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Simona Čulenová: Adam a Eva – Vyhnaní z raja. Za kolek-
ciu čiernobielych fotografií získala 1. cenu na súťaži
Náhlikova Senica 2003. 

Rúcame bariéry 
v nás?

Európska únia počas španiels-
keho predsedníctva v decembri
2001v Európskej  rade ustanovila
rok 2003 za Európsky rok ľudí so
zdravotným postihnutím. Zna-
kom otvorenej občianskej spo-
ločnosti v treťom tisícročí je
snaha o rúcanie bariér v našom
myslení, konaní a v postojoch
širokej verejnosti k problematike
života ľudí so zdravotným postih-
nutím. 

Našťastie sa už aj u nás prelo-
mila silná bariéra, ktorá sa umelo
vytvárala počas rokov totality.
Mohli by sme si tu vymenovať
všetky zmeny, ktoré berieme už
ako samozrejmosť. Urobilo sa
veľa pre zmenu myslenia odbor-
níkov i širokej verejnosti, aby sme
sa naučili žiť v tolerantnejšej spo-
ločnosti a nebrať inakosť ako
handicap. 

Buďme úprimní a priznajme
si, že stále je čo zlepšovať. Svedčí
o tom aj samotný fakt, že
v odstraňovaní architektonických
bariér, ale aj tých v ľuďoch, je
stále čo naprávať. Položme si jed-
noduchú otázku. Prečo vyhlásila
Európska rada problematiku
zdravotne postihnutých ľudí za
prioritnú?  Odpoveď je v skutku
jednoduchá. EÚ sa snaží vybudo-
vať bohatú a prosperujúcu
Európu. Jedným zo základných
znakov bohatej a prosperujúcej
krajiny je jej schopnosť vytvoriť
štandardné podmienky aj pre naj-
slabších jedincov v spoločnosti. 

Dôležitá je aj snaha zlepšiť
komunikáciu a zvýšiť povedomie
o rôznosti ľudí so zdravotným
postihnutím a podporiť pozitívny
obraz o nich . Môžeme tak zvýšiť
informovanosť napríklad  o prá-
vach detí a mladých ľudí so zdra-
votným znevýhodnením na rov-
nosť vo vzdelaní a o snahu na
úplnú integráciu do spoločnosti.    

Slovenská republika ako jedna
z kandidátskych krajín strednej
a východnej Európy má možnosť
zapojiť sa do diania v rámci
Európskeho roka ľudí so zdravot-
ným postihnutím v súlade s pod-
mienkami stanovenými v európs-
kych dohodách. 

(pokračovanie na str. 3)

Policajný recepčný pult realitou
Tri P ministra Palka 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Senici sa stalo
po Starom Smokovci druhou policajnou stanicou na
Slovensku, kde sa podarilo realizovať projekt otvorenej
policajnej recepcie. Vo štvrtok 20. februára  tieto priestory
za účasti predstaviteľov štátnej správy Senického okresu
i Trnavského kraja a MsÚ Senica  slávnostne otvoril minis-
ter vnútra Vladimír Palko. 

Projektom  otvorených  policajných  recepcií, ktorého cie-
ľom je zlepšiť vzťahy medzi políciou a verejnosťou,  chce poli-
cajný zbor zabezpečiť humanizáciu vstupných priestorov
policajných útvarov, aby prvý kontakt občana  s políciou, kam
prišiel hľadať pomoc, bol čo najprijateľnejší, zbytočne ho
nestresoval a nepôsobil stiesňujúco. Tmavé priestory, depri-
mujúce malé okienka, mreže – to všetko k takýmto negatív-
nym pocitom viedlo. Minister vnútra Vladimír Palko po pre-
strihnutí pásky v tejto súvislosti povedal, že sľuby, ktoré dal pri
nástupe do funkcie sa začínajú postupne  plniť.  „Tri P – prí-
vetivé policajné prostredie – je práve tým modelom, kedy
občan príde na policajnú stanicu, kde nájde solídne príjemné
prostredie a za recepčným pultom  pohotového človeka,
ktorý sa k nemu správa prívetivo a podá mu potrebné infor-
mácie," zdôraznil minister.

(pokračovanie na str. 2)
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S reformou najviac starostí
Vo funkcii predsedu Združenia miest a obcí záhorskej

oblasti (ZOZO)  bol na 13. sneme, konanom 21. februára
v Senici, na ďalšie obdobie potvrdený  primátor Senice Ľubo-
mír Parízek. V novom funkčnom období  bola zvolená tiež 15-
členná  Rada ZOZO a kontrolná komisia,  v ktorých  sú zastú-
pení rovnako starostovia okresov Senica, Skalica a Malacky.   

V hodnotení  obdobia od 12. snemu Ľ. Parízek konštato-
val, že najviac starostí a komplikácií samosprávam stále
spôsobuje problematický postup reformy verejnej správy
a prechod kompetencií zo štátnych orgánov na obce a mestá.
„Naše oprávnené a logické požiadavky prezentované
ZMOS-om, ale i naším  združením zostávajú nepovšimnuté
kompetentnými orgánmi štátu," zdôraznil predseda. Zložitosť
reformy verejnej správy  a stav jej financovania sa  odrazil aj
v kritickej diskusii.  bar

Posledný mo�ný
t e r m í n !

Už v minulom roku sme
v novembrovom vydaní Našej
Senice informovali, že vo
Všeobecne záväznom nariadení
mesta Senica č. 3 o miestnych
poplatkoch prišlo k zmene, ktorá
spočíva v zmene obdobia platnosti
užívania verejného priestranstva na
trvalé parkovanie motorového
vozidla. 

Posledná možnosť ako si zabez-
pečiť užívanie  tohto parkovacieho
miesta i v tomto roku je zaplatenie
miestneho poplatku  najneskôr do
31. marca. Platbu  môžete usku-
točniť  po zaevidovaní vašej žia-
dosti o užívanie parkovacieho
miesta v pokladni MsÚ na prízemí
budovy alebo prevodom z účtu. 

Upozorňujeme všetkých záu-
jemcov, že po premeškaní  uvede-
ného termínu úhrady  za užívanie
parkovacieho miesta  na trvalé par-
kovanie sa parkovacie miesta nebu-
dú vybavovať. 

Odd. výstavby 
a ŽP MsÚ Senica

Opäť 1 %
Aj v tomto roku sa bude 3388

mimovládnych neziskových orga-
nizácií uchádzať o 1 % z dane
fyzických osôb. Viaceré organizá-
cie aj v Našej Senici poďakovali
za takto získané peniaze, ktoré im
pomohli v ich činnosti.  Pripomí-
name teda, že aj v tomto roku
môžete svojím 1 % podporiť
mimovládny sektor. 
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva 

1. riadne zasadanie mestskej rady sa
konalo 30. januára. Mestská rada prero-
kovala: 
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 30.1.
- správu o činnosti Mestskej polície

Senica za rok 2002 
- správu o činnosti Mestský hasičský zbor

pri MsZ v Senici a Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany v Senici za rok 2002 

- návrhy na dispozície s majetkom 
- návrh na zmenu Všeobecne záväzného

nariadenia č. 30, ktorým sa navrhujú v
roku 2003 usporiadať jarmoky v dňoch
20.-21. júna a 10.-11. októbra  

- návrh na zmenu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3 o miestnych poplatkoch
v časti týkajúcej sa poplatku za pobyt
v mieste sústredeného cestovného ruchu 

- informáciu o zabezpečení zdravotníckej
starostlivosti a o priebehu prevodu zdra-
votníckeho zariadenia na Polikliniku
Senica, neziskovú organizáciu 

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
IV. štvrťrok  2002 

- plány práce MsR a MsZ na I. polrok 2003 
- rôzne

2. riadne zasadanie mestskej rady sa
uskutočnilo 13. februára. Mestská rada
prerokovala:
- správu o plení uznesení MsR s termínom

plnenia do 13.2.
- návrh na doplnenie Všeobecne záväzné-

ho nariadenia  č. 32, ktorým sa navrhujú
dni konania  trhov  v Mestskom kultúr-
nom stredisku v tomto roku na 14.-15.
apríla Veľkonočné trhy, 12.-13. novembra
Predvianočné trhy, 14.-15. decembra
Vianočné trhy 

- Registratúrny poriadok Mestského úradu
v Senici 

- návrh na určenie odmien poslancov
mestského zastupiteľstva

- návrh na určenie odmien členom Zboru
pre občianske záležitosti za vykonávanie
pohrebných obradov

- návrh na zloženie komisií MsZ  - ustano-
vujúce januárové MsZ zriadilo 8 komisií
a zvolilo 8 predsedov. Návrh obsahuje
doplnenie komisií o ďalších poslancov,
ale aj občanov z radov odborníkov
alebo nominantov  za jednotlivé politic-
ké strany, ktoré predkladali kandidátne
listiny v komunálnych voľbách.

- návrh na vytvorenie mestských výborov
v jednotlivých častiach mesta. Mestská
rada po dôslednom zvážení odporučila
iné vhodnejšie formy komunikácie
poslancov so svojimi voličmi, ako naprí-
klad  verejné zhromaždenia, internetová
stránka mesta, informačné tabule
v meste, videotextová stránka a návrh na
zriadenie mestských výborov nepredkla-
dá do MsZ. 

- návrh na zmenu územného plánu mesta
z plochy na výrobu a služby na plochu
pre bývanie v rodinnej a vilovej zástavbe
v časti na IBV Záhrady na Topoľovej ulici 

- návrh na založenie Futbalového klubu
a.s., Senica

- návrh na zriadenie ďalších  poradných

orgánov primátora mesta – rada III. sek-
toru, rada starších, parlament mládeže,
rada riaditeľov škôl, rada politických
strán a redakčné rady Naša Senica a TV
SEN. 
Materiály prerokované na 1. a 2. riad-

nom zasadnutí MsR budú predmetom
rokovania MsZ, ktoré primátor zvolal na
27. februára. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Platobné výmery za odpady 
Vý�ka sadzieb upravená

V tomto období budú do všetkých
domácností v meste doručené platobné
výmery za zber, prepravu a zneškodňova-
nie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov (miestny poplatok)
na rok 2003.  

Výšku poplatku schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Senici na svojom zasada-
ní 24.10.2002 nasledovne:
1. poplatok pre  fyzickú osobu, ktorá nie je

podnikateľom a má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, je 383 Sk na osobu.

2. poplatok pre fyzickú osobu, ktorá je
majiteľom nehnuteľnosti určenej pre
individuálnu rekreáciu je stanovená za:

a) rekreačnú chatu vo výške 964 Sk 
b) záhradku v záhradkovej osade 

Kunov I., II., III. a Bažantnica 240 Sk
3. poplatok za garáž v skupinovej 

zástavbe 120 Sk
4. poplatok  pre  fyzickú  osobu,   ktorá   je

vlastníkom  rodinného  domu, kde nie
je nikto  prihlásený   k trvalému  ani  pre-
chodnému pobytu, je stanovený vo
výške 383 Sk

V tomto roku bude poskytnutá úľava
pre občanov schválená mestským zastupi-
teľstvom v Senici v nasledovných prípa-
doch:
1. pre viacpočetnú rodinu, v ktorej žije šesť

a viac osôb. Miestny poplatok sa bude
rovnať maximálne päťnásobku výšky
poplatku pre občana. Poplatok bude
vyrubený na základe údajov v evidencii
obyvateľstva o trvalých a prechodných
pobytoch.

2. pre vojakov základnej vojenskej služby
sa poplatok vyrubí vo výške alikvotnej
čiastky zotrvania v mieste trvalého
alebo prechodného pobytu. Pri uplatnení
tejto úľavy je žiadateľ povinný predložiť
potvrdenie okresnej vojenskej správy.

3. pre občanov, ktorí sú na zahraničnom
pobyte trvajúcom dlhšie ako tri mesiace
(pracovné alebo študijné pobyty). Žia-
dateľ je povinný predložiť hodnoverný
doklad (potvrdenie školy, pracovné
povolenie a pod.).
Splatnosť poplatku je uvedená na kaž-

dom platobnom výmere. 
Platobné výmery sa vystavujú na zákla-

de naposledy známych údajov. Pre všet-
kých občanov platí ohlasovacia povinnosť,
to znamená, nahlásiť zmeny, ktoré sú roz-
hodné pre správne určenie výšky poplatku
(vznik, zmena alebo zánik poplatkovej
povinnosti)  prehlásením a to najneskôr do
30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala. Táto ohlasovacia povinnosť sa
vzťahuje i na nových platiteľov poplatku,
ktorí sú povinní prihlásiť sa na mestskom
úrade najneskôr do jedného mesiaca odo
dňa, keď nastala právna skutočnosť, že sa
stávajú platiteľmi poplatku.

Oddelenie výstavby a ŽP MsÚ

Tri P ministra Palka 
(dokončenie zo str. 1)

K zbližovaniu polície s verejnosťou však
podľa neho prispievajú aj ďalšie opatrenia.
„Medzi ne patrí napríklad každá prvá streda
v mesiaci, kedy si majú okresní a krajskí ria-
ditelia PZ  vypísať prijímacie hodiny pre
každého občana, ktorý sa k nim nahlási. To
sú dve strany jednej mince – aby občania
dostali výrazný signál, že na políciu sa môžu
obrátiť s dôverou", povedal minister vnútra.
Popri stavebných zmenách na policajných
staniciach  samozrejme ide v tomto projek-
te, na ktorý minister vyčlenil ročne približne
30 miliónov Sk, aj o zlepšenie a skvalitnenie
prístupu policajtov k občanom. 

Úprava vnútorných vstupných priestorov
OO PZ v Senici stála zatiaľ 600 000 Sk a po
dokončení úprav vonkajších priestorov, kedy
budú odstránené mreže a vytvorený bezba-
riérový vstup z nerozbitného skla vyjde celá
investícia spolu na 1,5 milióna Sk. Druhá časť
sa bude realizovať podľa slov riaditeľa KR PZ
v Trnave Ivana Dujku v krátkom čase  v závis-
losti na počasí. 

„Zatiaľ sa budú na recepcii striedať  naše
pracovníčky zo správnych služieb a doprav-
ného inšpektorátu, prípadne z vnútorného
odboru  OR PZ. S okresným úradom práce
v Senici máme určité problémy, nie vždy
na rozdiel od ostatných úradov práce
v kraji, dokážu pochopiť, že polícia je tu pre
občanov a že aj ona potrebuje personálne
pomôcť," podotkol I. Dujka. 

Viera Barošková

Seničania brali prvé miesta
Výstavná kolekcia 112 fotografií od 30

autorov – to je výsledná podoba  43. súťaž-
nej výstavy  neprofesionálnej fotografickej
tvorby okresov Senica a Skalica pre  návštev-
níkov. Spolu však odborná porota hodnotila
218 fotografií čiernobielych i farebných
a farebných diapozitívov od 32 autorov.
Výstava je sprístupnená verejnosti v Záhors-
kom osvetovom stredisku  do 21. marca. 

Na vernisáži výstavy Náhlikova Senica
2003 ocenili najlepších. V kategórii čierno-
bielej fotografie dominovala kolekciou
Adam a Eva – Vyhnaní z raja mladá autorka
Simona Čulenová. Cenou za druhé miesto
bol odmenený Jaroslav Zloch  za fotografie
Zátišie zo Senca  a Okno. 

Prvou cenou bola v kategórii farebnej
fotografie odmenená žánrovo i obsahovo
rozmanitá kolekcia  fotografií Ing. Mariána
Kufela. Čestné uznanie získal Filip Kalka za
fotografie Les I.-III. V kategórii farebného
diapozitívu sa porota rozhodla ceny neudeliť. 

bar
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31.1. - Policajný aktív okresov Senica
a Skalica za účasti predsedov
súdov a prokurátorov

- Konkurz na riaditeľa Polikliniky,
n.o. Senica, za riaditeľku bola zvo-
lená Ing. Alena Kovačičová

1.2. - Velké Pavlovice – priateľský futba-
lový turnaj v rámci partnerskej spo-
lupráce miest

3.2. - Rokovanie s predstaviteľmi futbalo-
vého klubu FK SH Senica o mož-
nosti vytvorenia akciovej spoloč-
nosti ako modelu pre budúce fun-
govanie futbalu v meste

- Stretnutie s členkami Jednoty
dôchodcov v Senici B. Hradskou,
M. Slivkovou, p. Jablonickou a p.
Polákovou – rokovanie o vzájom-
nej spolupráci a pomoci dôchod-
com

4.2. - Centrum voľného času Senica –
vymenovanie nového riaditeľa
CVČ Mgr. Martina Dudáša a usta-
novenie do funkcie

- Pracovné stretnutie s K. Soukupo-
vou, riaditeľkou Záhorskej knižnice
Senica o možnosti ďalšej spoluprá-
ce a rozšírení aktivít v meste

5.2. - Pracovné rokovanie s riaditeľmi TS
Senica J. Kaščákom, RSMS Š. Maj-
chrákom a MsKS Mgr. M.
Jakubáčom k zabezpečeniu úloh
organizácií na rok 2003

6.2. - Hotel Fórum Bratislava – účasť na
konferencii zameranej na ekono-
micko-právne podmienky a mož-
nosti SR súvisiace so vstupom do EÚ

7.-8.2.- Modra – Piesky  - pracovný semi-
nár zameraný na realizáciu
Národného programu výchovy
a vzdelávania pre Slovensko za
účasti štátneho tajomníka Minis-
terstva  školstva SR, predstaviteľov
fakúlt a špičkových odborníkov pre
výchovu a vzdelávanie

10.2. - Pracovné rokovanie o otvorení
poradne pre občanov

11.2. - Rokovanie o problematike rómskej
menšiny v meste

- Cantilena – plány speváckeho
súboru s cieľom propagovať mesto
doma i v zahraničí

12.2. - Malacky – pracovné rokovanie
s primátorom Malaciek RNDr.
Jozefom  Ondrejkom o spoločnom
postupe v regionálnom rozvoji

13.2. - Prijatie rektora z Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave doc.
RNDr. E. Kostolanského – hľadanie
spolupráce   o ďalšom vysokoškols-
kom štúdiu v Senici

- Rokovanie mestskej rady
14.2. - Stretnutie starostov okresu Senica

v Smrdákoch
25.2. - VÚC Trnava - stretnutie s predse-

dom VÚC Ing. Petrom Tomečkom
na tému vzťahu VÚC, mesta
a samospráv v okrese Senica

26.2. - Valné zhromaždenie Službyt-u
Senica

Aktivity radnice Rúcame bariéry v nás?
(dokončenie zo str. 1)

O zapojenie sa v mene všetkých obča-
nov so zdravotným postihnutím Slovenska
vyslovili záujem členovia Rady vlády
Slovenskej republiky pre problematiku
občanov so zdravotným postihnutím
a zástupcovia Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR (Základné informá-
cie o Európskom roku ľudí so zdravotným
postihnutím na Slovensku sú na interneto-
vej adrese MPSVR SR).

Občianske združenia ktoré sa venujú
tejto problematike chcú pomôcť dosiah-
nuť ciele Európskeho roka ľudí so zdra-
votným postihnutím a spolupracovať
s médiami, poskytovať informácie o príkla-
doch dobrej praxe na nadnárodnej, národ-
nej, regionálnej a miestnej úrovni.

Skvalitnime svet okolo nás a doprajme
všetkým šancu na radosť zo života!

Jana Černáková
Liga proti reumatizmu na Slovensku

Viete, kto vás zastupuje?
◗ Ing. Ferdinand Bartal

Narodil sa v roku 1948 v Dubovciach.
Má ukončenú stavebnú fakultu STU
v Bratislave. Od roku 1970 pracuje
v Agrostave a.s.  Senica. Prešiel viacerými
funkciami, teraz zastáva post generálneho
riaditeľa. V Senici má trvalé bydlisko od
roku 1973, je ženatý, má 2 deti.
Poslancom  MsZ je od roku 1996.
V komunálnych voľbách v decembri 2002
kandidoval vo  volebnom obvode č. 7 za
HZDS.        

Ste poslancom mestského zastupiteľs-
tva tretie volebné obdobie za sebou. Aký
je rozdiel medzi vtedajším a terajším
mandátom poslanca?

- Mandát poslanca mestského zastupi-
teľstva je vlastne splnomocnenie na výkon
jeho funkcie. Podľa Ústavy SR je u nás
zavedená koncepcia voľného poslanecké-
ho mandátu, teda poslanci vykonávajú
svoj mandát osobne, podľa svojho svedo-
mia a presvedčenia a nie sú viazaní  prí-
kazmi. Mandát poslanca  mestského
zastupiteľstva vzniká voľbami do orgánov
samosprávy. Na tomto sa zatiaľ nič
nezmenilo. Veľká zmena však nastala
v myslení poslancov. Keď som prišiel do
MsZ ako poslanec prvýkrát, stretol som sa
tam s dvomi poslaneckými klubmi, ktoré
boli veľmi radikálne a každý si tvrdo pre-
sadzoval svoje viac-menej politické záuj-
my. Od polovice minulého volebného
obdobia je badať posun smerom k výko-
nom poslaneckých mandátov v prospech
záujmov občanov a rozvojových plánov
mesta. Prejavuje sa to pokojnejšími a kon-
štruktívnejšími  zasadaniami tak rôznych
komisií ako aj zastupiteľstva.  Želal by som
si, aby tento trend  bol trvalý a verím, že
tento štýl práce  ohodnotia aj voliči v bu-
dúcich  volebných obdobiach.  

Každý, kto sa uchádza o dôveru obča-
nov vo voľbách má predstavu, čo by

chcel v pozícii poslanca dokázať. Aké
ciele máte vy? Ste aj poslancom
v Trnavskom samosprávnom kraji, aké je
prepojenie „poslancovania" v prospech
mesta a naopak?  

- O mandát poslanca  mestského zastu-
piteľstva som sa uchádzal vo volebnom
obvode č. 7 a logo na mojom predvoleb-
nom pútači bolo Menej sľubov, viacej
skutkov pre občana. Keďže bývam
v Senici už 30 rokov, som presvedčený, že
poznám problém občanov tak v mojom
volebnom obvode, ako aj v celom meste.
Mojim cieľom je prispieť k tomu, aby sa
občania Senice cítili vo svojom  meste
dobre, aby boli uspokojené ich požiadav-
ky na všetkých úrovniach, pracovnými prí-
ležitosťami počnúc, cez lekársku starostli-
vosť, kultúrou a športom končiac. 

Čo sa týka spôsobu prepojenia  man-
dátu poslanca v Trnavskom samospráv-
nom kraji a v meste musím konštatovať, že
táto kombinácia je na prospech kraja aj
mesta. V TSK pracujem v dvoch komi-
siách. Je to komisia pre regionálny rozvoj

a komisia pre životné prostredie. Poznatky
a informácie  z TSK sa dajú takto rýchlo
preniesť  aj na pôdu mesta. Naopak, po-
žiadavky  mesta sa môžu rýchlo dostať na
kompetentné miesta v TSK. 

Na ustanovujúcom rokovaní MsZ vás
zvolili do funkcie predsedu komisie pre
výstavbu, územné plánovanie, dopravu
a životné prostredie, čo zahŕňa  širokú
problematiku, ktorá sa dotýka v podstate
každého obyvateľa v tomto meste.
Akými zásadami sa budete riadiť v čin-
nosti komisie?

- Ako ste skonštatovali v otázke, skutoč-
ne sa táto problematika bude týkať každé-
ho občana mesta, preto je mojím želaním,
aby MsZ zvolilo  do tejto komisie len
samých odborníkov. Aj keď je komisia len
poradným orgánom MsZ, jej závery  ako
odborného orgánu budú pri hlasovaní
dôležité. 

Zabezpečiť trvalý rozvoj mesta  pri
súčasnom dodržiavaní  zákona o ochrane
životného prostredia, dbať na únosné
zaťaženie  územia, ekologickú stabilitu, to
budú hlavné zásady, ktorými sa bude ria-
diť činnosť komisie. 

Viera Barošková

Ing. F. Bartal (vpravo) preberá osvedčenie
o zvolení za poslanca MsZ.
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Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej kni�nici - FEBRUÁR

autor: názov: vydavateľ:

1. Satinský, J. Čučoriedkareň Ikar
2. Dvořák, P. Stopy dávnej minulosti I. Rak
3. Sipekyová, E. Vysoká škola chudnutia Ikar
4. Keleová-Vasilková, T. Čriepky Ikar
5. Sekora, O. Ferdo v cudzích službách Buvik
6. Lindseyová, J. Vysnívaný muž Ikar
7. kol. Recepty zo Života Euroskop
8. Morávek, P. Odborná spôsobilosť držať zbraň Epos
9. Satinský, J. Chlapci z Dunajskej ulice PT
10. Webster, R. Aura Eugenika
11. Zamarovský, V. Ich veličenstvá pyramídy Perfekt
12. kol. Synonymický slovník slovenčiny Veda

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

Ako sa stať 
profesionálnym vojakom 

Jednotlivé zložky našich ozbrojených síl
by sa mali do roku 2006 sprofesionalizo-
vať. V tom roku bude zrušená aj základná
vojenská  služba.  Zmeny, ktorými v súčas-
nosti prechádzajú ozbrojené sily  SR, sú
príležitosťou na uplatnenie  mladých
a ambicióznych ľudí,    preto v minulom
roku vznikli regrutačné strediská s cieľom
regrutovať  do ozbrojených síl záujemcov
o túto službu. Profesionalizácia  mužstva
i poddôstojníckeho zboru  je veľkou šan-
cou  práve pre tých, ktorí absolvovali
základnú  alebo náhradnú  službu a majú
predpoklady  stať sa najnižším, ale pre
ozbrojené sily dôležitým článkom riadenia
– veliteľmi  družstiev, osádok, obslúh, ale
aj radovými vojakmi.  

Ako Našu Senicu informovala náčelníč-
ka regrutačného strediska  v Trnave  Mgr.
Terézia Šilleová úlohou regrutačného  stre-
diska  bude predovšetkým  nadväzovať
vzájomný kontakt  s vhodným uchádza-
čom a získať  ich pre profesionálnu službu.
Záujemca by mal v nich získať všetky
potrebné informácie, ale aj pomoc pri prí-
prave   dokumentov na  prijatie  do ozbro-
jených síl.  Pri odchode z nich zase získa
ponuku rekvalifikačných kurzov a v súčin-
nosti s úradmi práce aj vhodné pracovné
miesta v civile. Svojím vybavením by mali
regrutačné strediská pripomínať dobre fun-
gujúce úrady práce.

Regrutačné stredisko v Trnave  na Ul. J.
Bottu 4 disponuje všetkými potrebnými
informáciami o možnostiach profesionál-
nej služby  primeranej možnostiam, schop-
nostiam, vzdelaniu, ale aj fyzickému stavu
uchádzača. bar

Novinka z Arkusu
Nová séria napínavých príbehov pre

deti populárneho rakúskeho autora:
Thomas Brezina: Všetky moje strašidlá
I. diel: Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Pri návšteve lunaparku nahovorí Dada svoj-
ho brata Miša, aby strávil celkom sám pol-
hodinu v opustenej strašidelnej dráhe. Keď
Mišo vstúpi do tmavej budovy, dvere sa za
ním zabuchnú a niečo studené sa dotkne
jeho ruky... Takto sa začína neuveriteľné
priateľstvo s poslednými strašidlami na
svete. 
Preklad z nemčiny: Dr. Eva Melichárková.
Tvrdá väzba, 112 strán, cena 129 Sk. 

Knihu si môžete kúpiť v kníhkupectve
Arkusu v Senici, v budove Záhorskej kniž-
nice.

Pribudlo im poistencov
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo

sa počas svojej činnosti od 1. apríla 1995
ako jediná neštátna zdravotná poisťovňa
nespojila s iným subjektom. Pri všetkých
zmenách, ktoré sa udiali v roku 2002, bolo
našou prvoradou povinnosťou zabezpečiť
pre našich klientov potrebnú a nevyhnut-
nú zdravotnú starostlivosť. Naša snaha sa
odzrkadlila v úhradách zdravotníckym
zariadeniam a lekárňam. Za poskytovanú
zdravotnícku starostlivosť našim poisten-
com sme lekárom prvého kontaktu hradili
do 10 dní po lehote splatnosti, zdravotníc-
kym zariadeniam a lekárňam za lieky do
55 dní po lehote splatnosti.

V uplynulom roku sme aktívne spolu-
pracovali s platiteľmi poistného, aby včas
a v plnom rozsahu platili poistné, aby sme
mohli čo najskôr uhrádzať náklady za
zdravotnú starostlivosť a lieky poskytova-
né našim poistencom. Predpokladanú
úspešnosť výberu poistného vo výške 94
percent sa nám podarilo prekročiť. CHZP
Apollo pobočka Gbely k 30. novembru
2002 dosiahla 97,83 percentnú úspešnosť
výberu poistného. 

Stabilný počet poistencov, ktorý si
CHZP Apollo pobočka Gbely udržiavala
od roku 1998, sa v tomto roku vďaka našej
činnosti zvýšil. V roku 2002 sme zazna-
menali nárast poistencov. K 30. októbru
2002 CHZP Apollo pobočka Gbely do-
siahla 69 344 poistencov a celá CHZP
Apollo dosiahla 465 235 poistencov.

CHZP - pobočka Gbely

�kola je bránou
k múdrosti

6. február - pre
budúcich senic-
kých prváčikov
deň plný zážitkov,
deň keď boli zapí-
saní do tej ozajst-
nej školy. Od sep-
tembra budú
z nich prváci.

Aj „Dvojka", základná škola, ktorá už
štyridsať rokov žije v povedomí
Seničanov, privítala omladinu. Dlhá chod-
ba, po stenách prekrásne dielka žiakov, do
kroku prichádzajúcich zaznievajú veselé
tóny dets-kej pesničky... Dvere do tried
lákajú, otvorte nás! Mamička s malou,
urečnenou dcérkou vchádza... čaká ich
pani učiteľka a rozpráva príbeh o zakliatej
princeznej Filoménke. Dokáže ju budúca
prváčka oslobodiť? Za každú z piatich
úloh dostáva odmenu - odtlačok hviezdič-
ky na prštek. Veru, s takouto ručičkou
pyšne vychádza z „boja" ako víťaz, prin-
cezná je slobodná a dievčatko dokázalo
svoju zručnosť, pohotovosť, slovnú záso-
bu... Mamička je hrdá na dcéru, ktorá sa
správa pokojne - veď to tu pozná, chodí
sem s deťmi a pani učiteľkou zo škôlky.
A mama? V mysli sa jej vynárajú spomien-
ky, obrazy bezstarostných školských
rokov, tváre spolužiakov i učiteľov, atmo-
sféra jej detstva. Veľmi by chcela, aby jej
dcérka prežila také pekné obdobie (ako
ona na „Dvojke") - aby aj jej pani učiteľka
bola ako druhá mama, aby deťom dávala
nové vedomosti, odkrývala taje nepozna-
ného, dláždila cestu k vzdelaniu, formova-
la človeka s rozumom i so svedomím.

Ach, tá stará, dobrá „Dvojka". A že má
už štyridsať? Budova áno, ale duch je stále
mladý. Presvedčia sa o tom všetci rodičia,
ktorí sem priviedli svojich malých budú-
cich prváčikov. „Dvojka" im ďakuje za
dôveru, nesklame ju.

Bližšie informácie o II. Základnej škole
v Senici, o jej histórii a aktivitách si môže-
te prečítať na internetovej stránke
www.zs2senica.sk M.V.

Prispejte k výročiu
Ak patríte medzi absolventov kurzu spo-

ločenského tanca a spoločenskej výchovy,
ktoré organizuje MsKS v Senici už 24
rokov, prihláste sa u Márie Bezdekovej
v Dome kultúry (č.t. 034/651 2301)
a pomôžte pripraviť svojou účasťou i foto-
grafiami štvrťstoročie organizovania týchto
kurzov. Už teraz sa na všetkých tešíme!  

Zdravý �ivotný �týl
Minikurz prípravy zdravých a redukč-

ných  pokrmov a najnovšie poznatky
z oblasti zdravého životného štýlu je
obsahom stretnutí  priaznivcov Klubu
zdravia. Ďalšie zo stretnutí sa uskutočnia
12. a 26. marca v Múzeu L.
Novomeského a vedie ho lektor občians-
keho združenia Život a zdravie.
Podrobnejšie informácie na č.t.
0907/683 257.
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Pre malých i veľkých platí: 
So Stono�kou 

do sto rôčkov
Centrum voľného času Stonožka

v Senici vyhlásila pri svojom polstoroč-
nom jubileu výtvarno-literárnu súťaž
s krásnym  názvom So Stonožkou do sto
rôčkov. Vyhlasovateľ pritom upozorňuje,
že súťaž sa rovnako týka aj starších gene-
rácií, ktoré vyrastali pri rôznorodej čin-
nosti domu detí a mládeže. 

Súťažné kategórie sú vypísané pre 1.-4.,
5.-9. ročník ZŠ, študentov SŠ, ZUŠ, dospe-
lých a literárnu tvorbu. Povolené sú všetky
výtvarné techniky a literárne žánre
a každú prácu treba označiť názvom
práce, menom autora a adresou. Súťaž
prebieha  presne sto dní - od 25. februára
do 5. júna – odovzdať ich však treba do
20. mája. Tu sú inšpiračné témy, ktorých sa
však účastník nemusí držať. Literárna

Stono�kina pozvánka
Hovorí sa, že kto nespieva a netancuje,

ako by nežil. Ak nám dáte za pravdu,
potom si zapíšte do  kalendára dátum 11.
- 13. apríla, kedy  sa  v našom meste usku-
toční  celoslovenský hudobno-tanečný
festival v štýle folk a country. Súťaž pod
názvom Senický kľúčik opäť po roku
otvorí svoje brány. 

Táto súťažná prehliadka pre deti a mlá-
dež do 20 rokov prešla od svojho vzniku
v roku 1995 určitým vývojom, rástla po
stránke kvantity i kvality, objavila a ovplyv-
nila mnohé talenty a bola hostiteľom zná-
mych osobností a umelcov, ako bol naprí-
klad Marián Kochanský a skupina Lojzo,
Alan Mikušek, česká skupina Kamelot,
Petronella, Bukasový Masív alebo Irish
dance group M. Shanahan. 

Festival je mediálne podporovaný
Slovenským rozhlasom, rádiami Lumen
a Forte, na jeho propagácii sa podieľa TV
Markíza (Teleráno) a STV 1 (relácia
CoMeTa country), Učiteľské noviny,
Trnavské noviny a ďalšie periodiká regio-
nálneho charakteru. Podujatie patrí medzi
festivaly, ktoré garantuje Slovenská asociá-
cia učiteľov hudby.

Dlhoročným spoluorganizátorom
a partnerom CVČ Stonožka je Slovenská
asociácia country tancov na čele s jeho
prezidentom Vladom Grežom, pričom
SACT je garantom tanečnej časti prehliad-
ky a tanečných seminárov.

Tohtoročný 8. ročník festivalu v senic-
kom Dome kultúry bude týždeň pred
Veľkou nocou patriť tanečným súborom,
hudobným skupinám a sólistom z celého
Slovenska a ak sa k nám pridáte, môže pat-
riť i vám.

Ponúkame vám pozrieť si nielen súťaž-
nú scénu (12. 4. od 9.30 do 17. hod.), ale
priamo sa zapojiť do tanečných a hudob-
ných metodických seminárov a niečo nové
sa prakticky naučiť. Semináre budú realizo-
vané v piatok 11. apríla v poobednajších
a večerných hodinách, 12. apríla od 15.30
a v nedeľu 13. apríla doobeda. Presný
časový a obsahový rozpis seminárov je
k dispozícii v CVČ a bude uverejnený
v marcovom čísle. 

Verejnosti prístupný bude i záverečný
zábavný galavečer s vyhodnotením (12. 4.
o 19.30 hod.), spojený s tancom a hrami.
Zárukou kvality a dobrej zábavy počas
celého víkendu budú osvedčené známe
osobnosti ako Vlado Grežo, Michal Kővér
- majster ČR v cloggingu, Ján Slezák, Imrich
Dugovič zo skupiny Bukasový masív,
moderátori podujatia Roman Vach a Ľubi-
ca Salajková z myjavského  Westepu
a ďalší. 

Na stretnutie pri hudbe a tanci s vami sa
teší CVČ Stonožka, SACT, Záhorské osve-
tové stredisko, RSMS a Mesto Senica.

Dajte pocítiť súťažiacim, že festival je
naozaj Senický a náš!

(pozn. ak sa chcete zúčastniť ako súťa-
žiaci, radi vám poskytneme súťažné pro-
pozície a ďalšie informácie v CVČ
6513539, alebo 0907/774 406

Za prípravný štáb Dana Kopecká

Ponuka CVČ na marec
� 1. 3. Večerné lyžovanie Pezinská baba

- odchod 15.45 hod. od CVČ, príchod
o 22. hod.

- poplatok za autobus 80 Sk
- večerné lyžovanie od 17. do 21. hod.,

cena za vlek 250 Sk (detský 180 Sk)
- treba sa vopred záväzne prihlásiť na č.

tel. 034/6513539, 0907/774 406
� 7. 3. Slávici v Stonožke

- 13. - 15.30 hod. v CVČ
- spevácka súťaž senických detí od 8

do 15 rokov, uzávierka prihlášok 4. 3.
� 7. 3. Zásady správnej výživy

- o 14.00 hod. na II. ZŠ
� 12. 3. Rozprávkové vretienko

- 8.30 hod. v CVČ
- okresné kolo súťaže v prednese

slovenských rozprávok
� 14. 3. Filozofický večer pri sviečkach

- od 18.30 hod. v CVČ
- pre mladých, ktorí si kladú otázky

o zmysle ľudského života, ktorých
zaujímajú aktuálne spoločenské pro-
blémy, ktoré radi diskutujú

- téma: konflikt v Iraku, východné nábo-
ženstvá

- večer doplní vlastná tvorba - poézia
o živote, o človeku... a piesne pri gitare

� 19. 3. Goetheho pamätník
- od 8.30 hod. v CVČ
- okresné kolo v prednese poézie,

prózy, piesní v nemeckom jazyku
� 20. 3. Výtvarná dielňa

- 13.30 v CVČ
- vyrábame ručný papier

� 21. 3. Prvá jarná (kvetinová) 
disko párty
- pre deti a mládež do 16 rokov
- od 17. do 21. hod. v CVČ
- DJ Nick, tanečný a spevácky program,

čajovňa a kaviarnička pre rodičov
� 22. 3. DFS Rovinka

- účasť na regionálnej súťaži detských
folklórnych súborov a hudieb od 10.
hod. v Borskom Mikuláši

Vesmír deti láka 
Slovenská ústredná hvezdáreň

v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami,
okresnými astronomickými kabinetmi,
astronomickým oddelením PKO
v Bratislave, CVČ v Košiciach a regionál-
nymi osvetovými strediskami vyhlásili
XVIII. ročník celoslovenskej  výtvarnej
súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Do uzávierky nášho regionálneho kola
bolo do Záhorského osvetového strediska
v Senici doručených 477 prác zo 45 škôl
okresov Senica a Skalica.

Odborná porota vybrala z každej kate-
górie 5 prác, ktoré budú náš región repre-
zentovať na celoštátnom kole v Hurba-
nove. Práce boli vystavené v Múzeu L.
Novomeského od 10. do 14. februára.
Uvádzame zoznam detí vystavujúcich
svoje práce, ktoré navštevujú senické
školy.

kategória materské školy
◗ Veronika Polakovičová, II. MŠ Senica, 

Príšerky z vesmíru
◗ Erik Polakovič, XII. MŠ Senica, 

Planéty vo vesmíre
◗ Lucia Maláriková, V. Paulínyho Tótha 

Senica, ,
kategória  II. stupeň ZŠ
◗ Lenka Driečna, I. ZŠ Senica, 

Galaktický sen
◗ Martina Provazníková, I. ZŠ Senica, 

Vízia budúcnosti

kategória  I. stupeň ZUŠ
◗ Nikoleta Nemečkayová, ZUŠ Senica, 

Ufóni
◗ Gabriela Hodúlová, ZUŠ Senica, 

Mimozemšťania

kategória  II. stupeň ZUŠ
◗ Radka Hebnárová, ZUŠ Senica, 

Čaro vesmíru
◗ Ivana Bachurová, ZUŠ Senica, 

Zvláštna konštalácia
Jana Ovečková

Záhorské osvetové stredisko Senica

súťaž: čo som zažil so Stonožkou, čo mi
dala (dáva) Stonožka, aký zmysel má exi-
stencia Stonožky Výtvarná súťaž: čo som
zažil na krúžkoch v Stonožke, športové,
kultúrne, zábavné podujatia v Stonožke,
obľúbená osobnosť Stonožky, Stonožkine
tábory,  výlety,  budova   Stonožky (von-
kajší pohľad), Stonožka ako živočích
(logo).  Ak ešte stále váhate, či sa zapojiť,
určite vás presvedčí toto milé pozvanie: 
STO bodová súťaž pre 
STO percentných  ľudí vo veku od 0 do 
STO rokov, ktorí našu 
STOnožku poznajú a
STOuto potvorkou chcú zoznámiť ďalších,
vyhlásená na 
STO dní a
STO nocí. Pretože od 50 už nie je ďaleko do 
STO! Odmenou bude 
STO milých cien, ale predovšetkým
STOpa, ktorá tu po nás zostane... Tak nevá-
hajte,
STOnožka sa teší!
STOp.
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VENČEK 2003:   
Predstavila sa aj

Synkopa 
Začiatkom každého nového roka vás

prostredníctvom Našej Senice informuje-
me o tom, že hoci už niekoľko rokov
dominuje u tínedžerov hudba diskotéko-
vého charakteru, poprípade tvrdého
rocku, a podľa ktorej aj tancujú na disko-
tékach, stále viac a viac sa mladí ľudia
zaujímajú aj o klasický tanec. 

Mestské kultúrne stredisko  (MsKS)
Senica ponúka všetkým študentom senic-
kých stredných škôl  vždy na začiatku
školského roka  poznať na kurze spolo-
čenských tancov a spoločenskej výchovy
štandartné i latinskoamerické tance, ktoré
začínajú byť obzvlášť obľúbené. Zároveň
sa nenásilným spôsobom dozvedia čo-to aj
o spoločenskej výchove.  V dnešnej nároč-
nej dobe je veľmi dôležité vedieť spolo-
čensky žiť a práve absolvovanie takéhoto
kurzu  je jednou z mála možností, kde sa
môžu mladí ľudia takpovediac pripraviť na
cestu životom.  

Štvor až päť-mesačný kurz spoločens-
kého tanca a spoločenskej výchovy sa
končí zakaždým slávnostne. Obľúbený
VENČEK - čo je vlastne spoločenská zába-
va pre absolventov kurzu,  ich rodičov
a pozvaných hostí, sa uskutočnil aj v tomto
roku 31. januára v Dome kultúry Senica.
Bol ním uzatvorený už 24.  ročník kurzu
spoločenských tancov, ktorý aj v tomto
roku viedol diplomovaný učiteľ spoločens-
kého tanca Ing. Milan Danihel. 

Nás organizátorov tohto podujatia
veľmi teší, že nielen rodičia vyjadrujú spo-
kojnosť s takýmto podujatím, ale sú to aj
absolventi kurzu.

Ako to dopadlo v tomto roku?
V súťaži spoločenských tancov sa

umiestnili na 1. mieste Lenka Bednárová
a Dušan Mrázek (na foto), na 2. mieste sa
umiestnili Iveta Rožičová a Peter
Baumgartner, a na 3. mieste Jana
Caltíková a Lukáš Kalamen. 

Hoci porota, zložená z členov Klubu
spoločenských tancov SYNKOPA, určila
takto, odmenu by si zaslúžili všetky taneč-
né páry. Bolo veľmi ťažko rozhodnúť, ktorý

pár je najlepší. 
V závere každého VENČEKA si volia

mladé slečny toho tanečníka, ktorý je naj-
sympatickejší, najpriateľskejší a vôbec naj-
lepší. Tento rok to slečny riadne skompli-
kovali, pretože neurčili jedného, ale hneď
štyroch tanečníkov, ktorí mali rovnaké
"body" - rovnaký počet venčekov. 

Takže VENČEKOVÝMI KRÁĽMI  sa
stali  Milan Mrázek, Martin Surový,
Michal Vacula a Roman Vašíček.

Mladí muži sú vždy rozhodnejší, a zo
všetkých mladých slečien si zvolili jednu,
ktorú považovali za najsympatickejšiu
a najkamarátskejšiu. VENČEKOVOU
KRÁĽOVNOU sa stala Vierka Kúdelová.

Po viacerých rokoch sa  MsKS v Senici
podarilo pripraviť a realizovať Kurz spolo-
čenských tancov pre dospelých. Pre 14
zväčša manželských párov znamenalo
absolvovanie tohto kurzu príjemný pocit
z pohybu pri pekných melódiách, vynika-
júci relax po práci a zdokonalenie sa v tan-
covaní. Niektorí z nich sa VENČEKA aj
zúčastnili a všetkým prítomným sa predsta-
vili  tancom quickstep. Za tento výkon boli
odmenení srdečným potleskom všetkých
prítomných.   

Bol to večer,  na ktoré sa nezabúda.
Mnohí ľudia sa bližšie spoznali, mnohé
kamarátstva vznikli, mnohé sa utužili a veľa
pekných zážitkov všetci prežili.  

Pri príprave podujatia som si uvedomila,
že za roky 1979 - 2002 sa vystriedala jedna
generácia ľudí a že počet absolventov
kurzu môžeme rátať už na tisíc. Už teraz
sa tešíme na budúci školský rok, kedy otvo-
ríme v poradí už 25. kurz spoločenských
tancov pre senických stredoškolákov.
Budeme radi ak sa ho zúčastní čo najväčší
počet mladých ľudí.

Chcem touto cestou apelovať na rodi-
čov, aby umožnili svojim deťom navštevo-
vať kurz. Investície, ktoré týmto spôsobom
budú vkladať do svojich detí nikdy nie sú
zbytočné a márne. 

Pre tých absolventov kurzu, ktorí majú
záujem o zdokonalenie sa v tancoch ozna-
mujeme, že dňa 6. marca  o 17. hod. otvá-
rame Kurz spoločenského tanca pre mier-
ne pokročilých.                                            

Mária Bezdeková
MsKS Senica

Foto bar  

Mladí herci vás  pozývajú 
V utorok 25. marca sa v divadelnej sále

Domu kultúry v Senici uskutoční regionál-
na súťažná prehliadka detskej dramatic-
kej tvorivosti okresov Senica a Skalica, na
ktorej sa v rozprávkových príbehoch pred-
staví 150 mladých hercov. 

32. ročník bude prezentáciou tvorivej
práce súborov divadla hraného deťmi
z Kuklova, Radošoviec, Gbelov, Borského
Svätého Jura, Kopčian a Senice. Práve
domáce súbory budú mať na prehliadke
najpočetnejšie zastúpenie. DDS Zádrapky
pri ZUŠ zahrá v réžii Ľuboslavy Paveskovej
pantomimické predstavenie o kovbojoch
Na divokom západe a zádrapkárske duo
Dominika Vaculová a Nikola Michaličková
sa detskému publiku predstaví pantomimic-
kým výstupom Všetkého veľa škodí. Po
prvýkrát sa do súťažného zápolenia zapojí
detský divadelný súbor Tadihuk (tanečno-
divadelno-hudobný krúžok) pracujúci pod
vedením Mgr. Viery Vincekovej pri ŠZŠI
a ŠMŠI s divadelným predstavením Ako
Popoluška pomohla Jankovi zachrániť kniž-
ky. Pre účastníkov prehliadky je pripravený
tiež vzdelávací program, rozborové a hod-
notiace semináre a stretnutie odbornej
poroty s tvorcami inscenácií. Najvydarenej-
šie predstavenia postúpia na krajskú súťaž-
nú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti
Trnavského kraja Senickú divadelnú jar.
Organizátori - Záhorské osvetové stredisko,
Mesto Senica, Okresné úrady v Senici
a v Skalici pozývajú na deň plný rozprávok
a detskej radosti všetkých priateľov detskej
Tálie.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Čas fa�iangov sa končí
U senických  hasičov už vrcholia inten-

zívne prípravy na tradičné pochovávanie
basy, na ktorom v senickom Dome kultúry
4. marca privítajú všetkých, ktorí sa chcú
na záver fašiangov dobre zabaviť. Kto už
bol účastníkom tohto podujatia vie, že
o dobrú náladu núdza nie je   - postarajú
sa o ňu nielen dobrovoľní hasiči, ktorí pri-
pravujú program pochovávania basy, lúče-
nia sa s ňou na obdobie do Veľkej noci,
ale i hudobníci zo skupiny Orbita.
Vstupné na zábavu, ktorá sa začína o 19.
hod. je 50 Sk. 

bar 

Buvik deťom  
O tom, ako možno knihu oživiť, ako

jej možno pridať ďalší rozmer, ako sa dá
s knihou hrať – to môže návštevník spo-
znať  na veľmi súčasnej, živej a príťažlivej
výstave v Záhorskom múzeu v Skalici.
Múzeum ju pripravilo spolu s vydavateľst-
vom  Buvik, ktoré vzniklo v roku 1991.
Obe ustanovizne pozývajú na putovnú
výstavu deti z materských i základných
škôl, ZUŠ, rodiny s malými deťmi, ale
i dospelých, ktorí si radi pripomínajú
svoje detstvo. Buvik deťom je názov
výstavy, ktorá v Skalici potrvá do 28.
marca, a svojou ponukou  nesklame iste
žiadneho návštevníka. 

bar
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Rozprávkový deň
v � k o l e   

Základná škola v Senici na Sadovej
ulici pripravila tento rok zápis novou,
netradičnou a zároveň veľmi zaujímavou
formou. Naším cieľom bolo pretvoriť
školské prostredie na rozprávkovú kraji-
nu. Začalo sa s prípravou a celou realizá-
ciou. Bolo potrebné dôkladne premyslieť
a pripraviť celý priebeh zápisu.

Pani učiteľky Mgr. Viera Kmeťová
a Mgr. Zdenka Babincová začali postupne
pretvárať a meniť interiér a chodby školy.
Kresbami a obrázkami pomaly zapĺňali
biele miesta stien. Originálnym spôsobom
pripravili a vyzdobili jednotlivé priestory
rozprávkovej krajinky, ktorá bola rozdele-
ná na štyri ročné obdobia. Všetci žiaci
a zamestnanci s úžasom pozorovali zo
dňa na deň výraznú premenu jednotlivých
častí interiéru našej školy. 

Pomaly sa blížil deň zápisu, ktorý sa
mal niesť v duchu príjemnej rozprávkovej
atmosféry, vľúdneho slova pani učiteľky
a nezabudnuteľných spomienok na prvý
deň v škole. 

Na ceste rozprávkovým lesom čakali
na deti zaujímavé úlohy a sprevádzali ich
veselé rozprávkové bytosti. V prváckych
triedach čakali na deti pracovné listy, ktoré
mali „vyplniť" svojou kresbou. Nakoľko má
kresba u detí predškolského veku svoje
špecifické znaky, bola veľmi vhodnou
súčasťou z hľadiska posúdenia emociona-
lity a sociálnej vyspelosti dieťaťa. 

Každé dieťa si zo zápisu odnieslo
množstvo darčekov, pri ktorých si vždy
spomenie na svoj prvý rozprávkový deň
v škole. 

Snahou pani učiteliek, ktoré pripravova-
li všetky dôležité veci k tomuto „slávnost-
nému" aktu našich predškolákov, bolo
vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie
s uvoľnenou a priateľskou atmosférou.
Musíme priznať, že sa nám to podarilo,
o čom svedčili predovšetkým spočiatku
nedočkavé a zvedavé, ale pri odchode
usmiate a spokojné tváričky detí. 

Veríme, že ešte dlho budú deti spomí-
nať na svoj zápis medzi školákov a s rov-
nako usmiatymi tváričkami sa budeme
stretávať celý budúci školský rok. 

Mgr. Ľubica Flamíková
školský psychológ

Odkrývanie du�e
mladých autorov

Samuel Židek
Cereálie

zrenice neskalené
priesvitnou
potupou

mihalnice kropené
dažďovou
vodou

oči silných 
po zápase 
ostávajú suché

nepoznám 
nespoznám
prameň tej sily

do raňajkových 
cereálií
mi padajú slzy

a vankúš sa už
nepýta
prečo ma svet mrzí.

Verše iba 16-ročného Sama Žideka
vyvolávajú mrazenie a zároveň i radosť
a hrdosť na ďalšiu nastupujúcu mladú
generáciu, ktorá i cez svoje technické
napredovanie vie cítiť a vnímať srdcom. 

Rovnako silná a citlivá bola i vlastná
tvorba ďalších mladých Seničanov -
Michaely Rosovej, Tomáša Gála, Zuzany
Fabokovej, či hudobných tvorcov Jara
Závodského, Mira Tehlára a Rada Šalíka.
Kde? Na prvom Poetickom večeri pri
sviečkach v Centre voľného času 31. janu-
ára.  Hosťom tohto humorného stretnutia
bola pani Zdenka Laciková, mladá poetka
z Holíča, ktorej úprimné recenzie literár-
nych a hudobných pokusov mladých
nešetrili chválou. 

Pohodlné posedenie na vankúšoch,
svetlo sviečok, dobrý čaj a tridsať spriaz-
nených duší vytvorilo príjemnú atmosféru,
v ktorej sa slovo prirodzene striedalo
s gitarou, v ktorej sa dalo vyrozprávať
i pochopiť povedané či zaspievané.

Zaujímavé tajomno  vyvolali vyzreté,
krásne verše neznámeho senického auto-
ra v podaní jeho kamaráta Dušana M., pre-
kvapilo úprimné vyznanie Tomáša Gála
k tvorbe Jara Závodského. 

Áno, mladí majú svoj názor, dokážu ho
vysloviť, obhájiť, chcú ho konfrontovať,
pátrajú po príčinách, idú za poznaním, za
vzdelaním... Mňa ich myšlienky vtedy
nesmierne osviežili a mnohé z problémov
mladých som pochopila. Vo svojich ver-
šoch a textoch piesní ukrývajú všetky svoje
pocity, radosti, trápenia, lásku a nádej,
vzťahy medzi ľuďmi, k životu... Vieme
o tom? A pritom by stačilo len počúvať,
alebo čítať! Nie je to ukryté medzi riadka-
mi, je to priamo v nich. Miška, Tomáš,
Samo, Matúš, Zuzka i ostatní mladí tvor-
covia by si od mesta zaslúžili vydať vlastnú

zbierku! A to nielen preto, že ich tvorbu
už poznajú na mnohých celoslovenských
literárnych súťažiach!

Na ďalšie podobné stretnutie pri pek-
ných, veršoch, piesňach a tentoraz i filo-
zofických úvahách vás pozývame v CVČ
14. marca (piatok) o 18.30 hod.

Dana Kopecká

Chcete byť ma�oretkou?
Zápis do súboru mažoretiek TK

-Gymnik Luxet Senica vo veku od 9 do 14
rokov (junior) a od 15 do 18 rokov (kadet)
sa uskutoční v priestoroch telocvične
Gymnázia Senica v cvičebnom úbore 4.
a 11. marca 2003 (t. j. utorok) o 15. hod. 

Ak máte záujem zúčastniť sa niektoré-
ho z festivalov v zahraničí (leto 2003 vo
Francúzsku), šikovným, zručným a vyso-
kým dievčatám vo veku od 14 rokov doká-
žeme splniť možno ich ešte nesplnený
sen. Majú možnosť spoznať kultúru
v zahraničí, zúčastniť sa na najväčších
európskych festivaloch hlavne vo Fran-
cúzsku, Taliansku, Írsku a i. a zažiť neopa-

kovateľnú atmosféru vystúpení aj v prí-
morských mestách. Rozhodnite sa čím
skôr, pretože len tak budete schopné
absolvovať niektorý festival. Stať sa mažo-
retkou v tomto súbore je dosť náročné
z dôvodu zložitejších cvikov s paličkou. 

Informácie na č. tel. 0903/378 131 p.
Alena Bukajová

Jubilujúci B. Bača
V Záhorskej galérii v Senici bola 27. feb-

ruára vernisáž  výstavy Príťažlivosť a bez-
tiaž, na ktorej svoje diela vystavuje
Bohumil Bača. Akademický maliar, rodák
z Plaveckého Podhradia, ktorého život sa
viaže aj ku Gbelom a Kútom,  ponúka
verejnosti výsledky tvorivého snaženia za
posledných desať rokov. Výstava diela B.
Baču sa koná pri príležitosti  jeho 60. naro-
denín. Výstava potrvá do 27. apríla. 

bar  

Výtvor budúcej prváčky 
Terky Vizváryovej
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Pomenujeme
zimný štadión po

Michalovi Polónim?
Pri premiérovom otvorení Siene slávy

slovenského hokeja dňa 30. novembra
2002 na inauguračnej slávnosti uviedli 10
laureátov – desať najväčších postáv
nášho hokeja v doterajšej histórii tohto
najúspešnejšieho a najpopulárnejšieho
športu v krajine pod Tatrami – Stan
Mikita, Ján Starší, Vladimír Dzurilla,
Peter Šťastný, Jozef Golonka, Ladislav
Troják, Michal Polóni, Václav Nedomans-
ký, Ladislav Horský a George Gross.

Nominačný výbor Siene slávy slovens-
kého hokeja  prišiel s návrhom pomeno-
vať po Michalovi Polónim zimný štadión
v našom meste.

A prečo práve Michal Polóni? 
K nášmu mestu a k zimnému štadiónu

sa viaže meno rodáka zo Senice nad
Myjavou Michala Polóniho (7. apríla 1908)
- veľkého propagátora hokeja a zvlášť mlá-
dežníckych kategórií. Vďaka jeho syste-
matickej a cieľavedomej práci sa začala na
Slovensku venovať veľká pozornosť a sta-
rostlivosť výchove mladých hokejistov,
špecifikovali sa vekové kategórie dorastu
a juniorov a rozbehli sa i pravidelné súťa-

Mestská polícia zasahovala  
Bezvládny. Na operačnom oddelení MsP
bol  27. januára  o 10. hod.  prijatý telefo-
nát, že v susednom byte býva starší muž,
ktorý zrejme spadol na zem a nemôže sa
postaviť, pretože volá o pomoc. Hliadka
MsP musela násilne otvoriť byt, v ktorom
sa nachádzal jeho majiteľ v nehybnom
stave. Bola mu poskytnutá prvá pomoc
a privolaná sanitka. 
Bicykel v záložni. Na  MsP  bola 5. febru-
ára nahlásená krádež horského bicykla. Na
základe podozrenia poškodených bolo
zistené, že podozrivé osoby sú maloleté.
Tieto sa pri objasňovaní priestupku k činu
priznali. Ďalej bolo zistené, že ukradnutý
bicykel zobral otec jedného z detí a odvie-
zol ho do záložne. Bicykel bol nájdený
a vrátený majiteľovi. Otec je v riešení na
MsP Senica.

Páchatelia vyhľadávajú miesta
najmenšieho odporu a nebezpečenstva.
Vždy na to myslite a svojím bezstarost-
ným konaním im neuľahčujte vaše možné
okradnutia alebo prepad. Najlepšia
ochrana pred prepadom je, keď k nemu
vôbec nedôjde.
- Opravte si svetlá v blízkosti vášho domu

alebo bytu. Páchatelia sa radi skrývajú
v tme. Pri vstupe do domu majte pripra-
vené kľúče a buďte viac opatrný.

- V prázdnejšom autobuse si sadajte rad-
šej do blízkosti vodiča. Ak sa potrebujete
spýtať na cestu, pýtajte sa radšej vodiča
ako náhodných cestujúcich.

- Ak sedíte v aute a na niekoho čakáte,
majte zatvorené dvere i okná.

- Po meste jazdite so zamknutými dvera-
mi. Znížite riziko, že k vám nasadnú do
auta cudzie osoby, napríklad na križo-
vatke.

- Ak vás na križovatke niekto obťažuje,
neodpovedajte a okamžite pri prvej prí-
ležitosti choďte preč.

- Schovajte si tašky, peňaženky a iné
cenné veci tak, aby neboli voľne poho-
dené na sedadlách a nelákali tak zlode-
jov ku krádeži. 

- Pri návrate k autu sa presvedčite, či niekto
nie je v blízkosti auta alebo dokonca
schovaný vo vašom aute.

- Parkujte, ak sa dá, čo najbližšie k miestu
určenia a na dobre osvetlených mies-
tach.

- Neberte stopárov. Nikdy neviete, čo sa
v nich skrýva a prečo stopujú.

- Ste povinný poskytnúť prvú pomoc pri
dopravnej nehode. Ale aj tak, ak zasta-
vujete pri dopravnej nehode, buďte
v strehu a veľmi opatrný dovtedy, kým sa
nepresvedčíte, že nehoda nie je iba
fingovaná.

- Buďte realista v posúdení schopností
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia
krikom alebo útekom môže byť úspešná,
ale na druhej strane môže i viesť k vypro-
vokovaniu útoku útočníkom. Zvážte
svoje možnosti a schopnosti, skúste
odhadnúť reakcie útočníka. Ak ste ohro-
zený a neviete si pomôcť, k ochrane nie-
kedy stačí i pasívna ochrana (zvracanie,
pomočenie sa…). Pamätajte, že každá
situácia je iná a len vy môžete rozhodnúť,
ktorú využijete.

Nebezpečie
mô�e 
hroziť
vonku 
i v aute

Prijímacie hodiny 
pre verejnosť

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Senici oznamuje občanom, že prijímacie
hodiny okresného riaditeľa PZ v Senici sú
každú prvú stredu v mesiaci v budove
Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Senici na Moyzesovej ulici č. 1 v čase od
14. do 17. hod. Tento čas je vyhradený za
účelom lepšieho kontaktu s verejnosťou,
získavania názorov na prácu polície, pod-
netov a námetov na jej zlepšenie, ale
i napomáhanie pri riešení problémov vo
vzťahu k polícii. 

Mgr. M. Paulíková

že najmladších hokejistov.
V roku 1940 spolu s JUDr. Vojtechom

Okoličánym dali do prevádzky zimný šta-
dión na bratislavskom Tehelnom poli
s umelou ľadovou plochou. O sedem
rokov neskôr zasadol Michal Polóni na
tomto zimnom štadióne do riaditeľského
kresla. Roky v ňom dokonca aj býval
a jeho skúmavému pohľadu neuniklo ako
mnohí z malých šarvancov korčuľujú rých-
lejšie, robia lepšie „bógnu" ako ich roves-
níci. Hokejoví benjamínkovia mu rástli
priamo pred očami.

Miško báči,  ináč mu nepovedali nielen
malí, ale aj dospelí hokejisti, bol vynikajú-
cim pedagógom, otcom a trénerom v jed-
nej osobe. Desiatky rokov šéfoval dnešné-
mu ZŠ Ondreja Nepelu. Bol hráčom, roz-
hodcom (na MS i na ZOH), funkcionárom
i zaslúžilým trénerom.

Mal skvelý cit pri výbere talentov, lás-
kavý otcovský prístup k mladým adeptom
hokeja, no súčasne bol nekompromisný
a zásadový. Jeho rukami prešlo vyše 700
mladých hokejistov, neskôr mnohých
veľkých postáv československého hokeja:
Dzurilla, Golonka, bratia Gregorovci,
Čapla i bratia Marián, Peter a Anton Šťast-
ní. Krásne hokejové deti Michala
Polóniho.

Jeho meno nesie aj jedna z individuál-
nych cien, ktoré každoročne udeľuje
Slovenský zväz ľadového hokeja jednotliv-
com: je to Cena Fair play Michala
Polóniho. Dostávajú ju hráči, tréneri alebo
funkcionári za výrazný počin v prospech
športu alebo za celoživotné dielo pre roz-
voj ľadového hokeja. Naposledy ňou bol
ocenený v roku 2002 priekopnícky počin
Róberta Švehlu, ktorý zabezpečil prost-
redníctvom svojej zmluvy s klubom NHL
aj financovanie materského klubu – Dukly
Trenčín.

Zostáva už len na zvážení  vedenia
mesta, komisie pre  mládež a šport a pre-
rokovaní v mestskom zastupiteľstve, či
pomenujeme po Michalovi Polónim
zimný štadión v našom meste. Tiež či
budeme podporovať snahu predostrieť
dnešnej mládeži vzory a veľké postavy,
ktoré sa narodili na Slovensku a na ktoré
môžeme byť hrdí a pyšní, bez toho, aby
sme svoj zrak a pozornosť obracali iba na
západ a na veľkých hráčov NHL.

Erika  Mášiková 

Futbalisti začínajú
Po jesennej časti skončili senickí fut-

balisti na peknom siedmom mieste. Po
tvrdej zimnej príprave, keď absolvovali
sústredenie vo Vyhniach a odohrali via-
cero prípravných zápasov, začínajú
v sobotu 8. marca odvetnú časť druhej
futbalovej ligy. Zverenci trénera Petra
Fiebera nastúpia v prvom jarnom kole na
domácej pôde o 14.30 hod. proti druhé-
mu mužstvu tabuľky Ličartovciam.
O týždeň neskôr odcestujú do Dunajskej
Stredy a 22. marca o 15. hod. privítajú
mužstvo Senca.

I.T.
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Majstrovstvá kraja
v karate 

Na druhom kole Pohára západnej únie
25. januára v Skalici sa zúčastnili i preteká-
ri úspešného klubu Hanko kai Senica. Na
regionálnej súťaži si medzi pretekármi
z Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavs-
kého kraja výborne viedli i mladí senickí
bojovníci. Vizitkou prvotriednej kvality
bolo ocenenie 13-ročnej Zuzany Liškovej
ako najlepšej pretekárky kata celého tur-
naja.
Výsledky ostatných pretekárov Hanko kai
Senica: 
KATA chlapci do 10 r.
1. miesto Michal Toure
mladší žiaci
1. miesto Daniel Sebeš
staršie žiačky
1. miesto Zuzana Lišková
2. miesto Monika Čulenová
3. miesto Gabriela Lišková
starší žiaci
2. miesto Boris Thebery

KUMITE staršie žiačky
1. miesto Gabriela Lišková
2. miesto Monika Čulenová
starší žiaci
3. miesto Miroslav Skurák
ml. dorastenci - 45 kg
2. miesto Erik Truhlář
3. miesto Peter Dermek
ml. dorastenci - 50 kg
3. miesto Ondrej Poláček

Vo Zvolene sa 8. februára uskutočnil
Stredoslovenský pohár v karate mládeže.
Na súťaž vycestovali aj pretekári Hanko
kai Senica, ktorí v kata 12-14 ročných diev-
čat obsadili celý stupeň víťazov v poradí 1.
Zuzana Lišková, 2. Gabriela Lišková, 3.
Monika Čulenová

V kata mladších dorastencov obsadil 3.
miesto Peter Dermek. E. J. 

Jubilejné vyhlasovanie
športovcov

V spoločenskej sále Domu kultúry sa
v utorok 4. februára konalo už po desiaty
raz vyhlasovanie najlepších športovcov
mesta Senica za predchádzajúci rok.
„Nazdávame sa, že je to správna vec, keď sa
mesto rozhodlo vyhodnotiť svojich najlep-
ších športovcov", odpovedal pred 10. rokmi
na našu otázku vtedajší predseda STZK Ivan
Hargaš, ktorý sa zúčastnil tejto akcie. „Je to
dobrá motivácia nielen pre nich, ale aj pre
celé realizačné tímy. Nakoniec aj občania
mesta vidia, ktorí sú tí najlepší.  A na takom-
to podujatí ich môže fanúšik vidieť v inom
profile ako na športovisku." Tieto jeho slová
v zásade platia  i teraz, keď sa z tohto podu-
jatia stala  tradícia presne v duchu želania
vtedajších organizátorov. V Dome kultúry  sa
tak  vždy začiatkom roka predstavia verej-
nosti tí, ktorých výkon sa dá merať na metre,
sekundy, góly...

Kým v prvom ročníku boli oceňovaní špor-
tovci v dvoch kategóriách juniori a seniori,
spolu dvadsať osobností jednotlivých športo-
vých odvetví, v tomto i v predchádzajúcich
rokoch to boli kategórie štyri – najlepší špor-
tovec školy, žiaci, dorastenci a dospelí. Na
slávnostnom podujatí v Dome kultúry, ktoré
moderoval tak ako v prvom ročníku športový
komentátor Viktor Blažek, sa ich tentoraz
pred verejnosťou vystriedalo 33 (menný zoz-
nam sme uverejnili v predchádzajúcom čísle),
aby za svoje výkony a reprezentáciu telový-
chovného klubu a mesta prevzali poďakova-
nie od vedúcich predstaviteľov mesta a zapí-
sali sa aj do pamätnej knihy mesta. 

Plná spoločenská sála (približne 500 divá-
kov) tlieskalo výkonom hodným obdivu.
Medzi plejádou ocenených za rok 2002 boli
majstri republiky, medailisti z majstrovstiev
Európy i sveta.  Za ich skvelú reprezentáciu
im poďakoval primátor mesta Ľubomír
Parízek, jeho zástupca Anton Cibula, predse-
da komisie MsZ pre mládež a šport Jozef
Krajčovič (na foto vpravo) a poslanec
Trnavského samosprávneho kraja Peter
Sadloň.  V programe sa predstavili mažoretky
CVČ Stonožka, tanečná skupina SONNY
pod vedením Andy Jakubcovej   a mažoretky
MsKS pod vedením Nadi Hajdinovej. 

Viera Barošková 
Foto Marian Holenka

Majster Európy je zo Senice
Šampiónka Lucia
Veľký úspech dosiahlo Slovensko na

juniorských Majstrovstvách Európy v kara-
te. V poľskej Wroclavi sa 14. - 16. februára
mladým reprezentantom na šampionáte
starého kontinentu naozaj darilo.
Reprezentácia Slovenska získala až štyri
medaily a z toho dve vybojovali senické
karatistky. 

Titul majstra Európy a zlatú medailu zís-
kala v športovom zápase kumite Lucia
Povalačová (2.dan). Turnaj zastihol Luciu
v perfektnej forme. Juniorská majsterka
republiky zvíťazila vo všetkých vyraďova-
cích zápasoch a bolo vidieť, že si verí. Aj
keď vo finále, tesne pred koncom, súperka
presným úderom vyrovnala, Lucku to
nezlomilo. V predĺžení na jednu minútu,
kde sa ide podľa pravidla „na rýchlu smrť"
(kto prvý zaboduje - vyhráva), slovenská
reprezentantka rýchlou technikou  rozhod-
la o svojom európskom triumfe. 

Druhú medailu pre veľmi úspešnú
výpravu Slovenskej republiky získala v kata
juniorky Miroslava Vašeková (2.dan). Mirka
mala veľmi ťažký žreb, keď hneď v prvých
kolách na ňu čakali reprezentantky
Francúzska, Talianska a Španielska. Práve
tieto krajiny patria spolu s kolískou karate –
Japonskom k absolútnej svetovej špičke.
Na ME (EKF) Európskej federácie karate,
môže štartovať za každý štát iba jeden pre-
tekár – majster krajiny a konkurencia
v tomto náročnom športe je obrovská.
Pretekárka Hanko kai Senica je však med-
zinárodne ostrieľaná karatistka a posledné
týždne tvrdo trénovala denne dvoj až troj-
fázovo. Výborne kaučovaná svojím tréne-
rom MUDr. Martinom Čulenom (preziden-
tom Slovenskej federácie klubov karate),
porazila okrem španielskej pretekárky všet-
ky súperky. V boji o 3. miesto nedala šancu
bulharskej reprezentantke a zaslúžene sa
postavila na bronzový stupeň pre tretiu
najlepšiu Európanku.

E. Jareč

Pretekári Hanko kai Senica.

Kam na turistiku
V marci už všetci žijeme v očakávaní

jari, teplejšieho slniečka, rozvíjajúcej sa
prírody, ktorá sa nám po zime ukáže v pre-
nádhernom šate. Na túto premenu sa pri-
pravujú aj senickí turisti, ktorí sa 8. marca
na Rozbehoch rozlúčia so zimou.  Spolu
s kolegami zo Sobotišťa pripravujú na 29.
marca otvorenie turisticky značených trás
v okolí Sobotišťa a 100 jarných kilometrov.
Tiež vás to už láka vybrať sa na chodníky?

bar

Juniori bojujú o extraligu
Senickí hokejoví juniori statočne bojujú

v baráži o extraligu. Po odohratí polovice
zápasov sú na piatom mieste, ktoré by im
zaručovalo postup do budúceho ročníka
hokejovej extraligy. Všetci fanúškovia
senického hokeja im držia palce, aby vytú-
žený cieľ dosiahli.

Záhorácky maratón
Mestský úrad v Senici aj tento rok pri-

pravuje Záhorácky maratón. Jeho jubilejný
XV. ročník sa uskutoční v sobotu 14. júna.
Pretekári si svoje sily zmerajú na trati
Senica - Šaštín-Stráže - Senica.
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Podujatia v Dome kultúry
� 1. marca  REPREZENTAČNÝ PLES TELEKOM-u
� 7. marca OSKAR ROZSA BAND 

Koncert v tanečnej sále DK o 21. hod.
� 13. marca o 19. hod.

S ÚSMEVOM PESNIČKÁRA - Koncert populárneho českého
speváka Honzu Nedvěda so skupinou POKLAD. Hostia - Jan
Nedvěd ml., Vojta Nedvěd, Hanka Šebestová, Milan Plechatý
a Jindra Koníř. 

� 14. marca PARADOG  (Chris Gaultry). V tanečnej sále o 21. hod. 
� 20. marca od 8. do 12.30 hod.

ROZPRÁVKA O SLÁČIKOVOM KVARTETE - Výchovné koncerty
pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ v Senici

� 20. marca o 19. hod. - AUTORSKÁ PREZENTÁCIA POÉZIE
� 31. marca od 8. do 12.30 hod.

ČO JE TO MUZIKÁL - Výchovné koncerty pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ  

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Roman Čmarada a Lenka Slobodová
Zdenko Pobjecký a Renáta Šedivá
Dušan Manďák a Zuzana Škůrková
Ing. Richard Šnírer a Miroslava Budovičová
Jerguš Tipan a Adela Danielová
Peter Škodáček a Ing. Alena Kadlečíková
Mário Daniš a Mariana Vašková
Antonios Papadopoulos a Žakelína Kadlečíková
Ing. Marian Marko a Ing. Ľubica Theberyová

Narodili sa
Radka Hnátayová, Gen. L. Svobodu 1359 2. 1. 2003
Róbert Morávek, S. Jurkoviča 1204 2. 1. 2003
Tamara Morávková, S. Jurkoviča 1204 2. 1. 2003
Dominika Morávková, Hviezdoslavova 471 3. 1. 2003
Patrik Kontrík, Robotnícka 116 5. 1. 2003
Daniel Lajda, Kolónia 589 5. 1. 2003
Alex Petrla, V. P. Tótha 53 6. 1. 2003
Viktória Sandra Petranská, Kalinčiakova 297 9. 1. 2003
Martina Ladovičová, J. Mudrocha 1353 14. 1. 2003
Ivan Fajnor, Robotnícka 57 15. 1. 2003
Simona Vrtalová, Železničná 327 15. 1. 2003
Anna Mária  Ferenčíková, L. Novomeského 1213 15. 1. 2003
Miroslav Blažek, Štúrova 153 16. 1. 2003
Daniel Hlavička, SNP 777 17. 1. 2003
Darius Dzindzík, Štefánikova 709 24. 1. 2003
Tomáš Rýzek, Štefánikova 722 27. 1. 2003

Opustili nás
Ján Cupci, Krátka 167 11. 1. 2003
vo veku 77 rokov
Mária Jankovichová, Železničná 393 13. 1. 2003
vo veku 46 rokov
Jaroslav Hrušecký, L. Novomeského 1211 14. 1. 2003
vo veku 43 rokov
Oľga Thimová, Bottova 1167 18. 1. 2003
vo veku 69 rokov
Jozefa Kubíčková, Ružová 222 19. 1. 2003
vo veku 69 rokov
Irena Nováková, Štefánikova 1377 23. 1. 2003
vo veku 90 rokov
Alžbeta Babáková, V. P. Tótha 40 25. 1. 2003
vo veku 57 rokov
Jozefína Mezeyová, J. Kráľa 738 26. 1. 2003
vo veku 75 rokov
Karol Kabaňa, Kalinčiakova 301 28. 1. 2003
vo veku 72 rokov
Ján Mjakiš, Priemyselná 288 28. 1. 2003
vo veku 87 rokov
Alžbeta Jonášová, Palárikova 293 30. 1. 2003
vo veku 72 rokov
Ján Blažo, L. Novomeského 1212 31. 1. 2003
vo veku 48 rokov

Vybrali sme zo štatistiky
V minulom roku mala Senica
počet obyvateľov od 0 do 3 rokov: 493
počet obyvateľov od 3 do 6 rokov: 590
počet obyvateľov od 6 do 15 rokov: 2 536
počet obyvateľov od 15 do 18 rokov: 1 023
počet obyvateľov od 18 do 60 rokov: 13 739
počet obyvateľov nad 60 rokov: 2 509
Spolu 20 890

... narodených 177

... zomretých 172

... prisťahovaných 256

... odsťahovaných 317

V roku 2002 Zbor pre občianske záležitosti  participoval pri 46
občianskych pohreboch, 74 uzavretých manželstvách, 62 uvíta-
niach do života a 10 občianskych slávnostiach.

In
fo

 k
út

ik

Okienko JDS
Naši členovia môžu využiť ponuku rekreácií

v Taliansku (prostredníctvom ÚS SČK Senica)
a v Chorvátsku – hlásiť sa u pani Hílkovej.  V spolupráci s MsÚ pripra-
vujeme sociálno-právnu poradňu. Prvé stretnutie sa uskutoční v apríli. 

Termíny posedení pri živej hudbe v Branči na celý rok.
Začínajú sa vždy o 15. hod.:  
20. marca       
24. apríla          
15. mája           
19. júna            M. S.

Za Jaroslavom Freitagom  
Mám pred sebou novoročný vinš. V ňom sú stareckou rukou pou-

kladané samé krásne a vľúdne slová. Tak ako ich pán Freitag  napísal
pre mňa, tak sa v celom jeho živote premietalo krásno, cit a viera
v druhého človeka, že urobí čosi nielen pre seba, ale aj pre druhých.
Takého  sme ho poznali. Ako zanietene kedysi zakladal organizácie
zväzu záhradkárov, ako presviedčal o potrebe upravených záhradiek,
predzáhradiek, ulíc, krajšieho a zdravšieho životného prostredia.
Našiel veľa nasledovateľov, ktorí jeho posolstvo úspešne nesú ďalej.  

Sú ľudia a on patrí medzi nich, ktorí celý svoj život zostali verní
svojmu presvedčeniu. Nevzdal sa ho, ani keď bol už na dôchodku
a i vo vysokom veku mal stále na mysli, či sa jeho „odkazu" darí.
V septembri sa bol pozrieť na niektoré ulice a bol úprimne potešený,
ako sú priestranstvá pred domami i celé ulice pekne udržiavané.
„Obdivujem tých ľudí, že to dokážu tak vypestovať," napísal mi
vtedy.   Viedol si podrobné záznamy o všetkom, čo sa týkalo záhrad-
kárstva, ovocinárstva,  ale i zo svojho neľahkého  života.  Rozprával
nám o tom farbisto napríklad vo svojich 90 rokoch, keď sme ho nav-
štívili. I vtedy sa reč točila najmä okolo toho, aby ľudia dbali na svoje
okolie, jeho čistotu a upravenosť.  

Skonal 15. februára vo veku nedožitých 93 rokov. Česť jeho pamiatke!
Viera Barošková 

17. júla             
14. augusta
18. septembra

16. októbra
13. novembra
11. decembra

Jaroslav Freitag (vľavo) sa zúčastnil na oslavách 25. výročia vychá-
dzania Našej Senice  v októbri 2002 spolu so svojou dcérou Annou. 

Foto M. Holenka
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na MAREC 2003
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

� Sobota 1. a nedeľa 2. marca
DNES NEUMIERAJ
Americká bondovka. 007 je zajatý pri tajnej misii medzi Severnou
a Južnou Kóreou. Našťastie majú Angličania kórejského zajatca
a ponúknu ho na výmenu. 007 sa potom presunie do Londýna
a Bondova misia  pokračuje na Kubu, kde sa zoznámi s agentkou
CIA...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 133 min., PREMIÉRA
� Utorok 4. a streda 5. marca
ANALYZUJ ZNOVA
Americká komédia. Môže deprimovaný bývalý mafián viesť usporia-
daný život? 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 100 min., PREMIÉRA
� Piatok 7. marca
DRUHÁ MLADOSŤ
Americko-anglická komédia. Tri dámy už nebaví správať sa slušne.
Mohol by ten Pán Nesprávny byť zrazu Pán Pravý? Komédia o poci-
toch a vzťahových problémoch žien okolo štyridsiatky. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 112 min., PREMIÉRA
� Sobota 8. a nedeľa 9. marca
CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ
Americká krimi. Pravdivý príbeh skutočného podvodníka s vynikajú-
cim hereckým obsadením - Leonardo DiCaprio, Tom Hanks... v réžii
Stevena Spielberga. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk,  MP 12 r., 135 min., PREMIÉRA
� Utorok 11. a streda 12. marca
PRED SVADBOU NIE!
Americká romantická komédia. Zlomia vám srdce a zoberú peňa-
ženku. Max a Wendy tvoria rodinný tím, ktorý si získava obživu cynic-
kým zvádzaním a ruinovaním bohatých mužov.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 123 min., PREMIÉRA
� Piatok 14. marca
WATERLOO PO ČESKY
Nová česká komédia. Príbeh českého pamiatkára Hrušku, zakríknu-
tého úradníka, prekážajúceho svojej atraktívnej žene a ambicióznej
dcére.  
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 95 min., PREMIÉRA
� Sobota 15. a nedeľa 16. marca
KRUH
Americký thriller. Znie to ako ďalší z neuveriteľných príbehov.
Existuje videopáska plná obrazov ako z najťaživejších snov. Tam, kde
ju premietli, vzápätí zazvoní telefón s varovaním, že ten, kto si ju
pozrel, zomrie presne o sedem dní. ...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 110 min., PREMIÉRA
� Utorok 18. a streda 19. marca
BABY TO CHCÚ TIEŽ
Nemecká tínedžerská komédia. "Zažila som konečne ten pravý
orgazmus?" Podobnú otázku si časom položí každé dievča s určitou
mierou podozrivo nejednoznačných praktických skúseností v oblasti
sexu. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 90 min., PREMIÉRA
� Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. marca
PÁN PRSTEŇOV: DVE VEŽE
Americký dobrodružno-fantastický film. Pokračovanie jedného z naj-
úspešnejších filmov uplynulého roka, sľubuje byť ešte dramatickejším
a napínavejším dobrodružstvom, než bolo Spoločenstvo prsteňa. 
Vstupné: 85, 87, 89 Sk, MP 12 r., 180 min., PREMIÉRA     
� Utorok 25. a streda 26. marca
KURIÉR
Francúzsko-americký kriminálny thriller. Frank Martin je bývalý prí-
slušník zvláštnej jednotky. Teraz žije zdanlivo kľudným životom a prí-
ležitostne pracuje ako nájomný kuriér, ktorý prepravuje tovar.
Posledná vec, ktorú Frank nečakal, je zistenie, že pravidlá existujú
preto, aby sa porušovali...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 92 min., PREMIÉRA
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A Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
pondelok 3. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 5. 3. 10.00 hod.
piatok 14. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 16. 3. 11.00 hod.
pondelok 17. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 19. 3. 10.00 hod.
piatok 28. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 30. 3. 11.00 hod.
pondelok 31. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.

Skalický magazín
streda 5. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 9. 3. 18.00 hod.
pondelok 10. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 12. 3. 10.00 hod.
streda 19. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 23. 3. 11.00 hod.
pondelok 24. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 26. 3. 10.00 hod.

Myjavské televízne noviny
piatok 7. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 9. 3. 18.00 hod.
pondelok 10. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 12. 3. 10.00 hod.
piatok 21. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 23. 3. 11.00 hod.
pondelok 24. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 26. 3. 10.00 hod.

Správy spod Bradla
piatok 21. 3. 18.00 hod. - p 22.00 hod.
nedeľa 23. 3. 11.00 hod.
pondelok 24. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
streda 26. 3. 10.00 hod.

Magazíny Radíme vám
piatok 7. 3. 18.30 hod. - p
utorok 11. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 13. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 14. 3. 18.30 hod. - p
utorok 18. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 20. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 21. 3. 18.30 hod. - p
utorok 25. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
štvrtok 27. 3. 18.00 hod. 22.00 hod.
piatok 28. 3. 18.30 hod. - p

� Piatok 28. marca
SOM AGENT
Americká bláznivá akčná komédia. Zo špeciálneho agenta Alexa
Scotta a svetového šampióna strednej váhy Kelly Robinsona je na-
priek ich neveľkému nadšeniu vytvorené duo, ktorého úlohou je zís-
kať späť najnovšie a najmodernejšie americké prieskumné lietadlo ...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 96 min., PREMIÉRA
� Sobota 29. a nedeľa 30. marca
DĚVČÁTKO
Česká veselá tragédia. Behom troch dní a nocí na periférií veľkomes-
ta sa sedemnásťročná Ema rozíde s frajerom Viktorom, prežije romá-
nik s budúcim pilotom Karlom a stretne jediného ozajstného muža
svojho príbehu, taxikára bez taxíka....
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 93 min., PREMIÉRA

Predaj vstupeniek iba v pokladni kina v čase od 17.30 do 18.30 hod.,
kedy je aj predpredaj vstupeniek na jeden týždeň dopredu. Vstup do
kinosály počas predstavenia je zakázaný! Zmena programu sa vyhra-
dzuje.


