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Všetkým obyvateľom nášho mesta
prajeme krásne, radostné,
šťastím a požehnaním naplnené
vianočné sviatky.
V novom roku nech sú všetky
dni také, aby v nich bolo niečo krásne a dobré.
Nech nové rána otvára najkrajší kľúč šťastia - úsmev.
Nastávajúce dni plné zdravia,
pokoja v duši, lásky, porozumenia a tolerancie želá
Redakcia Naša Senica

Ako spoločne prežijeme

Silvester 2003

Mesto Senica pozýva všetkých
občanov na Námestie oslobodenia, kde spoločne zavŕšime tento
rok, privítame rok 2004 a pripomenieme si výročie vzniku
Slovenskej republiky.
Program:
☺ Silvestrovský beh
(podrobnejšie na str. 12)
☺ Diskotéka Stana Parízka
od 22. do 3. hod.
na Námestí oslobodenia
☺ Polnočný ohňostroj
pripraví ELKO - Vladimír Lanák

Ľudmila
Bibzová-Križanová

Pravá cesta

Tam nesie sa zvesť preradostná,
zrodenie Krista prichodí,
pokloň sa každá duša cnostná,
skloňte sa všetky národy.
Cítiš tú vlnu nežnej lásky,
ktorá ti srdce zalieva,
čo vyhladí ti všetky vrásky
a každý smútok rozvieva?
Stoj pevne, nekláť svoju hlavu,
na tvojej ceste vopred hľaď,
iba tak nájdeš cestu pravú,
keď Boh ti bude pomáhať.
(Zo zbierky Oprime sa o nebesá,
ktorá vyšla autorke v roku 2003
pri príležitosti jej 90. narodenín.
Ľudmila Bibzová učila v Čáčove
37 rokov. Teraz žije v Piešťanoch.)

Sneh tohtoročnej zime zatiaľ chýba, no predvianočná
atmosféra v meste je výborná. Prispelo k tomu aj vyzdobené Námestie oslobodenia.
Foto Vladimír Třeška

Separácia zatiaľ s problémami
Mestské zastupiteľstvo v Senici na novembrovom rokovaní schválilo vstup Mesta Senica do Združenia pre separáciu komunálneho odpadu Senica. Jeho zakladateľmi sú
Technické služby, spol. s.r.o. Senica spolu Mestom Senica
a obcami, pre ktoré Technické služby vykonávajú činnosť
v odpadovom hospodárstve.
Do združenia má záujem vstúpiť všetkých 16 okolitých
obcí, čo však podlieha ešte schváleniu v obecných zastupiteľstvách. Tie budú v jednotlivých obciach zasadať do konca
roka. „Cieľom združenia je riadiť, organizovať a propagovať separovaný zber, viesť evidenciu o vyseparovaných
množstvách a ich zhodnotení, viesť agendu s Recyklačným
fondom a Ministerstvom životného prostredia," načrtol činnosť riaditeľ Technických služieb Jaroslav Kaščák a pokračoval: „Predmetom bude tiež zabezpečovanie finančných
prostriedkov na realizáciu separovaného zberu a iných činností spojených s likvidáciou odpadu v meste a združených
obciach. Na základe projektov sa budeme uchádzať
o peniaze z Recyklačného fondu na triediacu linku, vytvorenie zberového dvora, nákup zberných nádob a techniky
na zvoz odpadov a v neposlednom rade i na financovanie
osvety separovaného zberu."
V Senici sa separovaný zber skla, plastov a papiera realizuje už päť rokov, no efektívnejšej separácii bráni zlé technické vybavenie.
(pokračovanie na str. 2)
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Doprajme si
čarovné chvíle
Vianoce majú čarovnú moc.
Každému z nás je umožnené
viac ako inokedy chápať veci
jasnejšie, zreteľnejšie a citlivejšie. Lásku blízkych ľudí, cit voči
sebe navzájom, úctu a toleranciu, zmysel pre spravodlivosť
a rozlíšenie dobra a zla.
Vianoce sú časom na zamyslenie, prehodnotenie našich
skutkov, ale i cieľov.
Ak ľudia navzájom medzi
sebou komunikujú, ľahšie nachádzajú východiská z rôznych problémov, sú schopní dohodnúť
sa.
Život prináša i veľa krásnych
chvíľ a keď ich premeníme na
lásku, možno ovplyvňovať aj dianie okolo nás na lepšie a krajšie
vzťahy.
Buďme pozorní – nielen
k našim najbližším. Do svojej
rodiny prijmime poklady, ktoré
uchovali v rôznych podobách
naše staré mamy, naši starí otcovia a ich rodičia. Mám na mysli
tradičné zvyky a vinše, koledy.
Majú srdce a hlboký cit.
Udržujme rodinný krb, usilujme sa o svornosť v rodinách, je
to prirodzené a normálne.
Všetkým občanom želám príjemné vianočné sviatky plné
radosti, porozumenia, lásky
a spokojnosti. A domovy plné
šťastia
a rodinného tepla.
RNDr. Ľubomír Parízek
primátor Senice
V novembri, v mesiaci fotografie, vystavovali na rôznych
miestach Senice traja senickí
autori
svoje
fotografie.
MUDr. Ondrej Šimek v Záhorskom osvetovom stredisku, Vladimír Třeška v kaviarni
Slon a Marian Holenka
v Čajovni u sousedú
v Kunove. Každý z týchto známych autorov sa predstavil
našej verejnosti svojou osobitou kolekciou. Posledné číslo
Našej Senice v roku 2003
sme sa rozhodli ilustrovať
fotografiami týchto troch
fotografov.
bar

Správy z radnice

Naša Senica 12/2003

Z rokovania rady
a zastupiteľstva
10. riadne zasadnutie mestskej rady sa
konalo 4. decembra. Mestská rada prerokovala materiály, ktoré boli predložené na 6.
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré primátor zvolal na 11. decembra. Na
rokovaní bolo prítomných 20 poslancov
mestského zastupiteľstva, vedúci oddelení
mestského úradu, zástupcovia organizácií
a spoločností zriadených mestom a s majetkovou účasťou mesta, Ing. Vladimír
Kocourek a Mgr. Peter Sadľoň, poslanci
Trnavského samosprávneho kraja, hlavný
kontrolór mesta, zástupcovia médií, riaditeľ
II. základnej školy.
V úvode zastupiteľstva vystúpili s interpeláciami poslanci Ing. E. Wágnerová, RNDr. Ľ.
Krištofová, R. Halaš a MUDr. J. Planková.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení
pripomienok s termínom plnenia do
11.12.2003
- informáciu o ekonomickej situácii Mestského podniku služieb, spol. s r.o. Senica
za obdobie január až september 2003
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- zmenu VZN č. 7 – sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2004, ktoré boli schválené uznesením č. 5/03/E 13. novembra
2003 z dôvodu, že zákonom č.
476/2003, ktorý bol uverejnený v Zbierke
zákonov 28. novembra 2003 došlo
k určeniu hodnoty ornej pôdy a trvalých
trávnatých porastov s účinnosťou od
1.1.2004 a čo muselo byť zároveň dané aj
do súladu s našim VZN č. 7 – sadzbami
dane z nehnuteľností na rok 2004. V súlade s týmto zákonom sa určuje hodnota
ornej pôdy v Senici – 7,28 Sk/m2 (predtým
7,57 Sk/m2) a hodnota trvalých trávnych
porastov v Senici – 5,94 Sk/m2 (predtým
5,68 Sk/m2), hodnota ornej pôdy
v Kunove – 5,67 Sk/m2 a hodnota trvalých
trávnych porastov v Kunove 3,28 Sk/m2.
- zmenu rozpočtu mesta
- zmenu VZN č. 17 – o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom a zmenu doplnku VZN č. 3a –
o miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov (v článku Zvýšený miestny poplatok za komunálny odpad – prinášame informáciu o zmenách schválených mestským zastupiteľstvom)
- dispozície s majetkami
- prevod vlastníctva bytov v bytovom dome
č. 16 na Námestí oslobodenia, č. 59 na
Robotníckej ul., č. 289 a 304 na Palárikovej ul., č. 301 na Kalinčiakovej ul., č. 701,
702 a 709 na Štefánikovej ul., č. 728 na
Ul. J. Kráľa, č. 1345 na Sotinskej ul., č.
1205 na Ul. S. Jurkoviča, č. 1349 na Ul. L.
Novomeského, č. 1351 na Ul. J. Mudrocha a č. 1359 na Ul. Gen. L. Svobodu
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok
- plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok
2004
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- zásady pre poskytovanie dotácie mesta
Senica na výstavbu technickej vybavenosti
podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov (zverejňujeme pod titulkom
Podpora bytovej výstavbe)
Mestská rada zasadala desaťkrát a prijala
225 uznesení. Členovia mestskej rady – Ing.
Anton Cibula, zástupca primátora, Ing. Štefan Mikula, Ing. Roman Radočák, Ing. Peter
Švec, MUDr. Peter Šťastný, MUDr. Martin
Čulen, Mgr. Ondrej Krajči a Ing. Emília
Wágnerová sa počas roka podieľali na príprave materiálov a zasadnutí mestského
zastupiteľstva a pôsobili ako poradný, iniciatívny orgán, kontrolný a výkonný orgán voči
primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a komisiám mestského zastupiteľstva.
Záujem o prácu potvrdzuje 94,4 percentná
účasť na zasadnutiach mestskej rady v roku
2003.
Mestské zastupiteľstvo v Senici zasadalo
v roku 2003 sedemkrát a prijalo 241 uznesení a schválilo 14 VZN. Účasť poslancov na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva bola
90,28 percentná.
V piatok 12. decembra sa uskutočnilo
verejné zhromaždenie občanov, na ktorom
primátor Senice aj s vedením mesta oboznámil prítomných o aktivitách samosprávy,
o najdôležitejších rozhodnutiach, ktoré
v tomto roku prijalo mestské zastupiteľstvo
ako aj o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti a poplatkoch za komunálny odpad na
rok 2004. Aj keď na zhromaždení bolo prítomných len 14 občanov, rozvinula sa veľmi
živá diskusia s podnetnými návrhmi, ale aj
dobre mienenými kritickými pripomienkami.
Pri obzretí sa späť na tento rok je nutné
konštatovať, že bol náročný. Je za nami rok
existencie Spoločného obecného úradu na
Mestskom úrade v Senici, ktorý vykonával
od 1. januára 2003 stavebnú agendu nielen
pre Senicu, ale aj pre 22 obcí. Od 1. januára
MsÚ zabezpečoval opatrovateľskú službu,
vytvoril pre ňu dôstojné priestory v Domove
dôchodcov v Senici. Od 1. januára 2003
sme nadobudli majetok Polikliniky Senica
a po prechodnom období, kedy mesto
garantovalo poskytovanie zdravotníckych
služieb od 1. marca 2003 poskytuje zdravotnícke služby Poliklinika Senica, n.o.
V roku 2004 by sa mala dofinancovať
výstavba nemocnice z rozpočtu mesta
a realizovať ďalšie opatrenia na zníženie
deficitu výsledku hospodárenia Polikliniky
Senica, n.o. Zriaďovateľská pôsobnosť
k predškolským a školským zariadeniam prešla od štátu na mesto už 1. 7. 2002 aj napriek sústavnému napätiu pri nedostatku
financií nedošlo k žiadnemu obmedzeniu
alebo zastaveniu prevádzky škôl. Schválený
normatív spôsobu financovania na žiaka
odhalí, že školské zariadenia pri nízkom
počte detí nebudú mať na prevádzku takéhoto školského zariadenia.
Mesto Senica vstupuje do nového roku
s rozpočtovým provizóriom. Rozpočet na
rok 2004, po schválení štátneho rozpočtu
(12. decembra 2003) už je rozpracovaný
tak, aby mohol byť na najbližšom zasadnutí
MsZ schválený.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Separácia zatiaľ
s problémami
(dokončenie zo str. 1)
Triediaca linka na sklo, papier a plasty
by výrazne zjednodušila činnosť. Doteraz
je prax taká, že zo zberných nádob na jednotlivé frakcie rozmiestnených po meste
sa odpad dovezie do areálu TS, kde sa
ručne dotrieďuje. Zo skla sa odstraňujú
nečistoty. Plasty sa triedia podľa farby a
drvia sa. Papier sa triedi na lepenku a odpadový papier. Všetky vytriedené odpadové
suroviny putujú na ďalšie zhodnotenie.
Za 11 mesiacov tohto roka sa vyseparovalo 35 ton skla, 8 ton plastov, 17 ton
akumulátorov a 102 ton papiera. Papier
bol zo 60 percent vykúpený a zo 40 percent vyzberaný. Hlavným problémom
separácie v Senici je znečisťovanie jednotlivých frakcií rôznymi prímesami.
Napríklad medzi plastami sa objavujú aj
fľaše od oleja a medzi papierom škatule
od mlieka. Poplastované obaly ako aj fľaše
od oleja patria do kontajnera určeného na
komunálny odpad.
Technické služby vykupujú aj nebezpečné odpady. Na sídlisku Sotina 3 razy
do týždňa vykupujú autobatérie. „Občanom za odovzdanie autobatérií platíme,
hoci my ich ďalej odovzdávame zadarmo.
Robíme to z dôvodu, aby sme zabránili
nekontrolovanému odhadzovaniu tohto
nebezpečného odpadu, poškodzovaniu
životného prostredia a skládky odpadov,"
zdôrazňuje J. Kaščák. Okrem toho v Sotine
vykupujú aj papier. V rok 2004 rozšíria
zber aj o batérie a monočlánky. Vytvorené
zberové miesta budú rozmiestnené po
celom meste.
Vytvorenie zberového dvora by zase
pre občanov znamenalo príležitosť priviesť
sem odpad, ktorý inak končí rôznym
spôsobom. V zberovom dvore bude
možné odovzdať – elektrotechnický šrot
(televízory, počítače), bielu techniku
(chladničky, práčky), pneumatiky, motorové oleje, objemový odpad z domácností
(kreslá, bytové jadrá, vane...). Takéto zberové dvory by v prípade získania financií
boli vytvorené na sídlisku Sotina a v areáli
Technických služieb.
Viera Barošková

Rozšírená sieť predajcov
Z dôvodu rozšírenia siete predajcov
parkovacích
lístkov
zverejňujeme
opätovne zoznam predajcov:
Pokladňa Mestského úradu, Novinový
stánok na Robotníckej ulici, Predajňa firmy
JOGIS, Predajňa K&H na ul. J. Kráľa,
Kníhkupestvo ARKUS, Stánok so záhradkárskymi potrebami pri športovej hale,
Novinový stánok na Hurbanovej ul. č.
508, Papiernictvo Eduard Rehák – ADIS,
Obuv v hale – Kolónia, Kvetinárstvo za
OD Cieľ, Predajňa sušeného ovocia za
OD Cieľ, Novinové stánky firmy UNIVERSALPRESS, Predajňa Rybárskych potrieb
na Robotníckej ulici, Novinový stánok
firmy RAMO v Čáčove.
J.H.

Aktivity radnice
25.11. - Stretnutie primátorov okresných
miest Senica, Skalica, Malacky,
Myjava, Senec a Pezinok a rokovanie o budúcom vývoji v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
26.11. - Rokovanie Rady ZOZO o aktuálnych otázkach samosprávy
27.11. - Prezentácia stredných škôl v Dome kultúry
28.11. - Rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového
fondu Ing. Františkom Hideghétym
o zámeroch mesta a odkúpení
pozemkov na výstavbu bytov
29.11. - Rokovanie so zahraničnými investormi o výstavbe bytov
1.12. - Stretnutie s odborníkmi na tému
zachovania okresného súdu v Senici
3.12. - Prijatie u primátora Nitry Ferdinanda Viteka, možnosti vzájomnej spolupráce
4.12. - Rokovanie mestskej rady
5.12. - Zhromaždenie starostov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti
a Myjavského regiónu v Malackách
8.12. - Správna rada Polikliniky, n.o.
- Vianočný koncert Cantileny
- Rokovanie so zahraničnými investormi na tému priemyselné zóny
9.12. - Hotel Holiday In Bratislava: diskusné HN fórum s ministrom
financií Ivanom Miklošom
11.12. - Rokovanie mestského zastupiteľstva
12.12. - Verejné zhromaždenie občanov
15.12. - Prijatie kandidáta na prezidenta
SR Ivana Gašparoviča

Zásady
pre poskytovanie dotácie
mesta Senica na výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu bytov
a rodinných domov.
Predmet
1. Mesto Senica poskytuje dotáciu na
prvotnú výstavbu technickej vybavenosti
podmieňujúcej výstavbu minimálne
4 bytov v bytovom dome alebo minimálne 10 bytov v rodinných domoch.
2. Technickou vybavenosťou je:
a) verejný vodovod
b) verejná kanalizácia vrátane ČOV
c) miestne komunikácie vrátane verejného
osvetlenia
Zdroje dotácie
Zdrojmi na financovanie dotácie sú:
a) prostriedky Fondu rozvoja bývania mesta
b) prostriedky z rozpočtu mesta
Podmienky poskytnutia dotácie
Mesto poskytne dotáciu žiadateľovi, ktorý,
a) preukáže že na všetky bytové jednotky
v bytovom dome má vydané právoplatné stavebné povolenie
b) preukáže že na všetky rodinné domy na
výstavbu ktorých sa vytvárajú podmienky, je vydané stavebné povolenie alebo
preukáže že je vydané stavebné povolenie aspoň na 50% z nich
c) preukáže že na výstavbu bytových jednotiek má zabezpečené ostatné finančné zdroje
d) má voči mestu splnené všetky záväzky
a splnil si voči mestu odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi
Výška dotácie
Mesto Senica poskytne dotáciu do výšky
80% obstarávacích nákladov stavieb technickej vybavenosti podľa čl. 1 ods. 1 a 2,
najviac však vo výške:
1. Druh stavby:
na byt v bytovom dome:
verejný vodovod
15 000 Sk
verejná kanalizácia (vrátane ČOV) 25 000 Sk
miestne komunikácie (vrátane VO) 40 000 Sk
celkom na byt
80 000 Sk
2. Druh stavby:
na rodinný dom:
verejný vodovod
20 000 Sk
verejná kanalizácia (vrátane ČOV) 40 000 Sk
miestne komunikácie (vrátane VO) 70 000 Sk
celkom na rodinný dom

MUDr. Ondrej Šimek:
Leonko, 2003.

130 000 Sk

Postup pri poskytnutí dotácie
1. Mesto určí každoročne limit dotácie
z FRB a rozpočtu mesta.
2. Mesto poskytne dotácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie a zmluvy
o poskytnutí dotácie uzatvorenej so žiadateľom.
3. Mesto poskytne dotáciu až po vyčerpaní
vlastných zdrojov žiadateľa na stavbu
technickej vybavenosti.
4. Všetky žiadosti o poskytnutie dotácie
bude posudzovať Komisia výstavby, ŽP
a dopravy pri MsZ a odporúčať MsZ či
bude žiadosti vyhovené a v akom rozsahu.
5. Poskytnutie dotácie schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
Osobitné ustanovenia
1. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ
právny nárok.
2. Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie

sa nevzťahujú ustanovenia osobitného
predpisu (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002
Z. z.).
3. Zásady pre poskytovanie dotácií platia
od 1.1.2004.
4. Dotáciu možno poskytnúť len na stavbu,
na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí
dňa 11. decembra. Dôvodom pre takýto
krok je podpora a získanie investorov pre
výstavbu rodinných domov a bytov, ktorých je v našom meste stále nedostatok.
Zásady nadobudnú účinnosť od 1.1.
2004. O tom, koľko finančných prostriedkov môže byť rozdelených v roku 2004,
budeme informovať až po schválení rozpočtu mesta na rok 2004.
Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Nové poplatky za odpad
Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom riadnom zasadaní dňa 11. decembra
schválilo návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o miestnych poplatkoch (doplnok 3/a), poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
Pre rok 2004 bol schválený poplatok vo
výške 510 Sk na osobu. Výška poplatku je
jednotná ako pre občanov bývajúcich
v bytových domoch, tak i pre občanov
bývajúcich v rodinných domoch. V poplatoku sú zahrnuté náklady na zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov produkovaných v domácnostiach, v záhradkových
osadách a pri hromadných garážach. To
znamená, že každému občanovi s trvalým
alebo prechodným pobytom na území
mesta bude vyrubený iba jeden poplatok
v už uvedenej výške bez ohľadu na to, či
vlastní alebo nevlastní ďalšie nehnuteľnosti.
Výnimkou sú rekreačné chaty v RO
Kunovská priehrada, ktoré sme vzhľadom na
špecifické podmienky zaradili do systému
množstvového zberu. Majitelia chát dostanú
platobné výmery vo výške 606 Sk za chatu.
Spôsob platenia tohto poplatku ostáva
nezmenený, teda poplatok je možné platiť
i v splátkach s termínmi do 31. marca, 31.
mája 31. júla a 30 septembra.
Taktiež ostáva zachovaná ohlasovacia
povinnosť, t.j. platitelia sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku (vznik,
zmena, zánik poplatkovej povinnosti) v lehote
30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
Úľavy, resp. oslobodenie od poplatku je
v prípadoch:
a) vojaci základnej vojenskej služby - poplatok sa vyrubí vo výške alikvotnej čiastky
zotrvania v mieste trvalého alebo prechodného pobytu. Pri uplatnení tejto úľavy je žiadateľ povinný predložiť potvrdenie vojenskej správy.
b) zahraničný pobyt trvajúci dlhšie ako tri
mesiace (pracovné alebo štúdijné pobyty) žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný
doklad (potvrdenie školy, pracovné povolenie a pod.).
Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Čo prináša
Reforma verejnej správy
Dňom 1.1.2004 zanikajú okresné
úrady a ich agendu budú viesť obvodné
úrady a nové špecializované úrady. Časť
agendy prevezme samospráva. Senica
naďalej zostáva sídlom okresu.
Čo a kde bude občan od 1.1.2004
vybavovať?
Obvodný úrad (zostáva v budove na
Vajanského 17-bývalom sídle Okresného
úradu)
V Obvodnom úrade naďalej zostáva
doterajší odbor všeobecnej vnútornej správy (matrika, priestupky, voľby, referendum
a iné), odbor živnostenský, ktorý bude
naďalej vydávať živnostenské oprávnenia,
odbor civilnej ochrany a obrany štátu.
Bude sa tu ďalej sprostredkúvať dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej
výstavby či postihovať neplatičov poistného motorových vozidiel.
Špecializované úrady štátnej správy sú
vlastne bývalé odbory okresného úradu,
ktoré budú od nového roku 2004 fungovať
samostatne a budú podliehať vlastným
rezortným ministerstvám.
Všetky úrady budú mať sídlo v Senici:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vznikne zlúčením odboru sociálnych vecí
okresného úradu a okresného úradu práce
a bude vykonávať agendu tak, ako ju vykonávali doteraz, samozrejme v zmysle
novoprijatých zákonov.
Približne do apríla 2004 sa nebude
meniť miesto. Klienti odboru sociálnych
vecí budú naďalej chodiť na terajší
Okresný úrad, Vajanského 17, klienti OÚP
tak, ako doteraz: na Robotnícku ulicu, a na
Vajanského 15.
V budove terajšieho Okresného úradu
na Vajanského 17 bude i sídlo Úradu životného prostredia, ktoré bude po rozsiahlom
presune kompetencii na samosprávu obcí
a miest vykonávať agendu súvisiacu
s ochranou životného prostredia – napríklad povoľovať vypúšťanie priemyselných
odpadových vôd, rozhodovať o umiestnení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a iné a Úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie.
Tomuto úradu zostane agenda: povoľovania prestavby motorových vozidiel, rozhodovania o vyradení vozidla z cestnej
premávky, agenda vydávania licencií autoškolám a i.
Terajší odbor pozemkový, pôdohospodárstva a lesného hospodárstva sa rozčlení
na dva úrady:
Pozemkový úrad a Lesný úrad a budú
vykonávať agendu bývalého odboru PPLH.
Nebude sa meniť ani ich sídlo a občania
ich nájdu i po 1.1.2004 na Hollého ulici
750.
Doterajší odbor školstva dňom
31.12.2003 zanikne a od 1.1.2004 budú
v krajských mestách sídliť krajské školské
úrady.
Občania sa na ne môžu obrátiť napríklad vtedy, ak:
- riaditeľ odborného učilišťa odmietne prijať na školu jeho dieťa

4

- keď obec rozhodne, že tým, že si jeho
dieťa neplní školskú dochádzku, sa dopustil priestupku.
Celá agenda školstva je po prechode
kompetencií v rukách samosprávy.
Poslednou novou inštitúciou, ktorá
začne svoju činnosť od 1.1.2004 budú
Krajské stavebné úrady, ktoré budú tiež
sídliť v krajských mestách a budú:
- zabezpečovať výkon stavebného úradu,
ak to niektorá obec najmenej 6 mesiacov
nedokáže robiť
- zabezpečovať posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania.
A.J.

Uchopiť svet rukami
Človek niekedy zúfa nad svojím osudom. Že má rovné vlasy, že nemá akurátnu postavu, že nosí okuliare, že ... To
všetko do chvíle, pokým nezistí, že jeho
problém je vo svojej podstate malicherný. Milanko vo svojich 6 rokoch až príliš
dobre chápe, o čo ho život obral. A ešte
oberie. Keď 24. júla 1997 nič netušiacej
matke oznámili, že Milanko nemá ruky
a že nebude ani chodiť, svet sa jej i rodine obrátil hore nohami.
Malý list papiera nedokáže zachytiť
všetko, čím prešla Milankova mama Anna
Valášková. Nik ani len nenaznačil, že
môžu byť nejaké komplikácie, niečo, s čím
treba počítať a hlavne, na čo byť pripravení. Bol to šok, s ktorým sa bolo treba nejako vysporiadať. Ale ako? Preplakaných dní
a nocí. Rozmýšľania, prečo sa to stalo. To
zostane pre rodičov navždy nezodpovedané. Realita, s ktorou sa bolo treba vyrovnať. Čo robiť? Ako sa starať o malého
syna? Ako ho vychovávať? Otázok veľa,
odpovede takmer žiadne. Sem – tam
záblesk záujmu o osud dieťaťa.
Nesmierne zabolí, keď lekár povie, že
veď nie je tak veľmi postihnutý... Naopak,
dlho hreje, keď iný lekár, hoci nedáva žiadne záruky, sa usiluje, aby osud nebol taký
krutý a podujme sa na operácie.
„Milanko, teraz preplávaš dĺžku bazéna," ozval sa príjemný hlas Milana
Jamricha. „Áno, ujo," veselo odpovedalo
chlapča a meter po metri sa jeho telíčko
samé bez pomoci posúvalo vo vode. Keď
to zvládol, z tváre sa mu odrážala veľká
radosť. Spokojnosť, radosť a šťastie bolo
vidno, i keď nevyslovené, aj u plavčíka M.
Jamricha, ale hlavne u mamy. V polovici
októbra prišla s manželom za pánom
Jamrichom so žiadosťou, aby sa podujal
naučiť plávať ich syna. Súhlasil. „Keď odišli, chytil som sa za hlavu. Až dodatočne
som si uvedomil, že sľub nebude ľahké
dodržať. Lenže sľub som dal a ja slovo
držím," spomínal si na tie okamihy spred
necelých dvoch mesiacov M. Jamrich, keď
sme už sedeli vo vestibule krytej plavárne
RSMS. Zo šatne sa ozýval Milankov veselý
krik a o chvíľu ho mama priniesla medzi
nás. Dlhoročné skúsenosti plavčíka
záchranára, trénera plaveckých nádejí
i učiteľa plávania stoviek detí i dospelých
neplavcov zo Senice nedovolili M.

Milanko pri práci.
Foto Anna Valášková
Jamrichovi, aby sa vzdal. Siahol po odbornej literatúre, poznatkami ho obohatili tiež
priatelia tréneri paralympionikov a pustil
sa do práce. „Pre mňa je to tiež nová skúsenosť. Nesmierne cenná. Ak by sa našlo
aj viac takých detí, možno by som vytvoril skupinku," vraví plný odhodlania. Teší
sa z toho, že Milanko napriek svojmu handicapu tak úspešne napreduje. Plány na
najbližšiu budúcnosť načrtla pani
Valášková: „Chcela som, aby sa Milanko
naučil plávať, aby mu spevneli svaly. Hodláme podstúpiť ešte jednu operáciu, ktorá
by mu mohla pomôcť zlepšiť chôdzu."
„Teta, ale ja už pôjdem do školy," zapojil sa do rozhovoru Milanko, ktorý nemá
problém komunikovať s druhými ľuďmi.
Vždy, keď chvíľu po plávaní odpočívajú vo
vestibule, každý o ňom vie. „Teraz chodím
do škôlky, ale už sa teším do školy. Budem
chodiť do školy v Sobotišti," a hneď dodá,
že pozná niektoré číslice a niektoré písmenká. Vie aj maľovať. Čo robia iní rukami, on nohami. I tento obrázok namaľoval
nohami. Mama dopĺňa, že na základe
vyšetrení z Detského integračného centra
Trnava odporúčajú jeho zaradenie do
školy medzi zdravé deti. „Kým však pôjde
do školy, musíme pre neho zaobstarať
špeciálnu lavicu. Ešte presne nevieme kde,
ale predstavu, ako má vyzerať už máme,"
vraví starostlivá matka.
Naplno uchopiť svet rukami sa
Milankovi Valáškovi asi nepodarí. Môže
ho však uchopiť svojou múdrosťou, krásou
duše a láskou.
Viera Barošková
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PROGRAM 16. JANUÁRA 2004
Železničná stanica (10. hod.)
- príchod hostí a účastníkov slávnostného otvorenia Roka L Novomeského do Senice vlakom od Jablonice (pripomenutie cestovania L. Novomeského k rodičom a starým rodičom)
- privítanie všetkých účastníkov primátorom Senice RNDr. Ľubomírom Parízkom
- príhovor predsedu Spoločnosti Ladislava Novomeského Ladislava Balleka
- odhalenie pamätnej tabule na budove železničnej stanice primátorom Senice a predsedom Spoločnosti L. Novomeského
- recitácia básne Do mesta 30 minút...
Mestský úrad (12.30 hod.)
- prijatie hostí spomienkových osláv L. Novomeského primátorom Senice v obradnej sieni,
zápis do Pamätnej knihy mesta
Múzeum Ladislava Novomeského (13.30 hod.)
- recitácia pri soche L. Novomeského
- príhovor predsedu Spoločnosti L. Novomeského
- vyhlásenie Roka L. Novomeského
- prehliadka priestorov Múzea L. Novomeského
- vyhlásenie súťaže Literárna Senica L. Novomeského
- premietnutie filmov o L. Novomeskom a V. Kondrótovi
Na otvorení Roka L. Novomeského sa zúčastnia predstavitelia Ministerstsva kultúry SR,
poslanci NR SR, Národného osvetového centra, Národnej knižnice a ďalší hostia.
(Čas jednotlivých častí podujatia je vzhľadom na uzávierku Našej Senice orientačný).

Pripomíname si Novomeského život a dielo
V roku 2004 si naša kultúrna verejnosť pripomenie 100. výročie narodenia básnika, publicistu, politika Ladislava Novomeského. Je mnoho dôvodov pripomenúť si toto
významné jubileum.
Ladislav Novomeský sa narodil 27. decembra 1904 v Budapešti. Svoje detstvo a mladosť
prežil v Senici, kde žili jeho starí rodičia a do ktorej sa vrátili aj jeho rodičia z Budapešti.
Vyštudoval gymnázium a maturoval na učiteľskom ústave v Modre. Ako učiteľ pôsobil na
viacerých miestach a popri tom sa prihlásil na filozofickú fakultu. Novomeský sa venoval
aj publicistickej činnosti. Pôsobil ako redaktor v časopisoch Dav, Ľudový denník a v ďalších. Medzi jeho najznámejšie básnické diela patria Nedeľa, Pašovanou ceruzkou, Do
mesta 30 minút, Romboid. Za básnickú tvorbu získal titul národný umelec. Bol spoluorganizátorom SNP. Pôsobil vo viacerých kultúrnych inštitúciách. Bol i predsedom Matice slovenskej. L. Novomeský zomrel 4. septembra 1976.
Básnik naše mesto nikdy nechcel stratiť a múdri ľudia v ňom svojho básnika. Aj keď sa
Novomeský v Senici nenarodil, z jeho poézie preciťujeme, ako by sa v Senici narodilo všetko
to, čo mal básnik rád. Svet deda, otca, matky budúceho básnika hlboko oslovil. Vlastne všetky
jeho návraty do detstva, mladosti vo veršoch a cez ne majú senickú adresu. Rád sa vracal do
sveta svojej mladosti prežitej v Senici nielen vo veršoch, ale i osobne. Prišiel vždy skromne,
nenápadne, bez okázalosti. Od básnikovej smrti uplynulo 27 rokov. Jeho dielo sa však stalo kultúrnym dedičstvom, európskym, trvalým. Aj v dnešnej dobe sa k tomuto dedičstvu hlásime.
Senica sa 16. januára 2004 stane miestom oficiálneho vyhlásenia Roka Ladislava
Novomeského. Jeho organizátormi sú Spoločnosť Ladislava Novomeského, Spolok slovenských spisovateľov, Národná knižnica, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica a Klub
Spoločnosti Ladislava Novomeského Senica. V budove Múzea L. Novomeského bola už
v decembri inštalovaná výstavka, ktorú zrealizovali Marcel Válek a Andrej Miča. Sústredili
v nej zachovanú fotodokumentáciu predovšetkým zo súkromných zdrojov. Na expozíciu
finančne prispelo Mesto Senica.
Milina Rosová, predsedníčka Klubu Spoločnosti L. Novomeského v Senici

Na historickej snímke je celkom vpravo dom, v ktorom bývali rodičia L. Novomeského. Je to terajšia Hviezdoslavova ulica, šípka ukazuje ulicu vedúcu k SH.
Foto archív Jána Petra

Zrkadlo
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Rok Ladislava Novomeského

(úryvok)

Vraciam sa naspäť, zblúdilá duša
prešla som chodbou
ta het vpred
ďalej už nesmiem, nieto vstupu
stoja tu, hľa, pevné dvere
Vráť sa späť!
Pohľad na obraz známej tváre v zrkadle
Myšlienky blúdia, k úvahám nútia,
čo dala som a čo ešte mám
Možno pol cesty za sebou
Stoja tu hľa, pevné dvere
Tvrdé, mocné, z duba
Stretávam v dave známe tváre
pohľady cudné, vyhýbavé
sú strachu plné, strežiace
Každý má svoje postavenie
Po líci skanie kvapka priezračná
jedna, druhá a potom tretia
vyplatí bleny srdca a duše
a aj soľ, čo sa soli mora rovná

Phuv

Nepochopiteľné
Opäť prežívame krásne chvíle, keď sa
v nás rozochvievajú srdcia plné radosti
a šťastia, keď sme k sebe bližší a možno aj
úprimnejší. Poznáme to najviac všetci vždy
na sklonku roka. Hoci dnešná doba je pre
mnohých veľmi náročná a zložitá, nedá asi
nikomu, aby nepreciťoval krásne chvíle šťastia v blízkosti svojich najbližších. Pre radosť
a pohodu si krášlime obydlia a tradičné
stromčeky. V mnohých rodinách sa udomácnili stromčeky umelé, no pre vôňu ihličia si
naaranžujeme vo vázičke trochu ihličia
z odrezkov stromčekov, ktoré je dostať na
trhu. Na tom by nebolo nič zarážajúce. Čo
ma však veľmi pobúrilo, je bezohľadnosť
a surovosť, s akou sa veľakrát stretávame.
Bolo skoré ráno, keď som zazrela na parkovisku za domom, v ktorom bývam, pristáť
neznáme auto a z neho veľmi svižne vyskočila mladá žena. Ani sekundu neváhala,
podišla k malému stromčeku - krásnej striebornej jedličke, ktorá ešte len začala rásť
a ukazovať svoju krásu a odrezala z nej vrchné ihličie. Nebola som na to pripravená,
zazrela som ju len náhodou. Potom som
dlho rozmýšľala, prečo som niečo nepodnikla, aby som jej v tom zabránila. Ale otázka je,
čo? Veď než by som stihla na ňu zakričať,
dávno by zmizla svojim autom do neznáma.
Nepoznala som ju, ale ak číta tieto riadky
chcem jej len odkázať, že stromčeky, ktorých je v našom obvode veľmi poriedko, slúžia iným účelom. My, obyvatelia starej časti
sídliska Sotina, sa tešíme z každého kríčka
alebo stromčeka, ktorý sa tam ujme a rastie,
pre čistejšie ovzdušie a peknejšie prostredie
nás všetkých. Z toho, v akom aute prišla
usudzujem, že nepatrila k tým menej solventným a ak túžila mať v byte kus živej prírody, mohla si stromček kúpiť.
Kladiem si však otázku, ako takýmto
surovým zásahom do prírody zabrániť?
Snáď len treba dúfať, že hádam sa časom
umúdrime všetci a prírodu si budeme vážiť
oveľa viac.
Mária Bezdeková
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Neimprovizujme Vianoce!
Vianoce sú predo dverami. Na námestí sa nám prihovárajú jemné tóny. Ovzduším
sa nesie vôňa škorice, medu, klinčekov a ďumbieru... Napriek tomu, že malým i veľkým
chýba snehová perina, detské očká svietia nedočkavou túžbou po vyzdobenom stromčeku a tohtoročných darčekoch.
Aké budú tieto Vianoce, čo nám prinesú? Len to, čo do nich vložíme, ako sa na ne pripravíme. Vianoce sa neimprovizujú. Ani z hľadiska čisto vonkajšieho. Najlepšie to vedia
snáď len naše mamy, ktoré v tomto období čistia, pečú, varia, nakupujú... Snažia sa, aby
bolo aj na tieto sviatky všetko nachystané a pripravené. Obchody lákajú nakúpiť do
poslednej chvíle všetko potrebné, aj nepotrebné.
Ale ani z duchovného hľadiska sa Vianoce neimprovizujú. Nájdeme v nich to, čo sme
do nich sami vložili, znásobené štedrosťou Božou. Čo však do nich vložiť, investovať, aby
boli skutočne Vianocami s veľkým V-?
Ak chceme, aby sme prežili nadchádzajúce sviatky ako sviatky radosti a pokoja, robme
všetko v duchu lásky, ktorá je ochotná slúžiť v duchu služby, ktorá je ochotná milovať. Ak
bude toto motiváciou našich prác i starostí, nedostaneme sa na prah Vianoc, na Štedrý
večer, k začiatku oslavy narodenia Ježiša Krista ustatí a vysilení ako maratónsky bežec azda so zvolaním: "Už nevládzem" - ale dobre naladení, duchovne svieži, aj keď azda trochu alebo viacej unavení. Skúsenosť dokazuje, že správna motivácia vie všetkému nášmu
lopoteniu vtlačiť pečať čohosi povznášajúceho, zmysluplného ba i radostného.
A čo sa týka sviatkov samých, uvažujeme ako ich stráviť? Vraví sa, že sú to sviatky rodiny. Táto črta sa niekedy u nás zdôrazňuje, ako keby Vianoce boli iba rodinnou oslavou.
Vieme však i to, že sú nimi preto, lebo stredobod tvorí dieťa, ktoré je Bohom i človekom.
Sústreďme sa na chvíľu na tento rodinný aspekt vianočných sviatkov a uvažujme, ako ich
skutočne, hlboko a účinne urobiť sviatkami rodiny - prirodzene vo svetle vianočného
odkazu.
Vianoce sú obdobím, keď sa zídu všetci členovia rodiny a zasadnú k sviatočne vyzdobenému stolu. Je to obdobie, keď lámeme spoločný chlieb - oblátku, preukazujeme si
lásku (med), odpúšťame si a vchádzame do užšieho spoločenstva, spájame naše životy so
životmi našich spolusediacich. Lámaním oblátok sa dostáva význam tejto večere nad púhe
stolovanie pri bohatom štedrom stole, do roviny večere štedrej nielen na pokrmy, ale i na
radosť, ľudské teplo a lásku. Spory utíchnu, zabudne sa na ne – azda iba na jeden večer
alebo na deň, dva – alebo sa likvidujú vzájomným odpustením, odpustením trvalým.
Tento zvyk pre svoju sviatočnú povahu a hlboký, každému zrozumiteľný význam, by
bolo vhodné udržať všade, vo všetkých rodinách, v celom rozsahu jeho účinkov. Lebo len
tak budú Vianoce sviatkami rodiny, sviatkami lásky - skutočnej a všetko pretvárajúcej lásky,
sviatkami odpustenia, dobroty, tolerancie, ktorá dovolí, aby ten druhý bol taký, aký je, iný
ako my. Kde sa to stane, tam sviatok rodiny, ba viac, tam Vianoce skutočne zažijú všetci
členovia domácnosti.
Vám všetkým želám čo najmenej zhonu, nervozity, stresu, čo najviac radosti, pohody
a pokoja, aby ste mohli naplno prežiť skutočný význam Vianoc. Nuž, šťastné a veselé!
Peter Maca

Darcovia života
Krásnymi melódiami a piesňami plnými citu, lásky a porozumenia v podaní Vladimíra
Bibzu a postrehov zo života v podaní ľudovej rozprávačky tetky Albíny z Jablonice sa
začalo slávnostné stretnutie darcov krvi. V stredu 10. decembra sa v Dome kultúry zišlo
250 darcov z okresov Senica, Skalica a Myjava, aby z rúk riaditeľky Územného spolku
SČK Senica Veroniky Kopúnkovej prevzali bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety dr. Jánskeho (143 bronzových, 62 strieborných, 15 zlatých a 2 diamantové).
Morálne ocenenie za darcovstvo krvi sa v Senici deje vždy v slávnostnej atmosfére,
teraz ešte zvýraznenej prichádzajúcimi vianočnými sviatkami, kedy sa oveľa viac zvýrazňujú ľudské činy pomáhajúce druhým ľuďom. Osobný príklad humanitného prístupu
k potrebám druhých vyzdvihol v príhovore člen výkonnej rady ÚS SČK RNDr. Janošek.
Ocenil ich postoj, keď sa nepýtajú „čo zato", ale nezištne a ochotne darujú život zachraňujúcu tekutinu, ktorú napriek všemožnému pokroku vedy, nemožno vyrobiť. Vždy sme
odkázaní práve na pomoc takých ľudí, neváhajúcich prísť vystrieť ruku, aby kus seba darovali komusi známemu či neznámemu.
Viera Barošková

Z 250 ocenených darcov boli títo zo Senice:
Bronzovou plaketou: Pavol Baumgartner, Pavol Beblavý, Rastislav Beňa, Milan Caboň, Ján
Černek, Vlasta Čuvalová, Ľubomíra Deáková, Dušan Eichinger, Milan Fecko, Ružena
Gadžinovská, Ing. Miroslav Gadžinovský, Peter Gašpárek, Ing. Andrej Guliš, Vladimír
Haberl, Pavol Janík, Ivan Kozaitek, Tibor Lang, Miroslav Macák, Marcel Majzlan, Ján
Marinčák, Milan Mertel, František Morávek, Emília Morávková, Ing. Dušan Nemečkay, Juraj
Otrubčák, Pavol Pánik, Jozef Pavúček, Štefan Pernecký, Ladislav Ravas, Anton Rázik, Anna
Rybnikárová, Dušan Štefka, Peter Šúrek, Ing. Karol Valášek, Helena Závodská, Milan
Závodský
Striebornou plaketou: Stanislav Dalmády, Rudolf Halaš, Ivan Kavecký, Štefan Maxian, Jozef
Pokorný, Vladimír Režnák, Miroslav Šajánek, Ladislav Tekor, Dušan Vrabec
Zlatou plaketou: Henrich Ravas
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Peter Karban

Blížia sa Vianoce
(úryvok)

Keď uvidíš, že slnko sa chystá spať,
a vonku je nula a začne ťa oziabať,
keď ucítiš vôňu jedličky,
práve k nám dorazili rolničky.
Ten sladký čas pokoja a radosti,
keď Mikuláš ide nadeliť sladkosti,
tie príjemné dni strávené s rodinou,
ten školský deň s poslednou hodinou.
Keď sa prebudíš a cítiš rybie filé,
prídeš k mamine a tváriš sa mile,
keď ti dá šalátu ochutnať,
ideš sa od radosti rozplakať.
Preto si Vianoce pekne užívaj,
vianočné želania rodine posielaj.
Vianoce sú len raz za rok
tak si urob na ne nárok.
(Autor je členom redaktorsko
- moderátor. krúžku v CVČ Stonožka.)

Ďakujeme za to, že ste...
Čarovné svetielka blížiacich sa Vianoc
v nás rozsvecujú ohníčky vďaky a súcitu.
Práve na Vianoce sa koná najviac benefičných podujatí na pomoc tým, ktorí sú slabí,
chorí, bezmocní, či dobou vyvrhnutí na
okraj spoločnosti.
Spolu s týmito našimi ľuďmi by som
chcela vzniesť poďakovanie všetkým tým,
ktorí pomáhajú zmierňovať krutosť osudu
a doby týchto ľudí. Sú to rôzne občianske
združenia, charita, cirkev, ktoré pracujú
v prospech ľudí a ktorí si pripomenuli 5.
decembra deň dobrovoľníctva. Im všetkým patrí poďakovanie.
Tým, ktorí zachraňujú týrané dieťa pred
rodičmi, ktorí zachraňujú bezmocných starých pred tyraniou detí, tým, ktorí sa starajú o chorých a slabých s dôstojnosťou im
prináležiacou. Ale i tým, ktorí sa vo
voľnom čase starajú o naše deti a poskytujú im často viac ako zábavu, či vedomosti
–
láskavé
porozumenie.
Poďakovanie patrí i tým, čo prídu zmierniť
dopad prírodných i ľudských katastrôf, čo
zorganizujú zbierku na lekársky prístroj, či
zoženú krv pre chorého. Vďaka patrí súcitným, čo uvaria polievku pre hladných,
darujú plášť trpiacemu chladom. Mnohým
tým, ktorí vykonávajú drobnú každodennú
mravčiu prácu, ktorá vytvára mozaiku
dobrých skutkov. I tým, ktorí zabezpečili
odstraňovanie čo len jediného schodu
spod invalidného vozíka. Každému z nich
patrí dnes vďaka. Dobrovoľníkom, profesionálom, členom cirkví a združení, všetkým, ktorí žijú a pracujú nielen pre seba.
Sem patrí predvianočné poďakovanie
za to, že živia odkaz toho, ktorý sa nám
24. decembra objaví v jasličkách na slame
- v mestečku Betleheme.
RNDr. Ľubica Krištofová

CD prijaté s aplauzom

Spolupráca škôl

S veľkým záujmom verejnosti sa stretlo
29. novembra uvedenie prvého CD tanečnej skupiny Clis Každý okamih v senickom Dome kultúry. Štvorica dievčat
Michaela Mihalovičová, Terézia Včelková,
Zuzana Kádeková a Lenka Búzková zvládla prvé veľké vystúpenie bravúrne. Ich
výkony spevácke, tanečné, výborná choreografia boli odmeňované spontánnym
potleskom. Celý koncert za asistencie známej pražskej skupiny A-TAK, ktorá krstom
CD popriala speváčkam mnoho šťastia,
bol v úžasnej, krásnej atmosfére. Poklonu
výkonom dievčat i práci vedúcej tanečnej
skupiny Clis zložil i ďalší známy hosť večera Ján Slezák.
Debutový album Clis – Každý okamih
je výsledkom trištvrteročnej práce. Na CD
je 12 piesní a jedna bonusová skladba
z muzikálu pre malé deti. Texty piesní na
známe melódie napísala Iveta Baloghová.
Texty sú odrazom reálneho sveta dievčat
vo veku okolo 12-13 rokov, ktoré majú
svoje lásky, túžby, prežívajú pubertu
a s ňou množstvo problémov, ale vedia, že
mama je len jedna na svete... Nahrávalo
sa v nahrávacom štúdiu filmovej a hudobnej spoločnosti BP Spirit communication.
Tanečná skupina Clis patrí medzi
popredné detské formácie na Slovensku
a získala viacero ocenení. Neorientuje sa
len na tanečnú zložku, ale v minulom roku
úspešne uviedla svoj prvý muzikál Po
poslednom zvonení. Úspech, s akým sa
stretla spevácka zložka muzikálu, bol
predzvesťou orientácie aj na spevácke
výkony.
Vedúca skupiny Clis Iveta Baloghová,
ktorá vedie skupinu aj v Galante, dáva
šancu nadaným deťom – tanečníkom,
spevákom i hercom.
Viera Barošková

V Senici bol 9. decembra veľtrh fiktívnych firiem, ktorý je jednou z aktivít
spolupráce senickej Obchodnej akadémie (OA) a Handelsakademie v rakúskom meste Laa an der Thaya.
Stretnutie pripravila OA vo svojich
nových priestoroch na základe projektu
Phare Priateľstvo bez hraníc. Aby výsledný
efekt cezhraničnej výmeny skúseností bol
ešte väčší, zapojili sa doň i školy zo
Serede, Trnavy a v športovej časti i
Břeclav. Spolu 11 cvičných firiem v stánkoch prezentovalo svoju činnosť a študenti si navzájom vymieňali poznatky z práce.
Okrem toho hodnotili napríklad katalóg
a ponukový list fiktívnej firmy, dizajn stánku, prezentáciu produktov, takže na záver
veľtrhu bola vyhlásená firma, ktorá v hodnotení študentov uspela najviac. Súčasťou
bol aj seminár pre pedagógov, zameraný
na spôsob vedenia fiktívnej firmy.
Obohatením programu veľtrhu bol stánok
študentov predmetu aplikovaná ekonómia. Tretiaci OA simulujú činnosť akciovej
spoločnosti a na veľtrhu predávali výrobky
svojej firmy, zameranej na darčekové
predmety. Stánky cvičných firiem si prezreli okrem študentov obchodnej akadémie
aj deviataci zo základných škôl, ktorým to
možno pomôže pri rozhodovaní o svojom
budúcom smerovaní. Záver dňa patril
športovému zápoleniu študentov zúčastnených škôl vo volejbale.
bar

Škola roka
III. základná škola na Sadovej ulici
bola spomedzi 247 škôl vyhodnotená
medzi piatimi najlepšími na Slovensku
v súťaži športovej aktivity základných
škôl organizovanej Slovenskou asociáciou športu na školách.
Základnou podmienkou je umiestnenie
školského družstva do 8. miesta na školských majstrovstvách Slovenska. Túto podmienku III. ZŠ splnila, keď starší žiaci obsadili na majstrovstvách SR v malom futbale
6. miesto a vo futbale dokonca 2. miesto.
Náročné kritériá súťaže sa podarilo naplniť zásluhou výborných výkonov žiakov
športových tried v súťažiach malého futbalu, futsalu, hádzanej, ale aj v atletike.
V súťaži škôl sa neurčovalo poradie, len
v každej kategórii bolo vyhlásených najlepších päť škôl. Ocenenie prevzali 26.
septembra tréner Alojz Polakovič a najlepší športovec školy v školskom roku
2002/2003 Branislav Huťťa z rúk predsedu Slovenského olympijského výboru
pána Chmelára a olympijského víťaza
v cyklistike Antona Tkáča.
N.S.

Za umením
V Záhorskej galérii je do 25. januára
otvorená výstava Art Diagonal, ktorú
pripravili Záhorská galéria a Medzinárodný klub výtvarných umelcov Art
Diagonal Viedeň. Výstava je otvorená
v utorok až piatok od 8. do 11.30 a od
12.30 do 16. hod. V sobotu ju môžete
navštíviť od 9. do 13. hod. a v nedeľu od
13. do 17. hod.

Čas na rozhodovanie
Po piaty raz sa 27. novembra v priestoroch Domu kultúry konala Prezentácia
stredných
škôl,
ktorú
pripravuje
Pedagogicko-psychologická
poradňa
v Senici spolu s ďalšími organizátormi. Je
to jedna z dôležitých možností pomoci
deviatakom a ich rodičom pri rozhodovaní o budúcom povolaní, ktorú vítajú nielen
budúci stredoškoláci, ale aj samotné školy.
Na jednom mieste mali žiaci počas celého
dňa príležitosť získať aktuálne informácie
o štúdiu i možnostiach budúceho uplatnenia priamo od pedagógov a študentov z
22 stredných škôl z Trnavského,
Trenčianskeho a Bratislavského kraja.
Súčasťou prezentácie, ktorá sa stretla so
záujmom okolo 800 návštevníkov, boli
praktické ukážky činnosti študentov
a výstavky, dokumentujúce aktivity škôl.
bar

Zapojte sa
do grantových programov
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci je grantový program Európskej únie na podporu medzinárodných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V súčasnosti je
aktuálna "výzva na podanie mobilitných
projektov Leonardo da Vinci na rok
2004" s uzávierkou 13. februára 2004.
Mobilitné projekty sú napríklad stáže
a výmeny pre stredné školy; stáže
a výmeny pre vysoké školy; stáže pre
mladých pracovníkov, absolventov
a nezamestnaných atď.
Tento termín je spoločný pre všetky
typy mobilitných projektov v procedúre.
Návrhy projektov musia byť v súlade so
stanovenými cieľmi a podmienkami programu. Každý návrh projektu sa musí
orientovať na jednu z troch priorít programu, ktoré nájdete na www.saaic.sk
alebo na telefóne 02/65 42 89 11.

AKCIA Rakúsko-Slovensko
AKCIA Rakúsko - Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce
medzi Rakúskom a Slovenskou republikou v oblasti vzdelávania, vysokého školstva, tiež aj vo výskumnej oblasti. Ťažiskom podpory sú projekty, ktoré sa dotýkajú bilaterálnych záujmov a ktoré
nemôžu byť financované z iných prostriedkov.
1) Kto si môže podať žiadosť:
Prijímajú sa spoločné projekty podané
v rámci
a) akreditovaných vysokoškolských študijných odborov a katedier
b) vedeckých inštitúcií
c) terciárnych vzdelávacích inštitúcií
d) ďalších vzdelávacích inštitúcií
resp. od jednotlivcov týchto inštitúcií.

Miesto predkladania projektov:
SAIA, n.o.
AKCIA Rakúsko - Slovensko
Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1,
tel: 02/5441 1426, 5441 1436,
e-mail: akcia@saia.sk,
http://www.saia.sk.
Termíny predkladania projektov
15. marec, 15. máj, 15. september,
30. november - návrhy projektov na nasledujúci rok
A.M.

Okienko JDS
Po Novom roku sa budú vyberať členské príspevky vo výške 30 Sk na rok 2004.
Posedenie v Branči bude vo štvrtok 15.
januára o 15. hod.
Výbor MsO Jednoty dôchodcov
Slovenska želá všetkým dôchodcom príjemné Vianoce a pohodu v roku 2004.
M.S.
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UDIA Z CVČ
Veronika Zíšková,
vedúca mažoretkového
súboru Stonožky, patrí
k dlhoročným spolupracovníkom CVČ a jej
súbor k stáliciam medzi
záujmovými krúžkami.
Je osobnosťou vo
svojom odbore. Sama
bola úspešnou senickou mažoretkou u pani
Bukajovej a bez nadsádzky je skutočným
vzorom pre svoje zverenkyne. A to nielen
svojím umením a výzorom, ale najmä správaním a schopnosťou viesť mládež.
Veď posúďte sami. Na otázku na súťaži
MISS mažoretka: „Čím chceš byť až budeš
veľká?" viaceré členky jej súboru úprimne
odpovedali: „Budem vedúcou mažoretiek
ako Veronika"
Jej prirodzená autorita vo vzťahu
k deťom má u dievčat úspech a je im tak
trocha i druhou mamou. Okrem nácvikov
v činnosti krúžku nechýbajú spoločné oslavy narodenín alebo úspechov súboru, spoločné návštevy podujatí CVČ a dokonca
i spoločný pobyt v tábore na Záhorí.
Skrátka, tam kde ide Veronika, idú i dievčatá. Jej krúžok nemá nikdy problém s nedostatkom detí ani s dochádzkou na tréningy.
Súbor mažoretiek CVČ má pod jej vedením od roku 2000 za sebou vyše 40 vystúpení v Senici a v okolí, na plesoch, konferenciách a ďalších programoch a podujatiach a dve účasti na Majstrovstvách
Slovenska mažoretkových súborov vo
Veľkom Krtíši. V roku 2002 získal súbor
ocenenie v bronzovom pásme a o rok
neskôr už bodoval v striebornom pásme.
Čo privezú z Majstrovstiev ČR v Hraniciach 2004, to sa dozvieme až o pol roka.
Veronika je príkladom aktívnej, sebestačnej, samostatnej a tvorivej vedúcej
s neutíchajúcim elánom. Choreografiu
dokáže vytvoriť obratom ruky, má ten
správny cit pre hudbu, eleganciu a nie je
pre ňu problém navrhnúť a vymyslieť krásne kostýmy a zariadiť ich výrobu.
Spolupracuje s rodičmi detí, so sponzormi,
s regionálnou tlačou, MsKS a inými firmami
a vie si vybaviť a presadiť i „nemožné."
Často tiež prichádza s novými nápadmi
i pre CVČ – v jej hlave sa napríklad zrodila
mestská súťaž MISS mažoretka, ktorá mala
pod záštitou CVČ úspešnú premiéru v apríli 2003. Ďalšou jej neodbytnou myšlienkou
je usporiadanie regionálneho festivalu
mažoretkových detských súborov, ktorého
realizácia je plánovaná na apríl 2004.
Podieľa sa tiež na príprave a realizácii
veľkých podujatí CVČ, táborov...
Veronikiným ďalším koníčkom je angličtina. V roku 2001 absolvovala Jazykovú
školu v Hodoníne štátnicou a má za sebou
i úspešný pobyt vo Veľkej Británii. V CVČ
preto už druhý rok vedie krúžok angličtiny
pre deti (pokročilí) a angličtinu vyučuje
i v materskej škole a na III.ZŠ v Senici.
Veronika je úspešnou mladou ženou,
ktorá vie čo chce a ako to dosiahnuť. Je
životom sú mažoretky a všetko s tým súvisiace, spoločenský život a práca s ľuďmi,
angličtina, rada píše, rada by hrala divadlo...
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Jej najbližším dlhodobým snom je vysokoškolské štúdium masmediálnej komunikácie v Trnave. Tak nech Ti to Veva vyjde !
A nech v CVČ ešte dlho deťom rozdávaš
svoju mladosť a šikovnosť.
Dana Kopecká
ved. odd. kultúry CVČ

PONUKA NA JANUÁR
❄ 17. 1. resp. 24. 1.
Sánkovačka a lyžovačka
(odchod 8.30 od CVČ, iba v prípade priaznivého počasia)
❄ 21. 1. o 8.30 hod v CVČ
Šaliansky Maťko, detská súťaž - okresné
kolo v prednese slovenských povestí
❄ 29.1. – 1. 2.
Prázdninový výlet do Prahy - účasť na
hudobnom festivale Detská porta
❄ V januári ďalej pripravujeme:
pre deti a mládež Detský karneval na ľade
(asi 25.1.)
pre širokú verejnosť zájazd do Prahy na
muzikál Rebelové (divadlo Brodway)
(infor. na tel.: 651 3539, 0907/774 406)

Ako sme rozdávali radosť
„Prečo už nemôžeme hrať?"
„Škoda, že je to už posledný krát!"
„Mne bude za divadlom smutno!"
„Nacvičme ďalšie..!"
Takto, jeden cez druhého, reagovalo
takmer všetkých 50 účinkujúcich mikulášskeho predstavenia CVČ O ANJELIKOVEJ
ČAROVNEJ PÍŠTALKE pred posledným
vystúpením. Právom ľutovali, pretože malí
herci, speváci a tanečníci boli naozaj presvedčiví, do deja vložili celú svoju dušu
a cítili priaznivú odozvu i od divákov.
Práve preto túžili rozdávať radosť čo
najdlhšie. Škoda, že predstavenie má kvôli
záverečnej mikulášskej scénke obmedzenú
životnosť!
Šesť repríz však stálo za to! Predstavenie videlo 5. a 6. decembra v Dome kultúry viac ako 2 400 divákov – detí z MŠ, ZŠ,
senických firiem a detí s rodičmi.
Aj keď v CVČ nepracuje stabilný divadelný krúžok, podarilo sa nám za dva týždne nacvičiť s členmi speváckeho, dramatického a tanečných krúžkov pútavý 70 minútový rozprávkový príbeh, plný hudby,

tanca, pesničiek i humoru, v ktorom čarovná píšťalka Mikulášových anjelikov a najmä
ústredná postava Dominiky, zachránila svet
a tiež Šípkovú Ruženku, lesné víly
i Snehulienku s trpaslíkmi pred Závisťou,
Pýchou, Lenivosťou a Zlom. Do
Pekelného polepšovacieho ústavu sa tak
nakoniec dostali namiesto detí práve tieto
Diablove pomocníčky a dokonca samotní
čerti.
Mikulášsky príbeh vzniká v CVČ pravidelne už od roku 1993 a jeho zrod, námet,
napísanie, výber hudby, účinkujúcich, pretextovanie piesní, výroba kostýmov, scény
a samotný nácvik, sú na začiatku novembra
vždy veľkou neznámou, s veľkým otáznikom. Príprava znamená obrovské nasadenie
pracovníkov CVČ, boj s časom a pre niektorých počas novembra i neexistujúce víkendy.
Za námahu to však stojí, pretože prežiť
s deťmi tú krásnu atmosféru na nácvikoch
a radovať sa z ich nefalšovanej radosti pri
vystúpeniach, je veľkým zadosťučinením
a pocitom nad pocitmi.
Na príprave tohoročného predstavenia sa
podieľali najmä:
* Andy Jakubcová, Mgr. Lenka Plešová
a Mgr. Ivana Sadloňová – nácvik tanečných choreografií
* Eva Reháková – šitie a úprava kostýmov
* Ing. Lenka Račková, Martina Bohúnová
- námet, pomoc pri nácviku, výroba rekvizít
* Mgr. Silvia Krišáková – scéna a kulisy
* Mgr. art. Martin Dudáš – ako Mikuláš
V divadle účinkovali deti senických škôl,
členovia krúžkov CVČ:
* hlavné úlohy:
Patrícia Barkóci, Zuzana Hrubá, Simona
Luhová, Petra Konečná, Magda Trubanová, Lenka Driečna, Nikoleta Luhová,
Patrícia Lejdarová, Michaela Scholzoevá,
Andrea Furicová
* čerti: Peter Karban, Adam Rojkovič,
Michal Králik, Michal Kopriva, Martin
Dudáš, Marek Bohún a Aďko Krišák
* trpaslíci - členky tanečnej skupiny
SONNY Bambuľky: Anna Mária Juráňová,
Klaudia Kotvanová, Katarína Blažová,
Jesica Michalicová, Natália Skuráková,
Andrea Trimlová, Simona Kadlečíková
* víly - členky tanečnej skupiny SONNY
JUNIOR: Dominika Kurtová, Monika
Záškvarová, Jana Šišoláková, Simona
Krchová, Gabika Zríniová, Veronika
Drinková, Martina Karlíková, Sabína
Marková a Lucia Adamuščinová
* anjelici - členky tanečnej skupiny
SONNY KURIATKA.
* Zlo - členky tanečnej skupiny SONNY
JUNIOR.
Ďalej účinkovali: Pavlína Anderlová,
Kristína Barančíková, Lenka Moťovská,
Robert Petráš.
Sponzorsky podujatie podporili:
Pečivárne Liptovská Porúbka, Jednota spotrebné družstvo Senica, JASS Ján Jurica,
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo,
Lesný závod Šranek Záhorie.
Ďakujeme tiež za požičanie kostýmov
pani Ľubici Grimmovej a Ivete Baloghovej.
Rodičom účinkujúcich ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri nácvikoch a samotných vystúpeniach.
Dana Kopecká, autorka scenára,
dramaturgie a režisérka

RETINA na Považí

Obrazy A. Majerníka

Mladí filatelisti

Poslednou výstavou v rámci Mesiaca
fotografie bola výstava fotografií fotoklubu
RETINA Senica. Realizovala sa v Považskej
Bystrici, kde v kine Mier sa slávnostného
otvorenia 28. novembra zúčastnili okrem
domácich fotografov, členov fotoklubu
Fénix i viacerí členovia fotoklubu RETINA
a kultúrno-výchovní pracovníci Záhorského osvetového strediska zo Senice.

V Záhorskom osvetovom stredisku je
od 9. decembra do 8. januára 2004 otvorená predajná výstava obrazov Alojza
Majerníka. Autor je členom umeleckej
besedy Slovenska. Žije v Piešťanoch.
„Autor sa tematicky vyhraňuje ako krajinár a maliar kytíc. V krajinomaľbe sa stále
častejšie koncentruje na kraj svojho detstva, na rodné Považie. Kytice dýchajúce
pokojom, kytice pre slávnostné chvíle, krajiny ako zážitkové abstrakty duše, majú
intímny, ale súčasne aj vznešený charakter," tak charakterizoval autora obrazov
PhDr. Vojtech Haring.
Výstavu pripravili Záhorské osvetové
stredisko Senica, Združenie pre podporu
kultúry Moravianska Venuša a Galéria
Majerník v Piešťanoch. Výstava je otvorená
v pracovných dňoch od 8. do 16. hod.
bar

V pondelok 22. decembra od 9.30 do
12. hod. sa uskutoční v CVČ Stonožka
voľná výmena i predaj známok, pohľadníc, telefónnych kariet a pod. Prineste si
svoje zbierky, účastníci budú odmenení
známkami od členov krúžku mladých filatelistov.

Nadväzujú na profesionalitu
predchodcov
Na výstave fotografií v Považskej
Bystrici, ktorej usporiadateľmi sú Považské
osvetové stredisko, Záhorské osvetové
stredisko Senica, fotoklub Retina Senica
a fotoklub Fénix Považská Bystrica, sa prezentovali členovia senického fotoklubu
Retina výberom fotografií jubilejnej výstavy k 60. výročiu založenia fotoklubu do
15. decembra.
Výstava fotografií členov fotoklubu
Fénix sa uskutočnila v dobe od 28. októbra do 20. novembra 2003 v Dome kultúry
v Skalici.
Výmennými výstavami fotoklubov sa
nadviazalo na dlhoročné tradície a bohatú
činnosť fotoklubu RETINA z čias pôsobenia J. Náhlika a znovu obnovila kedysi
začatá spolupráca fotoklubov.
V. Poláková
ZOS Senica

Marian Holenka: V dlani srdce mám.

Do 25. novembra bola sprístupnená
verejnosti tohtoročná celoštátna tvorivá
súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO a DIAFOTO 2003 vo
výstavných priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine, ktorej hlavnými usporiadateľmi boli Národné osvetové centrum
v Bratislave a Mesto Snina. Do celoštátneho kola súťaže postúpilo prostredníctvom
Záhorského osvetového strediska v Senici
na odporúčanie odbornej poroty krajskej
súťaže 8 fotografov z nášho regiónu,
ktorých fotografické práce boli znovu
vybrané a zaradené do celoštátnej výstavnej kolekcie.
Svojou najnovšou fotografickou tvorbou
sa v Snine prezentovali V. Selko
z Lakšárskej Novej Vsi, Ing. M. Kufel, M.
Filková, F. Kalka, S. Čulenová zo Senice, Ing.
R. Malec zo Smoleníc, M. Mikula
z Radošoviec, mladý autor v kategórií juniorov Viktor Kufel zo Senice. Nielen počet
vystavených fotografií znovu potvrdili vysokú umeleckú úroveň neprofesionálnej fotografie v našom regióne, ale i získané ocenenia v tohtoročnej súťaži. V kategórii čiernobielej fotografie získala 3. cenu mladá
senická autorka Simona Čulenová za cyklus
fotografií Adam a Eva – Vyhnaní z raja,
v kategórii farebnej fotografie skúsený fotograf Ing. Marián Kufel za cyklus fotografií
Radšej nevidieť, Rozhranie záujmov
a v kategórii juniorov – najmladších autorov
– získal čestné uznanie začínajúci fotograf
Viktor Kufel, obaja zo Senice.
Na bohaté dlhoročné tradície fotografického hnutia v našom meste a regióne
nadväzuje tvorba súčasných autorov, ktorí
nás viacročnou úspešnou prezentáciou
a oceneniami sústavne presvedčujú o kvalite a vysokej umeleckej úrovni senickej
neprofesionálnej fotografie.
Všetkým oceneným autorom blahoželáme a želáme veľa nových nápadov
a „dobrého svetla" do ďalšej tvorivej fotografickej činnosti.
-vp-

Vyčistime svet
Clean up the World – Vyčistime svet je medzinárodná kampaň, ktorej tradíciu
založil austrálsky moreplavec Ian Kiernan.
Povšimol si enormné znečistenie mora
a jeho pobrežia a rozhodol sa niečo proti
tomu konať. Spolu s priateľmi organizoval akcie na vyčistenie pláží. Neskôr kampaň presiahla hranice kontinentu a v roku
1955 sa do nej zapojilo 110 krajín sveta.
Cieľom kampane je čistenie životného
prostredia, ale hlavne upriamenie pozornosti na problematiku odpadov.
Do tejto kampane sa aktívne zapojilo
i mesto Senica prostredníctvom aktivít
Záhorského osvetového strediska. Deti
z materských a základných škôl sa v rámci
kampane zapájajú do súťaže Odpadáčik,
kde majú za úlohu z odpadového materiálu vytvoriť užitočný predmet, umelecké
dielko, hračku... V tomto roku bolo do súťaže doručených 96 prác zo ZŠ a ŠZŠI a 75
prác z MŠ.
V tomto roku sme i pre pedagógov pripravili seminár pod názvom Odpad, sprievodca náš každodenný, učme sa s ním
vysporiadať, ktorý sa uskutočnil 14. novembra v priestoroch CVČ v Senici. Lektormi
boli Jaroslav Kaščák, riaditeľ Technických
služieb v Senici, RNDr. Ľubica Krištofová,
riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici a Mgr. Silvia Krišáková, pracovníčka CVČ Senica. V závere seminára si
účastníci zo starých novín vlastnoručne
vyrobili ručný papier.

Pre žiakov základných a stredných škôl
bol pripravený výukový program pod tým
istým názvom ako seminár pre pedagógov.
Výukového programu sa 19. a 28. novembra zúčastnili aj žiaci Súkromnej strednej
školy Humanus via v Holíči. Vo výukovom
programe sa účastníci v úvode dozvedeli
niekoľko zaujímavostí z histórie odpadov
v podaní RNDr. Krištofovej, potom si skúsili vytriediť odpad a v závere programu si
pozreli videofilm o problematike odpadov.
Jana Ovečková
Záhorské osvetové stredisko Senica
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Zásady bezpečného používania
z á b av n e j p y r o t e ch n i k y
Všeobecné:
- postupovať v súlade s návodom na použitie, skladovať na bezpečnom mieste (mimo dosahu detí, nie v skrinke nad sporákom…)
- výrobky nerozoberať, nevysýpať pyrotechnické zloženie
- nepoužívať výrobky poškodené, neúplné, po záručnej dobe
- nepoužívať výrobky v interiéroch a v horľavom prostredí
-

výrobky neodpaľovať v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov apod.
pred zapálením si premyslieť, čo bude nasledovať
nehádzať iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky medzi ľudí
zlyhané výrobky nechať „oddýchnuť" 5 minút, potom poliať vodou
nakupovať len schválené výrobky – majú návod na použitie, označenie triedy, výrobcu
a spotrebnú dobu
Špeciálne:
- prskavky neoblizovať, nehádzať, správne ich treba zavesiť a zapáliť
- pištoľové kapsle odpaľovať z pištole vonku, nie niekomu pri uchu
- búchacie guličky hádzať vždy vonku o zem, nie do ľudí, nemať ich nasypané vo vrecku
- lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľovať tak, aby nám nevleteli do oka, do vlasov, pod
odev, do bytu, a pod.
- piráty škrtnúť o zápalkovú krabičku a hneď zahodiť na bezpečné miesto, nehádzať do
fľaše, držať palcom a ukazovákom (nie v hrsti)
- rakety odpaľovať z fľaše, zápalnú šnúru zapáliť a hneď odstúpiť, nezapichovať stabilizátor do zeme alebo do záveja (raketa letí spolu zo stabilizátorom), pozrieť sa, či raketa
nemá v ceste prekážku (konáre, elektrické vedenie apod.), pri zapaľovaní stopiny sa
nenakláňať nad raketu a nedržať stabilizátor v ruke
- rímske sviece nedržať v ruke (odpaľovať z fľaše), svetličky vyletujú z tej strany, kde je
zápalná šnúra, nepozerať do trubice, či tam náhodou ešte niečo nezostalo
- rotujúce slnká pripevniť tak, aby sa mohli voľne otáčať

Ako prežiť bezpečne
predvianočný zhon

Nehody
s účasťou cyklistov

Zhon spojený s predvianočnými
nákupmi často využívajú zlodeji a podvodníci. Polícia upozorňuje občanov, aby
vo vlastnom záujme venovali zvýšenú
pozornosť svojim dokladom, nákupom
a peňaženkám. V prípade, že chcete prežiť predvianočný zhon bezpečne, ponúkame niekoľko dobrých rád:
- pokiaľ je to možné nenoste pri sebe
väčší obnos peňazí
- ak už máte pri sebe viac peňazí, majte
ich rozdelené
- peňaženku noste pri sebe (nie v taške),
napr. vo vrecku zapnutom zipsom alebo
gombíkom, aby nevzbudzovala zbytočne pozornosť
- pri platení neukazujte okolostojacim
obsah vašej peňaženky
- ak je to možné vyhýbajte sa tlačenici
a hlučným skupinkám
- ak sa nedá vyhnúť tlačenici, dobre sa na
ňu pripravte
- všímajte si podozrivé osoby a vyhýbajte
sa im
- nenoste veľa balíčkov a nákupov, znižuje
to vašu pozornosť
- kabelku majte poruke, nie prehodenú na
takých miestach, o ktorých nemáte
prehľad zásadne ju majte uzatvorenú
- dbajte na opatrnosť pri vyberaní peňazí
z bankomatu
- nákupnú tašku si nenechávajte na dosah
cudzích očí a rúk
- ak máte pocit ohrozenia, alebo ak sa
porušuje zákon volajte políciu, prípadne
využite prítomnosť policajných hliadok
Mgr. M. Paulíková
OR PZ Senica

Za obdobie 11 mesiacov v roku 2003
bolo na teritóriu OR PZ v Senici (v okresoch Senica a Skalica) evidovaných políciou 86 dopravných nehôd s nemotorovými
účastníkmi (Senica 47 dopravných nehôd,
Skalica 39 dopravných nehôd). S účasťou
chodca bolo evidovaných 30 dopravných
nehôd a s účasťou bicyklistu 56. Chodec
bol vinníkom 13 dopravných nehôd
a bicyklista 31. Pri dopravných nehodách
boli 3 chodci usmrtení, 6 ťažko zranení
a 22 ľahko zranení. Bicyklista bol usmrtený
jeden, 9 ťažko a 36 ľahko.
Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú
nehodovosť chodcov a bicyklistov a závažné následky týchto dopravných nehôd je
potrebné upozorniť vodičov motorových
vozidiel na ich zvýšenú pozornosť, opatrnosť a ohľaduplnosť voči nemotorovým
účastníkom a dodržiavanie povinností
vodiča voči chodcom, najmä dať prednosť
chodcom prechádzajúcim cez priechod.
K závažným dopravným nehodám
dochádza spravidla v nočných hodinách
a za zníženej viditeľnosti, kedy vodič prehliadne bicyklistu alebo chodca. Je potrebné dôrazne upozorniť na povinnosť bicyklistov jazdiť v čase zníženej viditeľnosti
s predpísaným osvetlením bicykla.
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Oznam
Správy katastra Senica oznamuje, že
pracovisko bude od 15. decembra 2003
do 5. januára 2004 zatvorené z dôvodov
opravy počítačovej siete a montáže nového programového vybavenia.
Ing. Miroslav Masár

Mestská polícia zasahovala
Črepiny privolali policajtov. Na operačnom oddelení MsP bola 5. decembra
o 20.10 hod. prijatá telefonická informácia,
že na Sadovej ulici niekto rozbil zrejme
fľašu na chodníku. Hliadka na mieste našla
mladého muža pod vplyvom alkoholu,
ktorý rozbil sklený pohár. Priestupok s ním
bol vyriešený na mieste a črepiny z verejného priestranstva odpratal.
Nestihli sa pobiť. Hliadka MsP pri
obchôdzke 6. decembra o 2.10 hod. na
Štefánikovej ulici spozorovala roztržku
medzi dvomi mužmi. K zraneniu osôb
neprišlo. Útočník bol riešený na mieste
v blokovom konaní.
Bitka na parkovisku. V utorok 2. decembra päť minút po polnoci bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie na MsP, že
v časti Sotina na parkovisku pri obchodnom dome je bitka. Po príchode hliadky na
miesto bola dočasne obmedzená osobná
sloboda účastníkom tejto ruvačky. Štyria
z nich boli prevezení na lekárske ošetrenie.
Ďalej bolo spísané podanie vysvetlenia
k uvedenej veci, ktorá je v riešení MsP.

Je tu RMTK
Žijeme v dobe plnej
zmien a zvratov. Mnohé
sny sa stávajú skutočnosťou. Mnohí z nás si tieto
fakty uvedomujú o to
nástojčivejšie, o čo rýchlejšie sa napĺňa
záver tohto roka. Pomaly sa blíži nový rok,
na ktorý sa všetci tešíme i tak trochu sa ho
bojíme. Konečne vstúpime do niečoho
nového, čo zmení našu spoločnosť od základov. Staneme sa členmi Európskej únie.
Som rád, keď na tomto mieste môžem
uviesť zopár myšlienok na túto dôležitú
tému. Tému, ktorá má predovšetkým pre
mladých ľudí z nášho mesta a regiónu
zvláštnu dôstojnosť. Po vstupe do EÚ budú
mať možnosť mladí ľudia zo Slovenska slobodne sa združovať, zoznamovať, utvárať
svoju budúcnosť v rámci celej Európy.
Predierajú sa vám na povrch mysle však
rôzne otázky, presýtené pochybnosťami?
Napríklad ako nadviazať kontakt s niekým,
nejakou organizáciou pracujúcou s mladými v zahraničí? Bude záujem o moje, naše
prednosti, špecializácie? Som sám a chcel
by som patriť do nejakej spoločnosti, krúžku tu na Slovensku.
Práve na tieto otázky sa snaží dávať
odpoveď RMTK - Rada Mládeže Trnavského
Kraja. RMTK je organizácia zastrešujúca
všetky spoločnosti, kluby, spolky pracujúce
s mladými ľuďmi na území VÚC Trnavský
samosprávny kraj. Poskytuje servisné služby v oblasti informácií, projektov, vzájomných kontaktov, prepojenosti na štátnu správu a pod. Všetky bližšie informácie nájdete
na stránke www.trnava.mladez.sk.
Chcete zveľaďovať svoje záľuby, niekam
patriť, vymieňať si skúsenosti doma
i v zahraničí? Neváhajte, ozvite sa nám.
Radi privítame medzi sebou nové spoločenstvá, kolektívy i jednotlivcov, chcejúcich
vytvoriť nové kolektívy.
Peter Maca
člen predsedníctva RMTK

Čo je dobrovoľníctvo?
5. december je medzinárodným dňom
dobrovoľníctva. Bol vyhlásený Organizáciou spojených národov a svoj vznik mal
v Amerike, kde je dobrovoľníctvo na veľmi
vysokej úrovni. Ako dobrovoľníci tu pracujú hlavne mladí ľudia a ich práca, hoci nie
je honorovaná finančne, je oceňovaná. Pre
študentov je pôsobenie v dobrovoľníckych
organizáciách často formou prestíže, možnosťou získavania praxe, skúseností a využitia svojich nadobudnutých vedomostí.
Stávajú sa tak súčasťou verejného i spoločenského života. Tiež nie je tajomstvom, že
podnikatelia či hviezdy kultúrneho a športového života zakladajú dobročinné organizácie a nadácie, ktoré pomáhajú opusteným deťom, chorým, obetiam násilia, alebo
tým, čo sa dostali do núdze z dôvodu
živelných katastrof a vojen.
U nás je dobrovoľníctvo stále ešte niekde na okraji spoločnosti. Často sú dobrovoľníci postavení do úlohy doslova žobrákov, aby získali finančnú pomoc na svoju
činnosť. Medvediu službu občianskym
združeniam poskytli podnikaví jedinci podvodníci, ktorí pre svoj prospech zneužili
dôveru občanov alebo organizácií a vymámili od nich peniaze na rôzne charitatívne
účely. Žiaľ, aj to je typické pre Slovensko.
Prevažná väčšina dobrovoľníckych združení však vykonáva prácu, ktorú spoločnosť
potrebuje a nie je schopná ju vykonávať.
Práca dobrovoľníkov pripomína prácu
mravčekov, ktorí sa starajú o les a nenápadne zabezpečujú jeho vyvážený a optimálny
život.
Deň dobrovoľníctva sa ujal už i na
Slovensku. V tento deň sa v mestách a obciach konajú slávnostné zhromaždenia, na
ktorých starostovia, primátori prípadne
zastupiteľstvá vyjadrujú vďaku za dobrovoľnícku prácu svojim združeniam, oceňujú jednotlivcov, kolektívy alebo konkrétne činy. Aj najvyšší predstavitelia politického a verejného života oceňujú a prijímajú
dobrovoľníkov.
Deň dobrovoľníkov si občianske združenia v Senici pripomínajú už 5. rok.
Stretnutia sa začali organizovať najprv
spontánne, z iniciatívy Ekocentra SZOPK.
V uplynulých dvoch rokoch ich organizuje
Záhorské osvetové stredisko, ktoré s týmito
organizáciami veľmi úzko spolupracuje.
V tomto roku boli organizátormi Dňa dobrovoľníctva Rada mládeže Trnavského
kraja v spolupráci so SZOK Senica za
finančnej pomoci Ministerstva školstva SR.
V Senici je aktívnych 29 občianskych združení, ktoré sa zameriavajú na prácu s mládežou, pomáhajú handicapovaným a telesne postihnutým ľuďom v núdzi a sociálne
odkázaným, ochraňujú prírodu a krajinu,
zachovávajú kultúrne tradície alebo združujú občanov na báze spoločného záujmu.
I v tomto roku sa stretnutie konalo 10.
decembra v Záhorskom osvetovom stredisku a nieslo sa v čarovnom odkaze
Adventu a Vianoc.
RNDr. Ľubica Krištofová
riaditeľka ZOS Senica

Prípravné kurzy pre
budúcich vysokoškolákov
Ekonomická univerzita Bratislava pokračuje v spolupráci so Súkromnou strednou
školou podnikania Senica a mestom Senica
v organizácii diaľkového bakalárskeho štúdia v Senici, ktoré trvá tri roky a je uskutočňované v rámci študijných odborov EU.
V júni 2003 úspešne ukončili štúdium štátnou bakalárskou skúškou prví absolventi,
z ktorých prevažná väčšina pokračuje ďalej
v inžinierskom štúdiu. V súčasnosti sa štúdia
zúčastňujú študenti prvého, druhého a tretieho ročníka zväčša z mesta a okolia Senice.
Od budúceho školského roku univerzita
prijíma na bakalárske štúdium do Senice 55
študentov, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky z matematiky, zo základov ekonómie a ekonomiky a z cudzieho jazyka.
Na štúdium na Ekonomickú univerzitu
v Bratislave sa môžu prihlásiť uchádzači,
ktorí majú úplné stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitou, podaním prihlášky do
28. februára 2004.
Cieľom Ekonomickej univerzity okrem
iného je i úspešné vykonanie prijímacích
pohovorov u všetkých záujemcov, preto
EU organizuje prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky, zo základov ekonómie a ekonomiky v priestoroch
Súkromnej strednej školy podnikania
Senica. Kurz je určený pre záujemcov
o vysokoškolské štúdium na zopakovanie
a osvojenie si vybraného učiva zo stredoškolskej matematiky a ekonomiky potrebných na prijímacie skúšky nielen na
Ekonomickú univerzitu. Kurzy budú viesť
učitelia Ekonomickej univerzity Bratislava,
ktorí sú zostavovateľmi testov a tieto testy
zároveň vyhodnocujú. Garantom kurzu je
Ekonomická univerzita. V prípade záujmu
je potrebné zaslať písomné oznámenie
s osobnými údajmi (meno, dátum narodenia, adresa, o ktorý kurz máte záujem) na
adresu Súkromná stredná škola podnikania,
Hollého 1380, 905 01 Senica, do 9. januára
2004. Toto písomné oznámenie sa považuje za záväznú prihlášku. Kurzy budú organizované v sobotu v priestoroch SSŠP
Senica od 9. hodiny. Začiatok kurzov je 17.
januára 2004. Bližšie informácie môžete
získať na telefónnom čísle 034/651 5593
alebo 0908/724 951.
NS

Kurz zdravotnej výchovy
Poskytovanie prvej pomoci je povinnosťou každého človeka a každý by mal ovládať jej základné prvky. Preto i Centrum
voľného času detí a mládeže Stonožka
v Senici v spolupráci s odborom školstva,
mládeže a telesnej kultúry Okresného
úradu a SČK v Senici uskutočnili základný
kurz zdravotnej výchovy pre žiakov 3. ročníkov senických základných škôl. Kurzu,
ktorý bol v októbri a v novembri v CVČ, sa
zúčastnilo 268 účastníkov. Počas kurzu sa
žiaci oboznámili so všeobecnými zásadami
ochrany zdravia a so základmi poskytovania prvej pomoci. Poďakovanie patrí riaditeľstvám všetkých štyroch základných škôl
za pochopenie a ústretovosť, ktorou
pomohli pri realizácii kurzov. Slová vďaky
adresujeme tiež SČK v Senici a najmä školiteľke pani Matulovej za vzornú spoluprácu.
Oľga Kučková, zástup. riaditeľa CVČ

Imatrikulácia už aj na ZŠ
Myslíte si, že imatrikulácia je záležitosťou výhradne stredných škôl? Tak to sa
teda mýlite! V posledný novembrový pracovný deň ožila 4. základná škola v Senici
peknými pesničkami, tancami a literárnymi pásmami, ktoré otvorili slávnostné prijatie detí – prváčikov - do školskej družiny.
Tejto imatrikulácie sa zúčastnilo aj celé
vedenie našej školy.
Riaditeľ školy Mgr. Branislav Grimm sa
deťom prihovoril, poprial im pekné zážitky
v školskej družine a veľa - veľa nových kamarátov. Na tomto stretnutí boli aj pani učiteľky
z II. stupňa, ktoré sa prišli pozrieť, aké šikovné detičky im vyrastajú na prvom stupni.
Naši malí prváčikovia ukázali, čo všetko
sa za tri mesiace dokázali v družine naučiť.
Z imatrikulácie si odnášali malé darčeky,
pekné spomienky a hlavne oficiálne titul
„družinár", ktorý od tejto chvíle môžu
oprávnene užívať.
„Túlavať sa po uliciach nie je žiadna zábava,
čo však iné mi zostáva, keď mamička zarába.
Hej, hej družina, dobrý život začína,
hej, hej družina, dobrý život začína."
(Táto družinárska hymna IV. ZŠ sa denne
ozýva v škole)
Iveta Potočárová
ved. vychovávateľka ŠKD 4. ZŠ Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici v Senici - DECEMBER
autor:
1. Rowlingová, J.
2. Vasilková, T.
3. Aroldová, M.
4. Dvořák, P.
5. Stoker, B.
6. Brezina, T.
7. Coelho, P.
8. Nosov, N.
9. Ferrero, B.
10. Brezina, T.
11. Kol.
12. Keanc, J.B.

názov:
Hary Potter 5.
Siete z pavučín
Veľa rozruchu okolo Samiry
Stopy dávnej minulosti 2.
Dracula
Strach na rozvrhu
Jedenásť minút
Nevedkove dobrodružstvá
Živá voda pro duši
Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy
Rozprávková záhrada
Írske vianočné príbehy

vydavateľ:
Ikar
Ikar
Arkus
RAK
Európa
Arkus
Sofa
Sofa
Portál
Arkus
LB-Story
Slovenský spisovateľ

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza i internetové kníhkupectvo Arkusu.
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PRO ELITE CUP 2004

Plavci opäť bodovali

V dňoch 31. januára - 1. februára
2004 sa uskutoční v športovej hale
v Senici 1. ročník medzinárodného turnaja vo futsale PRO ELITE CUP 2004. Na
tomto kvalitne obsadenom turnaji sa
zúčastnia tieto kluby z Čiech a Slovenska:
CC Jistebník Ostrava, Pramen Havlíčkův
Brod, Jerevan Slavičín, Benago Praha, 1.
FSC Nafta GAS Malacky, TSF PD Senica,
Vix Žilina a výber senickej ligy, ktorý
bude hrať pod názvom FsC Resolve sport
Senica.
Týmto chceme všetkých fanúšikov futsalu srdečne pozvať na prvý ročník turnaja PRO ELITE CUP 2004.

V dňoch 5. - 7. decembra sa v Leviciach
konali Majstrovstvá Slovenska mladších
žiakov v plávaní. Zúčastnilo sa ich päť
plavkýň z plaveckého klubu Záhorák
Senica: Dominika Vacová, Kristýna
Palkovičová, Janka Svrčková, Katka
Velická, Stanislava Mihalková (na foto).
Opäť zabojovali a získali 9 medailí. Osem
za individuálne disciplíny, jednu za štafetu.
Kristýna Palkovičová (ročník nar. 1991)
- 3. m. 400 m voľný sp. (5:03,22)
- 1. m. 200 m prsia (2:46,55)
- 1. m. 400 m poloh. pretek (5:28,56)
- 3. m. 200 m znak (2:42,01)
- 11. m. 50 m voľný sp. (31,07)
- 1. m. 100 m prsia (1:20,24)
- 1. m. 200 m poloh. pretek (2:35,74)
- 6. m. 200 m voľný sp. (2:27,16)

Chodníkom
Viktora Beniaka
Tešíme sa z toho, že turistický
pochod, ktorý sme založili na počesť
Viktora Beniaka - jedného zo zakladateľov organizovanej turistiky v senickom
regióne - sa stáva tradíciou. Termín
pochodu je vždy v najbližšiu sobotu
k dátumu výročia jeho narodenín a trasa
- jeho obľúbený chodník na Branč. Je to
prvý pomenovaný chodník v našom regióne, turisticky značený a zavedený do
turistických máp.
Turisti si postupne zvykali na nový
názov pochodu v turistickom kalendári.
Trasu označkovali naši kvalifikovaní značkári oficiálnymi turistickými značkami.
Na hrade sa nás stretlo veľa. I keď hrad
zahalila jesenná hmla, turistická a priateľská nálada tu bola ako inokedy.
Predovšetkým hodonínskych turistov
zaujalo moje rozprávanie o histórii hradu
Branč, o archeologických zaujímavostiach Starého hradu i malokarpatských
hradoch z 13. storočia, ktoré tu vznikli na
historickej obchodnej ceste Via Bohemica. Pre všetkých, ktorí úspešne vystúpili na Branč, bolo pripravené občerstvenie i pamätné listy s pečiatkou hradu.
Prvé ročníky boli skromnejšie, no v 5.
ročníku nás prekvapila i potešila účasť
128 turistov, ktorí si prišli uctiť pamiatku
Viktora
Beniaka.
Účastníci
boli
z Brezovej pod Bradlom, Bratislavy,
Hodonína, Jablonice, Myjavy, Sobotišťa,
Senice a Trnavy.
Tí, ktorí nemali čas absolvovať
pochod v novembri, môžu si vychádzku
na Branč urobiť hocikedy v peknom
počasí. Z mestského parku vedie červená turistická značka do Kunova, tu sa
prestúpi na žltú na Majer. A od Majera
dovedie modrá turistická značka turistov
až na Branč.
Kam ísť na turistiku v posledných
dňoch tohto roka? Klub slovenských
turistov Senica poriada 26. decembra
Vianočný výstup na Záruby, najvyšší vrch
Malých Karpát.
PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST Senica
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Dominika Vacová (ročník nar. 1991)
- 5. m. 100 m motýlik (1:21,09)
- 5. m. 200 prsia (3:02,69)
- 8. m. 100 m poloh. pretek (1:18,95)
- 6. m. 400 m poloh. pretek (6:01,81)
- 4. m. 200 m znak (2:42,07)
- 15. m. 50 m voľný sp. (31,86)
- 7. m. 100 m prsia (1:25,73)
- 9. m. 200 m poloh. pretek (2:51,65)
- 6. m. 100 znak (1:16,12)
Jana Svrčková
- 3. m. 200 m prsia (2:51,46)
- 15. m. 100 m poloh. pretek (1:17,13)
- 9. m. 400 m poloh. pretek (5:54,76)
- 18. m. 200 m znak (2:50,55)
- 2. m. 100 m prsia (1:19,84)
- 7. m. 200 m poloh. pretek (2:44,58)
- 19. m. 100 m znak (1:22,42)

Stanislava Mihalková
- 6. m. 100 m motýlik (1:16,36)
- 10. m. 100 m poloh. pretek (1:15,21)
- 20. m. 100 m voľný sp. (1:08,36)
- 16. m. 50 m voľný sp. (31,17)
- 8. m. 100 prsia (1:23,75)
- 10. m. 200 m poloh. pretek (2:45,76)
- 9. m. 100 m znak (1:16,52)
Katarína Velická
- 11. m. 100 m motýlik (1:20,18)
- 8. m. 200 m prsia (3:01,07)
- 18. m. 100 m voľný sp. (1:08,25)
- 10. m. 50 m voľný sp. (30,39)
- 4. m. 100 m prsia (1:21,78)
- 18. m. 100 m znak (1:20,94)
Silvia Orságová

NEZABUDNITE
na Silvestrovský beh
Blížiaci sa posledný deň roka je
v Senici spojený so Silvestrovským
behom. Jeho XVIII. ročník bude tradične
v parku pri Múzeu L. Novomeského a
bude odštartovaný o 10. hod. symbolickým jedným kolom – Behom Seničanov
pre zdravie.
Silvestrovský beh organizuje Mesto
Senica, komisia pre mládež a šport pri
MsZ v spolupráci s Centrom voľného času
Stonožka a OZTK Senica. Prezentácia
pretekárov je v stredu 31. decembra 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
možné spojiť dve kategórie. Víťazi kategórií ženy, muži, veteráni budú odmenení
finančne, víťazi v ostatných kategóriách
dostanú vecné ceny.
Silvestrovský beh je zaradený medzi
podujatia organizované pod heslom Športom proti drogám. Komisia pre mládež
a šport sa rozhodla udeliť vecnú cenu pre
školu s najväčším počtom zúčastnených
bežcov.
E. M.

Skončila základná časť
súťaže volejbalistiek
V sobotu 13. decembra odohrali volejbalistky VC OMS SH Senica svoj posledný
zápas základnej časti na domácej pôde
proti Forplastu Slávia UK Bratislava.
V zápase vyhrali 3:1 na sety. V tomto
zápase sa po prvýkrát predstavila v senickom drese aj nová hráčka, ktorá hráva na
poste libera - Jana Bujdošová z Dolného
Kubína. Senické dievčatá v tabuľke skončili na treťom mieste za prvou Sláviou UK
Bratislava a druhou ŠK Seta Tehelne Žilina
ŽU. Naše volejbalistky odohrajú hneď
prvý januárový víkend v novom roku (3.
a 4. 1. 2004) finále Slovenského pohára,
ktoré sa bude hrať za účasti štyroch družstiev vo Vrábľoch.
Ďalší program v nadstavbovej časti
extraligy:
10. 1. 2004 o 17. h.
Senica - Žiar nad Hronom
18. 1. 2004 o 18. h. Pezinok – Senica
24. 1. 2004 o 17. h. Senica - Slávia UK
30. 1. 2004 o 17. h. Senica - Doprastav
31. 1. 2004 o 18. h. Žilina - Senica
7. 2. 2004 o 18. h.
Žiar nad Hronom - Senica
14. 2. 2004 o 17. h. Senica - Pezinok
21. 2. 2004 o 17. h. Slávia UK - Senica
28. 2. 2004 o 17. h. Senica - Žilina
6. 3. 2004 o 18. h. Doprastav - Senica
Ivan Tobiáš

Spoločenská kronika

Podujatia v Dome kultúry Senica
❉ 16. januára: 4. PLES MESTA SENICA
❉ 24. januára: PLES POĽOVNÍKOV
❉ 30. januára: VENČEK - Spoločenská zábava pri príležitosti ukončenia 25. kurzu spoločenského tanca

Uzavreté manželstvá
Eduard Nosek a Jana Gašková
Ing. Martin Hládek a Ing. Lenka Straková
Zlatko Fratrič a Kristína Púpalová
Tomáš Radocha a Soňa Čechová
Mário Rapák a Mgr. Lenka Šebestová
Branislav Slezák a Dana Vicianová

Narodili sa
Kristián Kampoš, Čáčov 233
Viktória Slobodová, Štefánikova 720
Andrej Szabo, Štúrova 136
Simon Mach, Hollého 741
Ema Soboličová, Gen. L. Svobodu 1361
Petra Stehlíčková, Štefánikova 725
Radka Žáková, S. Jurkoviča 1208
Kristián Paveska, Komenského 958
Romana Skalová, Gen. L. Svobodu 1361

2. 11. 2003
6. 11. 2003
7. 11. 2003
13. 11. 2003
18. 11. 2003
18. 11. 2003
20. 11. 2003
21. 11. 2003
1. 12. 2003

Opustili nás
Emília Mihalovičová, L. Novomeského 1349
vo veku 67 rokov
Mária Freitagová, Komenského 982
vo veku 59 rokov
Pavel Becker, Štefánikova 1377
vo veku 77 rokov
Anna Hanusová, Železničná 396
vo veku 83 rokov
Mária Mikušová, Štefánikova 1377
vo veku 85 rokov
Jana Prokopová, Hollého 745
vo veku 70 rokov
Jozef Miča, Čáčov 39
vo veku 74 rokov
Jaroslav Štefanec, Komenského 975
vo veku 54 rokov
Jozef Čech, Štefánikova 1377
vo veku 76 rokov
Ján Kadlečík, Štefánikova 1377
vo veku 87 rokov
Emília Toráčová, Čáčov 71
vo veku 57 rokov

3. 11. 2003
6. 11. 2003
9. 11. 2003
12. 11. 2003
12. 11. 2003
15. 11. 2003
18. 11. 2003
21. 11. 2003
22. 11. 2003
24. 11. 2003
24. 11. 2003

Tvorivá dielňa
Fenomén drogových závislostí patrí k závažným celospoločenským problémom. Závažnosť problémov súvisiacich s užívaním a zneužívaním návykových latok, rozširovanie a rozvoj
nových foriem tzv. nelátkových závislostí či návykového správania, to všetko zacieľuje našu pozornosť na rozvinutie komplexného prístupu k riešeniu problémov, pri ktorom má nesporne význam prevencia.
24. novembra, vďaka podpore Protidrogového fondu, zorganizovalo Záhorské osvetové stredisko Senica v priestoroch
Múzea Ladislava Novomeského druhú časť projektu Drogy verzus zdravý životný štýl. Projekt bol adresovaný pracovníkom
miestnych kultúrnych a osvetových stredísk, pracovníkom knižníc, centier voľného času a tým, ktorí sa problematikou závislostí zaoberajú vo voľnočasových aktivitách. Cieľom projektu
bolo skvalitniť odbornú prípravu pracovníkov miestnej kultúry,
aby sa kultúrnoosvetové zariadenia svojimi špecifickými podmienkami a možnosťami aktívnejšie podieľali na plnení úloh
primárnej prevencie drogových závislostí. Projekt lektorovali
Mgr. Ingrid Hupková, PhDr., poradenský psychológ a Mgr.
Barbora Kuchárová, klinický psychológ, ktoré pri profilácii
podujatia využívali osvedčenú formu učenia – aktívne sociálne
učenia a skupinovú formu práce s uplatňovaním prvkov zážitkovej pedagogiky.
Projekt sa stretol so záujmom osvetových pracovníkov.
V budúcom roku ZOS Senica chce pokračovať supervíznymi
stretnutiami účastníkov tvorivej dielne.
Mária Hladká

❉
-

Pravidelná činnosť:
nácvik krúžkov
Mažoretky Ladies
Klub spoločenského tanca Synkopa
Tanečný súbor Sonny
Spevácky súbor Cantilena
Klub priateľov heligónky
Dychová hudba Seničanka

❉
-

Kurzová činnosť
angličtina, nemčina, francúzština
podvojné účtovníctvo
strihy a šitie

Ruch v Záhorskej knižnici
Okrem mnohých čitateľov v týchto dňoch navštevujú Záhorskú
knižnicu aj skupinky žiakov so svojimi pedagógmi. Ich kroky smerujú
do detského oddelenia, kde je umiestnená výstavka Poznaj svoje
mesto! Jej autorom je učiteľ pán Vladimír Jamárik. Žiakom sa usiluje
priblížiť obdobie Tureckého vpádu na Záhorie v roku 1663. Tým, že
je doplnená mnohými obrázkami a mapami, je názorná a má veľkú
vypovedaciu hodnotu. Pán Jamárik sa s mnohými deťmi pri výstavke
i stretol a oživil ju ďalšími informáciami a zaujímavosťami.
Práca s detským čitateľom patrí k tým najzaujímavejším prácam
v knižniciach. Jej cieľom je deti nielen zaujať, pobaviť a poinformovať, ale i vychovať z nich budúcich čitateľov, ľudí, ktorí majú radi
pekné slovo a toto vedia poskytnúť i druhým. Koľko detí do 15 rokov
vlastne navštevuje Záhorskú knižnicu? V školskom roku 2003/2004
to bolo z I. ZŠ 205 čitateľov, z II.ZŠ 199, z III. 230, zo IV.
188,Gymnázia 48, z MŠ 37, zo ŠZŠI 23 a z obcí z blízkeho okolia
spolu 69. Prieskum nám potvrdil, že dievčatá čítajú viac ako chlapci
(v priemere o 10 percent), že zo školopovinnej mládeže v Senici knižnicu navštevuje pravidelne takmer 40 percent žiakov a jediné, čo
deťom v knižnici chýba, je neustály nedostatok nových kníh.
KS

Výpožičné hodiny v knižnici
Počas vianočných a novoročných sviatkov sú výpožičné hodiny
v Záhorskej knižnici v Senici upravené nasledovne:
22. decembra
8.00 – 18.00
23. decembra
8.00 – 16.00
od 24. do 28. decembra
zatvorené
29. decembra
8.00 – 16.00
30. decembra
8.00 – 16.00
od 31. 12. 2003 do 4. 1. 2004 zatvorené
5. januára
8.00 – 18.00
6. januára
zatvorené

Vladimír Třeška: Pri strome I.
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na JANUÁR 2004
Začiatky filmových predstavení o 18,30 hod.
✓ Piatok 2. januára
PÁN VEĽRÝB
Dojímavý príbeh o priateľstve 10-ročného dievčatka a stáda veľrýb
mnohí považujú za najväčšie filmové prekvapenie roka.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 3. januára
MULHOLLAND DRIVE
David Lynch nás pozýva do sveta, kde sa sny menia na nočné
mory a nádeje na prach... Produkcia: USA/Francúzsko
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., člen FK 35 Sk, 146 min., ASFK
✓ Nedeľa 4. januára
POSLEDNÉ TANGO V PARÍŽI
Marlon Brando a Maria Schneiderová si vyskúšajú medze slušnosti. Tajomné a tajné vrhnutie sa do divokého parížskeho sexuálneho dobrodružstva bez mien a minulosti. Produkcia: Taliansko
/Francúzsko
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., člen FK 35 Sk, 129 min., ASFK
✓ Utorok 6. a streda 7. januára
FANFÁN TULIPÁN
Vtip, odvaha, šarm - bláznivý miláčik Šťasteny a krásnych žien sa
vracia.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 97 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 9. januára
LETUŠKA 1. TRIEDY
Nevzdávaj sa, kým nedosiahneš vrchol! Romantická komédia
o ambicióznej blondínke ...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 87 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 10. a nedeľa 11. januára
BLÁZNIVÁ ŠKÔLKA
Eddie Murphy vychovávateľom proti svojej vôli. Charlie a Phil sa
natoľko oddali svojej práci, že temer zabudli na svoje rodičovské
povinnosti. Keď ich však z práce prepustia, uvedomia si, že si už
nebudú môcť dovoliť zverovať svoje deti do opatery v exkluzívnej
Chapman Academy. Produkcia: USA
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 92 min., ITAFILM
✓ Utorok 13. a streda14. januára
SAMURAJ
Odvážny, provokujúci, slobodný...Taký je slepý samuraj Zatoichi.
Takeshi Kitano - jeden z najznámejších japonských majstrov bojového umenia a zároveň filmových tvorcov na svete-zabil svoj sen.
Zabil ho tým, že ho uskutočnil.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 116 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 17. a nedeľa 18. januára
TAJOMNÁ RIEKA
Jimmy, Dave a Sean trávili dni hraním baseballu. Nič sa tu nedialo.
Až kým Dave nezmenil ich život. O dvadsaťpäť rokov neskôr sa
všetci traja opäť stretávajú.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 110 min., PREMIÉRA
✓ Utorok 20. a streda 21. januára
LÁSKOU BUCHNUTÁ
Pravidlo č. 1 - Zabudni na pravidlá! Romantická komédia o milostných peripetiách krásnej Halley, ktorú vo filme stvárnila americká
popová hviezda Mandy Moore.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 23. januára
CESTA DO FANTÁZIE
Hrdinkou príbehu je 10 ročné dievčatko, ktoré nemá nadprirodzené schopnosti, ani nevlastní laserovú zbraň. Je dôverčivá, ale aj
odvážna a rada poznáva svet. Otec, ktorý sedí za volantom, odbočí do nesprávnej ulice.
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP 12 r., 116 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 24. a nedeľa 25. januára
LÁSKA NEBESKÁ
Nová romantická komédia nás zavedie do súčasného predvianočného Londýna, kde sa odohráva príbeh, skladajúci sa z mnohých

nádherných milostných historiek.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., PREMIÉRA
✓ Utorok 27. a streda 28. januára
DVAJA PÁTRAČI 3D
Jediný 3D film, ktorý môžeš zažiť i v našom kine. Každý divák dostane svoje vlastné špeciálne 3D okuliare, ktoré si po skončení filmu
odnesie domov. Český dabing. Vo veľmi úspešnom pokračovaní
Dvoch pátračov 3D sú tajní agenti súrodenci Carmen a Juni späť
a čaká ich dosiaľ najnebezpečnejšia a najšialenejšia misia.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 84 min., PREMIÉRA
✓ Piatok 30. januára
ĎALEKO DO NEBA
Čo urobíš, keď si tvoj muž nájde milenca? Cathy je dokonalou manželkou i matkou a žije dokonalým životom 50 rokov – má zdravé
deti, úspešného manžela, spoločensky významné postavenie.
Jedného dňa však prichytí Franka s cudzím chlapom a jej krehký
svet sa zrazu začne rúcať.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 107 min., PREMIÉRA
+ PREDFILM
TAK DÁVNO SOM TI NENAPÍSALA
Veľmi úspešné tanečné predstavenie banskobystrického profesionálneho tanečného divadla Štúdio tanca Banská Bystrica.
Produkcia: Slovensko, 21 min., PREMIÉRA
✓ Sobota 31. januára
ZOSTANE TO MEDZI NAMI
Žije s dvoma mužmi. Ktorý z nich ju pripraví o rozum? Dokáže
konečne vysloviť „MILUJEM ŤA?" Príbeh troch ľudí, ktorí nevedia žiť
vo dvojici, no nemajú odvahu žiť sami.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r. , 92 min., PREMIÉRA
PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.
✓ Pondelok 12. januára
IDIOTI
Príbeh skupiny priateľov, hrajúcich sa na duševne chorých. V spoločnej vile objavujú skryté zákutia idiotizmu. Svojím správaním vystavujú
ľudí prekvapivým konfrontáciám. Film natočený podľa Dogmy 95
v réžii Lars von Triera. Produkcia: Dánsko/Francúzsko
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 117 min., ASFK
✓ Pondelok 26. januára
BRAZIL
Spoločnosť ako krutý mechanizmus riadiaci a kontrolujúci človeka.
Človek ako bezvýznamná nahraditeľná súčiastka. Nadmerné prejavy citu sú zakázané. „Kafkárna" v podaní Terryho Gilliama.
Produkcia: USA
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 131 min., ASFK

Poradňa pre verejnosť
Občania môžu služby Poradne pre verejnosť využiť opäť 27.
januára. Odborníci sú im pripravení pomôcť v právnej, sociálnej,
psychologickej a všeobecnej osobnostnej problematike. Navštíviť
ich môžete v zasadačke MsÚ na prízemí od 13. do 18. hod.

Kedy do plavárne
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú, že počas vianočných
sviatkov budú
KRYTÝ BAZÉN, SAUNA, SOLÁRIUM, FITNESS ZATVORENÉ
24.12.2003 (STREDA), 25.12.2003 (ŠTVRTOK)
31.12.2003 (STREDA), 1.1.2004 (ŠTVRTOK)
V ostatné dni budú jednotlivé prevádzky plavárne otvorené podľa
doterajších otváracích hodín.

Odstávka plavárne
Z dôvodu vykonávanie pravidelných opráv a úprav bude plaváreň
(krytý bazén) ZATVORENÁ od 12.1. do 30.1. (vrátane)
Ostatné prevádzky (sauna, solárium, fitness) budú otvorené.
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