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V októbri v našom meste pribudlo 330 nových stromčekov. Po vlaňajšej jesennej výsadbe tak za oba roky bolo
vysadených na rôznych miestach 660 okrasných stromov
a kríkov. Postupne sa tak napĺňajú ciele projektu 1 000
stromčekov pre mesto.
Tento rok bolo 70 kríkov okrasných drevín vysadených
do debničiek na Námestí oslobodenia a 20 tují pri
Mestskom úrade. Touto zeleňou bol čiastočne vysadený
chodník, ktorým si cez trávnik podaktorí skracovali cestu.
Ostatné vysádzané stromčeky boli smreky, z ktorých 50
skrášľuje prostredie okolo cyklotrasy z Kunova na Kunovskú
priehradu. Väčšia časť novej zelene podobne ako vlani
putovala na sídlisko Sotina.
(pokračovanie na str. 2)

Ochladilo sa. Vonku opäť
poletuje lístie a vo vzduchu cítiť
vôňu jesene. Táto neúprosná
sychravosť ako keby sa vkrádala
až do nášho vnútra, tam kdesi do
kostí. Cítime jeseň v samom srdci
nášho ja, kde sa mení na zhmotnenú tieseň. Po rušnom a slnečnom lete ako keby sa človeku
žiadalo vlastné stíšenie.
Nastalo obdobie, keď si ešte
viac spomíname na svojich blízkych, ktorí nás navždy opustili.
Aj tento rok pribudli nové hroby
na cintorínoch. Keď sa skončí
ľudský život, je to ako keď opadne lístie zo stromu. Hoci lístie na
jar znova vypukne a zazelenie
sa, tí čo nás opustili, sa už nikdy
nevrátia.
V našej pamäti zostáva len
spomienka a občas sa vynárajú
spoločné zážitky, či dobré rady
a ponaučenia.
Je tu čas, keď viac ako inokedy navštevujeme cintoríny
a venujeme tam našim blízkym
tichú spomienku a modlitbu.
Zapálením sviečky symbolicky
darujeme troška žiarivého tepla
a sebe iskierku nádeje v budúce
dni.
Vždy, keď stojíme takto nad
hrobom niekoho blízkeho či známeho, na myseľ sa derú rôzne
otázky, ako napríklad: Čo by
som mohol urobiť lepšie? Mal by
som vo svojom živote niečo
zmeniť? Odpovedať si musí
každý sám.
Je prirodzené, že väčšina
z nás nechce premárniť svoj čas
a váži si každý nový deň. Nemali
by sme ani jeden ľahkovážne
premrhať. Pravda je totiž taká, že
ani nik z nás nemá ďalší deň istý.
A je jedno, či je starý alebo
mladý. Práve pre túto myšlienku
by sme nemali veci odkladať na
zajtra. Lež urobiť ich dnes: navštíviť starkú, vypočuť si človeka
zroneného smútkom a starosťami, venovať sa dieťaťu, objať svojich milovaných ľudí. A povedať
im, že s nimi je život a svet krásny. V modlitbe prosíme, aby sa
nám opäť srdce naplnilo novou
nádejou a odvahou prežiť svoj
život v láske, pokoji a zdraví.
-jč-

Senické zlaté jabĺčko

„Socinské hody“
budú v Branči
Posledná úroda sa zberá zo
záhradiek a polí, prvý sniežik už
cítiť z našich lúk, lesov a rolí. Práve
v tomto období Klub rodákov starej Sotiny pozýva na krojovanú
zábavu Socinské hody. Uskutoční
sa 15. novembra v reštaurácii hotela Branč so začiatkom o 19.30 hod.
V kultúrnom programe vystúpi
ľudový rozprávač zo Senice, krojovaná skupina z Čáčova, chýbať
nebude ani tombola. Predpredaj
vstupeniek v cene 250 Sk je
v Dome kultúry od 31. októbra.
Príďte sa zabaviť so skupinou
Orbita, pochutnať si na sotinských
pagáčikoch a zaspievať si pekné
ľudové pesničky. Na účasť rodákov
i záujemcov o ľudové tradície sa už
teraz tešia usporiadatelia.
Klub rodákov starej Sotiny
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Tichá spomienka
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Základná umelecká škola
vyhlásila výtvarnú súťaž Senické
zlaté jabĺčko pre deti materských
škôl, žiakov a študentov základných a stredných škôl a žiakov
ZUŠ Senica. Zapojiť sa môžu
plošnými a priestorovými prácami
bez obmedzenia formátu. Témy:
kultúrne, zábavné a športové
podujatia v meste, premeny
Senice, farebná jeseň, Senický
jarmok. Práce treba odovzdať do
19. novembra.
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Pribudli alšie stromy
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Na Kolónii vyrástla bytovka, v ktorej je 61 bytov určených
predovšetkým pre mladé začínajúce rodiny. Prví nájomníci sa do nej začnú sťahovať už v decembri. Fotografia
dokumentuje stav zo začiatku októbra.
Foto bar

Pripomenieme si 100. výročie
narodenia L. Novomeského
V budove Múzea Ladislava Novomeského sa 25. októbra
stretli členovia prípravného výboru, ktorý organizuje spomienkové oslavy na nášho vynikajúceho básnika európskeho formátu Ladislava Novomeského. Na budúci rok
v decembri totiž uplynie 100 rokov od jeho narodenia.
Prijatá koncepcia osláv zdôrazňuje postavenie Senice
v Novomeského živote a preto sa oslavy začnú v našom
meste.
Mesto, na ktoré bol básnik citovo viazaný a ktoré už v detstve v mnohom predznamenalo jeho budúce kroky, sa intenzívne pripravuje na dôstojný priebeh osláv. V Senici bude
totiž v januári 2004 vyhlásený Rok Ladislava Novomeského
a v decembri sa tu uskutoční záverečné podujatie.
Rok L. Novomeského bude vyhlásený 16. januára 2004.
Najprv účastníci spomienkových osláv odhalia pamätnú tabuľu a smerovník na budove železničnej stanice. Smerovník
ukáže cestu do mesta ako ju pri svojich návratoch k rodičom
od vlaku absolvoval Laco Novomeský. Tak bola pomenovaná
aj jeho básnická zbierka Do mesta 30 minút. Potom sa účastníci spomienkových osláv zídu na radnici, kde ich prijme primátor mesta. V Múzeu L. Novomeského bude okrem iného
vyhlásený aj 19. ročník Literárnej Senice L. Novomeského.
Viera Barošková

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
8. riadne zasadanie Mestskej rady
v Senici sa konalo 9. októbra. Rokovanie
MsR viedol RNDr. Ľubomír Parízek a prítomní členovia mestskej rady – Ing. Anton
Cibula, MUDr. Martin Čulen, Mgr.
Ondrej Krajči, Ing. Štefan Mikula, Ing.
Roman Radočák, MUDr. Peter Šťastný,
Ing. Peter Švec a Ing. Emília Wágnerová
prerokovali:
- správu o plnení uznesení MsR
- návrh na úpravu rozpočtu mesta a výdavkov škôl a školských zariadení na rok
2003
- informatívnu správu o sociálnej starostlivosti poskytovanej v meste Senica – správa komplexne informovala o sociálnej
pomoci, ktorá je zabezpečovaná
Okresným úradom v Senici - odborom
sociálnych vecí, Mestským úradom v Senici a v Domove dôchodcov, domove penzióne a domove sociálnych služieb v Senici
- informatívnu správu o predškolských
a školských zariadeniach na území mesta
– poskytla aktuálnu informáciu o počte
tried, počte žiakov a zameraní v jednotlivých školách a školských zariadeniach,
predstavila predškolské a školské zariadenia, základné školy a stredné školy pôsobiace v Senici. (Na Gymnáziu v Senici je
celkom 20 tried a 578 žiakov, Obchodná
akadémia má 20 tried a 605 žiakov,
Stredné odborné učilište má 34 tried
a 959 žiakov a Súkromná stredná škola
podnikania má 10 tried a 239 žiakov denného štúdia, 5 tried a 131 žiakov diaľkového štúdia. Na Súkromnej strednej škole
podnikania pôsobí detašované pracovisko
Ekonomickej univerzity Bratislava – Fakulta hospodárskej informatiky, študijný
odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii
a podnikaní. Špeciálna základná škola
internátna má 21 tried so 160 žiakmi
a Špeciálna materská škola internátna má
1 oddelenie materskej školy so 7 deťmi.).
- informatívnu správu o statickej doprave
a realizácii zóny dočasného parkovania
v centrálnej zóne mesta – hodnotila skúsenosti a pripomienky získané od
1.7.2003, kedy sa začal realizovať systém
spoplatneného parkovania. Navrhuje sa
rozšíriť ponuku platených parkovacích
kariet aj o 10 dňové, prípadne mesačné
karty, navrhuje sa rozšíriť zóna o ďalšie
ulice a parkoviská a zmeniť parkovacie
karty za parkovacie samolepky. Konkrétne návrhy posúdi komisia a s konečnou
platnosťou rozhodne MsZ v dodatku všeobecne záväzného nariadenia, ktorý by
mal nadobudnúť účinnosť k 1.7.2004,
- plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií
9. riadne zasadanie Mestskej rady
v Senici primátor zvolal na 30.10. a na
rokovanie predkladal:
- správu o plnení uznesení MsR k 30. 10.
2003
- VZN č. 7a – sadzba dane z nehnuteľností
na rok 2004 a východiská pre prípravu
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rozpočtu na rok 2004. Sadzba dane musí
byť každoročne schválená MsZ.
- VZN č. 17, VZN č. 3a - východiská pre
určenie poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
a zmenu systému vývozu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2004. Návrh na zvýšenie
poplatku vychádza z ekonomickej kalkulácie, kde náklady na vývoz komunálneho
odpadu predstavujú 10,4 mil. Sk a príjem
z poplatku za komunálny odpad od občanov a právnických osôb je 7,9 mil. Sk.
Poplatok za zber komunálnych odpadov
a systém zberu a vývozu komunálnych
odpadov musí byť schválený najneskôr
do 16. decembra tohto roku, aby všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo
účinnosť k 1.1.2004
- správu o zdravotníckej starostlivosti a stave rozostavanej nemocnice
- opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia
- návrh na určenie nájomného v bytovke č.
556/17 na Kolónii; 61 bytov bude odovzdaných budúcim nájomníkom v priebehu
decembra
- návrh na odpredaj bytov a stav prevodu
bytov k 30.9.2003. Z celkového počtu
2914 bytov v 81 bytových domoch bolo
do osobného vlastníctva prevedených
2574 bytov.
- návrh na dispozície s majetkom
- rôzne
Materiály z rokovania 8. a 9. MsR budú
predložené na 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
13. novembra 2003. Do konca roka sa
uskutoční ešte decembrové MsZ, ktorému
bude predložený návrh rozpočtu mesta na
rok 2004.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

S ministerkou o spolupráci
Primátor mesta prijal 29. októbra
predpoludním na radnici ministerku pre
generácie a integráciu Európskej únie
dolnorakúskej vlády Johannu MiklLeitnerovú. Po zápise do pamätnej
knihy mesta sa stretla s ďalšími predstaviteľmi mesta, štátnej správy okresu
Senica a členmi mestského Študentského parlamentu.
Diskusné fórum bolo zamerané na
spoluprácu v období pred vstupom
Slovenska do Európskej únie s dôrazom
na prehĺbenie kontaktov s mládežou.
Prostredníctvom spoločných projektov
môžu mladí ľudia viac spoznávať svojich
susedov, čo vedie k účinnejšej spolupráci
medzi jednotlivými mládežníckymi zoskupeniami, ale v konečnom dôsledku
i medzi krajinami. Na stretnutí odznela
myšlienka vytvorenia študentských parlamentov vo všetkých mestách na Záhorí,
ktorých činnosť smerom k zahraničným
partnerom by zastrešovalo Združenie
miest a obcí záhorskej oblasti.
bar

Pribudli alšie stromy
(dokončenie zo str. 1)
Po úpravách terénu pri predajni Šanca,
garážach a bytovke č. 1355 už aj táto časť
mesta má viac zelene. Stromčeky boli
vysádzané aj na miestach okolo obytných
blokov na Štefánikovej, Komenského
a Hollého ulici. Časť stromčekov z minuloročnej výsadby neprežila následkom
veľkého sucha alebo bola zničená a tam
sa robila náhradná výsadba. Mesto Senica
tento rok na novú zeleň, ktorej výsadbu
realizovali Technické služby Senica, vynaložilo 200 000 tisíc Sk.
bar

Stretnutiami sa spoznávame
V dňoch 2. a 3. októbra navštívili svoje
partnerské mesto Trutnov v ČR najvyšší
predstavitelia mesta Senica. Primátor
Ľubomír Parízek, jeho zástupca Anton
Cibula, prednostka MsÚ Katarína Vrlová
a poradca primátora Peter Horváth sa
zúčastnili na otvorení 1. hospodárskej
výstavy Krkonoše 2003.
Na výstave, ktorá bola umiestnená
v nepoužívaných halách textilnej fabriky, sa
predstavilo 70 vystavovateľov z Trutnova
a okolia. Medzinárodný charakter výstave
dodala aktívna účasť trutnovského partnerského mesta poľskej Swidnice, ktoré je
vzdialené asi 70 km. Okrem prezentácie
mesta Trutnov sa návštevníkom predstavili
firmy zaoberajúce sa napríklad výrobou
bytového textilu, mechanizácie pre stavebníctvo. Základnou myšlienkou výstavy, nad
ktorou Trutnov prevzal záštitu, bolo prezentovať a podporiť hospodársky a spoločenský rozvoj krkonošskej oblasti vo vzťahu k cezhraničnej spolupráci. Starosta
Trutnova aktívny záujem mesta na konaní
výstavy odôvodnil tým, že bez podnikania
nebude žiaden rozvoj. „Výstava je ďalším
príspevkom k väčšej prosperite tohto regiónu. V nadväznosti na blízkosť hranice
s Poľskom a jeho veľký trh je to smer určite dobrý," pogratuloval k reprezentatívnej
výstave trutnovskému kolegovi senátorovi
Ivanovi Adamcovi senický primátor. Pri
tejto príležitosti zdôraznil, že i Senica na
budúci rok vyšle do Trutnova svojich
zástupcov.
Senická delegácia sa v Trutnove zúčastnila aj na otváracom koncerte 23. ročníka
slávností komornej hudby Trutnovský podzim v koncertnej sieni B. Martinů. Je to
jedna z pamätných budov mesta, bývalý
evanjelický kostol z roku 1900, ktorý sa
nachádza v mestskom parku. Bol založený
v roku 1890 a je vyhľadávaným miestom na
odpočinok.
Krátka prechádzka po centre Trutnova,
ktorý má 33 tisíc obyvateľov, je veľkým
zážitkom. Mestu dominuje Krakonošove
námestie so sochou Krakonoša, budovou
starej radnice, či stĺpom Najsvätejšej trojice. Námestie je atraktívne i stredovekým
„podloubím" po všetkých štyroch stranách.
Množstvo pamiatok, uličky dýchajúce históriou, blízkosť najvyšších českých hôr
Krkonôš, pretekajúca rieka Úpa robia
z Trutnova veľmi príjemné mesto.
Viera Barošková

Aktivity radnice
29.9. - Stretnutie primátorov miest Myjava, Senica, Skalica, Malacky, Pezinok na tému: Spoločný postup
v príprave na rokovanie valného
zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
- Výročná schôdza členov Jednoty
dôchodcov
30.9. - Rokovanie so spoločnosťou Tesco
o začatí výstavby marketu v Senici
- Správna rada Polikliniky Senica,
n.o. – riešenie problémov v zdravotníctve
1.10. - Malacky – Rokovanie s riaditeľom
Povodia Dunaja Ing. V. Slaninkom
o kooperácii na jednotlivých projektoch v meste
- FK SH Senica – stretnutie s trénermi a zamestnancami futbalového
klubu o zámeroch mesta
- Hodonín – rokovanie so starostom mesta Hodonín a predsedom
Združenia miest a obcí Južnej
Moravy Jiřím Kolibom
7.10. - Rokovanie komisie na prípravu
veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2004 v bratislavskej Inchebe
- TV Sen – okrúhly stôl
8.10. - Obecný úrad Cerová - prehliadka
veternej elektrárne
- Pracovné stretnutie s primátorom
Malaciek J. Ondrejkom o príprave
spoločných projektov
9.10. - Rokovanie mestskej rady
13.10. - Rokovanie s vedením Všeobecnej
zdravotnej poisťovne v Senici
a Polikliniky Senica, n.o. s firmami
podieľajúcimi sa na skvalitňovaní
zdravotníckej starostlivosti
- Dexia - PKB Skalica - podpísanie
zmluvy
14.10. - Návšteva Piešťan – ukážka projektov, ktoré možno realizovať za
pomoci fondov EÚ
15.10. - Mestský Študentský parlament
16.10. - Rokovanie bezpečnostnej rady
okresu
- Prijatie požiarnikov, víťazov Republikového kola previerky pripravenosti DHZ SR na MsÚ – odovzdanie pamätných plakiet
17.10. - Rakúsko – Poysdorf – prednáška
na medzinárodnom stretnutí na
tému Spoločná Európa, predstavenie existujúcich projektov
21.10. - Klub starostov okresu Senica k aktuálnym problémom samosprávy
- Prijatie u primátora Bratislavy Ing.
A. Ďurkovského – rokovanie
o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a rozvoji Záhoria
22.10. - SAD Trnava – rokovanie o autobusovej doprave a MHD
- Rokovanie so zahraničnými investormi
23.10. - Technopol Bratislava – Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – voľba dozornej
rady
- 50 rokov CVČ Stonožka
24.10. - Pracovné rokovanie s majiteľmi
pozemkov, na ktorých plánuje
mesto ďalšiu výstavbu

Na priehrade
viac návštevníkov
Tohtoročné mimoriadne dlhé horúce
letné počasie prialo dovolenkárom.
Centrá turistického ruchu, najmä tie,
ktoré majú vodné nádrže, nemali núdzu
o návštevníkov. Ako to bolo na Kunovskej
priehrade?
„Turistickú sezónu sme začínali už
s príchodom prvých teplých dní. Sezóna
sa z nášho pohľadu vydarila, pretože sme
zaznamenali približne o 40 percent nárast
počtu návštevníkov rekreačnej zóny
a o toľko sa zvýšili aj naše tržby," konštatoval riaditeľ Rekreačných služieb mesta
Senica Štefan Majchrák. Kunovskú priehradu spolu s letným kúpaliskom, krytou
plavárňou a zimným štadiónom majú
v správcovstve. Najviac investícií išlo do
prípravy chaty nad plážou, ktorú spustili
do prevádzky 28. júna a dovolenku v nej
strávilo takmer 950 rekreantov. V turistickej chate a v chatkách typu Okal bolo do
konca augusta ubytovaných takmer 1500
ľudí. Za letnú sezónu prišlo do rekreačnej
zóny mesta dovedna asi 70 000 návštevníkov.
Viera Barošková

Bonsajisti medzinárodne
1. ročník Slovensko-Českých bonsajových dní bol v Dome kultúry 10. až 12.
októbra. Hlavným organizátorom bol
Bonsai klub Záhorie v spolupráci so
Slovenskou bonsajovou asociáciou, Českou bonsajovou asociáciou a bonsajistami z Uherského Hradišťa. Milovníci bonsajov mali možnosť vidieť nielen prekrásne bonsaje od pestovateľov z oboch krajín, ale aj vypočuť si prednášku o pestovaní, vidieť ukážky tvarovania rastlín, výroby
podložky pod suiseki. Na otvorení boli prítomní poslanec NR SR Viktor Béreš,
zástupca Kancelárie prezidenta SR
s pozdravným listom od prezidenta
Rudolfa Schustera, zástupca primátora
Senice Anton Cibula a ďalší hostia.

Zvíťazila Mária Hyžová
Senické poľnohospodárske družstvo,
hospodárske stredisko Hlboké, bolo 9.
októbra miestom konania 19. ročníka
súťaže v dojení kráv na Záhorí. Jej organizátormi boli Regionálna potravinárska
a poľnohospodárska komora a Senická
mliekareň, a.s.
Význam súťaže vidí Senická mliekareň
v udržiavaní kontaktov s dodávateľmi
základnej suroviny, ktorá musí spĺňať najvyššie kritériá, pretože na budúci rok nás
čakajú európske smernice v potravinárstve i pôdohospodárstve. Pre prvovýrobcov je to zase cesta, ako upozorniť na
cenu mlieka nielen vo finančnom vyjadrení, ale i vo výžive.
Do súťaže sa zapojilo 24 dojičiek a 5
dojičov z 11 poľnohospodárskych podnikov okresov Senica a Skalica. Teoretická
časť bola zameraná na znalosti z hygieny,
zásady správneho dojenia. Do testov sa
okrem znalostí našich noriem dostala čiastočne aj problematika legislatívy Európskej
únie. V praktickej časti si porotcovia všímali predovšetkým pracovný postup dojenia.
Za plný počet bodov v oboch častiach
súťaže sa z víťazstva tešila Mária Hyžová
z PD Senica. Druhá bola T. Vesperínová
z PD Jablonica a tretia V. Malíková z ROD
Skalica. Súťaž podporili viacerí sponzori.
Napríklad Interfood Zvolen, jediný výrobca mliečnej kŕmnej zmesi, ktorej komponenty sa dorábajú na Slovensku a na zariadení vyrobenom tiež v našej krajine.
Senická mliekareň od poľnohospodárov zo Záhoria spracúva ročne 36 miliónov litrov mlieka. Jej najväčším dodávateľom je PD Senica so 7 miliónmi litrov.
bar

Bonsai klub Záhorie so sídlom v Senici
vznikol v roku 2001 a krátko na to zorganizoval Národnú výstavu bonsajov a v ďalšom období menšie výstavy v regióne.
Návštevnosť, záujem odbornej i laickej
verejnosti ich podnietil na organizovanie
medzinárodnej výstavy pestovateľov bonsaj v pohraničnom pásme. Seničania sa
rozhodli využiť svoju polohu v blízkosti
hraníc a založiť tradíciu stretávania sa
milovníkov bonsaj z oboch strán hranice.
Cieľom je užšia spolupráca a spoznávanie
sa. Ako nás informoval predseda klubu
Peter Roško, v budúcom roku chcú rozšíriť bonsajové dni aj o pestovateľov
z pohraničnej časti Rakúska.
Na Slovensko-českých bonsajových
dňoch sa predstavilo 15 pestovateľov so
60 exponátmi. Do Senice, ktorá sa za krátky čas pôsobenia Bonsai klubu Záhorie
dostala do povedomia odbornej verejnosti vynikajúcimi výsledkami nielen klubového charakteru, ale i odbornosťou jednotlivých členov, pricestovali bonsajisti až
z Vranova nad Topľou či zo severných
Čiech. Medzi exponátmi bol i strom (borovica čierna), ktorý získal ocenenie Strom
roku minulý rok v Českej republike a pred
takmer dvomi mesiacmi bol ocenený aj na
najprestížnejšej
európskej
výstave
v Belgicku. Návštevníci bonsajových dní
v Senici mohli obdivovať aj suiseki, čo je
vlastne kameň z prírody s vyrobenou podložkou.
Viera Barošková
Foto autorka
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MESIAC FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
Záhorské osvetové stredisko v Senici nadviazalo na bohatú fotografickú tradíciu
v našom meste a na minuločný Sviatok fotografie, keď v spolupráci s Mestom Senica
a Fotoklubom Retina znovu pripravili v novembri – v Mesiaci fotografie - cyklus fotovýstav a sprievodných podujatí.
MESIAC FOTOGRAFIE bol otvorený výmennou výstavou fotografií členov fotoklubu
FÉNIX z Považskej Bystrice, ktorej slávnostná vernisáž sa uskutočnila v utorok 28. októbra o 17. hod. v malej sále Domu kultúry v Skalici. Na výstave v Skalici sa po prvý raz prezentovalo 12 autorov – členov fotoklubu Fénix z Považskej Bystrice s viac ako 60 umeleckými fotografiami.
Fotoklub FÉNIX vznikol v roku 1996, keď nadviazal na bohatú históriu a pôsobenie
amatérskych fotografov v Považskej Bystrici. Členovia fotoklubu sa pravidelne zúčastňujú
regionálnej, krajskej i celoslovenskej výstavy amatérskej fotografie, výstav Zväzu slovenských fotografov, celoslovenskej výstavy SLOVENSKO MOJE, medzinárodnej výstavy
STROM a FOTOFÓRUM, zapojený je i do súťaže fotoklubov Slovenska v rámci
Petzvalovho mapového okruhu. Pokračovaním podujatí v Mesiaci fotografie je autorská
výstava fotografií MUDr. Ondreja Šimeka, ktorá bude slávnostne otvorená 6. novembra
o 16. hod. vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.
Senický fotograf MUDr. Ondrej Šimek, dlhoročný člen fotoklubu RETINA, sa predstaví samostatnou autorskou výstavou senickej verejnosti po prvýkrát. Mnohí však poznajú
jeho fotografickú tvorbu z regionálnych súťažných výstav neprofesionálnej fotografickej
tvorby, z kolektívnych výstav fotoklubu RETINA, prípadne z publikovaných fotografií
v regionálnych týždenníkoch, časopisoch a i.
MUDr. Ondrej Šimek na výstave, ktorá sa koná pri príležitosti jeho šesťdesiatin, prezentuje výstavnou kolekciou vyše 90 čiernobielych a farebných fotografií - výberom zo
svojej doterajšej fotografickej tvorby, v ktorej dominuje portrét (detské portréty i citlivé
portréty starých ľudí), zátišia a cykly dokumentárnych fotografií. Ďalšie dve komorné autorské prezentácie môžu návštevníci v mesiaci novembri obdivovať v Čajovni u Sousedú
v Kunove, kde budú inštalované abstraktné fotografie Mariana Holenku zo Senice
a v kaviarni SLON v Senici, kde sa návštevníci kaviarne môžu stretnúť a zoznámiť s farebnými fotografiami senického fotografa Vladimíra Třešku.
Realizáciou výmenných fotovýstav sme nadviazali a obnovili bývalú spoluprácu fotoklubu FÉNIX z Považskej Bystrice a fotoklubu RETINA zo Senice. Členovia senického fotoklubu sa budú v Považskej Bystrici v Mesiaci fotografie prezentovať reprízou jubilejnej
výstavy fotografií k 60. výročiu fotoklubu FOTOKLUB RETINA SENICA.
Výstava sa uskutoční v dňoch 18. novembra až 15. decembra v Kine Mier v Považskej
Bystrici, kde sa považskobystrickej verejnosti predstaví svojou fotografickou tvorbou 18
autorov – členov fotoklubu RETINA vo výstavnej kolekcii vyše 80 čiernobielych a farebných fotografií.
Fotovýstavy v rámci MESIACA FOTOGRAFIE budú doplnené sprievodnými podujatiami - odbornými prezentáciami najnovšej fototechniky v predajni firmy JOKA, Centrál pasáž
Senica, odborným seminárom pre fotografov, návštevou významných fotovýstav v Bratislave.
Organizátori pripravili v Mesiaci fotografie pre fotografov a kultúrnu verejnosť viacero
podujatí s finančným zabezpečením FONDU PRO SLOVAKIA a FONDU PRO SENICA
s týmto programom:

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej knižnici www.vydarkus.sk - OKTÓBER
autor:
1. Mlčochová, J.
2. kol.
3. kol.
4. Vanoyekeová, V.
5. Rázusová-Martáková, M.
6. kol.
7. Vanoyekeová, V.
8. Rúfus, M.
9. Saroyan, W.
10. Viewegh, M.
11. Brezina, T.
12. Cartlandová, B.

názov:
Detské doplňovačky v praveku
Pravidlá slovenského pravopisu
Nová maturita z angličtiny
Faraónovo tajomstvo
Kozliatka
Hlavolamy
Tajomná Egypťanka
Dielo I.
Tracyho tygr
Román pro ženy
Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Súboj s osudom

vydavateľ:
Arkus
Veda
Aktuell
Epos
Buvik
Arkus
Epos
Milánium
Argo
Petrov
Arkus
Ikar

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

Novinky Arkusu:
- Brezina Thomas: Strach na rozvrhu
2. diel série pre deti Všetky moje strašidlá, v ktorom pokračujú dobrodružstvá 10-ročného Miša a jeho kamarátov - strašidiel. Tvrdá väzba, 110 strán, 129 Sk.
- Kreslíme podľa čísiel
Ďalší titul zo série Preč s nudou, v ktorom môžu deti s pomocou jednoduchej predlohy
nakresliť množstvo pekných obrázkov. Formát A6, 34 Sk.
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Prehľad podujatí
Autorská výstava
MUDr. Ondreja ŠIMEKA – FOTOGRAFIE
SENICA – Záhorské osvetové stredisko
- vernisáž: 6.11. o 16. hod.
6. 11. – 3. 12.
(pondelok – piatok: 8. – 16. hod.)
FOTOGRAFIE Mariana HOLENKU
– ...ČAS NA SNY A VÍZIE
SENICA – KUNOV – Čajovňa U sousedú
3. 11. – 30. 11.
(utorok – nedeľa: 15. – 22. hod.)
FOTOGRAFIE Vladimíra TŘEŠKU –
FAREBNÉ REFLEXIE
SENICA – Kaviareň SLON – Námestie
oslobodenia 4
4. 11. – 30. 11. (pondelok – piatok: 8. – 22.
hod., sobota – nedeľa: 10. – 24. h.)
Repríza jubilejnej výstavy fotografií k 60.
výročiu fotoklubu
– FOTOKLUB RETINA SENICA
POVAŽSKÁ BYSTRICA – Kino Mier
- vernisáž: 18. 11. o 16. hod.
18. 11. – 15. 12.
(pondelok – piatok: 10. – 16. hod., 17. –
20. hod.)
Kolektívna výstava fotografií členov fotoklubu FÉNIX
– FOTOKLUB FÉNIX POVAŽSKÁ BYSTRICA
SKALICA – Dom kultúry
- vernisáž: 28. 10. o 17. hod.
28. 10. – 20. 11.
(pondelok – piatok: 9. – 15.30 hod.)
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
- Seminár - Prezentácie najnovšej fototechniky
- Návšteva významných fotovýstav
v Bratislave
V. Poláková
Záhorské osvetové stredisko Senica

Ples s mažoretkami
Viete ako oživiť váš ples a potešiť oko
každého z vás?
Pozvite si Stonožky a nebudete ľutovať.
Čas s nami strávený je totiž nezabudnuteľným zážitkom. Stačí zavolať na číslo 034/
651 3539 (CVČ Stonožka) a presvedčte sa
o našich kvalitách. Sme 17-členný juniorský
mažoretkový súbor založený pred 3 rokmi.
Za tento krátky čas sme sa zúčastnili a stále
sa zúčastňujeme veľkého množstva vystúpení, na ktorých sa predvádzame v kostýmoch
buď v modrom alebo červenom prevedení.
Tešíme sa na vaše pozvanie.

Okienko JDS
Členovia vyjadrili spokojnosť s jubilejnou schôdzou k 10. výročiu JDS Senica.
Účasť 3 členiek na celoštátnej konferencii v Bratislave - 1. október Medzinárod-ný
deň starších. Na 6. sneme JDS sa zúčastnila
B. Hradská. Posedenie v Branči bude 20.
novembra (zmena pôvodného termínu).
V novembri plánujeme návštevu divadla
v Trnave.
M. S.

Vo finále
aj dvaja Seničania
Predjubilejného 49. ročníka celoštátnej
súťažnej prehliadky v umeleckom prednese a v tvorbe divadiel poézie sa v dňoch
24. – 27. septembra zúčastnilo päť recitátorov Trnavského kraja, víťazov krajskej
súťaže Hollého pamätník. Z nich dvaja
boli Seničania, študenti Gymnázia, Samuel
Židek a Mária Danadová. Skúsený recitátor Samuel Židek sa dolnokubínskemu
publiku úspešne predstavil v stredoškolskej kategórii prózy s prednesom textu A.
P. Čechova Chameleón. Máriu Danadovú,
v súčasnosti už poslucháčku 1. ročníka
herectva na VŠMU v Bratislave, ocenila
odborná porota vedená básnikom Jánom
Buzássym veľmi pekným 2. miestom za
prednes básne I. Štrpku Jediný breh.
V rámci nesúťažného Detského programu
Hviezdoslavovho Kubína sa na vrcholnej
prehliadke prezentoval Maroš Čatloš zo
ZŠ s MŠ v Cerovej (J. Malinčík:
Profesionál) a 10 ročná Anetka Kožíšková
z I. ZŠ v Skalici (M. Rúfus: Panna z rosy
počatá).
Budúcej
herečke
Márii
Danadovej k významnému úspechu blahoželáme, všetkým recitátorom ďakujeme
za reprezentáciu a ich pedagógom za prípravu detí a študentov, vďaka ktorej bolo
Záhorie i v tomto roku bohato zastúpené
v celoštátnom finále.
Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica

Hlási sa ODPADÁČIK

Deti kreslili o hasičoch

Odpad, odpad a ešte raz odpad. Valí
sa na nás zo všetkých strán. Snažíme sa
likvidovať ho v spaľovniach, recykláciou
a vozíme ho na skládky (smetiská). Podľa
zákona o odpadoch sa ho snažia obce
a mestá aj triediť. Avšak domácností
alebo celých komunít, kde by sa odpad
minimalizoval – vytváral čo najmenej - je
zatiaľ málo.
Záhorské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským zväzom ochrancov
prírody a krajiny a Technickými službami
v Senici sa už niekoľko rokov zapájajú do
kampane Clean up the World – Vyčistime
svet. V rámci kampane pripravili už tradičnú súťaž a výstavu ODPADÁČIK, ktorej
slávnostné otvorenie bude 13. novembra
o 14. hod. v múzeu L. Novomeského.
Výstava potrvá do 21. 11. 2003 a bude
otvorená denne od 8. do 16. hod.
Pripravené sú i ďalšie aktivity, na ktoré
vás srdečne pozývame, napríklad seminár
pre pedagógov na tému Odpad, sprievodca náš každodenný, učme sa s ním vysporiadať. Ďalej to bude prehliadka Ekofilm –
filmy s tematikou odpadov, výukový program pre žiakov ZŠ – podľa požiadaviek
pedagógov.
Uvedené aktivity sa môžu uskutočniť aj
vďaka podpore takých inštitúcií ako Jednota
SD Senica, Technické služby s.r.o. Senica
a Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Senica.
Jana Ovečková
Záhorské osvetové stredisko

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Senica a Mesto Senica zorganizovali v rámci preventívno-výchovného pôsobenia pre deti materských, základných a umeleckých škôl v okrese Senica už 6. ročník
súťaže v kreslení o požiarnej ochrane. Na
OV DPO bolo zaslaných vyše 1 000 prác. Zo
senických škôl prišlo celkovo 531 prác,
z toho bolo 158 prác z materských škôl.

Dbajme na zásady požiarnej bezpečnosti
Požiare v budovách a k nim priľahlých objektoch a priestoroch tvoria najrozsiahlejšiu
časť štatisticky evidovaných požiarov. Nežiadúce prvenstvo si udržujú aj z hľadiska strát na
životoch a zranených osobách. Väčšinu požiarov rodinných domov a obytných budov
vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti občanov a nedodržiavaním požiarno- bezpečnostných zásad. Bytové i nebytové priestory je preto potrebné udržiavať v takom stave, aby
nevznikol požiar, resp. vytvoriť podmienky na jeho rýchle uhasenie, a tak zamedziť rozšíreniu ohňa do ďalších priestorov. Preto je potrebné najmä:
 Udržiavať poriadok v pivniciach, na povalách a v iných spoločných priestoroch, kde
môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany
 Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (povaly, pivnice, garáže), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužívať
zápalky, sviečky a pod.
 Dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory
boli zasklené alebo opatrené sieťkou
 Nevykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je potrebná odborná
spôsobilosť podľa osobitných predpisov
 Udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nevykonávať neodborné opravy a nezriaďovať provizórne elektrické vedenia
 Nezamykať dvere na spoločných chodbách vedúce od bytov k výťahom, do schodísk
a iných priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty
 Neskladovať rôzny materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodovým zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody alebo sťažil záchranné práce
 Neodhadzovať horľavé odpadky, papier, drevo, ohorky cigariet a iné horľavé materiály
do výťahovej šachty
 Neskladovať rôzny materiál na schodiskách, chodbách, podestách, pavlačiach a iných
priestoroch, ktoré slúžia ako únikové cesty
 Dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä vybavenia
nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc, prúdnic, ručných hasiacich prístrojov a ich používaniu na účely nesúvisiace s požiarnou ochranou
 Neparkovať motorové vozidlá v prejazdoch a na nástupných plochách určených pre
požiarnu techniku
Pri riešení základných otázok požiarnej bezpečnosti sa opierať o platné slovenské technické normy a všeobecne záväzné právne predpisy.
J. R.

Vyhodnotiť súťaž nebolo ľahké, pretože
všetky práce detí boli veľmi pekné. Práce
hodnotila odborná porota. OV DPO
vyhodnotilo práce z okresu Senica a odovzdalo ceny v štyroch kategóriách. I. kategória deti do 6 rokov, II. kategória deti od 6
do 10 rokov, III. kategória od 10 do 15
rokov a IV. kategória - základné umelecké
školy. V každej kategórii bolo odovzdaných
5 cien. Mesto Senica vyhodnotilo práce
z materských, základných a umeleckých
škôl zo Senice taktiež v uvedených štyroch
kategóriách. V každej kategórii boli odovzdané 3 ceny. Ďalej bolo odovzdaných 40
cien deťom z celého okresu za dobrý
výtvarný námet a talent na maľovanie.
Všetky práce, či už ocenené alebo neocenené, boli vystavené v Dome kultúry
v Senici, ktorá bola od 29. septembra do 8.
októbra.
Jaroslava Drinková
predsedníčka DHZ Senica

II. ZŠ chce byť tiež „in"
Základná škola na Komenského ulici
v Senici chce spolupracovať so školami z členských štátov EÚ. Z toho dôvodu som sa
zúčastnil v minulých dňoch prípravného stretnutia k medzinárodnému projektu Socrates.
Stretnutie sa uskutočnilo v družobnom meste
Senice v Pultusku v Poľsku. Cieľom projektu
je vniesť nové metódy učenia a motiváciu
k učeniu sa, ako aj nové spôsoby hodnotenia
žiakov. Výsledkom projektu je dosiahnuť
u žiakov radosť z učenia, odstrániť stres zo
školy a navodiť v škole príjemnú atmosféru.
Po týždennej výmene názorov a skúseností s predstaviteľmi západných štátov môžem
konštatovať, že základné školstvo na
Slovensku je na pomerne vysokej úrovni, veľa
problémov, ktoré sú bežné v školách západných krajín, nás zatiaľ obchádza.
Dúfam, že náš projekt bude schválený
a budeme mať možnosť napĺňať jeho program. Naše úspechy a dobré skúsenosti ponúkneme učiteľom a žiakom aj v iných štátoch.
Krzysztof Siwiec, riaditeľ II. ZŠ
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R O K O V D O M O VA D Ô C H O D C O V

4. novembra 1993 do Domova-penziónu pre dôchodcov
nastúpil prvý obyvateľ. Každé výročie nás núti obzrieť sa späť.
Prvé stretnutia, prvá služba, prvá...
Za desať rokov našlo v tomto zariadení domov 680 občanov
zo Senice a blízkeho okolia. O Domove dôchodcov sme sa
porozprávali s jeho riaditeľkou Mgr. Zitou Riškovou.
" Aké sú najčastejšie dôvody odchodu do domova dôchodcov?
„V prvom rade je to komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti o starého človeka v dobe, keď sa mu veľmi zhorší stav,
keď sa nevládze sám o seba postarať, hlavne keď už nie je samoobslužný alebo odkázaný na pomoc druhej osoby a jeho najbližší pre prácu a celkové zaťaženie nie sú schopní mu každodennú
starostlivosť poskytovať. V súčasnej dobe je to často situácia, keď
občan zostáva takmer pripútaný na lôžko, prípadne aj psychické
poruchy. Domovy dôchodcov a domovy sociálnej starostlivosti
pre dospelých často zastupujú inštitúcie pre dlhodobo chorých
a psychicky narušených."

zabezpečujeme aj doplnkové služby, a to hygienické, ošatenie,
rehabilitáciu, kultúrnu a rekreačnú činnosť, pedikúru, kaderníctvo,
masérske služby, bufet."

Zabávame sa.

Prestrihneme pásku a kuchyňu môžeme používať.
" Vaše zariadenie má v súčasnosti kapacitu 250 miest. Je táto
kapacita postačujúca?
„Naše zariadenie je rozdelené na tri subjekty:
- domov dôchodcov s kapacitou 164 miest
- domov-penzión pre dôchodcov s kapacitou 40 miest
- domov sociálnych služieb pre dospelých občanov s kapacitou
46 miest
Domov sociálnych starostlivosti pre dospelých občanov bol
u nás zriadený 1. júla 2003. Osobitná starostlivosť vyplýva
z ochorení a zahŕňa zvýšený počet zamestnancov, osobitný plán
voľno-časových aktivít, zvýšený dozor a vyššie nároky na ošetrovateľstvo. V poradovníku čakateľov evidujeme 205 žiadateľov do
všetkých troch subjektov nášho zariadenia, z čoho vyplýva, že
miesta, žiaľ, chýbajú."
" Aké služby poskytujete vo vašom zariadení?
„Sú to tri základné služby určené zákonom: stravovanie, bývanie, opatrovateľská služba - zaopatrenie. V prípade potreby

" Aké sú najčastejšie potreby, s ktorými sa stretávate?
„Adaptovanie sa starého človeka k novému prostrediu, jeho
priestorová orientácia, zmena sociálneho prostredia napriek
tomu, že pre mnohých život v domovoch je oveľa kvalitnejší ako
v pôvodnom. A je to aj zrútenie sa platných životných hodnôt či
strata partnera, čo veľmi vplýva najmä na psychiku. K sociálnym
rizikám patria aj strata sebestačnosti, zmena životného štýlu. Tiež
je to problém alkoholizmu a iných zlých návykov, napr. fajčenie."
" Sociálna práca je veľmi náročná. V čom sú pozitíva a v čom
negatíva?
„Áno, táto práca je veľmi náročná, vyžaduje si celého človeka
s jeho vysokou empatiou a sociálnym cítením. Niekto múdry
povedal, že najväčším šťastím pre človeka je, ak môže pomáhať
iným a to šťastie sa násobí, ak je aj povolaním, a preto je efekt
z nej, hoci sa nedostaví v miere, aký očakávame, berieme ako
stav skutočnosti prostredia, v ktorom pracujeme."

Súčasnosť.

Takto sme si skrášľovali prostredie.
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" Ako vám vychádza v ústrety Mesto Senica?
„Spolupráca je veľmi dobrá, možno povedať, že vynikajúca.
Do 22. marca 2002 sme nemali vlastnú kuchyňu, stravu sme vozili z reštaurácie Malina. Obyvatelia nášho zariadenia musia dodržiavať diétne stravovanie, čo nebolo možné zabezpečiť z reštauračného zariadenia. Vďaka iniciatíve primátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka a mestského zastupiteľstva môžeme sa popýšiť vlastnou kuchyňou, čo prispelo k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. Nedá mi nespomenúť aj návštevy primátora, prednostky
mestského úradu JUDr. Kataríny Vrlovej či vedúcej odboru kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. Anny Bardiovskej pri príležitosti významných narodenín našich starkých. Nikdy nezabudli
prísť pozdraviť našich obyvateľov aj v Mesiaci úcty k starším."
NS

Neformálne stretnutia
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Viete si predstaviť ten fantastický
pocit, keď na pôde
školy víťazia žiaci
nad učiteľmi a rodičmi, keď celý areál
patrí tým, ktorí tvoria základ a podstatu zmyslu správnej
výchovno-vzdelávacej činnosti, keď víťazstvo i porážku všetci chápu ako tú „najférovejšiu" vec.
Deti, rodičia i učitelia - bez rozdielu podľahli športovej atmosfére, ktorá vypukla na Dvojke. Európsky deň rodiny a školy
sa síce scvrkol na popoludnie, ale všetci
potvrdili, že veľmi príjemné a vydarené.
Účastníci sa mohli zapojiť do kolektívnych
športov (vybíjaná a volejbal), v ktorých
hrali proti sebe družstvá žiakov, rodičov
i učiteľov. Telocvičňa vždy správne zajasala, keď vyhrávali žiaci, ale nedali sa zahanbiť ani dospeláci, robili, čo mohli a vedeli.
Napätie a súťaživý duch vládol i pri
pokojnejších športových aktivitách, tu
súťažili dvojčlenné družstvá (rodič
a dieťa). Športovú zdatnosť si účastníci

Deti i rodičia
spolu v škole

Čarovanie s dyňami
Žiaci Špeciálnej základnej školy internátnej a Špeciálnej materskej školy internátnej pripravili v rámci záujmových aktivít pod vedením vychovávateľky Oľgy
Valáškovej výstavku s jesennou tematikou. Prirodzene dominovali na nej vyrezávané tekvice, ktorým patričnou výzdobou dali zaujímavé tvary. Celointernátna
akcia sa stretla s veľkým záujmom u detí
a vo vstupných priestoroch školy sa tešili
z toho, čo urobili. Ako nás informovala
vedúca výchovy Mgr. Oľga Ághová,
v najbližšom čase sa deti tešia na súťaž
o najstrašnejšie strašidlo, kde sa budú
predvádzať v maskách a komisia vyhodnotí najoriginálnejší nápad. Do konca
roka ešte spoločne pripravia Mikulášsky
večierok, pečenie vianočného pečiva a
vianočné posedenie. V ŠZŠI a ŠMŠI je 74
detí, z ktorých 41 má nariadenú ústavnú
výchovu.
Text a foto Viera Barošková

preverovali v stolnom tenise, dobrú mušku
v triafaní (šípky a kuželky), pohotovosť
v pexese. Víťazov čakala sladká odmena
a diplom, ale nikto neobišiel naprázdno občerstvenie bolo pripravené pre všetkých.
Určite sa splnili úvodné slová pána riaditeľa PaedDr. Krzysztofa Siwieca: „Neformálne stretnutia rodičov, žiakov i učiteľov
budú napomáhať k vzájomnému zbližovaniu sa a k lepšiemu spoznávaniu sa.“
M. V.

Stonožkina ponuka
na november
# 5. 11. o 12. hod. v CVČ
Majstrovstvá okresu v šachu - deti
# 11. 11. o 9.30 hod. v CVČ
Najčastejšie úrazy malých detí v domácnosti, prvá pomoc organizuje Klub mamičiek pri CVČ, prednáša MUDr. Zdeněk
Šulek
# 12. 11.
Majstrovstvá okresu - streľba zo vzduchovky
# 19. 11. o 9. a 11. hod. v MsKS
Výchovný koncert Sonny (pre školy)
# 21. 11. o 16. hod. v CVČ
Večer mladých pri príležitosti Dňa bez
cigariet
program: vystúpenie mladých hudobníkov,
beseda na tému fajčenie a drogy, vstup
zdarma

Deti a voľný čas
Oddelenie spoločenských vied CVČ vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov základných
škôl Deti a voľný čas. Možno použiť všetky výtvarné techniky, materiály a originálne
nápady. Do súťaže budú zahrnuté aj práce
z minuloročnej súťaže So stonožkou do
100 rôčkov. Hotové práce noste a zasielajte na adresu CVČ Stonožka, Sadová
ulica, do 14. novembra.

Pripravujeme

# 5. 12. o 9. a 11. hod. v DK Senica
Mikulášske predstavenie pre školy a škôlky,
váš záujem treba nahlásiť v CVČ do 21. 11.
# 6. 12. o 17., resp. 15. hod. v DK Senica
Mikulášske predstavenie pre verejnosť vstupenky budú v predpredaji v CVČ od
24. 11.

V školskom klube detí na III. ZŠ
Senica sme 14. októbra v rámci
Európskeho dňa rodičov a škôl mali Deň
otvorených dverí. Zamerali sme ho na
stretnutie rodičov a ostatných rodinných
príslušníkov pri práci detí a vychovávateliek.
Deti v 5 dielničkách mali možnosť spolupracovať so svojimi rodičmi pri pečení
koláčikov z lineckého cesta, ktoré si po
skončení akcie spoločne zjedli.
V ďalších dielničkách, napríklad
Straško, vyrábali deti jesenných strašiakov
z dyní. Jesenný strom bola kolektívna
práca rodičov a malých prváčikov, Jesenné
jablko - obrázok na výzdobu detskej izbičky. Slniečko - hlinené slniečko s dvadsaťpäťkou, pripomínajúce 25. výročie otvorenia našej školy, pomáhali vyrábať aj rodinní príslušníci - starí rodičia a súrodenci.
Touto formou sa rodičia bližšie oboznámili s prácou detí v školskom klube,
a tak získali lepšiu predstavu o činnosti
našej školy.
Viera Škodová

Jesenná radosť
Vôňa pečených zemiakov v pahrebe,
lietajúce šarkany a strašenie svietiacimi
tekvicami. Niekto by si myslel, že sú to
už len zážitky z jesení starých a prastarých rodičov malých školákov.
Nie je to celkom tak. Obloha nad školským dvorom II. ZŠ sa zaplnila šarkanmi
a radostné výskanie a veselé ohníčky
v očiach detí zo Školského klubu svedčili
o tom, že peknú jeseň prežívajú aj ony. Čí
šarkan vyletí najvyššie? Hravosť a súťaživosť patrí k deťom. No azda najviac k nim
patrí radosť. A tú im pripravili pani vychovávateľky. Nielenže bolo veselo, ale
i drobné odmeny, ktorými prispeli
Slovenská štátna sporiteľňa a pani
Danadová, potešili všetkých súťažiacich.
Ďalším pekným zážitkom bolo vyrezávanie a zdobenie tekvíc. Čím väčšiu fantáziu využijú vychovávateľky a deti, tým
prekvapivejšie a krajšie pôsobia. Tak ako
„dedko a babka", „ježko", „myšky", či
krásne naaranžovaná celá výstavka na
školskom dvore.
A aby bola radosť úplná, deti jeseň privítali aj koncertom v prírode. Rozmýšľate,
ktorí umelci sa na to podujali? No veď tí,
ktorí sú najbližšie. Žiaci školy, malí flautisti pod taktovkou pani učiteľky Kollárovej.
Prečo to všetko? Rodičia si často myslia, že ŠK je akési varovanie detí po vyučovaní. Ich voľný čas je nielen využitý
písaním úloh, ale rešpektuje záujmy
a záľuby detí. Takéto podujatia nie sú
žiadnou zvláštnosťou. Vďaka vychovávateľkám, ktoré svoje povolanie majú rady
a lásku k deťom neprejavujú len slovom,
ale aj skutkami.
(man)
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M á t e p o d o z r e n i e , že vaše dieťa
užíva návykové látky?

-

-

- Všímajte si zmeny v správaní dieťaťa: náhle zmeny v obliekaní,
nedbalosť o osobné veci, zmeny stereotypov správania, trávenia
dlhého času v uzavretých miestnostiach (kúpeľne, vlastné izby),
opúšťanie dlhoročných priateľov, nadväzovanie nových priateľstiev, časté náhle odchody z domu pod rôznymi zámienkami
a podobne.
Všímajte si príznaky po použití drogy: červená pokožka okolo nosa a úst, žalúdočné
ťažkosti, vzhľad ako po použití alkoholu, nekoordinované pohyby, agresívne správanie,
neprítomný pohľad, ospalosť, únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč, červené oči,
premenlivé nálady, rozšírené zreničky, sklenené oči, apatia.
Nie každý z nás vie presne a správne zareagovať, ak sa dozvie, že jeho dieťa je ohrozené drogou alebo inou návykovou látkou. V prvom rade zachovajte pokoj a rozvahu.
Nepodceňujte nebezpečenstvo, ale ho ani nedramatizujte.
Svojím správaním poskytujte svojmu dieťaťu dostatok porozumenia a lásky, vytvárajte
mu prostredie poskytujúce istotu, bezpečnosť a pocit domova.
Urýchlene problém riešte, neodkladajte ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši samo.
Taktne zistite fakty, odlíšte domnienky a klebety od skutočnosti.
Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu, tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite to
a dajte mu najavo, že vám môže dôverovať.
Nechajte si v takom prípade poradiť od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku dôvery,
vyhľadajte odbornú pomoc. V každom meste sú psychologické poradne na tieto problémy.
O zistených skutočnostiach informujte zainteresovaných členov výchovného tímu
(rodičia, psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrétnosť. Na
druhej strane nekarhajte vaše dieťa pred týmito osobami.
Pamätajte, že od dnešného dňa neexistuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa. Majte
čas sa s ním rozprávať, byť trpezlivý, vysvetliť mu všetky jeho otázky a venovať mu
všetok svoj čas.

Pribudlo podvodov
Na Okresnom riaditeľstve Policajného
zboru Senica bola 23. októbra tlačová
beseda, ktorú viedol nový riaditeľ plk.
JUDr. Ján Štepanovský. Do funkcie nastúpil 1. septembra.
Vedúci funkcionári OR PZ hodnotili
verejno-bezpečnostnú situáciu na území
policajného okresu Senica k 30. septembru.
Do tohto dátumu bolo zaznamenaných
1524 trestných činov, z ktorých bolo 1064
objasnených. Miera objasnenosti dosiahla
69,8 percenta. Vlani bolo zaznamenaných
1523 skutkov. Podiel majetkovej trestnej
činnosti predstavoval za 9 mesiacov 52,3
(v roku 2002 - 56,2), násilnej 14,1 (v roku
2002 – 18,4) a ekonomickej 10,4 percenta
(v roku 2002 – 7,5). Majetkových trestných
činov bolo zaznamenaných 797, z nich
bolo 500 objasnených. Časť predstavovali
krádeže vlámaním do objektov rekreačných chát, obchodov, výkladných skríň
a bytov. Z ostatných krádeží v 63 prípadoch bolo odcudzené motorové vozidlo
a v 60 prípadoch išlo o krádež vecí a súčiastok z áut. Trestných činov násilnej povahy bolo 215, z nich 185 objasnených. Na
úseku ekonomickej kriminality bolo za uvedené obdobie zistených 159 trestných
činov, z ktorých bolo 95 objasnených.
V porovnaní s minulým rokom - nárast o 45
skutkov. Ide najmä o trestné činy podvodu
a sprenevery v súvislosti s poskytovaním
finančných pôžičiek a nákupom tovaru na
splátky. Vo väčšine prípadov sú páchatelia
tejto trestnej činnosti z najslabšej sociálnej
vrstvy, resp. nezamestnaní. Kvôli zlepšeniu
svojej ekonomickej situácie si požičiavajú
peniaze, resp. nakupujú tovar na splátky,
ktoré neplatia. Toto je v súčasnosti najrozší-

8

renejší druh ekonomickej trestnej činnosti,
kde páchatelia pre získanie pôžičky predkladali sfalšované potvrdenia o zamestnaní
a výške príjmu.
Na území OO PZ Senica bolo za uvedené obdobie zaznamenaných 320 trestných činov, z ktorých bolo 181 objasnených. Budova OO PZ na Hviezdoslavovej
ul. bola od 20. októbra vybavená bezbariérovým vstupom a prístreškom. Týmto bola
zavŕšená prestavba budovy, ktorej vo februári t.r. predchádzalo otvorenie tzv. pultu
otvorenej policajnej recepcie. Senické OO
PZ bolo prvým pracoviskom v Trnavskom
kraji, kde sa začal uplatňovať tento projekt.
Jeho cieľom je zlepšiť vzťahy medzi políciou a verejnosťou. Stavebnými úpravami sa
odstránili prvky, ktoré pôsobili stiesňujúco
(tmavé priestory, malé okienko, mreže)
a vytvoril sa taký priestor, aby občanov
zbytočne nestresoval a bol vhodnejší na
komunikáciu.
Viera Barošková
Foto autorka

Vstup do budovy OO PZ v Senici.

Mestská polícia zasahovala
Pozor na krádeže. Na operačnom
oddelení MsP bol 3.októbra o 14.50 hod.
prijatý telefonát, že v obchodnom dome na
Hurbanovej ulici okradli zákazníčku.
Hliadke sa podľa svedectva poškodenej
pani podarilo chytiť podozrivého muža, pričom museli byť použité donucovacie prostriedky. Pretože bol podozrivý zo spáchanie trestného činu, prípad bol odovzdaný
na doriešenie OO PZ.
Nedovolený predaj. Hliadka MsP 3.
októbra o 11.15 hod. pri obchôdzke
Námestia oslobodenia zistila nedovolený
pouličný predaj. Išlo o ženy zo Serede, ktoré
pred OD CIEĽ predávali náramkové hodinky.
Na uvedený predaj nemali potrebné povolenie. Priestupok bol na mieste riešený hliadkou v blokovom konaní.
Rozbil sklo. Mestská polícia od obyvateľov bytovky na Hurbanovej ulici 17.
októbra o 20.50 hod. prijala telefonát, že
nejaký muž rozbil sklo na vchodových dverách. Objasňovaním hliadka na mieste zistila totožnosť pravdepodobného páchateľa,
ktorý sa na mieste už nenachádzal. Prípad
je v riešení MsP.

Dopravná nehodovosť
Za 9 mesiacov t.r. bola na cestách v policajnom okrese Senica a Skalica zaevidovaných 812 dopravných nehôd, čo predstavuje s rovnakým obdobím roku 2002 nárast
o 72. Bolo usmrtených 6 osôb, 27 ťažko
a 177 ľahko zranených. Z hľadiska následkov dopravných nehôd sa situácia vyvíjala
pozitívnejšie ako v minulom roku, kedy
bolo usmrtených o 5 osôb viac a ťažko zranených bolo viac o 18. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie
základných povinností vodiča a nesprávny
spôsob jazdy. U 57 vinníkov nehôd bolo
zistené požitie alkoholu. V porovnaní
s minulým rokom nárast o 22 osôb.
Prevažná väčšina nehôd sa stala za dobrej
viditeľnosti na suchej komunikácii. K najrizikovejším dňom patril piatok.
OR PZ Senica

Pocta hasičom
V obradnej sieni MsÚ v Senici 16. októbra poďakovali trom hasičským družstvám
z okresu Senica za vynikajúcu reprezentáciu
nielen svojich dobrovoľných hasičských zborov, ale i celého Záhoria. Slávnosť pre ženské družstvo zo Senice, mužov zo Sobotišťa
a dorastenky z Moravského Svätého Jána
pripravili Okresný úrad Senica a OV
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica,
ktoré pamätnými listami a pamätnými plaketami OV DPO ocenili výborné výsledky všetkých kolektívov. Družstvá Senice a Sobotišťa
získali v Lipanoch na 10. ročníku republikového kola previerok pripravenosti DHZ titul
majstrov Slovenska a dorastenky z Moravského Svätého Jána si v premiére svojej účasti vybojovali 2. miesto.
Vedúci technického oddelenia sekretariátu
DPO SR Jaroslav Kríž na stretnutí povedal, že
okres Senica je od roku 1967 v historických
tabuľkách suverénne najlepším okresom.
bar

Skupina Clis s novým CD

Marián Herc tvrdí:
Svet je krásne miesto

Po minuloročnom úspešnom uvedení
muzikálu Po poslednom zvonení, sa
v závere novembra dočkáme debutového
CD albumu Clis – každý okamih z produkcie tanečnej skupiny Clis. Viac o projekte nám v rozhovore prezradila vedúca
skupiny Iveta Baloghová.
„Spomínaný muzikál mal pre nás dosť
veľkú odozvu a zistili sme, že sa netreba
uberať len tanečným smerom. V skupine
sme objavili dobré speváčky, teda by bolo
dobré vyskúšať niečo viac aj so spevom.
Náš vtedajší sponzor BP Spirit communication Branislav Pekník prišiel s návrhom, aby
sme sa neprezentovali len regionálne, ale
v celoštátnom merítku a skúsili nahrať vlastné CD. Ponuku sme prijali. Vybrali sme štyri
dievčatá Michaelu Mihalovičovú, Zuzanu
Kádekovú, Lenku Búzkovú a Teréziu
Včelkovú, ktoré sa pol roka venovali príprave CD, nahrávali, skúšali choreografie
a výsledkom bude program v Dome kultúry
29. novembra o 17. hod."
Na známe melódie s textami z vašej
autorskej dielne dievčatá nahrali dovedna
12 pesničiek. Pre koho sú určené?
„Pôvodným zámerom bolo osloviť
vekovú kategóriu 8-14 rokov, ale po prvých
skúsenostiach – prezentáciách na verejnosti, vidíme, že naše pesničky si spievajú deti
od 4 rokov a zaujali sme i dospelých.
Prejavuje sa to tým, že napriek tomu, že
CD ešte nevyšlo a nevideli celú choreografiu, dobrý chýr nám zabezpečuje už dosť
pozvánok na rôzne firemné akcie."
Aké máte najbližšie plány?
„Čo sa týka týchto štyroch dievčat bude
to nahrávanie videoklipu k titulnej piesni
Každý okamih a predpokladáme, že dievčatá budú stále meniť koncepciu repertoára podľa požiadaviek. Teraz sa sústreďujeme na ich moderátorskú činnosť a na
samotné uvedenie CD do predaja. Na prezentácii nášho CD albumu by sa mali
zúčastniť i rôzne celebrity. Uvádzať CD do
života bude skupina A -Tak z Prahy a
Janko Slezák. Prisľúbená je účasť Ibrahima
Maigu a ďalších. Diváci sa teda majú na čo
tešiť. Je zjavné, že dievčatá majú trému,
pretože vystúpiť pred takými hviezdami
nebude určite jednoduché. Musia teda
tvrdo pracovať, aby program vyzeral profesionálne, tak ako sme si predsavzali. V programe sa samozrejme predstaví i tanečná
zložka skupiny Clis."
A čo sľúbený muzikál?
„Samozrejme chystáme druhý muzikál
so všetkými deťmi z tanečnej skupiny Clis,
jeho námet zatiaľ nebudeme prezrádzať.
Premiéru bude mať v roku 2004, pretože
príprava s väčším počtom detí vyžaduje
dlhší čas. Nácvik začal v septembri, samozrejme, deti, ktoré by ešte chceli vyskúšať
tanec spojený so spevom a divadlom, majú
k nám dvere otvorené. Nájdete nás na IV.
ZŠ každú stredu a piatok popoludní."
Predpredaj vstupeniek v cena 80 Sk
bude od 3.novembra v Dome kultúry, pred
akciou 100 Sk. Rozhovor s dievčatami prinesieme v budúcom čísle.
Viera Barošková

V Záhorskom múzeu v Skalici bude 14.
novembra o 15.30 hod. otvorená výstava
fotografií Mariána Herca Svet je krásne
miesto. Na tomto krásnom mieste si všíma
rovnako ľudí ako živočíchy, prírodné
zvláštnosti, historické zaujímavosti či
modernú spoločnosť. Objektívom svojho
fotoaparátu na tejto výstave návštevníkom
priblíži etnické skupiny, svetové náboženstvá, napríklad hinduistov, moslimov, šintoistov, či aborigencov (pôvodní obyvatelia Austrálie) alebo tibetský horský kmeň
Akha zo zlatého trojuholníka (oblasť Laos,
Barma a Thajsko). Autorova prvá výstava
na Záhorí obsahuje 50 farebných fotografií
väčších rozmerov, ktoré v takomto kontexte vystavuje po prvý raz. Fotografie sú
výsledkom jeho ciest po svete, kde ho rovnako zaujme budhistický mních, ako supermoderná súčasnosť dnešného Tokia, prípadne drevené ulice bývalého kráľovského
mesta Kjoto.
Rodák od Levíc sa doteraz na niekoľkých autorských výstavách prezentoval
fotografiami z Ázie a Austrálie. Autor žil 5
rokov v Austrálii, v Sydney. Má precestovaný celý kontinent. V roku 2000 prešiel
okolo Austrálie 30 000 km so svojou
japonskou priateľkou, teraz už manželkou.
Tvorí vo voľnom povolaní a spoznávanie
iných krajín, kultúr a etnického umenia
tvorí jeho životnú filozofiu. Presvedčiť sa
môžete na www.duhovaplaneta.sk
Marián Herc má 31 rokov. Absolvoval
SOU strojárske s maturitou v Tlmačoch.
V roku 1995 odišiel na štúdiá anglického
jazyka a informačných technológií do
Austrálie. Tento rok mal prezentačnú výstavu v Zürichu a po výstave v Skalici, ktorá

Príde A – TAK z Prahy

potrvá do 7. decembra, bude vystavovať
fotografie aj v Leviciach a Veľkých
Kozmálovciach. Začiatkom budúceho
roka chystá výstavu aj v Senici. Ak sa chcete presvedčiť o pravdivosti tvrdenia
Mariána Herca, nezabudnite si nájsť čas na
jeho fotografie.
Viera Barošková

Zatmenie Mesiaca
Táto snímka Mesiaca je z 9. januára
2001. Rozhodne krajší zážitok nám poskytne priame sledovanie úplného zatmenia
Mesiaca, ktoré za priaznivého počasia
môžeme vidieť z 8. na 11. novembra.
Priebeh zatmenia:
- Vstup Mesiaca do polotieňa 23h 15min
SEČ
- Vstup Mesiaca do tieňa 00h 32min SEČ
- Začiatok úplného zatmenia 02h 06min SEČ
- Najväčšia fáza zatmenia 02h 18min SEČ
- Koniec úplného zatmenia 02h 30min SEČ
- Výstup Mesiaca z tieňa 04h 04min SEČ
- Výstup Mesiaca z polotieňa 05h 22min
SEČ
Foto Jaroslav Jurík

Rozhodli ste sa?
Chcete bývať vo vlastnom byte?
K splneniu tohoto rozhodnutia Vám
pomôže SLOPOL spoločnosť s r.o.
Senica, ktorá pokračuje vo výstavbe
bytových jednotiek s decentralizovaným
vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej
vody (kotol v byte).
Prvá časť, ktorá bola odovzdaná do
užívania v roku 1999 potvrdila správnosť
výstavby uvedeného typu bytových jednotiek.
Začiatok výstavby ďalších 12 bytových jednotiek v lokalite Senica
– Sotina je stanovený na rok 2004.
Záujemci sa môžu prihlásiť písomne na adrese:
SLOPOL spol. s r.o., Robotnícka 75, 905 01 Senica
resp. e-mail: slopol@stonline.sk
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Ste spokojní so zdravotníctvom v Senici?
Vyjadrite svoj názor - Zapojte sa do anonymnej ankety!
Poliklinika Senica n. o. bola zaregistrovaná rozhodnutím Krajského úradu v Trnave dňa 3. decembra 2002 a zapísaná do registra
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-12/2002 za účelom poskytovania služieb v oblasti zdravotníctva. Zriaďovateľom je Mesto Senica.
Poliklinika Senica n. o. na základe zmluvy s Mestom Senica začala od 1. marca 2003 poskytovať zdravotnícku starostlivosť ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotníckej starostlivosti v rozsahu, v akom ich poskytovala bývalá Poliklinika
Senica, štátna príspevková organizácia.
Poliklinika Senica n. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie.
Správna rada: Ing. Anton Cibula - predseda, MUDr. Jozef Gembeš, Ján Kadič, Ing. Štefan Mikula, RNDr. Ľubomír Parízek, MUDr.
Janka Švárna, MUDr. Zdeněk Šulek
Dozorná rada: Ing. Milan Jurík - predseda, JUDr. Vieroslava Králičková, MUDr. Jozef Krajčovič
Štatutárny záastupca: Ing. Alena Kovačičová - riaditeľka
Odborný garant: MUDr. Jozef Gembeš - zástupca riaditeľky
Informácie o umiestnení ambulancií a ordinačných hodinách nájdete na internetovej stránke - www.senica.sk (v časti OBYVATELIAINŠTITÚCIE A ÚRADY).
Využili ste služby neštátneho zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senica n. o. v čase od 1. marca 2003? Ak áno, prosíme vás o vyplnenie nasledovnej ankety. Zakrúžkovaním čísla dáte lekárovi známku, prípadne dopíšte prečo ste takto hodnotili.

A

N

K

E

T

A

NA ZISTENIE SPOKOJNOSTI S POSKYTOVANÍM
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V POLIKLINIKE SENICA N. O.
Hodnotenie: 1 - veľmi spokojný, 2 - spokojný, 3 - spokojný s výhradami, 4 - nespokojný

Pracovisko ambulancia

Meno lekára

Pľúcne odd.
MUDr. Mihálová
Neurologická
MUDr. Šimek
Chirurgická
MUDr. Hyža
Ortopedická
MUDr. Sobolič
Urologická
MUDr. Gembeš
Onkologická
MUDr. Nečas
Obvodná
MUDr. Švárna
Obvodná
MUDr. Červenák
Obvodná
MUDr. Debnár
Alergologická
MUDr. Nebusová
Reumatologická
MUDr. Krpčiar
Logopedická
Mgr. Kožíšková
OKB - laborat.
RNDr. Štefanec
RTG
ZZS - Záchranná zdravotná služba
LSPP dospelí
LSPP deti
LSPP zubná

Hodnotenie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dôvody
nespokojnosti, spokojnosti,
pripomienky
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Ďalšie pripomienky: ...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Prosíme vás o vhodenie anketového lístka do urmy, ktorá je umiestnená vo vestibule pri LSPP pre dospelých alebo zaslanie na adresu
Poliklinika Senica n. o., Štefánikova 700/11, 905 01 Senica.
Za odpovede ďakujeme a želáme vám veľa zdravia.
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Na 18. ročníku medzinárodného turnaja
karate o Pohár SNP 27. septembra
v Banskej Bystrici sa zúčastnili i pretekári
senického klubu Hanko kai Senica.
Najlepšie sa darilo čerstvej vicemajsterke
Európy Miroslave Vašekovej. V minulom
roku získala striebro, prehrala vo finále
s Petrou Novou. Na treťom mieste skončila
E. Hrušecká (všetky Hanko kai Senica).
Tento rok si ako najlepšia slovenská juniorka, ktorá už dokonca víťazí i medzi ženami,
brúsila zuby na celkové prvenstvo.
Ambiciózny cieľ zvíťaziť na tomto prestížnom seniorskom turnaji sa jej podarilo splniť. Postupne porazila Štrpkovú z Banskej
Bystrice jasne 5:0 a v 2. kole vyradila Poľku
Lobodovú, ktorá po jednom zo skokov
s otočkou o 360° stratila rovnováhu. Vo
finále predčila poľskú reprezentantku
Wolnú z Wroclavi 4:1 na body a zaslúžene
si mohla na stupňoch víťazov prebrať
pohár za prvenstvo, ktorý jej doteraz chýbal. Na turnaji boli zároveň vyhlásení najlepší karatisti Slovenska za minulú sezónu
2002-2003. Hanko kai Senica potvrdila
svoje výborné meno v práci s mládežou
3 mladé karatistky prebrali krásny pohár
ako najlepšie vo svojej kategórii.
Najlepší karatista Slovenska 2002-2003
mladšia žiačka (do 12 r.)
1. m. Gabriela Lišková
(1. kyu - hnedý pás) - majsterka Holandska,
majsterka SR v kata i kumite
staršia žiačka (do 14 r.)
1. m. Zuzana Lišková (1. kyu - hnedý pás)
- majsterka SR v šito ryu, 1. m. Czech open,
1. m. Morava open
juniorka do 20 r.
1. m. Miroslava Vašeková
(2. dan - čierny pás)
- majsterka SR, akademické M-SR - 1. m.,
ME šito ryu - 2. m., ME juniorov - 3. m., MSR šito ryu - 1. m., Vianočný pohár
(Slovinsko) - 1. m.

Juniorom a dorastencom
sa nedarí
Senickým hokejovým juniorom a dorastencom sa nedarí v extralige podľa predstáv. Po odohratí 16 zápasov sú juniori HK
91 Senica na 13. mieste, keď získali osem
bodov za tri výhry a dve remízy. Až jedenásťkrát odchádzali z ľadu ako porazení.
V kanadskom bodovaní sa najlepšie darí
Matúšovi Kadrabovi, ktorý za päť gólov a štrnásť asistencií má spolu 19 bodov. Strelecky
sa najčastejšie gólovo presadzujú Eduard
Šimek a Ľubomír Vaškovič. Obaja dali po
deväť gólov. Ešte horšie sú na tom dorastenci HK 91, keď po odohratí 16 zápasov sú na
poslednom mieste. V kanadskom bodovaní
má najviac bodov Peter Michalička, keď za
tri góly a šesť prihrávok nazbieral 9 bodov.
Gólovo sa najviac darí Michalovi Vandéliovi,
ktorý dal päť gólov.
Dúfame, že senickým hokejovým nádejám sa bude v ďalších stretnutiach dariť
oveľa lepšie, aby sa im podarilo udržať extraligu aj pre budúcu sezónu.
Ivan Tobiáš

Bravó Mirka!

Šport

Najlepší karatisti
SLOVENSKA

Striebro z Majstrovstiev
Európy v karate
V hlavnom meste Rakúska, Viedni, sa
20. septembra uskutočnili otvorené
Majstrovstvá Európy v karate v štýle šito
ryu. V krásnom areáli uprostred zelene je
na okraji Viedne vybudovaná športová
aréna v japonskom duchu - Matsuma
budo centrum. Tu sa stretlo vyše 300 karatistov zo 17 krajín, aby bojovalo o titul
európskych šampiónov v tomto rýchlom
a atraktívnom štýle. Štýl šito ryu, nazvaný
podľa zakladateľa majstra Itosu z japonského ostrova Okinawa, ktorý pozbieral
a vyučoval vo svojej škole veľké množstvo
starodávnych kata, založených na rýchlosti. Spoločne so štýlom šotokau je najúspešnejší a najviac cvičený na svete.
Slovensko a naše mesto malo na tomto
sviatku karate svoje zastúpenie. Na tatami
nastúpila v kata ženy reprezentantka
Slovenska Miroslava Vašeková (2. dan)
z Hanko kai Senica.
Jedna z najlepších európskych karatistiek (3. m. na juniorských ME 2003) dokázala, že patrí už do seniorskej európskej
špičky, veď vybojovala vynikajúcu striebornú medailu! Titul vicemajsterka Európy
je pre senickú karatistku o to cennejší, že
si ho vybojovala v ťažkej konkurencii nielen najvyspelejších európskych štátov, ale
aj v priamom súboji s reprezentáciou USA
a Japonska. Hlavne japonskí majstri karate
patria stále k uznávaným expertom na
umenie prázdnej ruky (karate - prázdna
ruka, jap.). Reprezentanti krajiny vychádzajúceho slnka sú práve v súboji cvičeniach kata skoro neomylní a väčšinou
vyhrávajú majstrovstvá sveta. Európska
federácia šito ryu karate - Šuko kai umožňuje štart na európskom šampionáte aj
reprezentáciám neeurópskych krajín a to
znamená veľmi kvalitnú konkurenciu pre
karatistov zo starého kontinentu. Juniorská
majsterka Slovenska Mirka Vašeková je
víťazkou mnohých medzinárodných turnajov a skúsená reprezentantka, ktorá štartovala i v Japonsku na Svetovom pohári
v Tokiu. Vedomá si svojich kvalít nemala
žiaden prehnaný rešpekt z ázijských pretekárov a to bolo dobre, pretože žreb
k nej nebol vôbec priaznivý. Po voľnom 1.
kole dostala v 2. kole Japonku a diváci
i tréneri v športovej hale čakali jasný
zápas. Aj bol. Slovenská juniorka zacvičila
perfektne katu Heiku (čierny tiger) a svoju
súperku Sachi Iwamoto porazila jasne 5:0.
V hale to zašumelo prekvapením a japonskí reprezentační tréneri si začali okamžite
viac všímať i nakrúcať na kameru pretekárku so slovenským znakom na kimone.
V 3. kole čakala znova japonská reprezentantka, Saki Mitsudome. Výborne pripravená Mirka zacvičila opäť excelentne
a piati medzinárodný rozhodcovia nemali
žiadne pochybnosti o tom, kto bol lepší.
Po výsledku 5:0 vyradila ďalšiu japonskú

majsterku a začalo sa črtať veľké prekvapenie. V 4. kole porazila po vyrovnanom
súboji Marianu Vasileovú z Rumunska 3:2
a bola vo finále.
Finále bolo na programe večer. Na
centrálnom zápasisku uprostred športovej
haly sa pred reflektormi a kamerami rakúskej televízie stretli v priamom súboji v kata
ženy obor a trpaslík. Obor v tomto prípade Japonsko, krajina s obrovskou základňou, kde je karate tradíciou a národným
športom s maximálnou podporou,
a Slovensko, malý stredoeurópsky štát,
kde karatisti v amatérskych podmienkach
zásluhou pevnej vôle, sebazaprenia
a odhodlanosti dosahujú tie najlepšie
európske i svetové triumfy. Mirka
Vašeková, 20 - ročná študentka Technickej
univerzity vo Zvolene, je tiež príkladom
absolútneho profesionála v tréningu
a v príprave. S buldočou zaťatosťou vydrží
aj najvyššie tréningové dávky. Ambiciózna
držiteľka čierneho pásu sa neustále zlepšuje a aj vo finále proti jednej z najlepších
karatistiek sveta, japonskej reprezentantke
Etuko Shibahara, nebola celkom bez šancí.
Prejavila sa ale o niečo vyššia psychická
odolnosť japonskej šampiónky, bola absolútne presná a rýchlejšia, a to rozhodlo. Po
výsledku 4:1 zostala pre Mirku strieborná
medaila a titul vicemajster Európy.
Pre sympatickú senickú karatistku, stále
usmiatu a pritom veľmi zodpovednú, je to
už druhá medaila z európskeho šampionátu. Podľa slov jej trénera MUDr. Martina
Čulena (7. dan) má pred sebou veľkú budúcnosť a i svoju finálovú súperku by vo
svojej najlepšej forme zdolala.
Európsky šampionát mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň. V paneli medzinárodných rozhodcov dobre obstáli
i dvaja slovenskí rozhodcovia zo Senice.
E. J.
Foto Eva Čulenová
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Pochod
slováckymi vinohradmi
Obloha v sobotňajšie ráno 11. októbra neveštila nič pekné. Oblaky sa preháňali oblohou, ale senických turistov to
neodradilo. Už po niekoľkýkrát sa vydali na Moravu.
Hodonínski turisti zorganizovali 27.
ročník pochodu „slováckými vinohradmi“. Krajina i ľudia blízki, a preto
i vychádzka po vinohradoch je vždy príjemná.
Bolo pripravených niekoľko trás: 9, 17
a 25 km. Trasa 9 km pre starších, trasa 17
km – Seničanmi obľúbená, mnohokrát
absolvovaná. Aj trasa 25 km, ktorú absolvovali pred niekoľkými rokmi, je zaujímavá. Z najvyššieho bodu (Náklo 265 m) je
pekný výhľad po krajine, v diaľke vidno
barokový zámok Milotice (16. storočie) dejisko filmovania mnohých známych
rozprávok.
Štart 17 km trasy bol na železničnej
stanici Rohatec, kde senických turistov
vítal Ing. Lubomír Chytil, predseda Klubu
českých turistov Hodonín. Nedávno priviedol delegáciu hodonínskych turistov
na našu Senickú mašírovku.
Po prezentácii sa turisti vydali na
cestu, najskôr po žltej turistickej značke.
Trikrát sa zmenili pred ich zrakmi obrazy
prírody: lesy, polia, vinohrady. Začínali
krásnou cestou lesom - príjemné ovzdušie, osviežené nedávnym dažďom.
Stretali sa s priateľmi, ktorí tradične chodia na tento pochod. Prechádzali popri
historických dubňanských lignitových
baniach, ktoré už patria minulosti (dnes
sú tu obchodné sklady). Pohľad turistov
zo Senice osviežila veľká vodná plocha
Jarohněvického rybníka, po ktorej
majestátne a pokojne plávala skupina
labutí. Po východe z lesa sa naskytol
pohľad na polia a v diaľke sa už črtali
vinohrady. Chodník klesol prudko do
údolia - a sme vo vinohradníckej osade.
Obdivujeme „sklípky" dubňanských vinárov: niektoré maľované slováckymi ornamentami, niektoré už veľmi moderné. Pri
každom sa dá občerstviť dobrým burčiakom či vínom, ale aj nápoj doplniť čerstvými „bramborákmi", moravskými
koláčmi a ďalšími špecialitami. Pred jednotlivými „búdami" posedávajú turisti,
oddychujú, relaxujú. Pred jednou z „búd"
ľudová kapela vyhráva a spieva moravské
pesničky. Príjemná nálada. Po odpočinku
vo vinárskej osade čakalo stúpanie na
najvyšší bod pochodu Vyšicko, odkiaľ je
pekný výhľad do okolia. A potom už len
oddychové klesanie do Mutěníc, kde pri
hostinci Pod búdama čaká cieľ pochodu
a pamätné listy s pečiatkou, na ktorej je
historický strapec hrozna - a krásna
Seifertova báseň o víne.
Ak chcete zažiť príjemnú pohodu
a náladu v slováckych vinohradoch,
môžete sa zúčastniť ďalšieho ročníka,
ktorý sa bude konať 9. októbra 2004.
PhDr. Alžbeta Šnittová
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Pohyb – zdravie – krása

Bratislavský pohár

IV. základná škola v Senici na
Mudrochovej ulici 2. októbra v rámci 2.
Európskeho dňa rodičov a školy i projektu
Otvorená škola usporiadala športové podujatie Pohyb-zdravie-krása. Výsledky:
Švédska štafeta
- súťaž 3 členských družstiev
1. m. 9.C
1,47 min.
2. m. r. Kádeková
1,48
3. m. r. Búzková
1,51
4. m. r. Motovská
2,13
5. m. 8. A
2,06
6. m. r. Ličková
2,11
7. m. r. Moťovská
2,13
8. m. r. Šteffeková
2,15
9. m. r. Madunická
2,19
10. m. r. Grimmová
2,23
11. m. r. Sarnovská
2,31
12. m. r. Kovačičová
2,32
13. - 14. m. r. Svatá a Fábiková
2,33
15. m. družstvo Pocahontas
2,34
16. m. r. Surová č. 1
2,36
17. m. r. Kiraľová
2,37
18. m. r. Jorďavičová
2,39
19. m. r. Melišová
2,46
20. m. r. Surová č. 2
2,51
21. m. r. Holičová
3,06
22. m. r. Miháliková
3,08
23. m. r. Hnilicová
3,33
77 bežcov zabehlo za 57,9 min. 19 093
metrov.

V nedeľu 12. októbra štartovali pretekári Hanko kai Senica na Bratislavskom
pohári v karate. Na súťaži sa im darilo.
Získali tri prvé miesta, štyri druhé a päť tretích.
Výsledky pretekárov Hanko kai Senica:
KATA
- ml. žiačky
- 1. m. G. Lišková
2. m. M. Čulenová
- st. žiačky
- 2. m. D. Sebeš
3. m. B. Thebery
- žiaci
- 2. m. M. Toure
- ml. dorastenci - 1. m. P. Dermek
- ženy
- 1. m. M. Vašeková
3. m. K. Ižáriková
KUMITE
- žiačky
- 2. m. G. Lišková
3. m. K. Angerová
3. m. M. Čulenová
- dorastenci
- 3. m. P. Dermek
V dňoch 3. - 5. októbra navštívil Senicu
na pozvanie Slovenskej federácie šito ryu
karate a Hanko kai Senica klubu nemecký
majster Herbert Haas z Mníchova. Tento
majster je doslova chodiaca encyklopédia
karate, vynikajúci učiteľ a sympatický človek. Na tréningoch učil karatistov zo
Senice nové kata zo štýlu šito ryu, využitie
vo voľnom boji a zaujímavé tréningové
postupy. Sensei Haas je odborníkom
i v kobudo (boj s palicou BO, Nunčaku,
Tonfa) a z tohto umenia tiež zvedavým
záujemcom niečo ukázal.
Nové katy a znalosti získané počas tréningov od tohto veľkého zanietenca do
bojových umení, budú mať šancu predviesť senickí karatisti 8. novembra na
Tatranskom pohári v Poprade.
E. J.

Streľba zo vzduchovky
- súťaž 3 členských družstiev
1. m. r. Juráňová
2. m. r. Grimmová
3. m. r. Kovačičová
4. m. r. Ličková
5. m. r. Moťovská
6. m. 9.C
7. m. r. Fábiková
8. m. r. Ďorďovičová
9. m. r. Sarnovská
10. m. r. Hnilicová
11. m. družstvo Pocahontas

63 b
60 b
48 b
44 b
40 b
36 b
34 b
26 b
22 b
14 b
3b

Streľba zo vzduchovky
- súťaž 4 členských družstiev

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov Senica poriada 22. novembra 5. ročník podujatia
Chodníkom Viktora Beniaka na Branč.
Turistický pochod sa koná na výročie narodenia nestora senickej turistiky, ktorý zo
všetkých turistických trás mal najradšej
vychádzku na zrúcaniny hradu Branč.
Tohto roku si priaznivci turistiky pripomenú 84. výročie narodenia V. Beniaka.

Volejbal získal generálneho
reklamného partnera

1. m. r. Šteffeková
78 b (na foto)
2. m. r. Madunická
72 b
3. m. r. Grimmová
65 b
4. m. r. Búzková a Procházková
58 b
5. m. r. Surová a Rothová
50 b
6. m. r. Salvová
44 b
7. m. r. Kádeková a Ravasová
36 b
Mgr. Branislav Grimm, riaditeľ školy

V utorok 14. októbra podpísali majiteľ firmy OMS, s. r. o. Senica RNDr.
Vladimír Levársky a riaditeľ Volleyball
clubu Senica Karel Valášek zmluvu
o reklamnej spolupráci na sezónu 20032004. Pri príležitosti podpisu zmluvy bol
deklarovaný obojstranný záujem o viacročnú spoluprácu, ktorá by mala zabezpečiť stabilitu klubu. Cieľom spolupráce
je zabezpečenie takej výkonnosti družstva žien, aby mohlo úspešne štartovať
v európskych pohárových súťažiach.
I. T.

Spoločenská kronika

Podujatia v Dome kultúry Senica
✖ 1. 11. o 20. hod.
INÉKAFÉ - koncert skupiny

Uzavreté manželstvá
Ing. Peter Kollár a Lucia Šimová
Jozef Florian a Zuzana Lásková
Vladimír Máťuš a Erika Černeková
Rastislav Kadlíček a Martina Kramáriková
Radoslav Machata a Mgr. Petra Valúšková
Mgr. art. Martin Orth a Aneta Pšúrna
Ján Malárik a Ľubomíra Čobrdová
Ladislav Daniel a Drahomíra Vašková
Stanislav Bezdek a Jana Brzáčová
Jarolím Třeška a Veronika Sotorníková
Miroslav Jaško a Henrieta Holičová
Ľubomír Toman a Katarína Žáková
Adrián Repa a Mgr. Karin Jarábková
Peter Dojčanský a Lenka Zuščíková
Jozef Jastráb a Ľubomíra Vlčková

✖ 17. 11. o 17. hod.
Kolotoč tanca - koncert skupiny Sonny, Sonny junior, Sonny kuriatka
✖ 19. 11.
Kolotoč tanca - koncert skupiny Sonny, Sonny junior, Sonny kuriatka
pre Sredné školy v Senici
✖ 20. 11.
Imatrikulácia - Gymnázium Senica
✖ 23.11. o 15. hod.
Cesta k láske - divadelná hra, v ktorej účinkujú bratia a sestry františkánskych rádov a ich priatelia.

Narodili sa
Jakub Jankových, L. Novomeského 1213
Nikola Blažková, Hviezdoslavova 314
David Kukula, J. Mudrocha 1356
Adam Pálka, Štefánikova 704
Sára Čederlová, J. Mudrocha 1353
Patrik Gabriel, L. Novomeského 1215
Miroslav Mikulík, Čáčov 134
Martin Grünvalský, J. Mudrocha 1352
Denisa Nestrašilová, L. Novomeského 1213
Ivana Pechová, L. Novomeského 1217
Michaela Kuricová, L. Novomeského 1213
Šárka Oríšková, Čáčov 244
Petra Pavelková, J. Mudrocha 1354

5.
6.
7.
8.
12.
12.
12.
15.
16.
17.
21.
24.
24.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Opustili nás
Pavel Brečka, Čáčov 194
vo veku 69 rokov
Vlasta Zíšková, Čáčov 246
vo veku 61 rokov
Mária Morávková, Sládkovičova 192
vo veku 74 rokov
Helena Knapová, Štefánikova 1377
vo veku 82 rokov
Júlia Heráková, Robotnícka 59
vo veku 72 rokov
Pavel Otepka, Štefánikova 1377
vo veku 82 rokov
Jolana Ožvoldíková, Štefánikova 1377
vo veku 90 rokov
Mária Stanková, Štefánikova 1377
vo veku 77 rokov
Jozef Burík, Kalinčiakova 295
vo veku 89 rokov
Peter Ambra, Bernolákova 207
vo veku 86 rokov
Nadežda Kozáková, Hollého 746
vo veku 51 rokov
Alexander Tihlárik, Fajnorova 803
vo veku 70 rokov
Bazilia Juricová, Štefánikova 1377
vo veku 76 rokov
Viliam Mihok, Štefánikova 1377
vo veku 78 rokov
Vladimír Holický, Štefánikova 1441
vo veku 47 rokov
Kristína Oravcová, Kunov 93
vo veku 17 rokov
Štefan Žabka, Štefánikova 722
vo veku 66 rokov
Oľga Malíková, Kolónia 550
vo veku 41 rokov
Ján Tomaníček, Gen. L. Svobodu 1358
vo veku 78 rokov

2. 9. 2003
2 . 9. 2003
4. 9. 2003
5. 9. 2003
7. 9. 2003

✖ 24. 11. o 19. hod.
Picasso v bare Lapin Agile - Steve Martin - divadelné predstavenie
Malej scény SND Bratislava. Účinkujú Stano Dančiak, Maroš Kramár,
Ján Gallovič, Marko Igonda, Tomáš Maštalír, Milan Bohul, Helena
Krajčiová (rodáčka zo Senice), Lucia Lapišáková, Xénia Molnárová,
Ľudmila Trenklerová.
✖ 25. 11.
PD - posedenie pre dôchodcov
SH a. s. - program pre dôchodcov
✖ 27. 11.
Prezentácia stredných škôl

Podujatia v Múzeu L. Novomeského
✖ 5. 11. o 18. hod. Klub zdravia - prednáška o zdravom štýle žitia
✖ 11. 11. o 17. hod. Klub abstinentov - ďalšie stretnutie členov klubu
✖ 19. 11. o 18. hod. Klub zdravia
✖ 25. 11. o 17. hod. Klub abstinentov

Poradňa pre verejnosť
Veľká zasadačka MsÚ na prízemí bude 25. novembra slúžiť
občanom. Do Poradne pre verejnosť občania môžu prísť za odborníkmi, ktorí im poskytnú pomoc v oblasti právnej, sociálnej, psychologickej a všeobecnej osobnostnej problematike. Rady klientom
sú poskytované bezplatne. Poradňa je otvorená od 13. do 18. hod.

8. 9. 2003

Opäť na sálovku

9. 9. 2003

V sobotu 1. novembra odštartuje odvetná časť XVIII. ročníka 1.
Senickej ligy v sálovom futbale. Pod touto hlavičkou to bude posledná sezóna, pretože prišlo k zlúčeniu sálového a malého futbalu.
Od novej sezóny (v roku 2004) sa už bude hrať pod názvom
Futsal Slovakia, u nás teda 1. Senická liga futsalu. Určité zmeny nastanú aj v pravidlách, o ktorých budú jednotlivé družstvá v čas oboznámené. V mesiacoch január až marec 2004 sa odohrá skrátený ročník
1. ligy, pretože od októbra 2004 sa prechádza na systém jeseň-jar.
Znamená to, že v polovici marca 2004 už budeme mať nového majstra ligy.
V tomto ročníku je prvá liga vzácne vyrovnaná. Na prvých troch
miestach sú mužstvá, ktoré majú rovnaký počet 16 bodov - Skalica,
Gafex a Nad Ress. Odvetná časť ligy sľubuje teda tuhý boj o majstrovský titul, o ktorý určite budú chcieť zabojovať aj štvrtý Onyx, či
Kúty alebo minuloročný majster Alchem. Streleckú tabuľku vedie
s 22 gólmi Róbert Búzek z družstva Panthers Senica pred štrnásťgolovými Tomášom Zongorom (Skalica), Jánom Filušom (Onyx)
a Rudolfom Duchyňom (Trnovec). Stretnutia prvej ligy sa budú hrať
v mestskej športovej hale vždy v sobotu, posledné 19. kolo sa odohrá
27. decembra.
V nedeľu 9. novembra sa začína odvetná časť druhej Senickej ligy
v sálovom futbale. Zápasy druhej ligy sa budú hrať vždy v nedeľu taktiež v mestskej športovej hale.
Všetkých fanúšikov tohto krásneho a populárneho športu v Senici
pozývame od 1. novembra do športovej haly na stretnutia 1. alebo 2.
ligy.
Ivan Tobiáš

11. 9. 2003
13. 9. 2003
15. 9. 2003
16. 9. 2003
16. 9. 2003
17. 9. 2003
19. 9. 2003
27. 9. 2003
27. 9. 2003
28. 9. 2003
30. 9. 2003
30. 9. 2003
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na NOVEMBER 2003
Začiatky filmových predstavení o 19,30 hod.

Z ponuky na december 2003:
Hľadá sa Nemo - animovaná rozprávka
Prci, prci, prcičky – svadba - komédia
Hodiny - dráma
Vtedy v Mexiku - akčný film

V Senici časť Sotiná ponúkam do prenájmu 3-izbový zariadený byt. Voľný ihneď.
Info: 0903 123 473

MsKS Senica a všetci predávajúci
vás pozývajú na tradičné

Predvianočné trhy
v dňoch 12. a 13. novembra 2003.
Dom kultúry Senica je otvorený pre kupujúcich
od 8. do 18. hod.
Z veľkej ponuky tovaru pod jednou strechou
si určite vyberiete!!!

Predvianočné trhy

✓ Nedeľa 2. novembra
TICHÝ AMERIČAN
Americký thriller. Dvaja muži bojujú za slobodu jednej krajiny
a o lásku jednej ženy. Príbeh ľúbostného trojuholníka a záhadnej
vraždy, odohrávajúci sa v Saigone v 50. rokoch počas boja
Vietnamcov proti francúzskemu kolonializmu.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 101 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 4. a streda 5. novembra
KOKAÍNOVÝ KARTEL
Americká akčná dráma. Keď mu vzali jeho lásku,...vzali mu život.
Dej sa odohráva na americko-mexickej hranici, kde zúria drogové
vojny. Vin Diesel sa predstavuje v úlohe tvrdého agenta Seana
Vettera, ktorý pri jednom zo záťahov zatkne hlavného bossa drogového podsvetia.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 110 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 7. novembra
RÝCHLO A ZBESILO 2
Americká akčná krimi. Voľné pokračovanie úspešného filmu, v ktorom hlavnú úlohu hrali supersilné autá a nelegálne cestné preteky
v špeciálne upravených vozidlách, nás tentokrát zavedie do
Miami. Bývalý policajt Brian pri vyšetrovaní svojho posledného
prípadu zlyhal. On sám sa cíti ako obeť, ale zároveň si je vedomý,
že za svoj prehrešok musí platiť.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r. , 100 min.
✓ Sobota 8. a nedeľa 9. novembra
KILL BILL
Americký akčný film. Bol to jej svadobný deň a oni sa ju pokúsili
zabiť. Po piatich rokoch kómy sa „Nevesta" vydáva na cestu
pomsty. Bývalá členka špičkového zabijackeho komanda sa rozhodne navždy skončiť s minulosťou a chce sa vydať. Jej svadobný
deň sa však zmení na krvavé jatky v okamihu, keď na ňu zaútočí
jej bývalý šéf Bill a pokúsi sa ju zabiť.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 120 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 11. novembra
PODVODNÍCI
Americká komédia. Nie je podvod ako podvod. Roy a Frankie sú
podvodníci, ktorí už dlhé roky tvoria partnerov pri elegantných
zločinoch. Poznajú jeden druhého, akoby boli bratia a majú
dohodnuté určité pravidlá hry.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
✓ Streda 12. novembra
MESTO BOHOV
Brazílska akčná dráma. Bojuj, ale neprežiješ... Uteč, ale neunikneš... Strhujúci príbeh dvoch chlapcov, ktorí vyrastajú na drsnej
periférii Rio de Janeira. Z jedného sa stane fotograf, z druhého drogový dealer.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 135 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 14. novembra
VIETE, PO ČOM TÚŽI SEKRETÁRKA?
Po ideálnej láske? Americká netradičná erotická romanca. Zmes
zvrátenosti, bolesti a vášne.
Výborne vybrúsené postavy Lee a pána Greya nás lákajú do 13
komnaty a do hlbokej sféry ľudskej sexuality.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 104 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 15. a nedeľa 16. novembra
SEABISCUIT - DUPOT KONÍ
Americká dráma. Šanca bola mizivá, sen sa zdal neuskutočniteľný.
Ale ten príbeh je pravdivý... Skutočný príbeh zlomených troch
mužov a jedného vzpurného koňa, ktorý sa stal legendou.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 141 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 18. a streda 19. novembra
HLADINA ADRENALÍNU
Americký akčný thriller. Partia mladých snowboardistov musí
uprostred veľhôr bojovať o prežitie po tom, ako náhodou odhalia

úkryt nebezpečných zločincov. Vzrušujúci film plný naháňačiek na
lyžiach, na snowboardoch, v helikoptérach, s padákmi, na raftoch,
na motorkách.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 21. novembra
LÚPEŽ PO TALIANSKY
Americký kriminálny akčný film. Ich geniálny plán bol premyslený
do najmenších detailov a uskutočnený úplne bezchybne. Ale jeden
z nich zradil a za jeho podraz zaplatil životom kasár John, veterán,
ktorý dcére i sebe sľúbil, že potom už zavesí remeslo na klinec.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 110 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 22. a nedeľa 23. novembra
Začiatok predstavenia už o 17.30 hod. !!!
BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
Americká komédia. Český dabing. Eddie Murphy vychovávateľom
proti svojej vôli. Charlie a Phil sa natoľko oddali svojej práci, že takmer zabudli na svoje rodičovské povinnosti. Keď ich však z práce
prepustia, uvedomia si, že si už nebudú môcť dovoliť dávať svoje
deti do opatery v exkluzívnej Chapman Academy, ktorú vedie prísna slečna Gwyneth.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 92 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 22. a nedeľa 23. novembra
PRAVÁ BLONDÍNKA 2
Americká komédia. Lepšia. Odvážnejšia. Blonďavejšia. Elle
Woodsová dobyla Harvard a teraz začína právnickú prax v jednej
veľkej firme. Balancuje medzi náročnou kariérou a prípravami na
svadbu s mužom svojich snov. Keď zistí, že klienti jej firmy zneužili matku jej milovaného psa, stane sa odhodlanou bojovníčkou za
psie práva.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 95 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 25. a streda 26. novembra
STRELENÝ PIATOK
Americká komédia. Nočná mora každej tínedžerky – zobudiť sa
ako vlastná matka. Dr.Tess Colemanová a jej pätnásťročná dcéra
Anna si vôbec nerozumejú. Nemajú spoločný vkus v obliekaní,
účesoch, hudbe, a pravdepodobne ani čo sa týka mužov.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 96 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30. novembra
MATRIX REVOLUTIONS
Americká sci-fi. Znovu sa pripoj! Dej sa čoskoro uzavrie. V tretej
časti budeme svedkami strhujúceho finále vojny ľudí proti strojom.
Monumentálny boj o podzemné mesto Zion začína a spasiteľ
kybersveta Neo musí čeliť najťažšej skúške – poznaniu vlastnej
identity.
Vstupné: 80, 82, 84 Sk, MP 12 r., 140 min., PREMIÉRA

Predvianočné trhy

PROGRAM KINA MLADOSŤ SENICA
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