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Nové byty na Kolónii
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V závere minulého roka začala firma Hílek a spol. na
Kolónii stavať bytovku, ktorá už prešla preberacím konaním
a začiatkom decembra má byť vydané kolaudačné rozhodnutie. To umožní, aby sa do 61 bytov začali sťahovať noví
nájomcovia, ktorí tam už môžu stráviť vianočné sviatky.
Mesto bytovku vybudovalo s 50 percentnou dotáciou od
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a s 50 percentným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Náklady na
výstavbu dosiahli 37 miliónov Sk.
Zo 61 bytov sú štyri dvojizbové, z toho 1 bezbariérový.
Ostatné sú garsónky. Nájomcov vyberala sociálno-bytová
komisia pri mestskom úrade, ktorá sa riadila predpismi stanovenými Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja.
(pokračovanie na str. 2)

Zhromaždenia
občanov
Mestské zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie občanov na 12. decembra o 16. hod.
do veľkej zasadačky MsÚ
v Senici. V mestských častiach
Sotina, Čáčov a Kunov poslanci
pripravia zhromaždenie v samostatných termínoch.

Rokovala rada ZOZO
Na MsÚ v Senici rokovali 26.
novembra členovia rady a kontrolnej komisie Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti (ZOZO).
Starostovia a primátori diskutovali o ďalšom postupe v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, kde
majú okresy mimo Bratislavy 40
percent akcií. Predseda združenia
Ľubomír Parízek konštatoval, že
po viacerých rokovaniach sa
podarilo nájsť spôsob komunikácie s vedením spoločnosti.
Výsledkom je spoločná príprava
zásad investičnej politiky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
z pohľadu krátkodobých i strategických dlhodobých cieľov.
Nastolená bola otázka postavenia združenia vo vzťahu k euroregiónu Pomoravie. Stavovská organizácia, zastrešujúca 76 obcí
a miest Záhoria chce docieliť, aby
bola oficiálnym partnerom za slovenskú stranu. Zaoberali sa tiež
stavom príprav medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v januári 2004 v bratislavskej Inchebe, kde bude mať združenie expozíciu na 80 metroch
štvorcových.
bar

Október - Mesiac úcty k starším - bol príležitosťou na
návštevu Domova dôchodcov, kam pravidelne prichádzajú pozdraviť obyvateľov najvyšší predstavitelia mesta.
V piatok 31. októbra sa vyše 80-ročným obyvateľom prihovorila prednostka MsÚ JUDr. Katarína Vrlová (na foto).
V stručnosti ich oboznámila s hlavnými zámermi mesta
v najbližšom období a zaželala im do ďalších rokov dobré
zdravie. Všetkým odovzdala kvet a malý darček.
Text a foto bar

Vianočné námestie so živým betlehemom

Nezabudnite na zvonček pre šťastie
Po tretí raz sa dolná časť námestia v decembri premení
na idylickejšie prostredie, než ako ho vnímame počas ostatnej časti roka. V piatok 5. decembra ožije predvianočnou
atmosférou so stánkami. Hádam sa podarí naplniť myšlienku organizátora Mesta Senica, aby centrum mesta bolo
miestom, ktoré pomôže v koncoročnom zhone nájsť ľuďom
chvíľu pre seba. Stretnutia s priateľmi, prežitie krásnych
okamihov, vybratie darčekov pre najbližších – to má poskytnúť námestie, aby sa všetci naladili na prežitie krásnych
a sviatočných chvíľ v rodinnom kruhu.
V 13 predajných stánkoch s vianočným tovarom sa môžete rozhodnúť pre kúpu živého alebo umelého vianočného
stromčeka, prúteného tovaru, tkaných kobercov, vianočného
aranžmá, kníh, sviečok, aroma lámp, hračiek, darčekových
predmetov, perníkov, ozdobných dóz apod. V troch stánkoch
bude občerstvenie.
Novinkou oproti minulým rokom bude 6 metrov vysoký
stromček, ktorý zaiste dodá prostrediu pravý ráz.
(pokračovanie na str. 6)
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Bariéry, nielen
architektonické
Som zdravotne znevýhodnená,
ťažko sa mi pohybuje. Napríklad
do kina nechodím, vedú doň schody a do hľadiska divadla som sa
minule viezla nákladným výťahom,
spolu s kulisami. Čo vám budem
hovoriť, „umelecký zážitok" už
pred začiatkom predstavenia.
Prisahala som sama sebe, že už
viac do divadla nepôjdem, radšej
budem sedieť doma.
Nakupovať chodím iba v
sprievode niekoho blízkeho, lebo
sa nedostanem do väčšiny obchodov. Obyčajne čakám pred vchodom a požadovaný tovar mi prinesú ukázať von medzi dvere.
Pripadám si vtedy, ako chudobný
príbuzný. Je to nepríjemné, preto
nerada nakupujem. Keď už naozaj musím, tak len vo veľkých
nákupných centrách, kde možno
myslia viac aj na vozíčkárov.
„Na mojom vyhradenom parkovacom mieste stále stojí niekto
iný. Keď zaparkujem niekde
mimo, nemôžem sa dostať von
z auta pre nedostatok miesta" –
posťažovala sa mi kamarátka
vozíčkarka.
Pred časom sa mi vyžalovali
moji známi z malého mestečka.
„Chceli sme, aby naša telesne
handicapovaná dcéra chodila do
bežnej školy, aj lekári to odporučili, ale všade nás odmietli. Vraj
na to v škole nemajú podmienky." A možno by to chcelo len
popremýšľať a kus dobrej vôle.
Na úrade práce povedali
môjmu priateľovi, že nájsť
zamestnanie pre zdravotne
postihnutého je bezpredmetné
a nech si radšej podám žiadosť
o invalidný dôchodok.
„Neviem, kto by mi mohol
poradiť," - posťažovala som sa
jednej panej v čakárni u lekára.
„Viem, že existujú pomôcky,
ktoré by mi pomohli lepšie sa
pohybovať, ale kde a ako ich zohnať? Prepláca ich ešte zdravotná
poisťovňa? Kúpiť za vlastné by
som si ich z môjho dôchodku
nevládala. Už aj tak rátam každú
korunku, aby som vyšla."
Bariéry, bariéry, bariéry.... sú
všade okolo nás.
(pokračovanie na str. 5)

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
5. riadne zasadanie mestského zastupiteľstva v Senici sa konalo 13. novembra.
Rokovaniu predsedal RNDr. Ľubomír
Parízek, primátor mesta. Na rokovaní boli
prítomní Dušan Čaplovič, poslanec
Národnej rady SR, Ing. Vladimír Kocourek,
Mgr. Peter Sadloň a Ing. Ferdinand Bartal,
poslanci Trnavského samosprávneho
kraja, riaditelia príspevkových organizácií
v riadení mesta (MsKS, RSMS), riaditelia
obchodným spoločností s majetkovou
účasťou mesta (MSPS Senica, Službyt
Senica, Technické služby Senica),
Poliklinika Senica, n.o., vedúci oddelení
a útvarov MsÚ, riaditeľ II. základnej školy.
Na zasadnutí bolo prítomných 24 poslancov z 25 členného poslaneckého zboru.
V úvode odzneli interpelácie poslancov,
v ktorých:
- Ing. E. Wágnerová žiadala informáciu,
v akom štádiu je príprava podmienok pre
podporu rozvoja bytovej výstavby v Senici,
ktorú má pripraviť Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
- MUDr. M. Čulen navrhol, aby boli zverejňované výsledky monitorovania ovzdušia, ktoré v Senici vykonáva na svojej stanici Slovenský hydrometeorologický výskum
a vyslovil nespokojnosť s nedodržiavaním
zákazu nalievať alkoholické nápoje mladistvým a nedostatočnou kontrolou, ktorá
sa tomuto problému venuje
- RNDr. Ľ. Krištofová upozornila na nedostatočné osvetlenie pri Múzeu L.
Novomeského, žiadala informáciu, kedy
sa začnú stavať ihriská pre deti na Kolónii,
keď novopostavená bytovka je už pred
kolaudáciou, žiadala riešiť dopravnými
značkami nevhodné parkovanie na
Kolónii
- F. Beňa navrhol riešiť obmedzenie rýchlosti pri ceste smerujúcej na čáčovské
ihrisko a bezpečnejšie riešiť ostrovček
a zábradlie na autobusovej stanici
- Mgr. O. Krajči odporučil iniciovať zriadenie bankomatu v Sotine i na starom sídlisku
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení
pripomienok poslancov
- uznesenia prijaté na 8. a 9. riadnom
zasadaní MsR
- správu o sociálnej starostlivosti v meste
Senica
- správu o predškolských a školských
zariadeniach mesta
- správu o činnosti Polikliniky Senica, n.o.
k 30.9.2003
- informatívnu správu o statickej doprave
a realizácii zóny dočasného parkovania
v centrálnej zóne mesta aj so vzneseným
pripomienkami
- plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácii a chodníkov mesta v roku
2003
- správu o stave prevodu práv k bytom ku
dňu 30.9.2003
- východiská pre zmenu systému nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebných odpadom a zmenu výšky
poplatku na rok 2004
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Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2003
- VZN č. 7 o dani z nehnuteľnosti - sadzby
na rok 2004 (uvádzame v článku Nové
sadzby daní na str. .)
- výšku nájomného v bytovom dome
Kolónia č. 556/17 – kde 61 bytových jednotiek sa pripravuje na odovzdanie budúcim nájomníkom, ktorých poradovník
schválila bytová komisia
- opatrenia mesta na zabezpečenie požiarnej prevencie počas zimného vykurovacieho obdobia 2003 – 2004
- dispozície s majetkom mesta
- zriadenie Združenia pre separáciu
komunálneho odpadu okresu Senica
- odkúpenie pohľadávky VÚB a.s. Senica
- zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou
mesta:
- predstavenstvo v spoločnosti D Developement Senica a.s.: primátor mesta
Senica
- dozorná rada v spoločnosti D Developement Senica a.s.: zástupca primátora mesta
- dozorná rada v spoločnosti Službyt
Senica spol. s r.o.: Mgr. Ondrej
Krajči, Vladimír Pucheľ, MUDr. Peter
Šťastný
- dozorná rada v spoločnosti Technické
služby Senica spol. s r.o.: Ing. Ferdinand
Bartal, Ing. Anton Cibula, Ľubomír
Fábik, Rudolf Halaš, Ing. Jozef Marenčík, Ing. Roman Radočák, Ing. Emília
Wágnerová
- dozorná rada v spoločnosti Mestský
podnik služieb Senica spol. s r.o.:
Mária Bezdeková, RNDr. Ľubica
Krištofová, Ing. Jaroslav Kucbel, Ing.
Vladimír Minx, Ing. Jaromír Pláteník,
RSDr. Ján Pukančík, Ing. Peter Švec
- schválilo uzavretie Dohody o vzájomnej
spolupráci medzi mestom Senica
a obcou Bač v Srbsku a Čiernej Hore
Rokovanie posledného mestské zastupiteľstvo v tomto roku sa uskutoční 11.
decembra.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Prečo nemáme
mestské výbory?
Na 4. riadnom zasadaní mestského
zastupiteľstva 18. septembra vystúpil
s interpeláciou poslanec MUDr. Jozef
Gembeš, ktorý žiadal odpoveď na otázku,
prečo boli zrušené mestské výbory v jednotlivých obvodoch, ktoré pomáhali
poslancovi pri jeho práci. Uverejňujeme
písomnú odpoveď primátora mesta.
V súlade so Štatútom mesta Senica,
výbory v jednotlivých častiach mesta
môže zriadiť mestské zastupiteľstvo do
dvoch mesiacov po voľbách do orgánov
samosprávy, a to na celé funkčné obdobie.
Počet výborov a ich obvody určí mestské
zastupiteľstvo.
Mestské výbory pôsobili v 9. jednotlivých častiach mesta od roku 1991, t.j. od
vzniku samospráv. Členmi mestských výborov boli jednak poslanci zvolení v príslušnom volebnom obvode a občania, ktorí mali

záujem pracovať v mestskom výbore.
Oprávnenia a povinnosti výborov sú
zakotvené v štatúte mesta (čl. 30 ):
1. Výbory pri výkone samosprávy mesta:
a/ oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami a uzneseniami
mesta a získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov,
b/ zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi
mesta,
c/ organizujú časť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta, najmä pri zveľaďovaní, tvorbe a ochrane životného prostredia, pri udržiavaní a ochrane bytového fondu a upevňovaní verej. poriadku mesta,
d/ uplatňujú potreby, záujmy a podnety
občanov v orgánoch mesta, mestských
podnikoch a organizáciách v pôsobnosti
mesta,
e/ zvolávajú zhromaždenia obyvateľov
mestského obvodu,
f/ organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj
občianskej a technickej vybavenosti
mestského obvodu,
g/ spolupracujú s politickými stranami
a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste
a so záujmovými združeniami obyvateľov v meste,
h/ vzájomne spolupracujú s ostatnými
výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré
presahujú rámec ich obvodu,
i/ upozorňujú orgány mesta na nedostatky,
ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
2. Orgány mesta, mestské podniky, organizácie a zariadenia sú povinné zaoberať sa
požiadavkami, stanoviskami a pripomienkami výborov a oboznamovať ich so spôsobom vybavenia, a to neodkladne – najneskôr v lehote 30 dní.
V minulom volebnom období v rokoch
1998 – 2002 bolo 9 mestských výborov. Ich
činnosť bola rôzna, niektoré výbory skutočne pracovali a ich práca mala zmysel.
Niektoré výbory nepracovali, nezasadali
a ich existencia bola len formálna.
Tieto okolnosti viedli mestskú radu
k tomu, že na svojom 2. riadnom zasadnutí,
konanom 13.2.2003 neodporučila predložiť
mestskému zastupiteľstvu návrh na zriadenie mestských výborov v mestských častiach. Mestská rada uprednostnila a odporučila komunikáciu so svojimi voličmi formou
verejných zhromaždení, prostredníctvom
mesačníka Naša Senica, internetovej stránky mesta a videotextovej stránky mesta,
preto treba, aby občania mesta viac využívali tieto možnosti komunikácie s volenými
zástupcami občanov a cez nich prenášali
svoje požiadavky na orgány mesta.

Nové byty na Kolónii
(dokončenie zo str. 1)
Zo 491 žiadateľov dostali prednosť
mladé začínajúce rodiny a neúplné rodiny
s deťmi. Nájomnú zmluvu dostali na 3 roky
s možnosťou opakovania. S ľuďmi so zdravotným postihnutím je možné uzavrieť
nájomnú zmluvu na 10 rokov. Hoci mesto
v tomto roku pomohlo druhýkrát ďalším
žiadateľom o byty (v júli bolo odovzdaných
32 nájomných bytov v bývalej administratívnej budove Agrostavu Senica), stále eviduje 430 žiadostí.
Viera Barošková

Aktivity radnice
27.10. - Návšteva rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Téma: Cezhraničná spolupráca
29.10. - Pracovné rokovanie - Odkanalizovanie častí Kunov a Čáčov
- Stretnutie s dôchodcami v rámci
Mesiaca úcty k starším
- III. ZŠ Senica – 25. výročie otvorenia školy
30.10. - Rokovanie MsR
31.10. - Skalica – stretnutie primátorov
okresov Senica, Skalica, Malacky,
Myjava, Senec a Pezinok k vodárenskej spoločnosti
- Prijatie na MsÚ a priateľský futbalový zápas s obyvateľmi Velkých
Pavlovíc v rámci cezhraničnej spolupráce s ČR
3.11. - Prijatie dekana Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava prof. Stojana
Russeva. Téma: Detašované pracovisko v Súkromnej strednej škole
podnikania v Senici
4.11. - Pracovné rokovanie s potenciálnymi investormi bytovej výstavby
- Rokovanie s vedúcim Službytu,
s.r.o. Senica o zabezpečení vykurovacej sezóny
5.11. - Pracovné rokovanie s PaedDr.
Annou Sekáčovou o činnosti
Pedagogicko-psychologického

6.11.

10.11.

11.11.

12.11.

13.11.
14.11.
16.11.
19.11.

strediska v Senici
- Návšteva Penziónu a Domu dôchodcov v Senici pri príležitosti 10.
výročia otvorenia
- Pracovné rokovanie s riaditeľom
VšZP v Senici Ing. Mikušom o zabezpečení zdravotníckej starostlivosti v meste
- Pracovné stretnutie s lekármi
Polikliniky, n.o. Senica na tému:
Skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v meste
- Správna rada Volleyball clubu
- Pracovné rokovanie so Slovenskou
správou ciest v Senici o príprave
zámeru výstavby kruhových objazdov v meste
- Zistersdorf – Rakúsko – príprava
spoločných projektov v rámci spolupráce medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom
- Pracovné stretnutie s riaditeľom
RSMS Štefanom Majchrákom – riešenie problematiky Kunovskej priehrady a zimného štadióna
- Pracovné rokovanie s firmou ZIPP
Bratislava o zahranič. investoroch
- Rokovanie MsZ
- Návšteva z Moskvy v rámci medzinárodnej spolupráce
- Otvorenie výtvarnej výstavy v Skalici
- Rada ZMOS v Banskej Bystrici –
prejednanie prijatých zákonov
a pripomienkovanie navrhovaných
zákonov. Stretnutie s ministrom

Nové sadzby daní
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2004 bolo schválené
na 5. riadnom zasadnutí MsZ 13. novembra 2003 uznesením č. 5/03/E. Vyvesené na
úradnej tabuli od 18. novembra do 2. decembra 2003.
Daň z pozemkov:

upravená

z.s.

% resp. koef.

a) orná pôda
cena pôdy
b) tráv.porasty
cena pôdy
lesy, rybníky
c) záhrady, nádvoria,
ostat. plochy Senica
Kunov, Čáčov, Košutovec
Brestové, Horné a Dolné Suroviny
d) stavebný pozemok
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suma

7,57/m
5,68/m2

0,75 %
0,25 %
0,25 %

0,15
0,15
0,15
1,50

3,5
2,0
1,0
3,5

0,525
0,30
0,15
5,25

Daň zo stavieb :
a) obytné domy + príslušenstvo Senica
Kunov, Čáčov,Košutovec
Horné a Dolné Suroviny,Brestové
b) stavby poľnohosp.prvovýroby,skleníky
c) chaty, záhr. chatky
d) garáže
e) priemys. stavby
f) podnikateľ.objekty, administr.budovy,
sklady
g) ostatné stavby

1,50
1,50
1,50
2,00
4,50
6,00
9,72

3,5
2,0
1,0
3,5
3,5
3,5
3,5

5,25
3,00
1,50
7,00
15,75
21,00
34,00

22,22
6,00

3,5
3,5

77,77
21,00

Daň z bytov:
a) byt, spoločné časti
bytového domu, spoločné zariadenia
bytového domu v osobnom vlastníctve
b) nebytové priestory

1,00
1,50

3,5
3,5

3,50
5,25

Za každé ďalšie nadzemné podlažie (aj manzardka) sa k základnej sadzbe pripočíta
0,75 Sk a potom sa násobí príslušným koeficientom.
Ak sa v rodinnom dome, nebytovom priestore, chate, záhradnej chatke,garáži, v byte,
nebytovom priestore v bytovom dome, v spoločných častiach a zariadeniach v bytovom
dome podniká, zvyšuje sa daň o 10 Sk/m2 za priestor na podnikanie.

školstva M. Froncom
20.11. - Hotel Fórum – Diskusné fórum
s ministrom hospodárstva Pavlom
Ruskom na tému: Investičné stimuly
21.11. - Piešťany – Stretnutie samosprávnych škôl na tému: Aplikácia
nových zákonov o financovaní
školstva do praxe
- Klub starostov okresu Senica
24.11. - Prijatie poslancov NR SR za KDH
Pavla Minárika a Petra Muránskeho.
- ZUŠ Senica – odovzdanie cien na
výtvarnej súťaži Senické zlaté jablko
25.11. - Bratislavská vodárenská spoločnosť

Využite zľavy v plavárni
Všeobecná zdravotná poisťovňa svojim poistencom umožňuje do 14. decembra zľavnený vstup do plavárne. Pre
dospelých je to 50 percentná zľava a pre
deti do 6 rokov je vstup zadarmo. Táto
zľava platí každý piatok a nedeľu od 9. do
21.30 hod. Zľavnený vstup je možný po
predložení preukazu poistenca Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nad 15 rokov
spolu s preukazom totožnosti.

Vyhodené peniaze
Pracovníci Technických služieb Senica
ešte nestihli odložiť všetko náradie
z októbrovej výsadby stromčekov
v meste a už boli svedkami ničenia ich
práce. Takmer celý mesiac postupne na
jednotlivé lokality (informovali sme o tom
v minulom čísle) vysádzali novú zeleň.
Boli rozčarovaní, že sa našli ľudia, ktorí
nepochopili význam vysádzania zelene,
prospievajúcej životnému prostrediu
z estetického i zdravotného hľadiska.
Napríklad pozdĺž cyklotrasy na Kunovskú
priehradu bolo vysadených 50 krásnych
mladých smrekov, z ktorých po pár
dňoch už mnohé zmenili miesto svojho
budúceho rastu. Zlodeji sa podobne prejavili aj na najväčšom sídlisku Sotina, kde
navyše vandalsky stromčeky jednoducho
vytrhli a nechali pohodené. Neznámi
ľudia nedali stromčekom šancu, aby rástli a skrášlili prostredie a prinášali osoh
všetkým obyvateľom mesta. Podobná
situácia bola aj v minulom roku, keď za
obeť vandalom padlo takisto dosť stromčekov. Novej zeleni navyše neprialo ani
horúce a suché počasie. Pritom paradoxne sa ozývajú hlasy, že v meste je málo
zelene, ktorá ustupuje z niektorých častí
v dôsledku výstavby. Aj to bol dôvod, že
v minulom roku mesto projektom 1 000
stromčekov odštartovalo 3-ročnú výsadbu novej zelene. Výsadba posledných
vyše 300 stromčekov má byť ukončená
na budúci rok... Tohto roku sa na výsadbu
vynaložilo z mestského rozpočtu do ktorého prispieva každý občan mesta
- 200 000 Sk. Má vôbec zmysel pokračovať vo výsadbe, keď sme takí necitliví
sami k sebe?
Viera Barošková
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Jednota SD oslávila polstoročné jubileum

Koncertné turné skupiny CLIS

V pondelok 20. októbra 2003 si v Dome
kultúry Senica predstavitelia Jednoty SD, vedúci prevádzok, predsedovia dozorných
výborov, spolupracujúce organizácie a ďalší
hostia pripomenuli 50. výročie existencie
a dobrých služieb zákazníkom.
Slávnostný program sa začal divadelným
predstavením Ako sme sa hľadali v podaní Radošinského naivného divadla. V úvode slávnostnej recepcie predseda predstavenstva Jednoty SD Senica Ing. Ivan Bzdúšek priblížil históriu i súčasnosť Jednoty.
Históriu Jednoty nemožno oddeliť od vzniku družstevníctva.
V neďalekom Sobotišti pred takmer 160 rokmi založil tamojší učiteľ Samuel Jurkovič Spolok gazdovský, prvé úverové družstvo
v Európe. Toto svojpomocné peňažné družstvo bolo založené na
princípe dobrovoľnosti, rovnosti podielov i hlasov všetkých členov spolku. Podľa vzoru zo Sobotišťa vznikali ďalšie ľudovýchovné spolky, ktoré prispievali k rozvoju slovenského vidieka. Rozvoj
družstevníctva nastal koncom 19. stor., no najväčší rozmach
zaznamenal až po vzniku ČSR. Od roku 1950 mali spotrebné
družstvá názov Jednota.
Za vznik senickej Jednoty sa považuje 20. október 1953 na
valnom zhromaždení, kedy sa osamostatnila od okresu Skalica.
V rokoch 1950-53 bolo spojených 29 potravných družstiev
v okresoch Senica a Skalica do jednej organizácie.
Jednota SD pôsobila na dedinách. V roku 1958 prevzala senická Jednota všetky skalické prevádzky a po reorganizácii okresov
pôsobila aj v bývalých okresoch Malacky, Senica a Skalica. Ku
koncu roka 1960 mala 325 prevádzkových jednotiek, v ktorých
dosiahla obrat 242 165 000 Sk. Po roku 1990 prišlo k zníženiu
počtu predaní i zamestnancov. Kým do 31. decembra rok 1990
malo družstvo 338 prevádzkových jednotiek, ku koncu roka
1993 ich zostalo 128. Do ekonomického prenájmu bolo odovzdaných 101 a ostatné boli vrátené pôvodným majiteľom, odpredané alebo zrušené. Ako ďalej zdôraznil Ing. I. Bzdúšek, od roku
1995 začali narastať výkony. Prelomom bol 17. december 2001,
kedy Jednota SD Senica prvý raz dosiahla v maloobchodnom
obrate miliardu Sk. V posledných rokoch získala Jednota nové
predajne aj v mestách, svoje pôsobenie rozširuje v okrese
Malacky. Do kúpy, prenájmov i modernizácie bolo v ostatných
rokoch investovaných nemálo prostriedkov, ktoré sa odrazili
v maloobchodnom obrate, spokojnosti zákazníkov i náraste členskej základne (v roku 2002 9 157 členov). V roku 2001 dosiahli
investície výšku takmer 24 miliónov Sk, v roku 2002 takmer 21
miliónov Sk.
S Jednotou SD Senica sa v našom meste spája predovšetkým
obchodný dom Cieľ. Po rekonštrukcii v rokoch 1996 -1998 patrí
k veľmi moderným obchodným prevádzkam. Podstatná časť predajných priestorov je v prenájme. Najvýkonnejší je supermarket,
v ktorom sa neustále vylepšujú podmienky, čo zákazníci oceňujú.
Cieľ je v prevádzke od 10. novembra 1970 a bol prvým obchodným domom v sieti spotrebných družstiev na Slovensku.
Slávnostnú atmosféru na záver príhovoru predseda predstavenstva Jednoty SD Senica Ing. Ivan Bzdúšek podčiarkol poďakovaním za roky úspešnej spolupráce a želaním, že spoločným úsilím sa podarí udržať prosperitu družstva i v ďalších rokoch.
Viera Barošková

Tanečná skupina Clis sa 29. novembra senickej verejnosti
a mnohým významným hosťom predstavila v Dome kultúry
s novou tvárou. V galaprograme uviedli so skupinou A-TAK
z Prahy na trh svoj debutový CD album Clis – Každý okamih.
Tejto udalosti predchádzalo turné v Poľsku v dňoch 12. až 16.
novembra. Pripravil ho Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Generálnym konzulátom v Krakove.
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V Poľsku mala spevácko-tanečná skupina Clis pod vedením
Ivety Baloghovej s deťmi zo Senice a Galanty 7 vystúpení, na ktorých sa predstavili s pesničkami z nového albumu. Skupina mala
veľký úspech na koncertoch pre svojich rovesníkov. Zažiarili i na
vystúpeniach pre verejnosť, čoho výsledkom je pozvanie od primátora mestskej časti Varšavy Bemowa na medzinárodné stretnutie mládeže v máji 2004, ktoré sa bude konať pri príležitosti vstupu
našich krajín do Európskej únie.

Prvý koncert v Krempachoch za účasti Generálnej konzulky SR J.
Burianovej bol pre krajanské deti zo škôl Oravy a Spiša. Ďalšie tri
koncerty boli v našom partnerskom meste Pultusk pre žiakov a stredoškolskú mládež. Koncertu pre významných predstaviteľov mesta
a verejnosť sa zúčastnil aj primátor Pultuska Wojciech Debski, ktorý
sa veľmi pochvalne vyjadroval na adresu našich speváčok a tanečníc.
„Na každom z koncertov v Pultusku bolo približne 1 000 detí, ktoré
nadšene reagovali," spomína na tieto zážitky I. Baloghová.
Šnúru vystúpení zavŕšili tromi koncertami vo Varšave. Prvý bol
pre stredoškolskú mládež na Lýceu Bataliónu Zoška pre triedu
s vyučovaním slovenského jazyka a divadelnú triedu. „Boli to 16-17
roční študenti, pre ktorých mali vystupovať naše deti s priemerným
vekom 11-12 rokov. Trošku sme sa obávali, ale musím povedať, že
to bolo najlepšie publikum. Mládež s nami spievala, tancovala, dali
do toho aj svoj program. Bolo to veľmi pekné," hodnotí opäť I.
Baloghová. Riaditeľka Slovenského inštitútu Helena Jacošová, prítomná na koncerte to nazvala „koncertom spriaznených duší".
Koncertu v Slovenskom inštitúte pre stredoškolákov s vyučovaním
českého jazyka a verejnosť sa osobne zúčastnila veľvyslankyňa SR
v Poľsku Magda Vášáryová a potom deti z Clis-u prijala na krátky
rozhovor a spoločné foto. Posledný koncert bol na prestížnej škole
s názvom Škola tolerancie, nad ktorou má patronát J.
Kwasniewska, manželka prezidenta Poľska.
Viera Barošková

III. materská škola má 40 rokov

Spomeňte si...

40 rokov života je krásny vek nielen
pre človeka, ale aj pre zariadenie,
akým je naša III. materská škola na
Kolónii č. 544 v Senici. Jej brány sa
prvýkrát otvorili 11. novembra 1963.
V tej dobe bola vybudovaná ako
dvojtriedne zariadenie pre zamestnancov Chemických závodov J. Dimitrova.
Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie
svojich detí v predškolskom zariadení,
sa v roku 1969 začalo s prístavbou ďalšieho oddelenia MŠ. Toto bolo sprevádzkované v roku 1971. Vo vedení MŠ
sa vystriedali riaditeľky Mária Havlová,
Emília Müllerová a Margita Pešková.
V roku 2001 sme sa stali súčasťou
Spojeného predškolského zariadenia
Senica, ktoré pod vedením PaedDr.
Ivany Noskovej zastrešuje všetky senické materské školy. Zástupkyňou riaditeľky SPZ na III. MŠ je v súčasnosti Mária
Blanáriková. V starostlivosti o výchovu
detí sa za obdobie života III. MŠ vystriedalo 24 učiteliek.
Zámerom našej materskej školy je
uplatňovať prístup orientovaný na dieťa.
I z tohto dôvodu sme vypracovali projekt Škola podporujúca zdravie, ktorý
nám schválilo MŠ SR v roku 1998, čím
nás zaradilo do národnej siete - Školy
podporujúce zdravie. V rámci plnenia
úloh z tohto projektu i v každodennom
edukačnom procese vytvárame podmmienky pre zdravý vývoj detí, rozširujeme ich poznatky a vedomosti zo všetkých oblastí života primerané ich veku
a chápaniu.
Hovoria o nás, že sme materskou
školou rodinného typu. Prispieva k tomu
aj skutočnosť, že rodičom dávame možnosť zúčastniť sa na živote v MŠ organizovaním takých akcií, ako sú spoločné
posedenia pri stromčeku, otvorená
hodina, karneval, Deň Zeme, Deň matiek, športový deň, výlety do prírody,
korčuľovanie, predplavecká príprava,
Deň detí a podobne. Naše deti sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží a že
majú v nich úspech, dokazujú aj ocenenia, ktoré za svoju prácu získali. Dennou
komunikáciou s rodičmi zisťujeme ich
požiadavky a možné problémy, ktoré sa
potom spoločne snažíme vyriešiť v prospech detí.
Život v našej MŠ je naozaj pestrý
a o tom, že sa v nej deti cítia ako doma,
svedčia aj slová spokojnosti ich rodičov.
Za 40 rokov existencie sa v nej vystriedalo množstvo detí, ktoré sa po založení rodín k nám vracajú so svojimi ratolesťami s vedomím, že sa tu budú cítiť
tak dobre, ako oni, keď boli malí.

Senické zlaté jabĺčko
Myšlienka usporiadať takúto výstavu
vznikla na výtvarnom odbore senickej
ZUŠ. Podarilo sa získať podporu primátora mesta RNDr. Ľ. Parízka a tiež riaditeľky Spojeného predškolského zariadenia PaedDr. Ivany Noskovej.
Šancu prezentovať sa na Senickom zlatom jabĺčku dostali všetky senické materské, základné a stredné školy a Špeciálna základná a materská škola internátna.
Tém bolo viac, rozhodovať sa mohli medzi
mestom Senica, jeho historickou podobou
čerpajúc z dobových fotografií a jej premenami v súčasnosti, kultúrnym a spoločenským životom v meste, športovými
podujatiami, no najčastejšie sa deti inšpirovali prírodou v jesennom šate.
Do súťaže sa prihlásili školy s vyše 650
výtvarnými prácami, plošnými i priestorovými. Na obrázkoch sa vystriedalo veľké
množstvo výtvarných techník. Potešila nás
veľmi dobrá úroveň práce s deťmi a chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným
školám, výtvarným pedagógom či učiteľkám v MŠ za kvalitný prístup pri realizácii
tohto podujatia.
Výstava je inštalovaná v priestoroch
ZUŠ, ktorých časť bola upravená a sprístupnená verejnosti práve pri príležitosti
otvorenia tejto výstavy. Detské výtvarné
práce hodnotila odborná porota a podľa
jej rozhodnutia boli najúspešnejším žiakom, výtvarníkom udelené zlaté jabĺčka.
Z ich obrázkov bude zostavený kalendár
na rok 2004, ktorý vydá Mesto Senica.
Základná umelecká škola by chcela
v tejto novozaloženej súťaži pokračovať
aj v budúcich školských rokoch a získať si
pre ňu priaznivcov najmä z radov detí,
ktoré sa budú vždy na ten nasledujúci ročník tešiť.
Daniela Orthová
vedúca výtvarného odboru ZUŠ

Cenu primátora mesta získal žiak výtvarného odboru ZUŠ Senica Juraj Koprla. Na
základe dobovej fotografie namaľoval
starú senickú ulicu, ktorá bola vyobrazená
v kalendári na tento rok. Cenu preberá
z rúk primátora Ľ. Parízka. Po troch rokoch
vydávania kalendárov s historickými fotografiami z nášho mesta, budúcoročný
bude v znamení detskej tvorivosti s ohľadom na súčasnosť i dejiny mesta.
Foto Š. Orth

Nenechajte si ujsť koncert

SECRET SOUND NATION
Nedeľa 21. decembra bude sviatkom
pre všetkých hudobných fajnšmekrov.
V senickom Dome kultúry vystúpi formácia 4 špičkových hudobníkov z 3 rôznych
krajín - SECRET SOUND NATION. Jej členovia hovoria rozdielnymi jazykmi, ale
hrajú jednu hudbu - rytmicky nabitú world
music, často v protirytmoch, vokálové
melódie a zmes náladových jazzových
harmónií. Inšpiráciu čerpá formácia
z bohatých hudobných kultúr Brazílie,
Afriky, Grécka, balkánskych krajín a stredného východu. Dôležitú súčasť predstavuje voľnosť v improvizácii, ktorá vychádza
z jazzových prvkov. Členom Secret Sound
Nation je okrem Gréka Panagiotisa
Andreoua (basgitara, spev), Nemcov
Sebastiana Noelleho (elektrická a akustická gitara) a Rainera Bohma (klávesy) aj
známy slovenský hudobník Martin
Valihora (bicie, perkusie).

Bariéry, nielen
architektonické
(dokončenie zo str. 1)
Realisti vedia, že nikdy nezmiznú
úplne. Idealisti zase, že sú tým menšie,
čím je väčšia snaha prekonať ich.
Život každého človeka je preplnený
úlohami, pre ktoré potrebuje vlastnú silu,
pohyblivosť a určité schopnosti. Kým
sme zdraví a vládzeme, vysporiadame sa
s nimi automaticky a ani nepremýšľame,
koľko sily a zručnosti na to potrebujeme.
Za normálnych, bežných okolností, vykonávame všetky tieto úlohy rýchlo a jednoducho, bez toho, aby sme sa zamysleli nad našimi fantastickými možnosťami
a veľkým šťastím, že môžeme byť sebestační...
Avšak, keď stratíme silu a pohyblivosť,
či už v dôsledku vysokého veku, onemocnenia alebo nehody, stávajú sa práve
tieto najbežnejšie každodenné úlohy najväčším problémom, ak chceme i naďalej
viesť normálne príjemný a nezávislý
život.
K zjednodušeniu každodenného života by potom mali človeku pomôcť rôzne
kompenzačné a ortopedické pomôcky
alebo kompenzačné peňažné príspevky
od príslušného úradu. No najčastejšie by
stačila iba empatia a nezištná pomoc či
ohľaduplnosť.
Znie to celkom logicky a jednoducho.
Čo myslíte, aká je bežná realita?
Nie je to ľahké, ale možno sa aj blýska
na lepšie časy. Mňa napríklad veľmi potešila a povzbudila ponuka od všetkých
mojich nových spolubývajúcich v bytovke, keď mi navrhli, že budú nezištne za
mňa upratovať spoločné priestory
a v zime vonku odpratávať sneh, keď
napadne. Tak, ešte raz ďakujem!
-jč-
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„Dvojka" je plná ruchu a príprav. Štyridsiatka je tu: od septembra rezonuje okrúhle
výročie vo všetkých jej „obyvateľoch", pulzuje nielen v žiakoch, ale otvára komnaty spomienok vo všetkých - starších i mladších.
Oslovuje každého, kto tvoril jej históriu
i súčasnosť. Staré fotografie, plné nostalgie,
hovoria o časoch minulých, o tých, ktorí boli spätí s „Dvojkou", s jej
etablovaním sa v povedomí širšieho okolia, s jej úspechmi. Ona
bola, je a určite bude synonymom spoľahlivosti v príprave žiakov na
ďalšie štúdium.
„Dvojka" - dáma v najlepších rokoch - (veď ... čože je to štyridsiatka...) je stále vitálna a plná energie, jej srdce bije v rytme súčasnosti. A práve dnešok je otvorený múdrej generácii, realita dneška
všetkých presviedča o potrebe vzdelaných mladých ľudí. Škola - aj
tá naša - dáva základy poznatkov a vedomostí svojim absolventom.
Všestrannosť úspechov našich žiakov dokazuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, jazykové, vedomostné, matematické,
prírodovedné či športové súťaže s poprednými umiestneniami sú
toho dôkazom. Zdravá škola, Strom života, Európa v škole, rozpracované projekty Sokrates a Otvorená škola - to je len zlomok aktivít
našej „Dvojky". Je to jednoducho dáma sršiaca nápadmi.
A svoje narodeniny chce osláviť tak, ako sa to na školu patrí - kultúrnou akadémiou s programom zostaveným z vystúpení žiakov.
Srdečne pozývame všetkých 4. decembra o 16.30 hod. do
Kultúrneho domu v Senici. Kto to nestihne, TV Sen odvysiela
o „Dvojke" krátky film. V tento deň - po akadémii - sa uskutoční slávnostná pedagogická rada pre zamestnancov a pozvaných hostí.
4. december 2003 je - symbolicky - našim dňom oslavy narodenín. Práve začína adventný čas, čas príprav na Vianoce. Tie v sebe
skrývajú všetku krásu ľudských citov. Dajme si ich navzájom a zaželajme našej „Dvojke" len to dobré, čo si želáme v čase Vianoc.
Dovoľte preto: Keď tíško vkĺzne do dní čaro Vianoc, človek má
k človeku bližšie. Rozdajme si preto plné koše prianí lásky, šťastia,
porozumenia, zdravia, úspechov... a s takouto nádielkou vkročme
do ďalšieho roka.
To všetkým zo srdca želá II. Základná škola na Komenského ulici
v Senici.
M. V.

Päťdesiate výročie CVČ Stonožka
„Každá práca vykonaná s radosťou je šťastím, a keď ju robíme
aj s láskou, niet väčšieho šťastia na svete.“
Táto veta nás sprevádzala počas príprav i realizácie osláv krásneho a okrúhleho jubilea, akým bezpochyby bolo päťdesiate výročie vzniku Centra voľného času v Senici.
Nebola to však vždy organizácia s týmto názvom. Vtedajší
Dom pionierov a mládeže bol slávnostne otvorený 20..septembra
1953. Od tej doby táto organizácia prešla mnohými zmenami.
V „pohybe času" sa menili názvy, budovy, riaditelia, pracovníci...
avšak náplň práce, lepšie povedané poslanie ľudí, ktorí pracovali
a pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase zostáva to isté časom nemenné.
Dnes je Centrum voľného času Stonožka v Senici moderným
strediskom pre deti, mládež a dospelých. Prečo práve názov
Stonožka? Názov vznikol na podnet detí a znamená: sto podujatí
ročne a sto detských nôžok v CVČ denne. V súčasnosti v CVČ
Stonožka pracuje dvanásť interných pracovníkov, niekoľko externých i dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa venujú deťom a mládeži v päťdesiatich záujmových krúžkoch z oblasti kultúry, prírodovedy, športu, techniky a spoločenských vied. Okrem už spomínanej pravidelnej záujmovej činnosti Stonožka organizuje počas
celého roka príležitostnú činnosť. Práve tu vznikajú – ako to my
v Centre nazývame – nové tradície. Piknik na Branči, Mikulášske
divadlo, Karneval na ľade, Tanečný kolotoč alebo celoslovenská
súťažná prehliadka folkovej a country hudby Senický kľúčik.
Netreba zabudnúť ani na letné plavecké tábory v Chorvátsku,
zimné tábory vo Vrátnej doline, mestské tábory s tematickým
zameraním, jazykové kurzy a iné. Svoje metódy práce koordinujeme s národným programom boja proti drogám a iným negatívnym javom, nie však prísnym pedagogickým prístupom, ale priateľským, hravým spôsobom. Veľký ohlas v súčasnosti zaznamenáva
Klub mamičiek s deťmi, pre ktorý chceme v nasledujúcom roku
vybudovať v areáli Centra detské ihrisko.

Nezabudnite na zvonček pre šťastie
(dokončenie zo str. 1)
Zvykli sme si už aj na živý betlehem, ktorý ozvláštni námestie
i tento rok od 12. do 23. decembra. Predstavovať ho bude skupina
z Kostolného, tak ako po minulé roky. Chýbať nebude ani zvonica
a v nej zvonček pre šťastie, ktorý keď rozozvučíte - splní sa vám tajné
prianie.
Súčasťou vianočného námestia budú vystúpenia dychového kvarteta pod vedením Jaroslava Jankoviča, ktoré sa stretávajú s priaznivou
odozvou verejnosti. Ich koncerty bude možné si vypočuť v dňoch
15. – 18. decembra od 10. do 11. hod. V dňoch 19. – 21. decembra budú mať dva koncerty od 9. do 10. hod. a od 10.30 do 11.30
hod., vždy pred obchodným domom Cieľ. Dychové kvarteto (na
foto Š. Ortha) ani tento rok nezabudne na našich spoluobčanov
v Domove dôchodcov a príde ich potešiť vianočnými koledami.
Viera Barošková

6

Celý školský rok sa nesie v duchu 50. výročia CVČ.
Vyvrcholením osláv bol gala koncert Päťdesiat kvetov pre
Stonožku v Dome kultúry, na ktorom sa pozvaným hosťom udeľovali pamätné listy. Na koncerte, ktorý v scenári odzrkadľoval
jeden deň v Stonožke, sa prezentovali deti z krúžkov. Týmto sme
vlastne, obrazne povedané, nastavili zrkadlo histórii a konfrontovali ju s našou súčasnosťou – s jedným uponáhľaným dňom, ktorý
začína zvonením telefónov, cez rozšantenú „tanečnú" mládež
a končí večernou schôdzkou mladých filozofov.. Celý tento nádherný večer splnil svoj cieľ - stretli sa tu generácie, starší, ktorí stáli
pri zrode CVČ a tí mladší, ktorí sa prezentovali v programe svojimi
výsledkami i záujmami v súčasnosti.
Napriek nelichotivej finančnej situácii a rôznym iným problémom, ktoré rozhodne teraz nepatria do tohto kontextu slávnostných chvíľ, Centrum voľného času Stonožka neustále dokazuje
svoje pevné miesto vo výchove, vzdelávaní a užitočnom trávení
voľného času našich detí a mládeže v Senici a okolí.
Myslím si, že polstoročie venovania sa deťom a mládeži je
doba, ktorá si zasluhuje veľkú úctu a obdiv. Dúfam že i naďalej
budeme môcť pokračovať v začatom diele a „žiť a pracovať" pre
naše deti. Takže, všetko najlepšie Stonožka....a či vlastne: „So
Stonožkou do sto rôčkov!?"
Mgr. Art. Martin Dudáš
riaditeľ Centra voľného času

Ľudia z CVČ

Sonny vo víre tanca

PONUKA NA DECEMBER

Po troch rokoch nadväzujeme na
seriál Zazvoňme u vedúcich krúžkov
o pracovníkoch a spolupracovníkoch
CVČ.
Michal Kalman (na foto) je dlhoročným obetavým spolupracovníkom
Stonožky a neobíde sa bez neho žiadne
podujatie. Jeho obetavosť, pracovné
nasadenie, precíznosť a rýchlosť s akou
sa venuje každej svojej aktivite, je obdi-

„Spoločnosť tanca Sonny, s.r.o.“ (MsKS
a CVČ Stonožka) roztočila 17. novembra
všetky svoje kolotoče, ruské kolá, reťazáky, káčerov i diskodráhu. Prišli latinskoamerické
tanečníčky, klauni, „tigre"
i „medvede“ a pripravili v réžii Andy
Jakubcovej a Dany Kopeckej 13. koncert
Sonny. Nabitá sála svojim potleskom ocenila 15 tanečných a hudobných vystúpení
v podaní 70 účinkujúcich – členov tanečných skupín Sonny, Sonny junior, Sonny
kuriatka, Sonny bambuľky a tanečnej prípravky. Autormi choreografií boli Andy
Jakubcová, Mgr. Lenka Plešová, Mgr. Ivana
Sadloňová a Pavol Slovák. Hudobnými
vystúpeniami koncert spestrili Miroslav
Tehlár, Lukáš Bečka a Ondrej Kopecký.
Tanečná skupina ďakuje divákom za priazeň a podporu.

☺ 2. 12. o 14.15 h. v telocvičňa SOU
Malý futbal so Stonožkou
(„Stonožkári“: družstvo III. ZŠ - družstvo
I.ZŠ)

Stonožka blahoželá!

☺ 17.12 o 9. hod. v CVČ
Zdobíme si medovník (pre deti MŠ)

vuhodná a vymyká sa obvyklému tínedžerskému štýlu. Je nepostrádateľným
najmä pri ozvučení akcií všetkého druhu,
od súťaží, diskoték a hudobných skupín
až po koncerty a kultúrne programy.
Dokáže splniť nesplniteľné, vie opraviť
neopraviteľné. Je to technik s veľkým
T a elektrotechnika, káble, aparatúra,
skrátka stroje a prístroje sú jeho hobby.
Ďalším Michalovým záujmom je logicky hudba a spev. V CVČ sa podieľa na
vedení speváckeho krúžku, sám sólovo
spieva a je tiež spevákom mládežníckej
hudobnej skupiny APPLAUSSE. Hrá tiež
na gitaru, pohotovo dokáže zastúpiť
i výučbu v gitarovom krúžku a cez leto je
nadšeným a platným inštruktorom
v Stonožkiných táboroch.
Okrem aktivít v CVČ sa v ZUŠ zaoberá i dramatickým umením.
Skrátka, keď príde Michal, je ho plný
dom a vždy s ním prichádza ochota,
nápady a dobrá nálada.
Gratulujeme k dvom prvým miestam
na súťaži Beatfórum Gbely 2003.

Art Diagonal
Záhorská galéria Senica a Medzinárodný klub výtvarných umelcov Art diagonal Viedeň vás srdečne pozývajú na
výstavu Art Diagonal. Vernisáž výstavy sa
uskutoční v piatok 5. decembra o 17.
hod. v Záhorskej galérii. Výstava potrvá
do 25. januára 2004.
D. J.

Víkend od 14. do 16. novembra sa mladým stonožkárom z CVČ Senica naozaj
vydaril a znamenal zisk troch zlatých
medailí.
Prvé miesto v ostrej konkurencii 32
súťažiacich si s piesňami Jaxe a Láska
vybojoval Michal Kalman (žiak SOU
Senica), a to na regionálnej súťaži populárnej piesne BEATFÓRUM Gbely (14.11.).
Michal zároveň zvíťazil i so senickou
hudobnou skupinou Applausse Mgr.
Branislava Grimma. Zuzana Hrubá (CVČ)
sa v tejto speváckej súťaži prebojovala do
finále.
V tej istej súťaži - tentoraz v jej tanečnej časti (15.11.) - v Gbeloch zvíťazila
tanečná skupina CVČ Sonny kuriatka
Mgr. Lenky Plešovej (na foto). Presadila
sa s choreografiou Discopárty.

Tretí zlatý kov získali 15.11. mladí muzikanti CVČ – Lukáš Bečka (trúbka, spev)
a Ondrej Kopecký (gitara, spev). Zvíťazili
v krajskom kole českej súťaže
Otrokovická rolnička a zároveň získali
postup do januárového národného finále
súťaže Mladá Porta Praha. Ich piesne –
Kutil, Nepoznám a Zrcadlo, získali
u odbornej poroty maximálny možný
počet bodov.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Príspevky o CVČ pripravila
Dana Kopecká, vedúca odd. CVČ

☺ 5. 12. o 9., 11., 15. a 16.30 hod. v DK
O ANJELIKOVEJ ČAROVNEJ PÍŠŤALKE
(divadelné predstavenia pre školy a firmy)
☺ 6. 12. o 15. hod. v DK
O ANJELIKOVEJ ČAROVNEJ PÍŠŤALKE
(divadelné mikulášske predstavenie pre
senické deti)
Predpredaj lístkov v CVČ do 4. 12. a pred
vystúpením v DK
☺ 8.12. o 9. hod. na zimnom štadióne
Mikuláš na ľade (pre deti MŠ)
☺ 11.12. o 14. hod. v CVČ
Zábavné hry pre deti ZŠŠI

☺ 17.12. o 9. hod. na I. ZŠ
Vianočné dni športu
☺ 18.12. o 15.hod. na II. ZŠ Senica
Vianočný basketbalový turnaj so IV.ZŠ
☺ 18.12. o 18. hod. v CVČ
Vianočný hudobný večer
Vstupné 20 Sk, deti zdarma. Účinkujú
Applausse, Nabetón a ďalší mladí muzikanti a hostia. Vianočné občerstvenie vyrobené deťmi.
☺ 31.12. Silvestrovský beh

Vianočný benefičný
koncert
Záhorská galéria v Senici srdečne
pozýva na Vianočný benefičný koncert.
Koncert sa uskutoční 12. decembra
o 18. hod. v Záhorskej galérii. V programe koncertu účinkuje sedemčlenný
komorný súbor MUSA LUDENS
z Bratislavy, ktorý sa venuje oživovaniu
hudobných a literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od
Čiech, Veľkej Moravy cez gotiku až po
neskorú renesanciu.
Hudbou, poéziou, piesňami a tancom
priblížia návštevníkom koncertu obraz
tradičných osláv Vianoc na Slovensku.
Nezabudnuteľné zážitky z účinkovania
komorného súboru majú mnohí návštevníci v rôznych mestách Slovenska i zahraničia ako v Rakúsku, Českej republike,
Švajčiarsku, Kanade...
Členovia súboru sú absolventi bratislavského Konzervatória a Vysokej školy
múzických umení.
Koncert je na vstupenky, ktoré sú už
od 1. decembra v predpredaji v Záhorskej galérii v Senici.
Celý výťažok zo vstupného i dobrovoľných príspevkov bude venovaný
Združeniu na pomoc onkológii Detskému onkologickému oddeleniu,
DFNsP v Bratislave.
Alžbeta Pullmanová
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Bezpečnosť na ulici
- Neskracujte si cestu neosvetlenými a opustenými miestami, staveniskami a tmavými parkami
- Venujte pozornosť svojmu okoliu
- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov budov a ich vchodov, kde
môže na vás čakať nebezpečenstvo
- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domu a do výťahu
- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás nepozorovane zastaviť
- Ak prechádzate okolo zastaveného vozidla, všimnite si, či v ňom niekto nesedí. Ak áno,
buďte opatrní
- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa ohrození, utekajte vždy proti smeru jazdy
- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte
- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých hodinách, požiadajte známeho, aby vás odprevadil. Ak to nie je možné, objednajte si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde. Šetriť
v takejto situácii a prílišná emancipovanosť sa mnohým ženám už nevyplatila
- Ak chodíte často domov v neskorých hodinách, je najvyšší čas na zakúpenie si niektorého prostriedku na účinnú obranu. Majte ho vždy pripravený na použitie a naučte sa
s ním zaobchádzať
- Tašku a kabelku majte vždy uzatvorenú. Kľúče od bytu si pripravte popredu, napríklad
do vrecka bundy. V prípade ohrozenia vstúpite do bytu alebo domu omnoho rýchlejšie
- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje, prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite alebo
spomaľte chôdzu. Overte si, či je neznámy stále za vami. Ak je to pravda, hľadajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí, poprípade požiadajte o pomoc v najbližšom dome. Pamätajte
na to, že ak ste boli svedkom nejakej udalosti a neoznámite to na políciu, umožňujete
páchateľovi ďalej pokračovať v jeho činnosti
- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu, odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdialenosti
- Ak máte dôvodné podozrenie, že by mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy sa
obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú cestu do
vášho bytu

Mestská polícia zasahovala

Pokuty vodičom

Obnažoval sa na ulici. V sobotu 15.
novembra o 23.50 hod. bol prijatý telefonát na operačné oddelenie MsP od občanov, že na Hviezdoslavovej ulici sa obnažuje neznámy muž. Hliadka na mieste
dotyčného chytila. Išlo o miestneho občana. Prípad je v riešení MsP.
Alkohol v rukách mladých. V piatok 14.
novembra o 19.45 hod. hliadka MsP zistila,
že v prevádzke DAV (Múzeum L.
Novomeského) štyria mladiství popíjajú
alkohol. Vyšetrovanie preukázalo, že alkohol im kúpil ich starší priateľ, ktorého priestupok bol hliadkou riešený na mieste
v blokovom konaní.

V rámci celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie, ktorá sa konala v týždni
od 10. do 16. novembra, zistili policajti
Okresného riaditeľstva PZ v Senici na
území policajného okresu Senica celkom
638 priestupkov. Blokové pokuty boli uložené 462 vodičom motorových vozidiel
a 36 cyklistom, alkohol bol zistený u 16
vodičov motorových vozidiel. Zo zákonných dôvodov bolo zadržaných 75 osvedčení o evidencii vozidla a 5 tabuliek s evidenčným číslom. Pri akcii boli odhalené 4
trestné činy, zaistení dvaja páchatelia trestnej činnosti a jedno motorové vozidlo.
OR PZ Senica

Poradňa pre verejnosť

Denzitometrické pracovisko

V tomto roku poslednýkrát bude
Poradňa pre verejnosť otvorená 30. decembra. Bezplatné rady z právnej, sociálnej,
psychologickej a všeobecnej osobnostnej
problematiky poskytnú občanom odborníci od 13. do 18. hod. v zasadačke MsÚ na
prízemí budovy.

Sporiteľna hodnotila
Riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trnave L. Szilágyi zhodnotil
na tlačovej besede 14. novembra pôsobenie
v roku 2003, keď ponúka komplexné služby
pre fyzické osoby v oblasti spotrebných
a hypotekárnych úverov, produktov sporenia, či elektronického bankovníctva.
Mestskej pobočke v Senici sa darí v oblasti
hypotekárnych úverov a kontokorentných
úverov. Činnosť pobočky v Senici oceňujú
mnohí významní klienti.
bar
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Na 1. poschodí Polikliniky Senica
(budova riaditeľstva) je od októbra otvorené nové pracovisko osteodenzitometria, poskytujúce vyšetrenie osteoporózy.
Ide o neštátne a nezmluvné pracovisko,
teda každé vyšetrenie si hradí pacient
sám. Objednať sa možno priamo na pracovisku alebo telefonicky. Pracovisko je
vybavené denzitometrom 3. generácie.
Na základe tohto vyšetrenia možno stanoviť liečbu pacienta. Zriadenie senického pracoviska so špičkovým prístrojovým
vybavením posúva pacientov z regiónu
bližšie k vyšetreniu, za ktorým bolo doteraz potrebné cestovať. Osteoporóza
predstavuje závažný zdravotnícky problém, vo väčšine prípadov postihuje
ženy.
bar

Chcete slúžiť
v ozbrojených silách?
Úsilie SR o reformu Ozbrojených síl
SR a o členstvo v NATO si vyžaduje uskutočniť v ozbrojených silách podstatné
zmeny vrátane zmien v oblasti personálu. Základnou úlohou je personálna pripravenosť jednotiek. Celková úroveň
profesionalizácie by mala do roku 2006,
keď bude zrušená vojenská základná
služba, dosiahnuť 100 percent.
K naplneniu tohoto cieľa sa v rámci
ozbrojených síl (ďalej OS) postupne vytvára regrutačný systém. Ten umožní na
základe vojensko-profesijného výberu získať kvalitný personál (mužov aj ženy)
prostredníctvom ponuky rôznych variant
výcviku, jednotiek profesijnej kariéry, rôznych motivačných a stimulačných faktorov s postupným obmedzovaním základnej vojenskej služby. K tomuto účelu boli
v krajských mestách zriadené regrutačné
strediská. Región Senica je v spádovej
pôsobnosti trnavského Regrutačného strediska, ktoré sídli v Trnave na ulici J. Bottu č.
4, v budove Krajského úradu práce.
Možnosť profesionálnej služby môže
verejnosť vnímať ako produkt štátu, ktorý
je a bude ponúkaný na trhu práce.
Alternatíva dočasného služobného pomeru v OS je pre určité skupiny obyvateľstva
pomerne lukratívna. Taktiež je tu možnosť
služby v zahraničí v mierových misiách,
možnosť nastúpiť hneď na funkciu
a vojenskú odbornosť. Budú sa otvárať
rôzne kurzy a školenia. Veková hranica pre
vstup do OS nie je zákonom daná, to znamená, že kto splní požadované kritériá pre
prijatie, má šancu uplatniť sa.
Výhody počas trvania dočasného služobného pomeru v oblasti nemocenského, výsluhového a rekreačného zabezpečenia sú v porovnaní s civilným sektorom
nadštandartné. Súčasťou služobného príjmu profesionálneho vojaka sú aj rôzne
druhy príplatkov: za výkon zamestnania
v noci, za poľné podmienky, za dozornú
a strážnu službu, ďalší služobný príjem tzv.
trinásty a štrnásty plat, atď. Čo sa týka
materiálneho zabezpečenia, prijatý profesionálny vojak dostane do osobného vlastníctva základnú výbavu oblečenia. Okrem
toho dostáva poukážky v hodnote 8600
Sk, za ktoré si môže nakupovať ďaľšiu
výbavu a oblečenie vo výstrojných strediskách pre profesionálnych vojakov.
Kritériá na vojensko-profesijný výber:
- psychická spôsobilosť - vyšetrenie
- fyzická zdatnosť - preverenie
- zdravotná spôsobilosť - vyšetrenie
Pokiaľ vás problematika profesionálnej
služby zaujala a chcete sa dozvedieť viac,
obráťte sa na adresu:
Písomný kontakt:
VOJENSKÁ ÚZEMNÁ SPRÁVA
ul. J. Bottu 4
917 01 Trnava
Telef. kontakt: 033/554 5042, kl. 45-48,
mobil 0906 0395 328, fax. 0960 395 331
Daša Halašová,
vojenská evidencia MsÚ

Zdravotnícke okienko
Úrazy v detskom veku
Štatisticky sú najčastejšou príčinou
úmrtí v detskom veku úrazy. Nasledujú
nádory a potom dlho za nimi ochorenia
srdca, centrálneho nervového systému
a ostatné.
Do 6 rokov z úrazov vedú popáleniny
a tržné rany hlavne na hlave. Občas lineárne zlomeniny lebečných kostí. Po 6. roku
sú to skôr zlomeniny končatín, prstov, kľúčnych kostí, tržné a rezné rany kdekoľvek na
tele, získané najmä pri dopravných nehodách a športe. Osobitnou kapitolou je topenie a vdýchnutie cudzích častíc - potravy
a drobných hračiek.
Prvá pomoc pri úrazoch je dôležitá pre
ďalší osud postihnutého. V prvom rade
musíme identifikovať život ohrozujúce
stavy - poruchy srdcovej činnosti, vedomia
a veľké straty krvi. Pri poruche hociktorého
zahajujeme resuscitáciu obehu vonkajšou
masážou a dýchanie z úst do úst alebo
nosa. Zastavujeme krvácanie - najlepšie tlakovým obväzom. Pri cudzom telese
v dýchacích cestách sa ho pokúsime
z malého dieťaťa vytriasť, u starších tzv.
Heimlichovým manévrom - tlakom zospodu na bránicu vystreliť z dieťaťa. Voda
a tekutiny sa v dýchacích cestách rýchlo
vstrebávajú do krvného obehu a uvoľňujú
dýchanie. Pri popáleninách je najdôležitejšie dobré ochladenie bezprostredne po
úraze prúdom studenej vody. Následne
prekryť čistou textíliou a ísť na definitívne
ošetrenie - to isté platí aj pre menšie rany.
Najdôležitejšia je však prevencia. Všetko
jedlo a nápoje pre deti i dospelých by mali
ísť na stôl v konzumnej teplote. Na nábytku
treba obaliť alebo obrúsiť ostré hrany,
odstrániť z dosahu detí ostré a špicaté predmety. A nenechať dieťa pobehovať s plnými ústami - väčšina aspirácií je, keď dieťa
spadne s plnými ústami.

Črevné chrípky
V poslednom čase nám pribúda ochorení, podobným chrípke, ale so žalúdočnočrevnými príznakmi - bolesťami brucha,
zvracaním a hnačkou. Zvyčajne netrvajú
dlho - jeden-dva dni a neohrozujú ľudí na
živote, ale dokážu nám ho znepríjemniť.
V bruchu je veľa tkanív, ktoré vírusy
s obľubou napádajú - lymfatické uzliny,
zhluky lymfatického tkaniva v stene čriev,
slinivka, pečeň a iné. Obzvlášť slinivka je
často napadnutá. Je to orgán, ktorý jednak
tvorí inzulín, nepostrádateľný na vstup glukózy do buniek, jednak enzýmy, tráviace
bielkoviny, tuky a cukry.
Keď je porušená sekrečná schopnosť slinivky, dostávajú sa nestrávené časti potravy
do nižších partií tráviaceho traktu, kde ich
rozložia tam prítomné baktérie. Pritom však
vzniká veľa plynov a masa na seba viaže
veľa vody - z toho sú tie riedke stolice
a bolesť je z nafúknutia čriev. Liečba je dieta
- obmedziť hlavne tuky, preferujeme tekutiny a jednoduché cukry, ľahko stráviteľné
bielkoviny (biele mäso), vyššie dávky vitamínov hlavne skupiny B a zriedka aj enzýmové preparáty (Kreon, Panzytrat, Combizym).
MUDr. Zdeněk Šulek

Konferencia SZPB
V zasadačke Jednoty SD Senica bola
26. novembra ustanovujúca konferencia
oblastnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, na ktorej sa
zúčastnil i predseda ústrednej rady SZPB
Koloman Vida.
Nová organizačná štruktúra, ktorá ruší
okresné organizácie, je výsledkom transformácie zväzu, ktorá sa začala na augustovom zjazde SZPB. Začne platiť od 1.
januára 2004. Ako v príhovore povedala
tajomníčka organizácie Milina Rosová,
senická organizácia je jednou z 34 na
Slovensku a je v nej združených 19 základných organizácií a 3 skupiny z okresov
Senica a Skalica so 468 členmi. Účastníci
konferencie schválili začlenenie organizácií z Bukovca, Vrboviec a Brezovej pod
Bradlom do senickej oblastnej organizácie. V súlade s transformáciou stavovskej
organizácie odbojárov na spoločenskú
organizáciu sa členovia chcú o. i. sústrediť
na prijímanie nových členov, obhajovanie
záujmov a práv účastníkov odboja a obetí
vojny, spoluprácu so štátnou správou
a samosprávou pri organizovaní spomienok na pamätné dni odboja. V tejto súvislosti vyzdvihli dobrú spoluprácu s vedením mesta Senica.
Viera Barošková

Okienko JDS
Pekné podujatie pre dôchodcov
v Mesiaci úcty k starším pripravil Mestský
úrad Senica. Ďakujeme zaň!
Navštívili sme krajské mesto Trnava.
Pobavili sme sa na hre T. M.
Dostojevského Biele noci. V Západoslovenskom múzeu sme si pozreli viacero
expozícií. Medzi ľudovými odevami nám
chýbali kroje z nášho najbližšieho okolia.
Posedenie pri hudbe v Branči bude 11.
decembra o 15. hod.
M. S.

Návšteva
u „našich“ starkých
Ako keby slnce zasvietilo na sneh všetko vo mne zjasnie,
tak mi vrúcne je.
Netušili by ste, ako mi je krásne,
keď sa na mňa ktosi
s láskou usmeje.
Áno, presne takýto úsmev vniesli do
Domu dôchodcov v Senici deti zo Školského klubu IV. Základnej školy na Ul. J.
Mudrocha. Peknými básničkami, pesničkami a tančekmi pozdravili babičky
a deduškov pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Odmenou pre deti bola spokojnosť na tvárach starkých a ich láskavé
pohladenia. A hoci sa naše návštevy stali
tradíciou, už teraz sa tešíme, až opäť
budeme môcť medzi "našich" starkých
zavítať.
Iveta Potočárová
ved. vychov. ŠKD
IV. ZŠ Senica

Knihy, ktoré ma nadchli
Virginia Woolfová: K majáku
V decembri zaradilo kino do svojho programu film Hodiny (The Hours). Je to príbeh troch žien v rôznych časových odstupoch, spojených knihou V. Woolfovej
Pani Dalovayová. Skvelý film, ktorému
dominujú brilantné výkony troch hlavných hrdiniek - N. Kidmanovej, M.
Streepovej a J. Moorovej. Rovnako skvelá
je kniha V. Woolfovej - je to literárna
impresionistka a maľuje svoje diela tak
sugestívne, že čitateľovi navodí konkrétne
zážitky z horúcich letných dní, morského
pobrežia, spoločného obeda. Môžem
oboje vrelo odporučiť - film i knihu.
MUDr. Zdeněk Šulek

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej knižnici www.vydarkus.sk - NOVEMBER
autor:
1. Coelho, P.
2. kol.
3. kol.
4. Vasilková, T.
5. Nosov, N.
6. Brezina, T.
7. kol.
8. Mlčochová, J.
9. Lindseyová, J.
10. kol.
11. Sekora, O.
12. Rúfus, M.

názov:
Jedenásť minút
Slovník slov. spisovateľov 20. storočia
Nová maturita z angličtiny
Siete z pavučín
Nevedkov ostrov
Strach na rozvrhu
Školský atlas sveta
Detské doplňovačky v praveku
Roztúžené srdce
Kreslíme podľa čísiel
Ferdo v mravenisku
Dielo I.

vydavateľ:
Sofa
SSS
Aktuell
Ikar
Sofa
Arkus
VKÚ
Arkus
Ikar
Arkus
Buvik
Milánium

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

Pozvánka do virtuálneho kníhkupectva Arkusu
Virtuálna predajňa vydavateľstva Arkus s novým dizajnom a rozšíreným sortimentom vás
pozýva na návštevu! Nájdete u nás bohatú ponuku kníh najrôznejších kategórií a žánrov
z produkcie slovenských i českých vydavateľstiev. Kliknite na www.vydarkus.sk a nakupujte!
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Tatranský pohár
do Senice
Senickým karatistom sa naozaj darí.
V poslednej dobe na každom turnaji, na
ktorý zavítajú, patria medzi najlepších a zbierajú medaily na domácich i zahraničných
tatami. Po víťazstvách na Morava open 18.
októbra v českej Kopřivnici a na medzinárodných majstrovstvách Poľska 26. októbra
v Lodži, kde sa stali najúspešnejším klubom, vycestovali na domáci turnaj.
V Poprade sa uskutočnil 9. novembra
Tatranský pohár v karate. Mesto pod
Tatrami sa stalo v kata svedkom priam exhibície senických karatistov, ktorí získavali

možné spojiť dve kategórie.
Kategória ženy, muži, veteráni bude
finančne odmenená, ostatné kategórie
dostanú vecné ceny.
Všetci vieme, že zapojenie sa detí a mládeže do organizovaných športových podujatí je jednou z najúčinnejších foriem prevencie proti kriminalite a drogám a je zmysluplným napĺňaním voľného času. Medzi
podujatia organizované pod heslom
ŠPORTOM PROTI DROGÁM patrí aj
Silvestrovský beh, preto sa komisia pre mládež a šport rozhodla udeliť vecnú cenu pre
školu s najväčším počtom zúčastnených
bežcov.
Silvestrovský beh bude odštartovaný
o 10. hod. symbolickým jedným kolom, na
ktoré pozývame všetkých Seničanov.
E. M.

Už vieme plávať

Na Silvestra – Beh
Seničanov pre zdravie

Oboznámiť sa s vodou, nebáť sa jej,
zdokonaliť sa v plaveckej technike, zahrať
sa so spolužiakmi zábavné vodné hry
a súťaže patrí neodmysliteľne ku každému plaveckému kurzu, ktorý každoročne
organizuje IV. ZŠ pre žiakov 1. až 4. ročníka.
V tomto školskom roku ako prví absolvovali základný 20-hodinový plavecký
výcvik podľa učebného plánu žiaci 3.
A a B triedy pani učiteliek Mgr. Jaroslavy
Grimmovej a Mgr. Lenky Búzkovej. Pod
odborným dohľadom plavčíkov mestskej
plavárne sa rôznym plaveckým štýlom priučilo 49 žiakov. O tom, že výcvik bol úspešný, svedčia i rozžiarené veselé očká detí,
spokojné pohľady plavčíkov na samostatne
plávajúcich zverencov i uznanie rodičov
k práci pedagógov školy. Udelenie
„Mokrých vysvedčení" bolo krásnou bodkou za výkony mladých plavcov, ktorý sa
o rok zúčastnia už zdokonaľovacieho
kurzu.
V novembri a decembri absolvujú plavecký výcvik žiaci štvrtého ročníka
a v záverečných mesiacoch školského roka
2003/2004 zavítajú na mestskú plaváreň
prváci a druháci. IV. ZŠ na Mudrochovej ul.
verí, že plnením úloh z projektu Škola podporujúca zdravie i podobnými podujatiami
prispeje nielen k upevňovaniu zdravia detí,
ale i k predchádzaniu úrazov i nešťastí.
Mgr. B. Grimm
riaditeľ IV. ZŠ

Mesto Senica, komisia pre mládež
a šport pri MsZ v spolupráci s Centrom
voľného času Stonožka a OZTK organizuje
už XVIII. ročník Silvestrovského behu ako
rozlúčku športovcov a občanov mesta
Senica s uplynulým rokom. Uskutoční sa
tradične v parku pri Múzeu L.
Novomeského. Prezentácia je 31. decembra (streda) v čase od 9. do 9.45 hod. na
futbalovom štadióne SH.
Štart pretekárov je možný len vo svojej
kategórii, v inej mimo súťaž.
Súťaží sa v kategóriách mladšie žiačky žiaci (dĺžka trate 900 m), staršie žiačky žiaci, dorast (1 800 m), ženy, muži veteráni
nad 40 a nad 50 rokov (5 400 m).
Každá kategória štartuje osobitne, iba
v prípade malého počtu účastníkov bude

Do veľkej rodiny plavcov pribudli prednedávnom i tieto deti.
Foto J. Grimmová

Úspešné senické karatistky
jeden úspech za druhým. Každý z mladých
bojovníkov okrem Daniela Sebeša - víťaza
v dorastencoch, získal dve medaily.
Najcennejšie prvenstvo - Tatranský kryštálový pohár za celkové prvenstvo v kata
Open (bez rozdielu veku) získala Mirka
Vašeková, ktorá zvíťazila i v kata juniorky.
Za ňou skončili Zuzana Lišková a Monika
Čulenová. Celý stupeň víťazov si rezerovali
senickí dorastenci - 1. m. D. Sebeš, 2. m. P.
Dermek a 3. m. B. Thebery. Pozadu
nechceli zostať ani dievčatá v dorastenkách - 1. m. Zuzana Lišková, 2. m. Gabriela
Lišková a 3. m. Monika Čulenová. V Open
kata (bez rozdielu veku) vyhral Peter
Dermek pred Borisom Theberym.
E. Jareč
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Alpen Adria
Na medzinárodnom turnaji karate
Alpen Adria 15. novembra v rakúskom
Fürstenfelde zažiarilo slovenské karate
v senických kimonách. Medzi 230 pretekármi z 5 stredoeurópskych krajín štartovali prvý raz i pretekári Hanko kai Senica.
Rakúskym poriadateľom spôsobili menší,
ale treba povedať, že veľmi príjemný šok,
keď po prvotriednych výkonoch si od
našich južných susedov odviezli 9 medailí
a z toho 5 zlatých!
Túto veľmi bohatú zbierku získala pritom
iba menšia 7-členná výprava zo Senice.
Každý z mladých karatistov, ktorý vstúpil na
tejto v stredoeurópskom regióne významnej
súťaži do zápasiska, vybojoval minimálne
jednu medailu. I to potvrdzuje veľmi vysokú
športovú úroveň našich karatistov. Najúspešnejšou sa stala Gabriela Lišková (14 r.), ktorá
zvíťazila v kumite i v kata pred Zuzanou
Liškovou (15 r.) a Monikou Čulenovou (15r.).
Vicemajsterka Európy Mirka Vašeková (20
r.) porazila postupne celú rakúsku reprezentáciu, vo finále i majsterku Rakúska, účastníčku majstrovstiev sveta. Úplne zaslúžene
jej objektívni rakúski rozhodcovia vo finále
„zdvihli zástavky" 3:0 v jej prospech. Ďalšie
skvelé víťazstvo dobil v žiakoch veľký talent
Daniel Sebeš (11 r.) - 1. miesto. Napodobnil
ho v dorastencoch Peter Dermek (15 r.),
ktorý zvíťazil vo finále nad ďalším Seničanom, víťazom Majstrovstiev Poľska, Borisom
Theberym (14 r.). Medailovú žatvu zavŕšila
bronzovou, ekologickou medailou (z plastu)
Monika Čulenová v športovom zápase.
E. Jareč

Futbalisti skončili
až štrnásty
V sobotu 8. novembra skončili senickí
futbalisti svoju jesennú časť v Prievidzi.
Chlapci budú zimovať v tabuľke druhej
ligy až na 14. mieste, ktoré by v konečnom
účtovaní znamenalo vypadnutie do tretej
ligy. Za Seničanmi sú v tabuľke už len
bývalí ligisti – D. Streda a 1. FC Košice.
Futbalisti mali zlý najmä začiatok súťaže,
keď po troch kolách nemali ani jeden bod
a navyše dvakrát prehrali na domácej pôde
(s Nitrou a Prešovom zhodne 1:2). Prvého
víťazstva sa dočkali v piatom kole doma nad
1. FC Košice (2:1). Ďalej uhrali remízy v Šali
(1:1), Podbrezovej (0:0) a doma s Ličartovcami (2:2). Zverenci trénera R. Matoviča
však potom sklamali na celej čiare v D.
Strede, kde prehrali 3:1. Do konca jesene
porazili ešte doma Vranov a Senec (zhodne
2:0), remizovali s Kysuckým Lieskovcom
(1:1) a prehrali s najväčším kandidátom na
postup s R. Sobotou (0:3). Vonku prehrali
v Humennom (1:2) a dvakrát remizovali, na
Rapide (0:0) a v Prievidzi (1:1). V konečnom
účtovaní získali za 15 zápasov pätnásť bodov
s pasívnym skóre 16:20. Najlepším strelcom
mužstva bol so štyrmi gólmi Richard Hejčík,
po tri góly dali A. Masarovič a M. Timko.
Senických futbalistov čakajú v jarnej časti
záchrannárske práce. Všetci však veria, že
hráči svojimi výkonmi a najmä výsledkami
udržia pre Senicu druhú ligu aj na budúcu
sezónu.
Ivan Tobiáš

Spoločenská kronika

Podujatia v Dome kultúry Senica
" 1. 12. od 8.30 do 12. hod.

Uzavreté manželstvá

Predmikulášske podujatie pre deti - Slncový kôň
Bábkové div. predstavenie klasickej - podľa Dobšinského - rozprávky.

Jozef Ďuriš a Bc. Gabriela Žáková
Milan Bagala a Lenka Škanderová
Peter Rehák a Eva Kindlová
Peter Škodáček a Jana Sekáčová
Václav Bureš a Lenka Macháčková
Martin Sedláček a Petra Klenová
Tibor Malík a Mária Kvanďúchová
Peter Semian a Mária Straková
Pavol Michalica a Lenka Chodúrová

" 4. 12. od 8. do 14.30 hod.
Slávnostná akadémia II. ZŠ pri príležitosti 40. výročia školy.

" 8. 12. o 8. hod. a o 16. hod.
Slávnostná akadémia IV. ZŠ

" 8. 12. o 18.30 hod. v tanečnej sále
Vianočný koncert speváckeho súboru Cantilena

" 18. 12. o 8. hod. a o 16. hod.

Narodili sa
Dominik Lakatoš, Čáčov 346
Michaela Partlová, Hollého 752
Erika Štergenichová, L. Novomeského 1350
Denis Krištof, L. Novomeského 1213
Alexander Prelec, Astrová 1227
Patrícia Robotová, S. Jurkoviča 1202
Markéta Gubková, Štefánikova 722
Sebastián Jankovič, L. Novomeského 1215
Simona Šajánková, L. Novomeského 1214
Martin Válka, Štefánikova 704
Lucas Iovdij, Smreková 1305
Andrej Belan, Hurbanova 1379
Timotej Gabriel, Nám. oslobodenia 16
David Dolovacký, Čáčov 246

1. 10. 2003
4. 10. 2003
10. 10. 2003
11. 10. 2003
12. 10. 2003
13. 10. 2003
14. 10. 2003
15. 10. 2003
17. 10. 2003
20. 10. 2003
22. 10. 2003
28. 10. 2003
29. 10. 2003
30. 10. 2003

Opustili nás
Milan Kocák, L. Novomeského 1216
vo veku 47 rokov
Ján Libuša, Štefánikova 1377
vo veku 84 rokov
Anton Závodský, Štefánikova 1377
vo veku 86 rokov
Anna Mrázková, Štefánikova 1377
vo veku 83 rokov
Ružena Bendová, Robotnícka 57
vo veku 77 rokov
Karol Masaryk, Hollého 752
vo veku 68 rokov
Jaroslav Krč, Sládkovičova 171
vo veku 75 rokov
Dušan Chodúr, Palárikova 289
vo veku 43 rokov
Pavel Ryčovský, Kalinčiakova 295
vo veku 69 rokov
Pavel Pagáč, J. Kráľa 734
vo veku 60 rokov
Mária Filípková, Hurbanova 505
vo veku 85 rokov
Dušan Mikulecký, Hollého 753
vo veku 79 rokov
Martin Seiler, Štefánikova 1377
vo veku 75 rokov
Ing. Stanislav Spišák, Železničná 367
vo veku 62 rokov

1. 10. 2003

Vianočný koncert ZUŠ Senica

" 21. 12. o 21. hod.
Secret Sound Nation - koncert

" 26. 12. o 21. hod.
MEGA disco show rádia Okey v tanečnej sále DK

" 31. 12. od 8. do 05. hod.
Silvestrovská zábava - hrá hudobná skupina Magic Band, v programe predtancovanie tanečnej skupiny Synkopa.

Podujatia v Múzeu Laca Novomeského
" 3. 12. o 18. hod.,
Klub zdravia - téma: Nepodceňuj nepriateľa, malého aj veľkého
(B. Turan); v kinosále

" 9. 12. o 17. hod.
Klub abstinentov; v kinosále

2. 10. 2003
3. 10. 2003

" 17. 12. o 18. hod.
Klub zdravia : Ako maximálne využiť život... (S. Slamka); v kinosále

" 23. 12. o 17. hod.
4. 10. 2003

Klub abstinentov; v kinosále

5. 10. 2003

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ:
- Kurzy – jazykové, odborné praktické
- Krúžky – TS Synkopa, SC Cantilena, DH Seničanka, TS Mažoretky
Ladies, TS Sonny, HS Klub priateľov heligónky

5. 10. 2003
6. 10. 2003
7. 10. 2003
7. 10. 2003
17. 10. 2003
25. 10. 2003
26. 10. 2003
28. 10. 2003
30. 10. 2003

Hudobné nástroje P.A.T.
Hurbanova 527, Senica
(OD Centrum, I. poschodie)
tel. 0903/ 867 367

Príìte nav‰tíviÈ novú predajÀu!
·irok˘ sortiment – najniÏ‰ie ceny!

Podujatia v Čajovni u sousedú - DK Kunov
" 13. 12. o 20. hod.
Blue Sundown - koncert trnavskej skupiny

" 27. 12.
Stolnotenisový turnaj, organizátor TJ Kunov

" Čas na sny a vízie
Po celý mesiac výstava fotografií Mariana Holenku

Kam na turistiku
Bez turistiky sa nezaobíde ani posledný mesiac v roku, na ktorý
organizátori pripravujú svoje tradičné podujatia. Klub slovenských
turistov Senica medzi takéto radí napríklad Vianočný výstup na
Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát, ktorý bude 26. decembra.

MsKS Senica a všetci predávajúci vás pozývajú na tradičné

VIANOČNÉ TRHY
v dňoch 14. a 15. decembra
Dom kultúry Senica je otvorený pre kupujúcich
po obidva dni od 8. do 18. hod.
Darčeky pre svojich najbližších si z veľkej ponuky
tovaru pod jednou strechou určite vyberiete!!!

Technické služby Senica spol. s r.o. prevádzka Píla Hlboké
ponúkajú lacné rezivo, palivové drevo a porez guľatiny.

Tel./fax: 034-657 6234, mobil 0905-390 976
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PROGRAM KINA MLADOSŤ SENICA
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na DECEMBER 2003
Začiatky filmových predstavení o 19,30 hod.
✓ Utorok 2. a streda 3. decembra
NEVERNÉ HRY
Česko-slovenský film. Príbeh klaviristky Evy, ktorá nasledovala svojho
manžela, hudobníka a skladateľa Petra do malej dediny na slovensko-maďarskom pomedzí. Zatiaľ, čo Peter má v tunajšom prostredí
pokoj na skladanie, Eva ako interpretka márne hľadá uplatnenie...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 5. decembra
AGENTI DEMENTI
Francúzsko-španielska akčná bláznivá komédia. Český dabing. Keď
môžeš umrieť dnes, neodkladaj to na zajtra. Lepšie je byť hlupák,
než zdravý a mŕtvy.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 105 min., PREMIÉRA
Začiatok predstavenia o 18,00 hod.
✓ Sobota 6. a nedeľa 7. decembra
HĽADÁ SA NEMO
Americký animovaný rodinný film. Slovenský dabing. Najúspešnejší
animovaný film všetkých čias! Neuveriteľné dobrodružstvá tropických rybičiek. Hlavnými hrdinami filmu sú malá pestrofarebná korálová rybka Nemo a jeho otec Marlin. Nemo je jediný, kto ostal
Marlinovi z jeho rodiny po útoku dravca a má o svojho potomka
obavy.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 101 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 9. a streda 10. decembra
HRDINA
Čínsky historicko-dobrodružný film. Najdrahšia ázijská filmová superprodukcia! Dej sa odohráva pred 2000 rokmi za vlády dynastie Qin
a rozpráva príbeh hrdinského bojovníka a ochrancu kráľa, pred ktorým stojí veľká úloha - zjednotiť Čínu a kráľa tak urobiť imperátorom.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. decembra
PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVADBA
Americká komédia. Vzrušujúce vyvrcholenie Prcičkovej ságy. Študentské roky sú len spomienkou, z detí sa stali dospelí, avšak sú pripravení vyblázniť sa pri ďalšej veľkej príležitosti. Jim a Michelle sa
budú brať - ako inak, narýchlo. Jimova nezdravá babička by ešte rada
videla svadobný obrad, a tak sa mladí rozhodnú zariadiť všetko za
neuveriteľné dva týždne.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 96 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 16. decembra
NEBEZPEČNÁ ZNÁMOSŤ
Americký thriller. Ľahkomyselný flirt s nesprávnym dievčaťom zmení
jeho spokojný život v smrteľne nebezpečnú nočnú moru. Ben
Cronin je bezproblémový stredoškolák, má veľa kamarátov a slávi
úspechy nielen v štúdiu, ale tiež ako obdivovaný člen školského
športového tímu.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 84 min., PREMIÉRA
✓ Streda 17. decembra
HODINY
Americká dráma. Čas tajomstiev a ľútosti je minulosťou. Teraz je čas
žiť. Jeden deň a v ňom osudná chvíľa v živote troch žien, z ktorých
každá žije v inej dobe. Napriek tomu sú ich osudy navzájom prekvapivo prepojené.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 114 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 19. decembra
PLNOU PAROU VZAD!
Americko-nemecká komédia. Vyzeralo to na skvelú prázdninovú
cestu po Karibiku, ale ukazuje sa, že spolucestujúci nie sú úplne
štandardní výletníci. Jerry a Nick spolu vyrazia na zoznamovací
lodný zájazd. Až na palube kamaráti zistia, že medzi cestujúcimi
neprevažujú - ako o tom snívali - krásne, osamelé ženy, s ktorými by
si mohli užívať.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 93 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 20. a nedeľa 21. decembra
TRINÁSTKA
Americký príbeh. Deje sa to tak rýchlo... Sugestívny príbeh dvoch

dospievajúcich dievčat. Puberťáčka Tracy sníva o tom, ako byť
COOL. A má pre svoju predstavu i svoj ideál. Je ním ostrieľaná spolužiačka Evie, dievča bez rodinného zázemia...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 23. decembra
KAŠLEM NA LÁSKU
Americká komédia. Dvozmyselné narážky a slovné hračky prenasledujú casanovu Catcha. New York. Šesťdesiate roky. Spisovateľka
Barbara Novak chce za pomoci redaktorky Vikki získať popularitu
svojou knihou „Kašlem na lásku." Dokazuje v nej, že moderná žena
má také isté práva a možnosti ako muži.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 27. a nedeľa 28. decembra
VTEDY V MEXIKU
Americký akčný film. Nadišiel čas... Najslávnejší filmový gitarista
s puzdrom plným zbraní opäť zanecháva krvavú stopu naprieč
Mexikom v záverečnej časti dnes už kultovej série.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 101 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 30. decembra
JEDNOTKA RÝCHLEHO NASADENIA S.W.A.T.
Americký akčný film. Člen jednotky S.W.A.T. Jim Street spolu so
svojím partnerom Brianom Gambleom urobia počas záchrany
rukojemníkov z prepadnutej banky sporné rozhodnutie.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 117 min., PREMIÉRA

Priaznivci klubovej kinematografie:

Senica má svoj FILMOVÝ KLUB
Milí fanúšikovia a nadšenci klubového filmu, už nemusíte
nariekať nad svojou zúfalou situáciou prameniacou z nedostatku
prezentácie alternatívnej filmovej produkcie vo vašom kine.
Zbystrite zrak a zamerajte svoju pozornosť na nasledujúce
riadky!
Kino Mladosť v Senici podpísalo zmluvu s Asociáciou slovenských filmových klubov a od decembra sa stáva jej registrovaným
členom. Čo z toho pre vás vyplýva ?
Do Senice konečne prenikne nezávislý film, reprezentovaný
najmä európskou filmovou tvorbou, ktorá sa z povedomia súčasného filmového diváka úplne vytráca. Oprášime a zviditeľníme staré
filmy a odpremietame novinky, ktoré by si cez veľkovýrobnú produkciu amerických filmov len ťažko vydobyli svoje miesto na senickom filmovom plátne.
Filmový klub je členská organizácia a má svoje pravidlá. Členom
filmového klubu sa stávate po zakúpení klubovej karty v hodnote
60 Sk. Karta prináša svojim majiteľom výhody v podobe zľavneného vstupného, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 30-40 Sk.Vaša klubová karta bude mať platnosť vo všetkých slovenských filmových kluboch. Svojich členov zvýhodňuje aj pri účasti na filmových seminároch a festivaloch, ktoré organizuje ASFK.
Kino Mladosť vymedzilo filmovému klubu dva pondelky v mesiaci. Začiatok filmových predstavení sa presúva na 18. hod.
Program klubu bude zverejnený vždy v rámci programu Kina
Mladosť pod hlavičkou filmového klubu. V programe kina sa odteraz môžete stretnúť so značkou FK . Bude sa objavovať mimo premietacie dni filmového klubu. Pôjde o filmy, ktoré dala ASFK do
ponuky komerčným kinám. Ďalší signál pre vás. Aj na tieto predstavenia si budete môcť uplatniť svoje zľavy. Klubové karty si môžete
zakúpiť pred prvým predstavením filmového klubu alebo v DK
u pani I. Vrkočovej. Filmový klub:
✓ 22. decembra o 18. hod. odpremiérujú filmový klub MONTY
PYTHONOVCI, ktorí sa vám pokúsia objasniť Zmysel života.
Priaznivci nekonvenčného humoru, útočiaceho na jadro problému
absurditou príbehov si prídu na svoje.
✓ 29. decembra o 18. hod. sa so starým rokom rozlúči skvost
nemeckej kinematografie. V réžií W.Wendersa odhalíte NEBO
NAD BERLÍNOM a jeho zabudnutých anjelov.
Milí potencionálni filmohltači a filmožrúti, nenechajte sa dlho
prehovárať a podporte filmový klub vašou účasťou.
- FK-

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón + záznamník 034/651 5001-4, kl. 129), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14). Jazyková
úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo
aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých
v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 26. novembra 2003. Náklad 4 500 výtlačkov. Internet: URL:
http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk
NEPREDAJNÉ

12

