Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
piatok 3. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 5. 1. 11.00 hod. - r
pondelok  6. 1. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 8. 1. 10.00 hod. - r
piatok 17. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 19. 1. 11.00 hod. - r
pondelok 20. 1. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 22. 1. 10.00 hod. - r
piatok 31. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 2. 2. 11.00 hod. - r

Skalický magazín
pondelok 30. 12. 21.30 hod. - r
streda 8. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 12. 1. 11.00 hod. - r
pondelok 13. 1. 21.30 hod. - r
streda 22. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 26. 1. 11.00 hod. - r
pondelok 27. 1. 21.30 hod. - r

Myjavské televízne noviny
streda 1. 1. 21.30 hod. - r
piatok 10. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 12. 1. 11.00 hod. - r
streda 15. 1. 21.30 hod. - r
piatok 24. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 26. 1. 11.00 hod. - r
streda 29. 1. 21.30 hod. - r

Správy spod Bradla
streda 1. 1. 21.30 hod. - r
piatok 24. 1. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 26. 1. 11.00 hod. - r
streda 29. 1. 21.30 hod. - r

V ý m e n a  z n á m o k
V pondelok 23. decembra od 9.30 do 12. hod. sa uskutoční

v Centre voľného času „Stonožka" na Sadovej ulici (v dome u Čaj-
kov) voľná výmena i predaj známok. Prineste si svoje zbierky.
Účastníci budú odmenení známkami od členov krúžku mladých
filatelistov. Klub mladých filatelistov pri CVČ Senica


