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V piatok 16. januára bolo naše mesto dejiskom otvorenia
Roku Ladislava Novomeského. Podrobnejšie o podujatí
čítajte na str. 8-9.
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Záhorie sa prezentovalo na veľtrhu  Slovakiatour
Ocenená expozícia ZOZO

Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) po
roku opäť využilo príležitosť na prezentáciu možností
turizmu  v tomto regióne  na  10. medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2004, ktorý sa uskutoč-
nil v dňoch 15. – 18. januára vo výstavnom a kongresovom
centre Incheba v Bratislave. Prezentácia šiestich záhorských
mikroregiónov pod spoločnou hlavičkou ZOZO bola veľmi
úspešná. V súťaži  o najkreatívnejšiu a najkomunikatívnej-
šiu expozíciu v kategórii expozícií regiónov, miest a obcí
získal stánok ZOZO 2. miesto za Bratislavou a pred
Trenčianskym samosprávnym krajom. 

Ocenenie potvrdilo, že realizačný tím expozície ZOZO sa
rozhodol správne, keď vsadil na prezentáciu šiestich mikrore-
giónov Záhoria. Pod garanciou miest  Senica,  Šaštín-Stráže,
Holíč, Gbely, Malacky a Stupava  vzniklo pod jednou stre-
chou  šesť expozícií, tvoriacich mozaiku Záhoria v stánku
s rozlohou 100 m2. V každej z nich boli rôznymi príťažlivými
spôsobmi predstavené najväčšie atraktivity daného územia.
V rámci expozície sa prezentovalo aj mesto Senica, ktoré vsa-
dilo na Kunovskú priehradu a boli vyzdvihnuté na jeho okolí
turisticky zaujímavé   a atraktívne miesta.

Expozícia stánku ZOZO, ktorý rozlohou patril k najväč-
ším, bola pestrá, bohatá na podnety a organizátori zazname-
návali  neutíchajúci záujem o expozíciu, ktorá bola vyhľadá-
vaným priestorom na získanie informácií. 

(pokračovanie na str. 3)

Zápis do 1. ročníkov Z�
Čas beží a ešte nedávno dieťa,

ktoré sa učilo robiť prvé krôčky
a vyslovovať prvé slová je už „veľká-
čom" v škôlke a od septembra má
byť prvákom. Čo má urobiť rodič?

Predovšetkým musí prísť 11. feb-
ruára  v čase od 14. do 18. hod. do
základnej školy, ktorú má dieťa od
septembra navštevovať. Senické
základné školy sa dohodli na spo-
ločnom termíne zápisu žiakov do
prvého ročníka. 

Ktoré deti musia prísť na zápis?
Keďže povinná školská dochádzka
je od šiestich rokov, sú to deti naro-
dené od 1. septembra 1997 do 31.
augusta 1998. Na zápis však musia
prísť i deti, ktoré v školskom roku
2003-2004 mali povolený odklad
školskej dochádzky, ale i tie deti,
ktorých rodičia o odklad školskej
dochádzky chcú požiadať. 

Zápis do prvej triedy je nespor-
ne v živote detí a ich rodičov veľkou
udalosťou. Niet sa však čoho obá-
vať. Kým sa učitelia venujú pohovo-
ru s dieťaťom, pri ktorom pozorujú
jeho telesný a duševný rozvoj, rodi-
čia poskytnú druhému učiteľovi
základné osobné údaje o dieťati,
preto treba mať so sebou rodný list
dieťaťa, a podľa vlastného uváženia
poskytnú ďalšie údaje, ktoré môžu
napomôcť k vytvoreniu správneho
postoja školy k svojmu budúcemu
žiakovi. Rodičia tiež dostanú od
zapisujúceho učiteľa informácie
o organizácii vyučovania v škole,
o školských potrebách žiaka
a o tom, ako má postupovať pri žia-
dosti o odklade povinnej školskej
dochádzky.

Mgr. D. Procházková
zást. riad. IV. ZŠ Senica

Novoročný príhovor 
primátora mesta
Na�tartovať 
rozvojové programy

Vianočné dni doznievajú
v našich mysliach a pocitoch.
Mali sme možnosť trošku sa
zastaviť v uponáhľanom kolobe-
hu dní a nájsť si čas na svoju rodi-
nu, priateľov a známych.
Vianočnú atmosféru nahrádza
atmosféra začiatku nového kalen-
dárneho roku 2004. Je to ten
správny okamih, kedy možno
bilancovať, ale i prijímať nové
predsavzatia. Z činov a skutkov
minulosti čerpáme idey pre život
v prítomnosti a v budúcnosti. 

Naše mesto, v ktorom spoloč-
ne žijeme, zažíva obdobie rôz-
nych reforiem a zmien v spoloč-
nosti. Ale stále sme to tí istí obča-
nia a záleží len na nás samot-
ných, čo dobré vymyslíme a zrea-
lizujeme.

Mesto prevzalo Polikliniku,
rozostavanú stavbu nemocnice.
Máme ambíciu vybudovať
modernú Polikliniku a zabezpečiť
podmienky pre kvalitnú zdravot-
nícku starostlivosť. Je na to treba
čas, peniaze, schopných ľudí
a odvahu. Verím, že spoločne sa
nám podarí zrealizovať celý
zámer. Prevzali sme škôlky, školy,
čaká nás nový model financova-
nia, kde štát opäť presunul zod-
povednosť na mesto. Teda zod-
povednosť za výchovu detí
a podmienky, v ktorých sa budú
učiť je v našich rukách. Prevzali
sme kompetencie v oblastiach
sociálnej starostlivosti, stavebnej
agendy, životného prostredia,
dopravy, výstavby atď. Mestskej
polícii pribudli tiež kompetencie
a bohužiaľ i práce a ďalšie načre-
tie do mestského rozpočtu. 

Dobré rozhodnutia poslancov
sa odzrkadlili v rôznych oblas-
tiach života mesta. Najdôležitejší
výsledok vidieť v znižovaní neza-
mestnanosti. V meste i na celom
Záhorí sa  v blízkej dostupnosti
vytvárajú stále nové pracovné prí-
ležitosti. Ako sme predpokladali,
Delphi je vzorom napredovania
pre ďalších väčších či menších
investorov. 

(pokračovanie na str. 3)

Keď pieseň vytvára priateľstvá ...
V apríli 1998 prvýkrát zavítal komorný zbor Zvony zo

Selenče do Senice na festival zborového spevu na pozvanie
nášho zmiešaného speváckeho zboru Cantilena. V ďalších
rokoch sa opakovali vystúpenia v Senici, ale i v Selenči. Cez
piesne a spoločné vystúpenia zborov  sa nadviazali kontakty
predstaviteľov samospráv okresu Bač a mesta Senica, ktoré
vyústili do podpísania Dohody o partnerstve a spolupráci
medzi obcou Bač a mestom Senica. Dohoda o partnerstve
bola podpísaná 15. januára  v obradnej miestnosti mestského
úradu za prítomnosti Tomislava Bogunoviča, predsedu okresu
Bač a Miroslava Kopečného, veľvyslanca  Srbska a Čiernej
hory na Slovensku. (pokračovanie na str. 3)
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a zastupiteľstva 
1. riadne zasadanie Mestskej rady v

Senici sa uskutočnilo 29. januára.
Mestská rada prerokovala: 
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia k 29.1.2004
- návrh na zriadenie Spoločného školského

úradu v Senici, informáciu o zabezpečení
financovania škôl a predškolských zaria-
dení na rok 2004. Od 1. januára 2004
vznikajú nové Krajské školské úrady
v krajských mestách, ale zároveň sa
umožňuje obci, ktorá je sídlom
Spoločného obecného úradu zriadiť
Spoločný školský úrad na zabezpečenie
činností a úloh v oblasti školstva, mládeže
a telesnej kultúry. Takáto možnosť sa
ponúka 29 obciam okresu Senica, ktoré
sa na základe dobrovoľnosti a vzájomnej
výhodnosti rozhodnú, či pristúpia k takej-
to dohode a vytvoria v Senici Spoločný
školský úrad. V 29 obciach nášho okresu
navštevuje základné školy 6 538 žiakov. 

- správu o činnosti Mestskej polície za rok
2003

- návrh na doplnenie VZN č. 32 –
Trhového poriadku Mestského domu kul-
túry, ktorým sa navrhuje v roku 2004
usporiadať v Mestskom dome kultúry
trhy v nasledovných termínoch: 
- 25. – 26.3. – Veľkonočné trhy
- 15. – 16.11. – Predvianočné trhy 
- 18. – 19.12. – Vianočné trhy

Okrem toho bude mestskému zastupi-
teľstvu predložený aj návrh na konanie tra-
dičných mestských jarmokov v termínoch:
25. a 26. júna, 15. a 16. októbra                  
- návrh na doplnenie VZN č. 23 – o roz-

počtových pravidlách
- správu o činnosti MsHZ pri MsZ v Senici

a DPZ v Senici za rok 2003
- správa o činnosti hlavného kontrolóra za

IV. štvrťrok 2003
- rôzne

Na 30. januára 2004 zvolal primátor
mesta zhromaždenie starostov 22 obcí,
pre ktoré mesto Senica vykonáva od 1.
januára 2003 úlohy štátnej správy na
úseku územného plánovania a stavebné-
ho poriadku. Na zhromaždení starostov
primátor mesta a starostovia obcí zhodno-
tia prvý rok existencie tohto Spoločného
obecného úradu, vyhodnotia čerpanie
rozpočtu za rok 2003 a navrhnú východis-
ko pre tvorbu rozpočtu na rok 2004.
Spoločný obecný úrad má 6 pracovníkov.  

V súvislosti s ďalšou zmenou  v štátnej
správe na úseku financovanie štátnej pod-
pory pri zveľaďovaní a rozširovaní bytové-
ho fondu pomocou Štátneho fondu roz-
voja bývania bude táto kompetencia pre-
nesená na obce a žiadatelia o podporu
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania budú predkladať písomné žiados-
ti prostredníctvom obce, ktorá je sídlom
okresu. Obec overí úplnosť žiadosti
a postúpi ju na Štátny fond rozvoja býva-
nia na rozhodnutie. Presný termín začatia
činnosti tohto pracoviska na Mestskom
úrade v Senici bude upresnený v čo naj-

kratšom čase.
V spleti zmien a konštituovania nových

úradov sa budeme snažiť našim spoluob-
čanom vychádzať v ústrety a poskytovať
informácie o zmenách v kompetenciách
a úradoch.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ  
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Splátkový kalendár 
daní a poplatkov

Upozorňujeme občanov, že začiat-
kom roka sú povinní zaplatiť dane, resp.
miestne poplatky a to daň z nehnuteľ-
ností, poplatok za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie komunálneho odpadu a po-
platok za psa.

Koncom mesiaca február alebo začiat-
kom marca 2004 obdržia občania platob-
né výmery na zaplatenie  dane z nehnuteľ-
ností a poplatok za  komunálny odpad. Ak
u dane z nehnuteľností vyrubená daň
fyzickej  osobe  nepresiahne sumu  500 Sk
a právnickej osobe 5.000 Sk, je splatná
naraz v celej výške, najneskôr do 31.
marca 2004. Ak daň prekračuje túto  hra-
nicu, je možné ju  zaplatiť v splátkach, pri-
čom termíny splatnosti sú: prvá k 31.
marcu, druhá k 30. júnu, tretia k 30. sep-
tembru a štvrtá k 30. novembru podľa
splátok  uvedených v platobnom výmere.
Ak u poplatku za odpad je celkový  popla-
tok do  1 000 Sk,  je splatný  jednorazovo,
najneskôr do 31. marca 2004. Ak poplatok
presiahne sumu 1 000 Sk, je možné ho
zaplatiť v štyroch splátkach a to k: 31.
marcu,  31. máju,  31. júlu a 30. septem-
bru. Poplatok za psa je v zmysle  všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta o miest-
nych poplatkoch č.3 čl. 6 odsek 17 splatný
najneskôr do 15. februára 2004, podľa
sadzieb uvedených v odsekoch 7. a 8. uve-
deného  článku. 

Ďalej upozorňujeme, že dane a poplat-
ky je možné zaplatiť na pošte priloženou
poukážkou, bezhotovostne z účtu na
účet, v pokladni  mestského  úradu  na  prí-
zemí  alebo v banke.  Pri platbe v poklad-
ni  mesta alebo v banke  DEXIA  (bývalá
PKB)  sídliaca  v obchodnom  dome Cieľ,
sú platby oslobodené od poplatku.
Privítali by sme, keby občania využívali
najmä možnosť platieb v uvedenej banke,
aby sa predišlo dlhým radom na mestskom
úrade. 

Je potrebné si uvedomiť, že je potreb-
né zahlásiť každú zmenu  skutočnosti do
30 dní odo dňa jej vzniku na oddelení
mestského úradu, ktoré  spravuje  konkrét-
nu  daň alebo poplatok, alebo písomne na
mestský úrad. Pod zmenou sa rozumie
kúpa, predaj nehnuteľnosti, zníženie
počtu členov domácnosti, uhynutie alebo
kúpa psa a pod. Upozorňujeme najmä
nových majiteľov bytov, ktorí ich dosiaľ na
mestskom úrade nepriznali, aby tak spravi-
li do 31.1.2004. 

Ing. Milan Jurík
zástupca prednostky MsÚ 

pre veci ekonomické  

Nové okresné organizácie 
Dňa 10. decembra 2003 sa v Senici

uskutočnil snem SMER-u (tretia cesta)
okresnej organizácie Senica a Skalica, na
ktorom došlo aj k jej rozdeleniu na okres-
né organizácie Senica a Skalica. Na sneme
bola  zvolená aj nová okresná rada okres-
nej organizácie Senica v nasledovnom zlo-
žení: Peter Šedivý, JUDr. Pavel Šajánek,
Ing. Vladimír Kocourek, Ing. Peter Križan,
Ing. Milan Vlček, PaedDr. Slavomíra
Melišová, Ondrej Orth a Mgr. Peter
Sadloň.

Chaty zaradené 
do mno�stvového zberu

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svo-
jom riadnom zasadnutí dňa 11. decembra
2003 schválilo návrh zmeny Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3 o miestnych
poplatkoch, (doplnok 3a) poplatok za
zber, prepravu a zneškodňovanie komu-
nálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.

Pre rok 2004 bol schválený poplatok vo
výške 510 Sk na osobu. Výška poplatku je
jednotná  pre občanov bývajúcich v bytov-
ných domoch i pre občanov bývajúcich
v rodinných domoch. V poplatku sú zahr-
nuté náklady za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie komunálnych odpadov a drob-
ných stavebných odpadov produkovaných
v domácnostiach, v záhradkových osadách
a pri hromadných garážach. To znamená,
že každému občanovi s trvalým alebo pre-
chodným pobytom na území mesta bude
vyrubený iba jeden poplatok v už uvede-
nej 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 systé-
mu 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 rozhodujú-
ce pre správne určenie výšky poplatku
(vznik, zmena, zánik poplatkovej povin-
nosti) v lehote 30 dní odo dňa, kedy táto
skutočnosť nastala.

Úľavy resp. oslobodenie od poplatku je
v prípadoch:

a) vojakov základnej vojenskej služby sa
poplatok vyrubí vo výške alikvotnej čiastky
zotrvania v mieste trvalého alebo prechod-
ného pobytu. Pri uplatení tejto úľavy je žia-
dateľ povinný predložiť potvrdenie vojen-
skej správy.

b) pri zahraničnom pobyte trvajúcom
dlhšie ako tri mesiace (pracovné alebo štu-
dijné pobyty). Žiadateľ je povinný predlo-
žiť hodnoverný doklad (potvrdenie školy,
pracovné povolenie a pod.)

Ing. Jana Tomešová
oddelenie výstavby a ŽP MsÚ
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17.12. - Analýza  komplexného systému
stravovania formou Sodexho

18.12. - Rokovanie so súkromnými investič-
nými spoločnosťami o možnos-
tiach bytovej výstavby v meste

- Rokovanie s riaditeľom Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti v Senici
Ing. A. Procházkom o postupe
a príprave investičných zámerov BVS  

19.12. - prijatie u primátora mesta Žilina
Ing. Jána Slotu - priateľská návšteva,
výmena skúseností

22.12. - Stretnutie s projektantom a odbor-
níkmi na predprojektovú prípravu
výstavby kostola a bytovej výstavby
v Sotine

23.12. - Rokovanie s personálnym riadite-
ľom firmy Delphi o perspektívach
zamestnanosti v regióne

7.1. - Rokovanie vo VÚB Bratislava o od-
kúpení pohľadávky a podpísanie
zmluvy

8.1. - Rokovanie so zahraničnými inves-
tormi o možnostiach výstavby
v meste a využitia areálu kasární

12.1. - Klub starostov okresu Senica
13.1. - Prijatie u prezidenta SR Rudolfa

Schustera
14.1. - Rokovanie s riaditeľmi škôl, financo-

vanie škôl a organizačné záležitosti
15.1. - Otvorenie medzinárodnej výstavy

cestovného ruchu Slovakiatour
v Bratislave 

16.1.  - Ples mesta Senica
19.1. - Rokovanie s predsedom VÚC

Trnava Ing. Petrom Tomečkom
o problémoch v meste a regióne
a usporiadanie zmluvných vzťahov

20.1. - Riešenie problematiky zdravotníctva
a kontrolný deň dostavby novej
stavby Polikliniky v Sotine

Aktivity radnice

Novoročný príhovor primátora mesta
Na�tartovať 
rozvojové programy
(dokončenie zo str. 1)

Trnavský Peugot bude mať vplyv i na
náš región a ak sa podarí reštruktualizovať
areál Slovenského hodvábu na moderné
priemyselné centrum, opäť vzniknú nové
pracovné miesta. Máme rozrokované i ďal-
šie projekty a zámery so zahraničnými
investormi, ktoré nás napĺňajú optimiz-
mom. Musíme nájsť motiváciu pre ľudí,
ktorí stratili prácu pred dôchodkom a tiež
ponúknuť mladým ľuďom perspektívu,
prečo tu majú žiť a pracovať. Očakávame,
že novým zákonom prejdú do majetku
mesta kasárne a bude na nás, ako s týtmo
majetkom naložíme a naštartujeme rozvo-
jové programy. 

Jedným z najdôležitejším programom je
bytová výstavba. Otvárame cestu investo-
rom v oblasti výstavby nájomných bytov, do
osobného vlastníctva alebo výstavby rodin-
ných domov. Ekonomická dostupnosť vlast-
ného bývania bude zložitá, i keď banky po-
núkajú rôzne možnosti financovania. 

Podarilo sa nám zachovať v prevádzke

Keď pieseň vytvára 
priateľstvá ...
(dokončenie zo str. 1)

V okrese Bač žije takmer 17 000 obyva-
teľov, z ktorých je okolo 18 percent
Slovákov žijúcich hlavne v Selenči, ktorí
zachovávajú náš jazyk, tradície, kroje
a zvyky. Okres Bač sa nachádza na juhozá-
pade Vojvodiny, na ľavom brehu Dunaja
a rozprestiera sa na ploche 367 km2 a jeho
obyvatelia žijú v šiestich obciach – Bač,
Selenča, Bačko Novo Selo, Bodani, Vajska
a Plavna. 

Dohodou sa otvárajú možnosti ďalšej
spolupráce v oblasti školstva, kultúry, špor-
tu, hospodárskych a spoločenských aktivít,
ktorými sa môže nadviazať na základ polo-
žený speváckym zborom Cantilena.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Tomislav Bogunovič (vľavo) a Ľubomír
Parízek pri podpise zmluvy o partnerstve
v obradnej sieni MsÚ. 

Foto Marian Holenka 

Ocenená expozícia ZOZO
(dokončenie zo str. 1)

Oslovila návštevníkov veľtrhu, ktorí  mali
k dispozícii množstvo najrôznejších propa-
gačných materiálov o jednotlivých zariade-
niach turistického ruchu, kultúrnych poduja-
tiach v regióne apod. ZOZO sa prezento-
valo aj spoločným materiálom - novou
mapou Región Záhorie, ktorá uzrela svetlo
sveta tesne pred začiatkom veľtrhu. Záujem
o ňu  zo strany návštevníkov dokumentoval
potrebnosť takéhoto materiálu, ale tiež
iných, ktoré by globálne zmapovali Záhorie
pre turistu potrebnými informáciami.

Viera Barošková, foto autorka

plaváreň, zimný štadión, skultúrniť
Kunovskú priehradu, zrekonštruovať rekre-
ačný objekt nad plážou. Úspešne sme
začali budovať cyklotrasu. V doprave
a bezpečnosti nás čaká ešte veľa práce.
Dom kultúry, galéria, knižnica, osvetové
stredisko, tieto inštitúcie žijú naplno
a pomáhajú nám všetkým uvedomovať si aj
iné ľudské hodnoty. Teší ma pôsobnosť
našich cirkví, dobrovoľných a športových
organizácií, aktivita škôl i dôchodcov.

Vám všetkým, ktorí svojím konaním
a činmi napomáhate nášmu mestu k jeho
rozvoju patrí obdiv a uznanie.

Viem a chápem, že súčasná ekonomika
do veľa rodín prináša problémy a niekedy
i trápenie. Nie všetci si v takýchto rodinách
dokážu sami poradiť a pomôcť. Tu sa
ukáže buď sila rodiny, alebo ochota spo-
ločnosti, priateľov alebo obyčajná ľudská
spolupatričnosť pomôcť. Slováci vždy boli
národom, kde silnejší pomáhali slabším.
Verím, že to dobré, čo v našom národe pre-
chádzalo z generácie na generáciu, ostalo
i v nás. Tak, ako tolerancia, súcit, pochope-
nie, ale i odvahu popasovať sa so životom,
vstať zo zeme, narovnať sa a žiť naplno. 

Dovoľte mi, aby som vám všetkým
poprial do nového kalendárneho roka veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti, harmóniu
v srdci a vašich rodinách, pokojný a bez-
pečný život v našom meste.

RNDr. Ľubomír Parízek
primátor mesta Senica

Cena pre stánok ZOZO za 2. miesto
v kategórii expozícií regiónov, miest a obcí.

Petičná akcia
Za zachovanie súdu 

„Spustíme petičnú akciu za zachovanie
Okresného súdu (OS) v Senici, pretože si
myslíme, že  rozhodnutie vlády SR zo 14.
januára, kedy  schválila presunutie OS zo
Senice do Skalice, je v rozpore s logickými
argumentami, hovoriacimi jednoznačne
v prospech Senice. Mesto v tomto smere
vyvíja potrebné kroky, aby sa na rokovaní
parlamentu podarilo zvrátiť vládou navrho-
vaný stav, " povedal na stretnutí s novinármi
primátor Senice Ľ. Parízek. Na tlačovej
besede 29. januára odmietavé stanovisko
voči návrhu vlády podali i podpredsedníč-
ka OS v Senici Kristína Valková a podpred-
sedníčka Krajského súdu v Trnave Daniela
Šramelová. Budova je vo vlastníctve OS
Senica, má 2294 m2 úžitkovej plochy, 7
vybavených pojednávacích miestností
a ďalšie vybavené kancelárie, 8 sudcov
a Senica je prirodzeným geografickým stre-
dom území okresov Senica, Skalica
a Myjava.  Súd v Skalici sídli v prenajatých
priestoroch, má 2 pojednávacie miestnosti,
4 sudcov a Skalica je excentricky položená
k spomínaným okresom.      

Petičné hárky môžu občania podpisovať
prostredníctvom aktivistov na verejne prí-
stupných miestach. bar
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Keď �kola oslavuje
Krásnych 15 - nejeden z nás si spome-

nie na roky svojej mladosti, pochabosti,
na prvé lásky i sklamania. Na roky plné
sebarealizácie, cieľa - vedomosti i zdravej
rivality. 

A na čo si zaspomína práve IV. ZŠ pri
tomto čísle, ktorá je najmladšou zo senic-
kých škôl?

Práve v decembri oslávila svoju 15-tku
v MsKS slávnostnou akadémiou. Jej žiaci ju
nesklamali. Pripravili pre ňu nádherné
vystúpenia, či už maličkí, ale i tí väčší.
Nechýbal ani detský spevácky zbor
Hviezdička (na foto), na ktorý je právom
pyšná nielen škola, ale i senická verejnosť. 

Oslava s účasťou širokej verejnosti sa
uskutočnila v nefalšovanej slávnostnej
atmosfére a škola sa predviedla vo svojej
plnej kráse. Šikovnými a nadanými deťmi,
ktorí sa v tejto chvíli stali umelcami -  her-
cami, spevákmi, tanečníkmi. Dokázali, že
i keď je škola mladá, v jej priestoroch sa nie-
len učí a vychováva, ale napomáha svojim
žiakom sa realizovať a uskutočňovať svoje
sny. Preto ju právom školáci nazývajú „naša
škola" a svojím vystúpením a gratuláciami
škole dokázali, že i oni budú spomínať na
to, keď škola mala „15".

Všetko najlepšie!
Mgr. Dagmar Ferenčíková

IQ test vyhrali vysokí
Pri príležitosti osláv 15. výročia zalo-

ženia IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej
ulici pripravil detský parlament školy
v spolupráci s pedagogickým zborom IQ
test žiakov 5. - 9. ročníka. Súťažné 5-člen-
né družstvá tvorili blondínky, brunetky,
vysokí, malí a hokejisti.

Úlohou súťažiacich bolo pozorne sle-
dovať kultúrny program, v ktorom sa pred-
stavil spevácky zbor Hviezdička a žiaci
školského klubu detí Mudroško. Po kaž-
dom kultúrnom bloku moderátori
Mudroška s Mudroškom prekvapili súťa-
žiacich otázkou zameranou nielen na
vedomosti, ale i pozornosť. Na celú súťaž
pozorne dohliadal vo funkcii režiséra ria-
diteľ školy Mgr. Branislav Grimm. Na záver
pozornému publiku odborná porota ozná-
mila verdikt, ktorý znel nasledujúco:
Najviac sa v súťaži darilo vysokým, nasle-
dovali hokejisti, brunetky, malí a blondín-
ky. Do konca súťažiacim i publiku hrala
hudobná skupina Applause, ktorá predsta-
vila i svoj prvý CD album pod názvom
Ostrovania.

Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu 

Škola podporujúca zdravie pri IV. ZŠ

V roku jubilea 
správnym smerom

Školský rok 2003/2004 je pre Základnú
školu v Senici na Sadovej ulici rokom boha-
tým na udalosti. V októbri si škola pripo-
menula 25. výročie svojho trvania, zhod-
notila výsledky, ktoré dosiahli žiaci pod
vedením pedagógov. Tak ako všetky jubi-
leá, bolo to príjemné zastavenie sa,
nadýchnutie - ale naozaj iba kratučké, sym-
bolické. Život nečaká a škola sa rozhodla
do ďalšej histórie prekročiť odvážne
a správnym smerom. Podujala sa na nároč-
nú úlohu, ktorú bude plniť po dobu troch
rokov. Učiteľov i žiakov čaká projekt
Comenius, ktorý má spracovať tému pod
názvom Vôňa renesancie.

Comenius patrí do programu vzdeláva-
cích aktivít pod názvom Sokrates. Má na
zreteli rozvíjanie vzdelávania v cudzom
jazyku. 
Škola si vybrala dvoch partnerov zo štátov
Európskej únie:
ZŠ v Gody (Nórsko) a ZŠ Márie Capozzi
v Ríme (Taliansko).
Vyvolávacou školou je rímska škola.

Projekt je rozpracovaný na trojročné
obdobie, všetky úlohy budú prebiehať na
vyučovacích hodinách, vo voľnom čase
žiakov a na exkurziách. Zahŕňa časovo-
tematické plány viacerých predmetov:
dejepis, hudobnú výchovu, výtvarnú
výchovu, anglický a slovenský jazyk. Na
projekte sa zúčastnia žiaci 2. stupňa.

Spôsob práce bude zodpovedať najmo-
dernejším trendom. Vytvorí sa virtuálna
trieda a trieda na komunikáciu cez internet
pre učiteľov i žiakov, aby sa mohla usku-
točňovať priama spolupráca medzi skupi-
nami žiakov. Budú sa využívať fotoaparáty,
videokamera, softwérový program
Photoshop a Macromedia Tlash.

Zámerom projektu je podporovať nie-
len uvedomovanie si spoločných pút
a záujmov, hlboko zakorenených v histórii
európskej kultúry, ale tiež lepšie spoznáva-
nie súčasného života európskych krajín.
Cieľom projektu bude vyvolať záujem nie-
len o slávne majstrovské diela, ale aj o arte-
fakty a predmety denného užívania, výme-
na informácií medzi krajinami, praktické
uplatňovanie jazyka. 

Formy práce budú náročné, zaujímavé
a hravé. Žiaci (o. i.) vytvoria druh monu-
mentu, umelecké dielo, dokument, artefakt,
patriaci do renesancie. Vytvorené dielo
bude porovnané medzi tromi školami
a bude možné vytvoriť nejaké spoločné.

Výsledné produkty projektu Comenius
majú ovplyvniť nielen žiakov, ale aj ich
rodičov, umožnia získať kontakt so zúčast-
nenými krajinami, lepšie informovať o ich
kultúre a histórii.

Zvolená téma je všestranne šťastnou
voľbou. Veď pred stáročiami renesančné
umenie pomáhalo kultúrne zjednocovať
Európu. A to je myšlienka, ktorou aj dnes
žijeme. Aj dnes treba stavať do popredia
rozum človeka, obrodu, humanistické ide-
ály.

V dňoch 14. - 18. januára t. r. v priesto-

roch III. ZŠ sa uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie, ktorého sa zúčastnili učiteľky
z Nórska. Pani Katrinu Briksdal a jej kole-
gyne privítala riaditeľka Mgr. Mária
Radičová, ktorá je neúnavnou dušou tých-
to aktivít. Seminár o spoločnom projekte
viedla p. uč. Mgr. Margita Trubirohová.

Milú a vzácnu návštevu prijal aj primá-
tor Senice RNDr. Ľubomír Parízek. Neskôr
si prezreli kúpele Smrdáky a naše hlavné
mesto.

Kolegyne z Nórska odchádzali s príjem-
nými dojmami a zanechali nemenej prí-
jemné poznanie, že vzdelanie a kultúra
navždy spája Európa a jej obyvateľov.

Mgr. L. Repková

U� nám nebude zatekať 
Dňa 18. novembra 2003 sa začalo

s rekonštrukciou strechy na I. základnej
škole v Senici. Finančné prostriedky poskyt-
lo Ministerstvo školstva SR a prispelo
i Mesto Senica. Rekonštrukciu realizuje
firma Ing. M. Palkoviča - PM Stavspol.
Kolaudácia by sa mala uskutočniť koncom
januára 2004. Krytina bola položená už
pred vianočnými sviatkami. V novom roku
sa mohlo začať s maľovaním tried a sociál-
nych zariadení na 3. poschodí.
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�UDIA Z CVČ

Pani Lívia Levárska
je ďalšou z externých
pracovníkov nášho za-
riadenia, ktorú vám
chceme predstaviť.
I ona patrí k tým, ktorí
radi a nezištne odovz-
dávajú deťom svoje
skúsenosti. V jej prípa-

de najmä radosť z pohybu. 
Je vedúcou záujmového krúžku

Rekreačný aerobic pre deti, ktorého vznik
v roku 2002 sama iniciovala. Trénuje
s deťmi dvakrát do týždňa, je zodpovedná,
priamočiara a dievčatá i rodičia jej prístup,
príjemné vystupovanie a spôsob tréningu
oceňujú. V CVČ viedla i krúžok tanečnej
prípravky a kondičnej gymnastiky. 

Okrem tréningu sa v krúžku aerobicu
Lívia venuje i nácviku tanečných choreo-
grafií za účelom rôznych vystúpení pre
CVČ a pripravuje deti na senický detský
aerobic maratón. 

Líviu určite spoznáte i ako úspešnú cviči-
teľku aerobicu v mestskej športovej hale
a ako rozhodkyňu detského, stredoškolské-
ho i dospeláckeho aerobic maratónu
v Senici. Veď v rokoch 2002 a 2003 sa pre-
bojovala až do finále Senického aerobik
maratónu a získala i titul Miss aerobik 2003.

Má skúsenosti i z predvádzacieho móla
ako modelka. Tie dokázala v CVČ tiež
zúročiť - pripravila a nacvičila so súťažiaci-
mi napr. slávnostnú otváraciu choreografiu
okresného finále Miss a Boy 2002. 

Lívia Levárska je úspešnou ženou,
mamičkou, obchodnou manažérkou... Je
zdravo ctižiadostivá, praktická, má kultúrny
a spoločenský rozhľad, skrátka je príkla-
dom pre dnešnú mladú generáciu.

Preto, ak máte chuť vylepšiť si postavu,
zlepšiť kondičku a stretávať sa s dobrou
vedúcou a správnou partiou dievčat na
aerobicu v CVČ - dvere máte otvorené (tré-
ningy každý utorok a a štvrtok  od 16.30
do 17.30 hod.)

PONUKA NA FEBRUÁR

❖ 7. februára 
Lyžovačka a sánkovačka

- autobusom na Pezinskú Babu (80 Sk),
Javorinu (70 Sk) alebo Vrbovce (50 Sk) –
podľa snehových podmienok

- odchod o 8.15 od CVČ, návrat najnes-
kôr do 16. hod., treba sa osobne vopred
prihlásiť v CVČ, resp. sa informovať na
tel. č. 651 3539

❖ 7. februára
v CVČ o 18. hod.
Filozofický večer pre mládež

❖ 13. februára 
v CVČ od 17. do 21.30 hod.

- Valentínska diskopárty
- hrá D. J. Nick, v programe tanečné

a spevácke vystúpenia, srdiečkový tanec

❖ 20. februára 
telocvičňa III. ZŠ od 14.30 hod.

- Detský aerobic maratón - obvodné kolo,
cvičí sa 4 x 40 minút

- pre deti od 9 do 15 rokov, štartovné 20 Sk

❖ 25. februára
TJ Záhoran, Sokolovňa

- Majstrovstvá okresu žiakov ZŠ v stol-
nom tenise, iba pre pozvaných

❖ 27. februára
v CVČ o 18. hod.

- Literárno-hudobný večer, stretnutie mla-
dých tvorcov poézie a prózy pri svieč-
kach, čaji a peknej hudbe 

- hosť večera - mladý básnik Miroslav
Brück zo Skalice

- senickí tvorcovia ozvite sa nám do CVČ
vopred na mobil 0907/774 406. Ďaku-
jeme!

Stono�kine záujmové krú�ky
Basketbal pre stredoškolákov
- ak máte chuť dobre si zabehať, zlepšo-

vať si kondičku a zahrať si so svojimi
vrstovníkmi, informujte sa v CVČ, tré-
ningy budú bývať pravdepodobne
v stredu, v telocvični niektorej ZŠ

Výuka hry na gitaru pre začiatočníkov
(akordy, piesne...)
- v druhom polroku otvárame krúžok pre

nových záujemcov (i dospelých), výuka
1x do týždňa, vlastná gitara vítaná

Turistický krúžok
- výlety do Malých a Bielych Karpát, cyk-

loturistika, účasť na turistických zrazoch,
víkendové pobyty, varenie v prírode

- uzly, šifrovanie, morzeovka, práca s bu-
zolou a mapou...

- spanie pod širákom
Dramatický krúžok
- pre dievčatá i chlapcov od 10 rokov
- pantoníma, hlasová technika, výraz,

pohyb, dramatizácia textu, monológy,
dialógy, mimika, gestikulácia

- nácviky divadielok, nácvik divadielka
pre MŠ, dramatické hry

Krúžok šikovných rúk
- zákusky, koláče a výroba iných peče-

ných i nepečených cukroviniek
- základy varenia a stolovania, koktaily,

drinky, ovocné poháre, piknikové pose-
denie v prírode

Bábkové divadlo
- pre deti od 10 do 12 rokov
- nácvik krátkych divadielok podľa pred-

lohy i vlastného scenára pre deti MŠ
- vlastná výroba bábok rozličného druhu
Krúžok mladých redaktorov
- pre deti od 11 rokov, ktoré radi píšu

a chceli by sa podieľať na výrobe časo-
pisu CVČ Stonožka

Príďte medzi prírodovedcov
Prírodovedné oddelenie CVČ prijíma od 1.
februára ďalších záujemcov do krúžku
aranžovania, ktorý je v tomto školskom
roku novinkou a funguje každý pondelok
od 16. do 17.30 hod. Podobne platí
pozvánka aj do Prírodovedného krúžku
(streda 14. - 15.30 hod.) a Krúžku pečenia
(pondelok 14. - 15.30 hod.). Na všetkých sa
teší vedúca uvedených záujmových útva-
rov Ing. Lenka Ráčková  (0908 713 070),
u ktorej získate bližšie informácie.

Krúžok nemeckého jazyka
Ak sa chcete naučiť hovoriť po nemecky,
potrebujete si zopakovať vedomosti
z tohto jazyka, prípadne precvičiť konver-
záciu, či doučiť, ponúkame vám výučku
nemeckého jazyka. Informácie na telefón-
nom čísle 651 3539, 0908/110 814 u Mgr.
S. Krišákovej.

Voľné miesta sú tiež v týchto krúžkoch:
- tanečná prípravka, rekreačný aerobic,

spevácky krúžok, folklórny súbor Rovin-
ka, hry na počítačoch + výučba + inter-
net, karate, basketbal - deti

Činnosť krúžkov začína v II. polroku od
3. februára. Polročné zápisné sa pohybuje
od 250 do 300 Sk (gitara 400 Sk). V prípa-
de záujmu si treba vyzdvihnúť v CVČ čo
najskôr prihlášku. (informácie 651 3539,
0907/774 406)

Applause krstí CD
Populárna senická mládežnícka sku-

pina Applause (pôvodne Frajeri) nahra-
la počas vianočných sviatkov svoj prvý
CD pod názvom Ostrovania. Jej sláv-
nostný krst sa uskutoční vo vestibule IV.
základnej školy v Senici 6. februára
o 17. hod. V programe ako hostia skupi-
ny vystúpi tanečná skupina Sonny a fol-
kový spevák Miroslav Tehlár. Príďte si
vypočuť i zatancovať s Applausom.
Vstupné 15 Sk.

Na svätého Mikuláša...
5. decembra prišiel do našej školy

Mikuláš s čertami a anjelikmi. Počas dopo-
ludnia navštívili každú triedu. Žiakov obda-
roval mikulášskymi balíčkami, ktoré pripra-
vili mamičky z výboru Rodičovského zdru-
ženia. Čert vždy objavil v triede i naozajst-
ných nezbedníkov. Podľa čoho ich poznal,
nám zostáva záhadou.

17. decembra 2003 sa v našej škole
uskutočnili v spolupráci s OÚ, odborom
školstva a CVČ Senica Okresné vianoč-
né dni športu, na ktorých sa zúčastnili
najúspešnejší športovci zo základných
škôl okresu Senica. Súťažili v presko-
koch cez švihadlo, trestnom strieľaní na
bránu, žonglovaní s loptou a preťahova-
ní lanom. Na záver najúspešnejším jed-
notlivcom i družstvám odovzdal ceny
Mikuláš.

VViiaannooččnnéé ddnnii ššppoorrttuu nnaa II.. ZZŠŠ
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Stono�ka oceňovala
Predstavte si, že by som mala veľký rám

na obraz. Veľký prázdny rám... Postavila by
som ho pred náš zelený domček, sadla si
a s prižmúrenými očami sledovala: Tu
zastalo auto, šoféruje večne uponáhľaný
ocino. Otvoria sa dvere, vybehne vysmiata
dcérenka, možno mažoretka. Tam prichád-
za skupinka chlapcov, kopú si do kamien-
ka, vôjdu dnu - že by prírodovedci? Tamto
sa ponáhľa kučeravá slečna s gitarou, je
nám jasné, kam mieri. Z opačnej strany lás-
kavá babička vedie svoju malú vnučku - ide
tancovať. Na kolobežke prifrčali dve
kamošky - výtvarníčky...   Len tak by som
sedela a pozorovala. Ten obraz by sa volal
Život v Stonožke a bol by úžasne živý. Viac
ako 100 nôžok prekročí jej prah, viac ako
50 rúk stlačí jej kľučku na dverách. A ten
džavot, vrava a smiech, do toho trocha
hudby... Bol by to krásny obraz. Ale hlavne
veselý.

Prečo o tom píšem? Pretože výtvarná
súťaž, z ktorej výtvory práve prezentujeme,
sa volala So 100nožkou do 100 rôčkov a na
ňu nadviazala súťaž Deti a voľný čas.
Keďže jedno s druhým úzko súvisí, dovolili
sme si ich hodnotiť spolu. 

Ako iste viete, Stonožka oslávila svoje
50. narodeniny. Zažila toho určite neúre-
kom a koľko nôžok a nôh jej prah prekroči-
lo, veru ťažko spočítať. Jedno je však isté.
Deti, aj dospelí sa sem radi vracali, aby uži-
točne a nie sami strávili svoj voľný čas. A to
platí dodnes.

Úlohou detí teda bolo kresliť, maľovať,
tvoriť akokoľvek a témou bolo všetko, čo so
Stonožkou súvisí. Boli prípustné všetky

V C V Č  v š e t k y  k a t e g ó r i e  d e t í  

stan, trojkolka, odrážadlo, veľkoplošné
skladačky a ďalšie parády im to umožnia),
zahráme sa spoločne. Už vieme zopár pek-
ných riekaniek a piesní, pri ktorých deťom
žiaria očká, rúčky radostne tlieskajú, ústoč-
ka sú doširoka veselé. A to nie je všetko!
My vieme aj maľovať a modelovať zo sla-
ného cesta! Cvičili sme, hrali minidivadielko
a tancovali. Hrali sme na hudobných
nástrojoch a prišiel k nám aj Mikuláš!
Maminy majú možnosť študovať odborné
časopisy a literatúru, mali sme besedu
s lekárom (MUDr. Z. Šulekom) na tému
Najčastejšie úrazy detí. A teraz máme
novinku - saunu pre mamičky s malými
deťmi. Aktivít bude určite pribúdať vzhľa-
dom na veľký záujem našich členov. Kto
neverí, nech len príde...

Našim veľkým prianím je vybudovať
v areáli CVČ detské ihrisko. V Stonožke
bolo vždy veselo. A dnes ju už rozjasňujú aj
tí najmenší. Len pre zaujímavosť: najmladší
má 5 mesiacov, najstarší 3,5 roka.
Stonožkine slniečka.

Veľká vďaka patrí všetkým zamestnan-
com centra za podporu a pochopenie. Kto
to tu nezažil, neuverí... Mne Stonožka dáva
pocit slobody a veľkej súdržnosti. Pomohla
mi splniť môj veľký sen... A potom utekám
za mojimi usmiatymi výtvarníkmi, a naosta-
tok za vlastnými dvomi šarvancami. Aký vie
byť život pestrý a krásny, keď človek veľmi
chce...

Mgr. Silvia Krišáková
vedúca oddelenia spoločenských vied 

a Klubu mamičiek s deťmi CVČ

Klub mamičiek s deťmi
pripravuje 
aj pre širšiu verejnosť:
- každý piatok podľa záujmu SAUNU

pre mamičky s malými deťmi (od 6
mesiacov do 6 rokov)

- 29. januára besedu so psychologič-
kou na tému Detský vzdor a adaptá-
cia malých detí na kolektív

- 26. februára besedu so zubným leká-
rom na tému Starostlivosť o mliečny
chrup

- 11. marca besedu s pedagogičkou
predškolského veku na tému Voľno-
časové  aktivity rodičov a detí v útlom
veku

Srdečne vás na ne pozývame!

Namiesto vstupnej haly parkovisko
s kočiarmi, aj dopoludnia rozliehajúci sa
džavot a cupotanie malých detí, pokojná
vrava mamičiek. Aj toto je jedna z podôb
našej Stonožky. Tá sa vždy v utorok a vo
štvrtok ráno mení na miesto stretnutí mla-
dých mamičiek a ich ratolestí.

Na začiatku bol sen. Ešte na materskej
dovolenke som veľa premýšľala ako zužit-
kovať skúsenosti z výchovy vlastných
dvoch detí a zároveň profesiu (učiteľka pre
MŠ, ZŠ). Toto obdobie nebolo pre mňa
zďaleka bezproblémovým, no zároveň
neopísateľne krásnym. Avšak prišla som do
cudzieho sveta (z Handlovej), kde som
okrem svojich troch chlapov nepoznala tak-
mer nikoho. Ťažko je niečo rozbiehať, keď
neviete, na koho sa kde obrátiť. Čas sladké-
ho materstva pominul nástupom do
zamestnania. Náhoda chcela, že som sa
ocitla v našej Stonožke. Na svoje vlastné
deti som mala zrazu omnoho menej času
a pritom materský cit je taký silný...

Už som poznala viac ľudí. Susedia, kole-
govia, deti z mojich krúžkov... A myšlienka
so založením materského centra ma stále
prenasledovala. Popri práci by ho však bolo
ťažké zvládnuť. Zdôverila som sa spolupra-
covníkom a začal sa rodiť nový
Stonožkoplán. Založiť záujmový útvar pre
mamičky na materských dovolenkách, kde

by príjemne strávili voľný čas so svojimi
drobcami.

V septembri vyšiel nenápadný oznam
s našou ponukou. Ohlásila sa prvá mamič-
ka. Po nej druhá a ďalšie dve. Na prvé stret-
nutie nás prišlo 12, každá s dieťatkom. Mali
sme malý koberec, hračky mojich detí
a chuť príjemne stráviť dopoludnie.
Odvtedy uplynuli tri mesiace. Kto príde
teraz, neuverí. Máme viac ako 30 stálych
členiek (+ deti) a pozor! Aj jedného sympa-
tického ocina! Presťahovali sme sa do naj-
väčšej miestnosti v budove CVČ, máme
krásny a pre deti príťažlivý interiér, či skôr
kútik. A to vďaka veľkej podpore CVČ,
sponzorskej pomoci niektorých mamičiek,
ale aj firiem. Nič z toho by však nebolo,
keby nebola tá obrovská chuť a radosť
z tejto práce. 

Pýtate sa, ako to tu beží? Nuž, naše stret-
nutie trvá dve hodiny, potom sa drobci
ponáhľajú domov spať. Hlavným cieľom je,
aby sa mamičky stretli, porozprávali, pora-
dili si, zažili niečo nové a ich detičky sa aj
v sychravom počasí vyhrali a vyšantili so
svojimi rovesníkmi. Nehovoriac o postup-
nej adaptácii na kolektív, a to v blízkosti
dobrej maminky... Stretnutia sú podfarbené
hudbou pre deti, s možnosťou posedieť si
pri teplom nápoji. Keď sa naši maličkí dosý-
ta vyšantia (šmykľavka, guličkový bazén,

výtvarné techniky. Táto možnosť však veľmi
využitá nebola. Avšak oceňujeme prácu
všetkých, ktorí na nás nezabudli a sklonili sa
k našej krásnej práci. Srdečná vďaka!
V súťaži boli vytvorené 2 kategórie, podľa
veku detí:
I. kategória - mladšie deti (do 10 rokov)
1. Patrik Vašek, ZŠ Sobotište, 3. ročník
2. Katka Madunická, III. ZŠ Senica, 3. ročník
3.  kolektív žiakov 3. ročníka, ZŠ Cerová
II. kategória - staršie deti (nad 10 rokov)
1.  Soňa Flajžíková, III. ZŠ Senica, 13 rokov
2.  Sabína Krchová, III. ZŠ Senica, 11 rokov
3.  Nina Štorová, III. ZŠ Senica, 11 rokov

Cenu poroty za niekoľko príspevkov do
súťaže a písomné vyznanie k tomu udelila
porota Michaele Dermíškovej z I. ZŠ
Senica (7. ročník).

Všetkým oceneným ešte raz blahoželá-
me a ostatným ďakujeme za účasť. 

A vás, milí priatelia, čitatelia, na výstavu
srdečne pozývame!

Mgr. Silvia Krišáková
vedúca odd. spoločenských vied CVČ

Blaho�eláme! 
Sabine Markovej a Kataríne Gembe-

šovej zo IV. ZŠ v Senici za úspešné umiest-
nenie v okresnom kole v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa
konalo v CVČ 21. januára. Sabina získala
v kategórii 4. - 5. ročníkov ZŠ 3. miesto
a Katarína v kategórii 6. - 7. ročníkov ZŠ 2.
miesto (súťažiace pripravovala Mgr. Beata
Kádeková). 

Ďakujeme Miestnemu odboru Matice
slovenskej v Senici za pekné ceny, ktoré
každoročne do tejto súťaže venuje.
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Vianočný benefičný koncert
v Záhorskej galérii
Príspevok na detskú
onkológiu 

„Veľmi si vážime obetavosť, bez ktorej
by nebolo možné tak precízne zorganizo-
vať hodnotné umelecké podujatie. Pre
všetkých zúčastnených to bol Adventný
večer plný neopakovateľnej nádhery. Dojí-
mavé tóny vianočných kolied v poetickom
pásme Zvestujeme vám radosť v podaní
komorného súboru MUSA LUDENS v nás
ešte dlho rezonovali počas Vianoc. 

Sme ale hlboko presvedčení, že oveľa
dlhšie a teplejšie zohrieva každého darcu
i Vás organizátorov pocit dobra, ľudskosti
a štedrosti, že v ten predsviatočný večer
ste obdarovali ťažko choré deti. 

Ďakujeme Vám v mene Nadácie na
pomoc detskej onkológii, ktorá pracuje
v prospech Detského onkologického
oddelenia v DFNsP Bratislava."

List, z ktorého bol citovaný úryvok, bol
zaslaný 10. januára pracovníkom
Záhorskej galérie v Senici od lekárov z det-
skej onkológie Doc. MUDr. E. Kaiserovej,
CSc., primárky oddelenia, MUDr. D.
Sejnovej, predsedníčky Nadácie, MUDr. V.
Žilínka, CSc.

Poďakovanie Záhorskej galérie patrí
všetkým, ktorí neváhali podať pomocnú
ruku pri zabezpečovaní a realizácii bene-
fičného koncertu, ktorý sa uskutočnil 12.
decembra 2003 v galérii a celý výťažok zo
vstupného i dobrovoľných príspevkov bol
venovaný detskej onkológii. Koncertu sa
zúčastnili nielen priatelia a spolupracovníci
galérie, ale osobne s vďačnosťou za svo-
jich malých pacientov i lekári z oddelenia
detskej onkológie.

Srdečné poďakovanie patrí Mestskému
úradu v Senici, COPY Centru Senica, KAV
Hurban Šaštín-Stráže, Kvetinárstvu Anička
pani Matúšovej a kolektívu pracovníčok
DDK Slovakia, ktoré sa z pracovných dôvo-
dov koncertu nezúčastnili, ale i tak radi
venovali svoj finančný príspevok.

Darčekom pre všetkých zúčastnených
na koncerte bolo zase vystúpenie komor-
ného súboru MUSA LUDENS. 

Všetkým návštevníkom galérie v jej jubi-
lejnom roku 20. výročia založenia prajeme
hodnotné umelecké zážitky na výstavách
a podujatiach s prianím, aby i vo všedných
dňoch v novom roku 2004 víťazilo ume-
nie, láska a ľudskosť medzi ľuďmi.

Alžbeta Pullmanová

Umenie je bez hraníc 
V čase od 3. decembra 2003 do 8. feb-

ruára 2004 je v Záhorskej galérii v Senici
otvorená kvalitná výstava Medzinárod-
ného klubu výtvarných umelcov art/dia-
gonal so sídlom vo Viedni, ktorého 15
vystavujúci členovia sa po prvý raz pred-
stavujú svojou tvorbou, spolu so 78 diela-
mi u nás v galérii.

Je potešiteľné, že stálymi členmi vieden-
ského medzinárodného klubu okrem pri-
rodzene prevažujúcich Rakúšanov (17 čle-
nov),  Nemcov (4) a ďalej po jednom umel-
covi z Talianska, Holandska a Sýrie, sú aj
dvaja slovenskí výtvarníci maliar a grafik
Marián Komáček, pochádzajúci zo Záhoria
z Gbelov a sochár a maliar Ján Ťapák, obid-
vaja žijúci v Bratislave. 

Výstava vznikla práve na základe úspeš-
nej spolupráce akad. mal. Mariána
Komáčka a odbornej pracovníčky galérie
Mgr. Dany Janáčkovej, ktorá je spolu s pre-
zidentom klubu profesorom Kurtom
Freundlingerom aj kurátorkou prítomnej
výstavy za Záhorskú galériu.

Už pri zakladaní klubu bola prítomná
hlavná myšlienka Umenie je bez hraníc,
keď umenie sa stalo v ponímaní jeho čle-
nov účinným prostriedkom na prekonáva-
nie najrôznejších bariér, avšak vždy s dôra-
zom na kvalitu vizuálneho prejavu.

Výtvarné vyjadrenie členov klubu sa kle-
nie v širokom oblúku od zobrazujúcejších
realistickejších výtvarných polôh (E. Diem)
aj s určitým erotickým akcentom (K.
Freundlinger, E. Diem) až po prevažujúcu
abstraktnejšiu výtvarnú reč v rozmanitých
výrazových prostriedkoch maliarstva,
sochárstva, grafiky, ale aj koláží a kombino-
vaných techník. 

Ma�oretky pozývajú
Súbor mažoretiek TK-Gymnik Luxet

Senica pod vedením Aleny Bukajovej
touto cestou ďakuje všetkým svojim
priaznivcom za podporu a nadšenie
a želá im v tomto roku mnoho zdravia
a úspechov v osobnom i pracovnom živo-
te.  Zároveň ďakuje všetkým mažoretkám,
ktoré pôsobili v tomto súbore v rokoch
1989-2003 za vzorné reprezentovanie
nášho mesta doma i v zahraničí a želá im
úspešné uplatnenie sa v živote.

Súčasným mažoretkám želáme rezký
krok,  aby stále mali svoj cit pre presnosť,
odvahu a zručnosť s paličkou, a úspešne
ukončili štúdium na školách.

Odvážne dievčatá, ktoré by radi prišli
medzi nás, môžu sa prihlásiť v telocvični
Gymnázia v Senici každý utorok od 15.
do 16. hod., príp. na tel. č. 0903/378 131.

Hviezdička 2003
Taký je názov nového CD albumu det-

ského zmiešaného speváckeho súboru
Hviezdička, ktorý už 15 rokov pôsobí pri
IV. základnej škole v Senici na
Mudrochovej ulici. Album obsahuje
sedem nových piesní, ktoré 40 - členný
zbor naspieval v priebehu dvoch škol-
ských rokov. Hviezdičke k vydaniu už
v poradí piateho CD pomohlo rodičovské
združenie školy, poisťovňa Generali
Group, hudobné štúdio Exponent a vyda-
vateľstvo Station Master z Hlohovca.
Pesničky, ktoré vyšli ako spomienkový
remix na súbor Prešovčatá, spevokol
predstavil verejnosti na Vianočnej akadé-
mii školy, ktorá sa uskutočnila k 15. výro-
čiu vzniku školy. O Hviezdičku prejavili
záujem i televízne spoločnosti. Najbližšie
si ju môžete pozrieť 14. februára na stani-
ci STV 1 v relácii Objavy majstra N. Ďalšie
vystúpenia chystá v spolupráci s hudob-
nou skupinou Applause, ktorá tiež pôsobí
pri IV. ZŠ Senica. V Senici zaspieva
Hviezdička 3. marca v Dome kultúry
v programe pre MO JDS.

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ školy a vedúci súboru

Hviezdička

Témou vyjadrenia sa stávajú základné
existenčné otázky súčasného človeka,
najmä jeho pôvodu a koreňov. V tomto
zmysle zaujímajú členov klubu osobitne
otázky zachovaných stôp človeka v čase už
v minulosti (N. Locci), aké zanechal vo svo-
jom okolí, vyjadrených v prevažne teplých,
zemitých farbách obrazových kompozícií
(R. Kriebaum), alebo v mnohochrómnych
zostavách (J. Leitner), s reliéfnym povr-
chom (E. Zipperová) aj so zlátením a kali-
grafickými prvkami (E. Melounová). V ost-
rejších kontrastných plochách farieb sa
vyjadrujú viacerí autori (W. Wittmann, E.
Bail) v použití technických civilistických
tém (E. Zdrahal), alebo expresívnych inšpi-
rácií z prírody (A. Coucoutas). Na výstave
je zastúpená aj grafika v poetických až
krehkých intímnych kompozíciách leptu (V.
Scherer), alebo drevorezu (J. Bukowski).

Zo slovenských výtvarníkov sa Marián
Komáček predstavuje kolekciou svojich
expresívnych malieb reagujúcich až repor-
tážnym spôsobom na rýchly beh súčasné-
ho života vo vyjadrení fragmentov figúr, pri-
čom Ján Ťapák sa predstavuje plastikami
geometrickejších tvarov čerpajúcich
z mestského a divadelného prostredia.

Spoločným znakom vystavujúcich auto-
rov je zámer zaujať, provokovať diváka svo-
jim postojom vo výtvarnom vyjadrení myš-
lienok, najmä pôvodu a jestovania človeka
na vysokej estetickej úrovni výsledného
umeleckého diela. 

Veríme, že mnohotvárna tvorba členov
Medzinárodného klubu výtvarných umel-
cov art/diagonal osloví naše  umeniamilov-
né publikum a bude hodnotným obohate-
ním výstavného programu galérie a celého
záhorského regiónu. Na výstave si možno
zakúpiť viaceré publikácie o činnosti klubu.

PhDr. Štefan Zajíček

Prvá pri�la Terézia
Ako prvá občianka Senice sa v tomto

roku narodila Terézia Vašková. Na svet
prišla 1. januára o 22.50 v NsP Myjava
rodičom  Žanete a Ivanovi Vaškovcom ako
ich 5 dieťa. 

Ocenenie pracovníkov
v kultúre

Komisia vzdelávania, kultúry a zboru
pre občianske záležitosti pri MsZ je orga-
nizátorom stretnutia pracovníkov v kultúre.
Bude v stredu 18. februára o 15. hod. v
Dome kultúry. Na slávnostnom podujatí
bude ocenených 19 ľudí za významný tvo-
rivý prínos v kultúre. V programe vystúpi
kvarteto Camerata cantarum a recitovať
bude Miroslava Cisárová. 
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Organizácia UNESCO zaradila do svojho kalendára na tento
rok ako významnú udalosť aj 100. výročie narodenia Ladislava
Novomeského ( 27.12.1904 – 4.9.1976), jednej z najväčších osob-
ností slovenskej kultúry 20. storočia. Právom o ňom hovoríme, že
vo všetkom čo vytvoril, založil a vykonal prerástol prinajmenšom
stredoeurópsky priestor. Bol významnou osobnosťou kultúrneho
i politického života.

Vzhľadom na túto skutočnosť považovali predstavitelia kultúrnych
inštitúcií a spoločnosti nesúcej Novomeského meno, aby si jeho
pamiatku pripomenulo Slovensko Rokom Ladislava Novomeského.
Rok L. Novomeského bol otvorený v Senici 16. januára 2004.

Aj keď sa Ladislav Novomeský v Senici nenarodil, citovo sa s ňou
zviazal natrvalo od čias svojho budapeštianskeho detstva. Tu mal
svoje korene, domov v slove, vo viere, v piesni i v bolesti. Svoj
vzťah k mestu svojho srdca najlepšie vyjadril v básnickej zbierke Do
mesta 30 minút. 

Program otvorenia Roka Ladislava Novomeského sa začal na
železničnej stanici odhalením pamätnej orientačnej tabule – Do
mesta 30 minút. Na stene starej staničnej budovy bola kedysi pribi-
tá tabuľka, ktorej šipka ukazovala na cestu zo stanice do  mesta
a bolo na nej napísané: Do mesta 30 minút.  A bola to pravda.
Cesta zo senickej železničnej stanice do mesta trvala naozaj tak
dlho. Neraz sa o tom presvedčil aj Laco Novomeský pri svojich
návratoch domov k rodičom.

Dnes je už dávno všetko iné.  Mesto sa rozrástlo a priblížilo
k železničnej stanici. Pôvodná tabuľka zmizla, lebo jej informácia
neplatí.  Napriek tomu zostala naveky zvečnená. Podľa nej nazval
básnik Laco Novomeský básnickú skladbu Do mesta 30 minút. Je
obrazom jeho detstva, mladosti, obrazom jeho životnej cesty, cesty
novinára, politika a básnika. 

Preto sme našu vďaku, úctu k životu a dielu Laca Novomeského
vyjadrili odhalením novej pamätnej tabule Do mesta 30 minút,
s jeho vyznaním. Pamätnú tabuľu dalo vyhotoviť mesto Senica. Po
slávnostnom príhovore podpredsedu Spolku slovenských spisova-
teľov Drahoslava Machalu, bola odhalená ním a primátorom mesta
RNDr. Ľubomírom Parízkom. 

Potom sa hostia presunuli do obradnej siene Mestského úradu,
kde účastníkov otvorenia Roka Ladislava Novomeského prijal pri-
mátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek. Vo svojom príhovore vyzdvi-
hol vzťah básnika k mestu. „Hoci sa Ladislav Novomeský narodil
v Budapešti, rodina bola pevne, dalo by sa povedať priam historic-
ky, zakorenená v senickom časopriestore. Rodičia L.
Novomeského žili v Budapešti iba svojej robote. Po prevrate sa
Novomeskovci vrátili do starootcovského domu v Senici, takže
Ladislav tu prežil časť detstva a mladosti. Po smrti otca najväčšou
oporou mu bola matka a sestra Mária, vydatá za MUDr. Jána
Halabrína.  Obe sa vedeli postarať o záchranu synovej, bratovej
rodiny najmä v období II. svetovej vojny. Rád sa vracal do sveta
svojej mladosti prežitej v Senici nielen vo veršoch, ale i osobne.
Naposledy bol v Senici v roku 1969, kedy prijal Čestné občianstvo
mesta Senica. Z jeho veršov cítiť veľkú úctu k človeku, rodičom,

najmä matke, k jednoduchým
ľuďom, k životu. Do jeho tvorby
prenikli senické motívy. Takmer
všetky básne začal písať v Senici.
My, Seničania, sme hrdí na to, že
to boli senickí rodičia, ktorí dali
slovenskému ľudu, Európe, svetu
veľkého človeka," povedal o.i.
primátor mesta.

Potom sa predstavitelia kultúr-
nych inštitúcií zapísali do
Pamätnej knihy mesta. Boli to:
Marián Servátka, zástupca kan-
celárie prezidenta Slovenskej

Naša Senica 1/2004

Verše z pera Ladislava Novomeského predniesol pred budovou
železničnej stanice Juraj Sarvaš. 

Pamätná orientačná tabuľa
odhalená na budove železnič-
nej stanice v Senici.

Účastníci slávnostného prijatia v obradnej sieni MsÚ.

S e n i c a  d ô s t o j n e  o t v o r i l a RRookk LLaaccaa NNoovvoommeesskkééhhoo

Do pamätnej knihy mesta sa zapísal aj podpredseda  Spolku slo-
venských spisovateľov Drahoslav Machala. V pozadí primátor
Senice Ľubomír Parízek a Milina Rosová. 

republiky, Stanislav Mičev, zástupca Ministerstva kultúry SR,
Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej, Pavol Janík, predse-
da Spolku slovenských spisovateľov, Drahoslav Machala, pod-
predseda Spolku slovenských spisovateľov, Koloman Vida, pred-
seda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zlatica
Beňová, tajomníčka Spoločnosti L. Novomeského,  Juraj Sarvaš,
šíriteľ poézie L. Novomeského a Milina Rosová, členka predsta-
venstva Spoločnosti L. Novomeského a predsedníčka klubu
Spoločnosti L. Novomeského v Senici. 

Po slávnostnom prijatí primátorom mesta sa hostia a ďalší
účastníci otvorenia Roka L. Novomeského odobrali k jeho soche
pred  Múzeom L. Novomeského, kde odzneli verše z jeho bás-
nickej zbierky Do mesta 30 minút v podaní Juraja Sarvaša.  

(pokračovanie na str. 9)
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Senica dôstojne otvorila 
Rok Laca Novomeského
(dokončenie zo st.r. 8)

Podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav
Machala vyzdvihol Novomeského ako kultúrneho politika, ktorý
sa ponáhľa do budúcnosti, aby v predstihu vyrovnal všetky resty
a časové straty Slovenska, ktoré zaostávalo za Európou.
Zdôraznil, že v každom z jeho skutkov je prítomné slovenské
vlastenectvo a európsky rozmer, úsilie vydať sa zo všetkých
našich národných oneskorení do modernej a kultúrnej Európy.
Ladislav Novomeský bol základným oporným pilierom všetké-
ho, čo sa na Slovensku udialo v minulom 20. storočí. Stál pri
vzniku VŠMU a VŠVU, založil Slovenskú filharmóniu, podporo-
val rozvoj technického vysokého školstva na Slovensku, pomá-
hal k životu slovenskému filmu na Kolibe, založil
Hviezdoslavovu knižnicu, podporil vznik Lúčnice a Sľuku a pod-
poroval rozvoj vedy a SAV.

Vo svojom prejave D. Machala ocenil vôľu Seničanov neza-
budnúť na významnú slovenskú osobnosť, ktorá svojim životom
a dielom prerástla hranice našej vlasti a stala sa súčasťou európ-
skych dejín. 

D. Machala oboznámil prítomných s niektorými podujatiami
Roka L. Novomeskému, ktorý bude na Slovensku až do konca
decembra 2004 a vyhlásil 18. ročník Literárnej Senice Ladislava
Novomeského. Pod názvom Rok Ladislava Novomeského sa pri-
pravuje množstvo kultúrno-spoločenských podujatí vo viacerých
mestách, najmä v Bratislave, B. Bystrici, Nitre, Prešove,
Bardejove a Košiciach. 

Na znak úcty zástupcovia kultúrnych inštitúcií a politických
strán položili kvety k soche básnika. Nechýbali kvety primátora
mesta, od prezidenta SR, Ministerstva kultúry SR, Trnavského
samosprávneho kraja, Matice slovenskej, ÚV KSS, OV KSS,
SZPB, SDĽ, Spoločnosti Ladislava Novomeského a niektorých
podnikov v meste.

Tešili sme sa na prítomnosť dcéry L. Novomeského  Eleny
Novomeskej - Bútorovej, ktorej je v Pamätnej knihe mesta  veno-
vaný osobitný list, a ktorá mala prevziať z rúk predsedu SZPB
Kolomana Vida najvyššie zväzové vyznamenanie in memoriam
L. Novomeskému. Žiaľ neprišla zo zdravotných dôvodov. Toho
času žije v Prahe. Otvorením Roka L. Novomeského mesto
Senica symbolicky odovzdalo štafetu  podujatiam v ďalších
mestách. Ukončenie Roka L. Novomeského sa uskutoční
v decembri 2004 znova v Senici. Kultúrne inštitúcie, zariadenia,
školy, občianske združenia môžu Rok L. Novomeského naplniť
svojimi vlastnými podujatiami.

Životná cesta L. Novomeského sa nerozlučne spája s našim
mestom, ktoré považoval za svoj skutočný domov. Príkladom
zostáva jeho ľudská a umelecká statočnosť. Jeho dôstojnosť,
ktorú nestrácal, a dôstojnosti iného sa nedotkol. Prijmime ho do
našich sŕdc a príbytkov.

Milina Rosová
za Spoločnosť L. Novomeského

Kvety pri soche L. Novomeského pred budovou Múzea nesúce-
ho jeho meno  položili predstavitelia kultúrneho, verejného
a politického života. Foto Štefan Orth

Basu pochovajú hasiči

Pochovávanie basy sa deje plne v réžii mladých hasičov. 

B r á n a  d o  E u r ó p y
Vo štvrtok 15. januára slávnostne otvorili v rakúskom Mödlingu

výstavu akademického maliara Milana Kubíčka zo Stupavy. Výstavu,
symbolicky pomenovanú Brána odborne pripravila a garantovala
Záhorská galéria v Senici s kurátorkou Mgr. Boženou Juríčkovou.
Názov je odvodený od rovnomenného trojrozmerného objektu
Milana Kubíčka, ktorý vytvoril ešte pred štrnástimi rokmi v porevo-
lučnej eufórii prezieravo demonštrujúc smer, ktorým by sa malo
Slovensko v budúcnosti uberať. Dnes, keď stojíme takmer na prahu
splnených túžob a pred-
stáv nielen umelca, sa
toto dielo spoločne
s kolekciou ďalších auto-
rových obrazov, objek-
tov a kresieb ocitlo pria-
mo na štíte projektu
Brána - Naša spoločná
cesta do EÚ - Rozšírenie
2004. Magistrát mesta
Mödling v ňom chystá
vo svojej galérii Sala
Terrena predstaviť
výtvarné umenie a umel-
cov z jednotlivých kan-
didátskych krajín - budú-
cich členov EÚ. Milan
Kubíček, zastupujúci
Slovenskú republiku, nie
náhodou je prvým auto-
rom, ktorý sa prostred-
níctvom Záhorskej galé-
rie v tomto projekte
úspešne prezentoval.

bad

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Senici oslávi v tomto roku
115. výročie založenia. Má 96 členov. Jeho členská základňa sa neu-
stále rozrastá o mladé hasičky a hasičov, ktorí sú plní elánu a nápa-
dov. Všetci sa venujú dobrovoľnej činnosti už mnoho rokov, práca
je dobrovoľná, zodpovedná a namáhavá. Organizovaním  kultúrno-
spoločenských udalostí  sa chceme spolu s ostatnými  zabaviť a zís-
kať finančné prostriedky na svoju činnosť. 

Mesto Senica a Dobrovoľný hasičský zbor v Senici pozývajú
všetkých občanov na fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním
basy a tombolou. V minulosti sa basa pochovávala v Sotine,
v posledných rokoch sa táto udalosť  traduje v Dome kultúry v
Senici. Zábava sa uskutoční dňa 24. februára so začiatkom o 19.30
hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina Orbita a o 24. hod. bude
pochovaná basa.  Potom bude zábava pokračovať do 2. hod.
Vstupné  60 Sk. Prídite sa spolu s nami zabaviť!

Jarmila Drinková
predseda DHZ

Na otvorení výstavy zľava: Milan Kubíček,
Božena Juríčková a riaditeľ Záhorskej
galérie Štefan Zajíček.

Foto Doc. Ing. Ferdinand Draškovič
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Za zdrav�ím a kvalitnej�ím �ivotom 
Občianske združenie Život a Zdravie (ŽaZ) je nevládna, nezis-

ková organizácia registrovaná v Slovenskej republike od roku
1993, ktorej hlavným poslaním je motivovať ľudí k harmonickému
životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdra-
via a vysokej kvality života. Činnosť ŽaZ je vyvíjaná prostredníc-
tvom 156 členov združenia - dobrovoľných lektorov so širokým
profesijným záberom (lekári, zdravotné sestry, pedagógovia, so-
ciálni pracovníci, odborníci na prípravu jedál), ktorých skutočným
záujmom je pomôcť žiť druhým zdravší a kvalitnejší život. 

ŽaZ sa riadi odporúčaniami Svetovej Zdravotníckej
Organizácie (WHO) a vyvíja aktivity pre širokú verejnosť v rámci
programu Nový štart. Program prináša praktický návod na zmenu
životného štýlu v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami pre-
zentovanými pre všetkých zrozumiteľnou formou a vedie k rých-
lemu osvojeniu a upevneniu nových návykov. 
Program občianskeho združenia Život a Zdravie je zameraný na
tieto aktivity:
• Semináre o zdraví - prednášky a diskusie o spôsobe osvojovania
si životného štýlu, ktorý  vedie k lepšiemu fyzickému a psychické-
mu zdraviu
• Semináre zdravej výživy - praktické ukážky kuchárskych techník
prípravy výživovo hodnotných jedál
• Protistresové semináre - vedúce verejnosť k efektívnej komuni-
kácii, k lepšiemu odhadnutiu svojich schopností a zvýšeniu odol-
nosti voči stresu
• Semináre proti drogám - určené zvlášť školskej mládeži, motivu-
júce k spôsobu života, ktorý predchádza závislostiam na drogách
• Šťastná rodina - seminár analyzujúci spôsoby a hranice výchovy,
napomáha lepšie rozumieť deťom i sebe
• Výstavy zdravia - akcia v centre mesta pre širokú verejnosť, kde
sa ľudia za pomoci veľkých panelov spracovaných podľa nosného
programu NEW START môžu dozvedieť o základných návykoch
zdravého životného štýlu
• Distribúcia zdravotnej literatúry
• Tábory zdravia - letné a zimné týždňové pobyty so vzájomnou
motiváciou k praktickým krokom žiť zdravo.

Aktivity ŽaZ boli v minulosti výrazne podporené prostriedkami
Phare, v súčasnosti je činnosť financovaná hlavne z darov právnic-
kých a fyzických osôb a organizačne podporovaná miestnymi
úradmi. ŽaZ rozvíja spoluprácu aj so štátnymi organizáciami
a osobnosťami usilujúcimi o rast zdravotného uvedomenia a pri-
márnu prevenciu civilizačných ochorení, ako sú Poradne zdravia
pri Štátnom zdravotnom ústave, osvetové strediská, školy, obvod-
ní lekári a internisti. Cenná je aj podpora našich aktivít aj zo strany
predstaviteľov Národného centra pre podporu zdravia, NR SR,
parlamentných komisií a ministerstiev.

S rastúcim počtom podujatí ŽaZ rastie aj naše úsilie o zvýšenie
efektivity činnosti organizácie, technickej úrovne a hlavne merateľ-
nosti výsledkov zdravotných aktivít. Takýto zámer je dosiahnuteľ-
ný systematickou dlhodobou prácou vo forme klubovej činnosti. 
Obsahová náplň plánovaných aktivít v rámci programu Nový Štart:

Klub zdravia poskytuje širokému okruhu záujemcov pravidelne
v dvojtýždňových intervaloch zdravotný program Nový štart.
Vlastná programová náplň stretnutí obsahuje cyklus seminárov
zdravého životného štýlu s pracovnými názvami:
Ako si zubami nekopať vlastný hrob (princípy racionálnej výživy)
N - utrition 
Pohybom ku zdraviu (význam telesnej aktivity)
E - xercise
Pijeme na zdravie (pravidelný pitný režim a hydroterapia)
W - ater
Slnko našim lekárom (kladné a záporné účinky slnečného žiarenia)
S - un
Menej je niekedy aj viac (krása života v striedmosti)
T - emperance
Učime sa dýchať (význam kyslíku pre organizmus)
A - air
Vieš kvalitne odpočívať? (nevyhnutnosť oddychu pre zdravie)
R - est
Umenie duševnej rovnováhy
T - rust
(dôvera v zmysluplnosť našich cieľov a činov, psychohygiena)

V kluboch sa vytvára optimálne prostredie nielen pre motiváciu,
ale aj pre upevňovanie rozhodnutia pre zmenu životného štýlu
osvojovaním si praktických návykov a vzájomnou podporou. 

Klub zdravia v Senici začal svoju činnosť v Múzeu L.
Novomeského vo februári 2002 sériou prednášok. Na jeseň 2003
sa klub svojimi prednáškami vrátil k svojmu nosnému programu
NEW START, kde si stáli účastníci mohli pripomenúť, že v živote je
dôležitá nielen výživa a noví ľudia sa mohli oboznámiť so všetkými
oblasťami zdravého životného štýlu. Prednášky pravidelne navšte-
vuje 20-30 ľudí prevažne strednej vekovej kategórie. Na prednáš-
kach podľa konkrétneho vyjadrenia ľudí vládne veľmi dobrá atmo-
sféra, radi tam chodia, vytvoril sa tam dobrý kolektív stálych čle-
nov, ktorý je otvorený prijímať aj nových členov a v tejto príjemnej
spoločnosti sa cítia veľmi dobre.

V jarnej sezóne 2004 klub zdravia v Senici rozširuje svoju čin-
nosť, sociálny a duchovný rozmer ľudského zdravia naplní pred-
náškami pod názvom Hľadanie, ktoré budú prebiehať počas janu-
ára a februára a telesný a duševný rozmer ľudského zdravia naplní
prednáškami Civilizačné choroby, ktoré budú prebiehať od febru-
ára do mája. Aj túto sezónu už tradične chce ukončiť posedením
pri vegetariánskom guláši (ako vidno na foto chutí náramne). 

B.Turan

Vzniká Detský klub
Na Ulici SNP 784 vzniká v priestoroch bývalých detských jaslí

od 2. februára Detský klub. Jeho hlavnou náplňou bude opatro-
vateľská činnosť pre deti dojčenského, predškolského a mladšie-
ho školského veku.  

„Táto služba je určená všetkým zamestnaným a inak zane-
prázdneným rodičom v čase ich vyťaženosti.  Zvyšuje sa pracovné
zaťaženie rodičov,  chcú si  udržať pracovné pozície   a potom im
zostáva menej času na svoje deti. Nastanú situácie, že treba niečo
vybaviť na úradoch a je lepšie, keď dieťa nie je stresované, ale
pobudne v príjemnom prostredí pod dohľadom kvalifikovaných
pracovníkov. Naše zariadenie chce byť nápomocné práve
v takýchto chvíľach," vysvetlila svoj podnikateľský zámer Božena
Jurková.  Keďže ide o priestor bývalých jaslí, je vlastne predurčený
pre malé deti, kde je vytvorené kvalitné materiálno-technické
zabezpečenie. Stimulačné prostredie na hry a príjemná atmosféra
budú najdôležitejšími  faktormi pri opatrovaní detí. Veľkou výho-
dou tohto zariadenia je, že deti sa môžu pohybovať nielen vo vnú-
tri, ale od jari  aj v špeciálne upravenom exteriéri tohto zariadenia. 

V Detskom klube budú 3 pracovníci. Dvaja zamestnanci majú
vysokoškolské vzdelanie  pedagogického zamerania. Odborným
garantom  projektu je PaedDr. Miriam Harnúšková, vysokoškolský
pedagóg  v odbore predškolskej a elementárnej pedagogiky.   

Zariadenie bude otvorené v pracovných dňoch od 7.30 do
17.30, v sobotu od 8. do 12. hod. s možnosťou prispôsobenia
pobytu dieťaťa individuálnym požiadavkám klienta. Poplatok
počas prvých dvoch hodín pobytu bude 50 Sk/hod. V 3. a 4. hodi-
ne pobytu dieťaťa  sa znižuje na 40 Sk/hod. V 5. a 6. hodine poby-
tu sa bude platiť 30 Sk/hod. Pri celodennej starostlivosti je popla-
tok vo výške 220 Sk. Podľa  B. Jurkovej sú možné aj ďalšie úpravy
po dohode s vedením Detského klubu. V zariadení bude možné
zabezpečiť aj stravu, čo by sa riešilo poplatkom nad rámec opat-
rovateľského príspevku.  Viera Barošková
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Seničanka 
reprezentovala v Indii

V druhej polovici novembra, keď sme
si už začali zvykať na sychravé jesenné
počasie a postupne sme sa pripravovali na
Vianoce, odlietala 14-členná delegácia
zložená z deviatich slovenských abilympi-
onikov a ich asistentov do ďalekej Indie.
Reprezentovali Slovensko na VI. celosve-
tovej Abilympiáde, ktorá sa konala v indic-
kom New Dillí.

Mesto Senica malo tiež svoju zástupky-
ňu, najstaršiu členku tímu, 75-ročnú  pani
Annu Šullovú z Kolónie, ktorá v silnej kon-
kurencii získala dve bronzové medaily.   

Súťažila vo vyšívaní a batikovaní. Porotu
zaujalo hlavne jej precízne vypracovanie
výšivky s predlohou vtáčika a pri batikovaní
farebná kombinácia a čisté línie vzorov,
ktoré vytvorila rôznym skladaním jemného
plátenka. 

Abilympiáda je súťažná prehliadka pra-
covných schopností a zručností zdravotne
postihnutých ľudí. O štyri roky bude celo-
svetová súťaž v Japonsku. Pani Anna Šullo-
vá je rozhodnutá, že sa už odteraz bude
opäť zodpovedne pripravovať, aby mohla
predviesť svoje zručnosti aj v tejto pre nás
exotickej krajine.

K dosiahnutým úspechom srdečne bla-
hoželáme a budeme jej držať palce aj
v budúcnosti!           Jana Černáková  

Anna Šullová a Eva Vilímová (na vozíku)
po získaní medailí na VI. celosvetovej
Abilympiáde v indickom New Dillí. 

Zdravotnícke okienko
Chorobnosť detí

Počty ošetrených detí v detských ambulanciách začínajú stúpať, ale ešte stále
nemôžeme hovoriť o epidémii chrípky. Prevažná väčšina detí je takzvane klasicky
prechladnutých - bolí ich v krku, sucho kašlú a majú nádchu. Sú to vírusové infekty
horných ciest dýchacích, kde v prevažnej väčšine postačí niekoľkodňový pobyt
v kľude, zavodnenie, najlepšie vlažným citrónovým čajom, kvapkanie sem-tam do
nosa a zvýšenie prísunu vitamínu C a zinku. 

Väčšina detí sa uzdraví, niečo sa komplikuje, asi tak 10 - 15 percent. Na zápal prí-
nosových dutín upozorní trvalá teplota, bolesti hlavy, upchatý nos a hnisavé soplíky.
Na zápal hrtana štekavý kašeľ a hlučné, tzv. híkavé nadychovanie. U zápalov priedu-
šiek sa kašeľ mení na trvalý a produktívny, dieťa vykašliava spočiatku biele, neskôr
hnisavé hlieny, je unavené a skôr sa zadýcha. 

U zápalov pľúc sú vo veľkej väčšine vysoké teploty, kašeľ je úporný, dráždivý, vysi-
ľujúci a dieťa sa pri malej námahe zadýcha. 

Niektoré vírusy napadajú aj slinivku a k teplote sa tak môžu pridať aj žalúdočno
črevné obtiaže. Slinivka nepracuje tak ako by mala, nestrávené zvyšky potravy sa
dostávajú do tenkého čreva, kde sa rozložia, ale vzniká pri tom veľa plynu a viaže sa
veľa vody - výsledkom sú riedke stolice a bolesti bruška nad pupkom, hodne vetrov
a nechutenstvo. V potrave treba obmedziť tuky, koreniny a nafukujúce jedlá - kel,
kapustu a podobne.

V prevencii je dôležité teplo sa obliekať, doma neprekurovať a častejšie ale krát-
ko a intenzívne vetrať. Dobrý pitný režim, pričom preferujeme v tomto ročnom
období čaje. Je dobré zvýšiť aj prísun vitamínu C a zinku a obmedziť väčšinu fyzickú
námahu - v školách by bolo vhodné obmedziť telesnú výchovu, turnaje a športové
súťaže.

MUDr. Zdeněk Šulek

Okienko JDS
Výročná členská schôdza bude 3.

marca v Dome kultúry.
Termíny posedení pri živej hudbe

v roku 2004: 12. februára, 18. marca,
15. apríla, 20. mája, 17. júna, 15. júla,
19. augusta, 16. septembra, 14. októb-
ra, 18. novembra, 16. decembra

Posedenia sa uskutočnia vždy vo
štvrtok o 15. hod. v hoteli Branč.

Cezhraničný 
projekt ŠZŠI

V priestoroch Špeciálnej základnej
školy internátnej a Špeciálnej materskej
školy internátnej  v Senici bol 22. januá-
ra  workshop – tvorivé dielne zamerané
na zhotovenie karnevalových masiek.
Išlo o cezhraničný projekt, ktorým sa
otvorila spolupráca so školami rovnaké-
ho zamerania. 

Ako sa tento projekt zrodil? Riaditeľ
ŠZŠI Oto Mareček sa dlhodobo usiloval
popri iných aktivitách školy nadviazať
a začať spoluprácu škôl podobného
zamerania, čo prispeje k vzájomnej výme-
ne skúseností. V euroregióne Pomoravie
sa to podarilo pod záštitou rakúskeho
združenia Vis a vis. Týmto podujatím sa
rozbehli tohtoročné aktivity, rozplánova-
né až do decembra. Okrem špeciálnych
škôl združenie Vis a vis spolupracuje aj
s ďalšími inštitúciami v pohraničnom
pásme Slovenska a Česka. 

Týmto medzinárodným podujatím pre
mentálne postihnuté deti, ktoré navšte-
vujú špecializované zariadenia, sa otvára
priestor, aby spoločne so svojimi novými
kamarátmi vytvorili niečo zaujímavé
a potom svoju prácu aj prezentovali.
Tvorivé dielne boli zamerané - v súlade
s fašiangovým časom - na výrobu karne-
valových masiek. Veď toto obdobie vo
viacerých obciach na Záhorí dodnes spre-
vádzajú tradičné podujatia.  

Workshop sa začal za účasti rakúskych
partnerov z Hohenau na čele
s Klemensom Hoferom. Odtiaľ pricesto-
valo 14 detí a 7 pedagógov. Prípravou kar-
nevalových masiek sa zaoberalo okolo
30 detí. Okrem spomínaných detí

z Rakúska  sa do projektu zapojili  žiaci
senickej školy a ďalšej špecializovanej
školy zo  Šaštína-Stráží. Hosťami tvorivých
dielní boli pedagógovia podobných škôl
z Malaciek a Veľkých Levár. Prípravu kar-
nevalových masiek s deťmi mali na staros-
ti  4 učitelia  - Anna Marečková, Michal
Chovanec, Dáša Hrušecká a Silvia
Mihályová. 

Hotové karnevalové masky boli najprv
vystavené, aby si ich všetci mohli  popre-
zerať a ohodnotiť ich nápaditosť a úroveň
spracovania. Tým sa však ich prezentácia
neskončila. Maskám vdýchli  život deti na
karnevale, ktorý sa začal po pätnástej
hodine v telocvični. Deti mali pripravený
aj program. Napríklad  v podaní detí zo
Šaštína-Stráží si pripomenuli tradíciu zvy-
kov na záver fašiangov na Záhorí  v podo-
be vystúpenia tzv. Turkov. Na záver  kar-
nevalu boli vyhodnotené tri najnápaditej-
šie masky a samozrejme aj odmenené.

Na záver  pripomeniem zopár údajov
o Špeciálnej základnej škole internátnej
v Senici. Vznikla 1. novembra 1967, vtedy
ako Osobitná škola internátna.
Vyučovanie 136 žiakov sa začalo v 12
triedach. Už od samého začiatku bol
internát jediným útočišťom a učitelia
a vychovávatelia jedinými blízkymi ľuďmi
pre takmer 60 detí, ktoré mali nariadenú
ústavnú výchovu.  Dnes má škola 21 tried,
v ktorých je 160 žiakov. Vyučovanie
zabezpečuje 28 učiteľov. Na internáte je
ubytovaných 71 detí, z ktorých 40 má
nariadenú ústavnú výchovu. V ubytovacej
časti sa o deti stará 16 riadnych a 6
pomocných vychovávateľov. Od 1. mája
1999 je súčasťou tohto zariadenia i Špe-
ciálna materská škola internátna, ktorá má
v súčasnosti 7 detí.

Viera Barošková
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DDDDoooommmmáááácccceeee  nnnnáááássssiiii llll iiiieeee
Domáce násilie je jednou z najrozšírenejších a zároveň

najmenej kontrolovaných foriem násilia v našej spoločnosti.
Zahŕňa všetky prejavy fyzického, sexuálneho a psychického
násilia páchaného medzi jednotlivými členmi rodiny, v napro-
stej väčšine páchaného mužmi voči ženám (vlastným manžel-
kám, družkám, partnerkám) a čiastočne aj voči deťom a pra-
rodičom.

Charakteristickým rysom domáceho
násilia je jeho opakovanie, dlhovekosť
a skoro každodenná prítomnosť. Ide
o vzorec donucovacieho správania sa uží-
vaného jednou osobou na ovládanie inej
alebo iných osôb. Môže mať rozmanité
podoby: hrubé nadávky, neustále kritizo-
vanie, ponižujúce urážky, zosmiešňova-
nie, podrývanie sebadôvery, obmedzova-
nie osobnej slobody, ekonomické vydiera-
nie, vyhrážanie telesným ublížením až po
priame fyzické ublíženie. K domácemu
násiliu dochádza vo všetkých krajinách
a sociálnych vrstvách, bez ohľadu na vzde-
lanie, náboženskú orientáciu, vek, etnickú
príslušnosť.

Obeť, najčastejšie žena, nemusí na
začiatku vzťahu poznať, že jej partner má
sklony k násiliu. Partner býva po určitú
dobu milý, pozorný a trpezlivý. Až v záťa-
žových životných situáciách (narodenie
dieťaťa, nedostatok peňazí, choroba, stra-
ta zamestnania, atď.) jedná a reaguje na
tieto podnety odlišne. V čase, keď sa jeho
násilnícke sklony prejavia, obeť už často
nemá silu ani možnosť vzťah ukončiť
a odísť. K dôvodom, prečo ženy po celom
svete zotrvajú v domácnosti, kde je násilie
páchané, patrí hlavne:

1. Ekonomická závislosť – žena nemá
vlastný príjem (alebo nepostačujúci), byt,
nemá kam odísť z deťmi.

2. Strach z budúcnosti – čo sa stane,
keď odíde od muža, čo bude robiť, čo
bude s deťmi, ako zareaguje muž, ako sa
na to budú pozerať priatelia a okolie, atď.

3. Tradičný obraz o poslaní ženy – žiť
pre druhých, zodpovednosť za citovú
atmosféru v rodine, vina za stroskotanie
rodiny spočíva vždy na žene, „nutnosť"
potlačovať vlastné potreby v prospech
ostatných členov rodiny.

V každej spoločnosti pretrvávajú rôzne
mýty o domácom násilí, ktoré sú najväč-
šou prekážkou pre poznanie a prijatie
tohoto javu jako závažného spoločenské-
ho problému. Predovšetkým ide o názor,
že násilie v rodine je súkromnou záležitos-
ťou, že si obeť o to koleduje, že si to za-
slúži, dokonca že má násilie rada. Často je
počuť aj frázu, že domáce násilie nie je
zločin ako taký, ale ide o jednanie z lásky
a vášne.
Spoločenská reakcia na domáce násilie,
môže mať tri podoby:

1. Bez reakcie, ide o súkromnú vec.
2. Dôsledná a okamžitá kriminalizácia

problému, páchateľ je zadržaný, obžalo-
vaný a potrestaný.

3. Flexibilná a diferencovaná reakcia,
kombinácia opatrení právnej a sociálnej
povahy.

Mestská polícia zasahovala
Nevypol varič. Na sviatok Troch kráľov

bol  o 23.38 hod. na operačnom oddelení
MsP prijatý telefonát od občanov zo Šte-
fánikovej ulice, že z prízemného bytu
vychádza zápach po niečom zhoretom
a na zvonenie nikto neotvára. Hliadka na
mieste zistila, že  oznámenie sa zakladá na
pravde. Po príchode hasičov bol byt prez-
retý, avšak nikto tam nebol. Dym pochá-
dzal z hrnca, ktorý zabudol majiteľ na
zapnutom variči. Prípad doriešuje HaZZ.

Rozbité dvere. Na operačnom oddele-
ní MsP bolo 3. janauára  o 7.35 hod.  pri-
jaté telefonické oznámenie od občana
mesta, že na Robotníckej ulici má pre-
vádzka záložne rozbité sklo na vchodo-
vých dverách. Páchateľ nebol na mieste
zastihnutý. Pretože išlo o podozrenie
z trestného činu, bolo miesto zabezpeče-
né do príchodu hliadky PZ SR, ktorá prí-
pad  prevzala na doriešenie.   

Prevracali smetné koše. Hliadka MsP
17. januára o 2.15 hod. spozorovala na
Sadovej ulici dvoch muži kopúcich do
smetných nádob. Išlo sa o mužov zo
Senice a Trnavy, s ktorými hliadka vec
vyriešila na mieste v blokovom konaní.

Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej kni�nici v Senici - JANUÁR

autor: názov: vydavateľ:
1. Rowlingová, J.  Harry Potter 5. Ikar
2. Conrad, Ch. Konopí pro zdraví Pragma
3. kol. Kone - kniha so samolepkami Slovart
4. Dahl, R. Aj jahňa môže zabiť Slov. spisovateľ
5. Šaling, S. Slovník cudzích slov Samo
6. kol. Šteniatka - kniha so samolepkami Slovart
7. Aroldová, M. Veľa rozruchu okolo Samiry Arkus
8. Steelová, D. Skok do neznáma Remedium
9. Herbert, F. Děti Duny Baronet
10. Coelho, P. Alchymista Sofa
11. Hohlbein, W. Protivník Epos
12. Hesse, H. Rozprávky Slov. spisovateľ

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

Ponuka Arkusu
V týchto dňoch vychádza vo zvýšenom náklade prvé tohtoročné číslo obľúbených
Detských doplňovačiek, tentoraz venovaných cirkusu! Kúpiť si ich môžete v kníhkupec-
tve vydavateľstva Arkus, ako i vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa.

Knihy, ktoré ma nadchli
Mario Vargas Llosa: Smrť v Andách
Ak má niekto sympatie k partizánom zo
skupiny Červený chodník v peruánskych
Andách, tak táto kniha ho z nich zaruče-
ne vylieči. Slávny spisovateľ a neúspešný
kandidát na prezidenta Peru zobrazil
krutý život horalov v nehostinných pod-
mienkach, sužovaných prírodou a fana-
tickými zabijakmi. Majstrovsky vyrozprá-
vaný naturalistický príbeh - citlivým
povahám odporúčam preskočiť kapitolu
s vykreslenou likvidáciou vikunej
rezervácie.

MUDr. Z. Šulek

Najhorším variantom je  prvá, ktorá
znamená skoro úplnú nečinnosť a je tu
veľké riziko neustále rastúceho násilia
v rodine, ktoré môže skončiť vážnym
fyzickým a psychickým poškodením obeti.
Žiaľ, tento prístup je dosť rozšírený
v našom štáte.

Druhý variant sa považoval ako naj-
účinnejší, ale sa ukázalo, že účinok sankcií
je krátkodobý a vedie k rozpadu rodiny.

Najlepším variantom sa javí číslo tri.
Znamená včasné odhalenie a riešenie
konfliktu, kombináciou opatrení právnej
a sociálnej povahy.

Pri spozorovaní alebo podozrení na
domáce násilie sa s dôverou obráťte na
zamestnancov mestskej polície, ktorí vám
poskytnú potrebné rady, ako situáciu čo
najlepšie vyriešiť. Nepodceňujte domáce
násilie! Môže znamenať katastrofu pre
vašu rodinu, rodinu vašich priateľov
a susedov.    

Volejbalový turnaj 
na IV. ZŠ

IV. základná škola na
Mudrochovej ulici pri príležitosti
osláv 15. výročia založenia školy
organizuje 7. februára o 9. hod.
volejbalový turnaj zamestnanci
školy - rodičia O pohár riaditeľa
školy. Záujemcovia z radov rodičov
sa môžu prihlásiť u p. E. Ličkovej, tel.
č. 651 4294. 
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI SENICE 
Kto chce vidieť vicemajstrov sveta, majstrov Európy, majstrov

Slovenska, medailistov európskych i domácich šampionátov a množstvo
slovenských reprezentantov má jedinečnú príležitosť. Vo štvrtok 5. feb-
ruára  o 16. hod. bude kinosála  Domu kultúry patriť práve im. Nebudú
však chýbať  športoví fanúšikovia, tréneri, funkcionári  a rodičia.

Mesto Senica, komisia pre mládež a šport v spolupráci so spoločnos-
ťou Športreklama vyhodnotí najlepších športovcov mesta Senica za rok
2003. V porovnaní s minulým rokom nastali v kritériách malé zmeny.
Bude ocenených 10 športovcov v kategórii žiakov aj dorastu, traja dospe-
lí, jeden telesne postihnutý, traja tréneri mládeže, tri mládežnícke kolek-
tívy a budú udelené aj morálne ocenenia. Seničania majú možnosť zapo-
jiť sa do ankety o Najobľúbenejšieho športovca mesta Senica, ktorá potr-
vá do 4. februára.  Svoje typy posielajte e-mailom na adresu masiko-
va@msu.senica.sk, alebo osobne vypíšte anketový lístok a vhoďte do
urny na mestskom úrade. Všetci vyhodnotení športovci sa zapíšu do
Pamätnej knihy a prevezmú ocenenie od primátora mesta.

Na podujatie je vstup voľný všetkým, ktorí chcú byť svedkami tejto
športovej udalosti. E.M.

Silvestrovský beh so 114 pretekármi
Víťazom Martinčan Fedák

Ani vytrvalý dážď na Silvestra 2003 neodradil 114 prete-
károv. Presne toľko sa ich postavilo na štart v 18. ročníku
Silvestrovského behu a obsadili všetkých 10 vypísaných
kategórií. Víťazom sa stal  Milan Fedák z Martina časom
16:19 min.  Na Silvestrovskom behu s prívlastkom medziná-
rodný štartovalo 19 bežcov z Českej republiky. Na závereč-
nom športovom podujatí roka organizovanom MsÚ Senica
boli  prítomní poslanec NR SR Dušan Čaplovič a predseda
SZTK pán Holko. 

Už po tretí raz sa Silvestrovský behu v parku pri Múzeu  L.
Novomeského začal symbolickým jedným 900 metrovým
okruhom Behu Seničanov pre zdravie. Zatiaľ nenašiel veľkú
odozvu, pretože na štart sa postavilo 15 Seničanov, čo je číslo
porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Hlavná mužská kategória bola najviac obsadená s 23 pre-
tekármi. Nasledovala kategória mladších žiakov s 21 účast-
níkmi a veteránov nad 40 rokov s 20 bežcami.  Najstarším
účastníkom behu bol 70 ročný Oldrich Hrozáni zo Senice,
ktorý je pravidelným účastníkom bežeckých podujatí.
Najmladšou účastníčkou bola 1,5 ročná Terezka Baďurová,
ktorá však zabehla len niekoľko metrov.  

Silvestrovský beh pod heslom Športom proti drogám zor-
ganizovali Mestský úrad Senica a komisia pre mládež a šport
pri MsZ v spolupráci s ObÚ SZTK a CVČ Stonožka v Senici.
Najviac 6 pretekárov zo senických základných škôl mala IV.
ZŠ, ktorá ako odmenu od komisie pre mládež a šport pri MsZ
Senica  získala 3 lopty. Výsledky:
Mladší žiaci: (900 m), 1. Michal Lukáč  3:19, 2. Peter Černek
3:28, 3. Peter Mesíček 3:31 (všetci Senica )
Mladšie žiačky: (900 m), 1. Michaela Holičová 3:21, 2. Hana
Hercegová 3:29 (obe Cerová), 3. Veronika Hrebíčková
(Senica ) 4:17 
Starší žiaci: (1800 m), 1. Martin Váňa (Skalica) 5:59, 2. Dominik
Fuksa (Borský Mikuláš) 6:05, 3. Peter Škápik (Holíč) 6:28
Staršie žiačky: (1800 m), 1. Jana Petrášová 3:32, 2. Jana
Michalicová 3:38 (obe Cerová)
Dorastenky: 1800 m), 1. Danka Dobiášová (Borský Mikuláš)
7:17, 2. Natália Staniszewská (Senica) 8:36
Dorastenci: (2700 m), 1. Branislav Huťťa (Radošovce) 9:42, 2.
Roman Sloboda (Nitra) 12:06, 3. Peter Mareček (Senica)
12:07
Ženy: (5400 m), 1. Ivana Doubravová (Kyjov) 21:49, 2. Jana
Zetochová 22:31, 3. Jana Ammerová (obe Hodonín) 22:43
Muži: (5400 m), 1. Milan Fedák 16:19, 2. Radim Matyáš
(Hodonín) 16:20, 3. J. Križák (Skalica) 16:30
Veteráni nad 40 rokov: (5400 m), 1. Pavel Nenička (Kyjov)
18:35, 2. Jozef Chrenka 18:56, 3. Peter Portašík (obaja
Skalica) 19:13
Veteráni nad 50 rokov: (5400 m), 1. Vladimír Varmuža
(Hodonín) 20:15, 2. Severín Tokoš (Skalica) 20:21, 3.
Květoslav  Hána (Veselí nad Moravou)  22:45

Viera Barošková

DART CLUB 61 Senica  
Družstvo hráčov šipiek hráva pod týmto názvom od roku

2003. Jeho začiatky  siahajú do roku 1999, kedy sme si šipka-
mi krátili dlhé chvíle v ,,S“ Clube. Potom sme sa začali zúčast-
ňovať turnajov v pohostinstve v Čáčove. Prvými hráčmi, ktorí
sa zúčastnili týchto turnajov boli: Jozef Drinka, Slavo Hirth,
Maroš Štefík.

V roku 2000 sa naše rady začali rozrastať, spomeniem len
niektorých hráčov, ktorí to brali vážnejšie: Tóno Hrebenár,
Rado Janák, Braňo Filípek, Marián Sekáč, Pavol Slezák,
Andrej Kubečka, Roman Leskovský, Milan Sarnovský. Začali
sme sa zúčastňovať i turnajov mimo okresu, kde sme získali
niekoľko dobrých umiestnení.

V roku 2001 sme začali organizovať vlastný turnaj  v ,,S“
Clube Senica.

Spomeniem niektorých víťazov turnaja: Tóno Hrebenár,
Braňo Filípek, Paľo Tomaníček, Rado Janák.  

V roku 2002 sme sa zúčastňovali vo väčšom počte turnajov organi-
zovaných Slovenskou šipkárskou federáciou. V tomto roku sme založili aj
naše družstvo, ktoré vystupovalo pod názvom Dart Club Senica. Členmi
družstva boli: kpt. Tóno Hrebenár, Paľo Tomaníček, Milan Sarnovský, Jan
Ušiak, Branislav Filípek, Laco Toth, Marián Sekáč.

V roku 2003 sme zmenili ,,S" Club, kde sme dovtedy trénovali, za
CLUB 61, kde máme lepšie podmienky na trénovanie a podporu od maji-
teľa klubu M. Saba.

Názov družstva sme zmenili na DART CLUB 61 Senica. V CLUBe 61
sme začali organizovať aj Turnaj o putovný pohár Senice a zatiaľ boli 3
turnaje. Prvý turnaj vyhral domáci hráč Tóno Hrebenár.  V roku 2003 sme
taktiež začali hrať Západoslovenskú extraligu družstiev.
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Bohemia cup
V Prahe, hlavnom meste Českej

republiky, sa 22. novembra 2003 konal
najväčší turnaj v karate u našich západ-
ných susedov - prestížny Bohemia cup.
Do stovežatej matičky Prahy prišli repre-
zentani 15 krajín Európy, Ázie i Afriky.
V športovej hale Slávie bojovali pred
kamerami Českej televízie i pretekári
senického klubu Hanko kai.

V kata ženy nastúpili Katarína Ižáriková
a Miroslava Vašeková. Katka vypadla
v prvom kole, ale obhajkyňa striebra
z minulého roka Mirka Vašeková sa uká-
zala v prvotriednej forme. V prvom kole
vyradila reprezentantku Veľkej Británie,
v druhom porazila jasne 3:0 Palkovskú
z Českej republiky a prešla i cez výbornú
Belgičanku Van Halden. Vo štvrťfinále
zostala z početného štartovného poľa iba
najväčšia kvalita. Nemilosrdné sito vyraďo-
vacieho pavúka oddelilo karatistov pomal-
ších, slabších a nepresných. Na ceste do
finále zastavila Mirku v semifinále sloven-
ská juniorská reprezentantka Grmanová,
ktorá zvíťazila tesne 2:1. V boji o tretie
miesto porazila senická karatistka ďalšiu
vynikajúcu belgickú reprezentantku Saru
Vriesen a získala bronzovú medailu.
Medzi pretekármi z takých exotických kra-
jín ako Kuvajt, Egypt či Japonsko zviditeľ-
nila Slovensko a naše mesto opäť vynika-
júcim spôsobom mladá senická karatistka. 

O týždeň na to, 29. novembra cestova-
li mladí senickí karatisti opäť na preteky do
blízkeho zahraničia. V Mladej Boleslavi
v ČR sa konal turnaj mládeže Czech open.
V meste škodoviek sa zišlo vyše 500 pre-
tekárov, už od 8 rokov, aby si na tomto
mamuťom turnaji otestovali svoje sily a zis-
tili svoje slabiny. V náročnej konkurencii
silnej českej špičky v tomto masovom
a veľmi populárnom športe získali prete-
kári z nášho mesta dve strieborné a jednu
bronzovú medailu. Striebro získalo druž-
stvo žiačok Hanko kai Senica a Peter
Dermek v kata dorastencov a bronz
Monika Čulenová v kata žiačok. Cenné sú
i 4. miesta Borisa Theberyho (94 súperov!)
a Michala Toureho.

E. J.

Zlato zo Slovinska
Záver roka bol  pre Hanko kai karate

klub Senica nabitý slovenskými i medziná-
rodnými súťažami. Každý víkend štartovali
senickí pretekári na kvalitných turnajoch
pre mládež i dospelých, kde potvrdzovali
svoje športové majstrovstvo. Pozvánky pre
senických karatistov sú zároveň pozitív-
nym signálom, že senické karate si získalo
už vysoký medzinárodný kredit a rešpekt. 

Na pozvanie Karate klubu Zvolen sa
zúčastnili mladí žiaci Hanko kai Senica 6.
decembra Vianočného turnaja mládeže
družstiev. Štartovali na ňom po prvý raz,
a hneď nenechali súperov na pochybách,
že si prišli pre víťazstvo. Perfektnou tech-
nikou, rýchlosťou i silou predčili všetky
kluby a zvíťazili v kata dievčat. Družstvo
Hanko kai v zložení Gabriela Lišková,
Zuzana Lišková a Monika Čulenová (všet-
ky hnedé opasky) vo finále deklasovali
Metropol Košice 5:0. Na treťom mieste
skončil Zvolen a štvrtý Poprad. Chlapci si
tiež odniesli darčekový kôš a poháre za
víťazstvo v kata družstiev. V disciplíne kata
družstvá cvičia naraz traja pretekári a hod-
notí sa hlavne súčasné a presné prevede-
nie kata. Vo finále predvedie družstvo tzv.
Bunkai (jap. využitie technik z kata vo vod-
nom boji), kde navzájom proti sebe útočia
a bránia sa všetkými technikami karate.
Táto disciplína je veľmi atraktívna pre divá-
kov, sú tu veľmi akčné scény, prehody,
hody, škrtenia a kopy, ako vystrihnuté
z honk-kongského filmu. Družstvo Senice -
chlapci v zostave Boris Thebery (na foto),
Daniel Sebeš a Peter Dermek (všetci
hnedé opasky) predviedli vo finále boj zo
štýlu žeriava-katu Rohai. Presným a rých-
lym karate nedali šancu súperom - Karate
klubu Zvolen a získali aj druhú hlavnú tro-
fej pre Senicu. Práce na zlepšovaní
a námetov na ďalší tréning si zo Zvolena
odniesli senickí tréneri i napriek dvom zla-
tým medailám. Spánok na vavrínoch
z domácich súťaží nepatrí do repertoára
senického karate. 

Rok 2003 bol veľmi úspešný a senickí
karatisti v ňom okrem domácich titulov
majstrov Slovenska, dosiahli významné
medzinárodné, omnoho vyššie cenené
úspechy. Medaily z majstrovstiev Európy,
Veľkej Británie, Holandska, Nemecka
a ďalších krajín svedčia o tom, že pod
vedením MUDr. Martina Čulena (7. dan)
nie je Senica liahňou iba slovenských
talentov. Poslednou previerkou pred via-
nočnými sviatkami bol veľký medzinárod-
ný turnaj v slovinskom Trbovlje. Na jeho
31. ročníku sa zišlo vyše 250 pretekárov
z 11 krajín Európy, ale aj USA. 13. decem-
bra sa vo veľkej športovej hale pod vede-
ním pravdepodobne najlepšieho rozhod-
cu na svete - Dragana Dojčenoviča, roz-
hodcu WKF (Svetová federácia karate)
rozbehli na 5 tatami súboje veľmi kvalit-
ných pretekárov. Senické karate, ktoré
zastupovalo v Slovinsku našu republiku,
opäť dokázalo v najsilnejšej konkurencii
svoje kvality. Napriek únavnej 6 hodinovej
ceste získala Senica 7 medailí. Najcenejšiu

zlatú získala v kata ženy v konkurencii 17
súperiek bronzová medailistka z ME Mirka
Vašeková (čierny pás). Najlepšia slovenská
juniorka porazila všetky svoje súperky vrá-
tane domácej majsterky Slovinska jedno-
značne 3:0. Vo finále nedala šancu ani
jednej z najlepších európskych senior-
ských pretekárok, majsterke Chorvátska,
keď pravidelnú účastníčku Majstrovstiev
sveta i Európy deklasovala 3:0. Mirka mala
v roku 2003 fantastickú bilanciu, keď z 12
štartov na najväčších turnajoch, väčšinou
v zahraničí, deväťkrát zvíťazila. Vynikajúca
forma tejto 20-ročnej študentky by tento-
raz nemala ujsť reprezentačným tréne-
rom. Na juhu Európy sa presadili aj žiaci.
Gabriela Lišková získala dve medaily - stri-
ebornú v kata a bronzovú v kumite. V kata
žiakov skončil spomedzi 42 pretekárov na
druhom mieste Boris Thebery, keď lepším
od neho bol vo finále veľmi talentovaný
Chorvát. Na treťom mieste skončili Peter
Dermek a Daniel Sebeš. Na stupeň víťa-
zov vystúpila na tejto športovo a organi-
začne veľmi dobre pripravenej súťaži aj
Zuzana Lišková v kata žiačok. Počas via-
nočných sviatkov nabrali adepti tohto
bojového umenia opäť sily a odpočinutí
začali nový rok tradičným sústredením 3.
až 6. januára 2004 na Dubníku pri Starej
Turej. E. Jareč

Kolektív Hanko kai: stojaci zľava M.
Vašeková, M. Čulenová, Z. Lišková, G.
Lišková, MUDr. M. Čulen, dolu B. Thebery,
P. Dermek a D. Sebeš.

Turnaj v Kunove
V sobotu 27. decembra sa v kultúrnom

dome v Kunove uskutočnil 3. ročník
Vianočného stolnotenisového turnaja.
Zúčastnilo sa ho 63 štartujúcich, ktorý boli
rozdelení do troch kategórií - deti do 15
rokov, ženy a muži. Organizátorom celého
podujatia bola Telovýchovná jednota
Kunov. 
Výsledky:
- kategória deti do 15 rokov
1. Andrej Kubík, 2. Martin Dzindzík, 3.
Jaroslav Slovák, 4. Juraj Bella, 5. Ján Gažák,
6. Branislav Matula
- kategória ženy
1. Ivana Rýzková, 2. Erika Hrušecká, 3.
Lucia Procházková
- kategória muži
1. Vladimír Šváček, 2. Branislav Flajžík, 3.
Tibor Koník, 4. František Kubánka

26. decembra sa uskutočnila aj súťaž
v streľbe zo vzduchovky a v hode šipkami,
ktoré organizoval Strelecký zväz Kunov. 

J. P. 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jozef Pisarovič a Lenka Vachová
Marián Guliš a Eliška Oláhová
Martin Rybanský a Lucia Drahošová
Pavel Danko a Elena Poláková

Narodili sa
Jasmína Nemečkayová, Komenského 937 1. 12. 2003
Romana Skalová, Gen. L. Svobodu 1361 1. 12. 2003
Aneta Balážiová, Kolónia 574 2. 12. 2003
Margaréta Danišová, Robotnícka 58 5. 12. 2003
Jana Bachratá, Palárikova 289 11. 12. 2003
Nikola Piskorová, SNP 754 11. 12. 2003
Adam Jarábek, S. Jurkoviča 1202 17. 12. 2003
Lea Boledovičová, L. Novomeského 1215 19. 12. 2003
Jakub Bôrik, Hviezdoslavova 312 24. 12. 2003

Opustili nás
Miroslav Vepy, Čáčov 335 5. 12. 2003
vo veku 25 rokov
Miroslav Vepy, Čáčov 335 5. 12. 2003
vo veku 4 rokov
Dáša Vepyová, Čáčov 335 5. 12. 2003
vo veku 29 rokov
Mária Krutá, Štefánikova 1377 7. 12. 2003
vo veku 80 rokov
Štefán Nestarec, Kalinčiakova 300 8. 12. 2003
vo veku 70 rokov
Matej Herák, Štefánikova 1377 10. 12. 2003
vo veku 74 rokov
Anna Hyžová, SNP 782 10. 12. 2003
vo veku 89 rokov
Kristína Bučáková, Čáčov 209 11. 12. 2003
vo veku 73 rokov
Pavlína Chalupová, Štefánikova 1377 14. 12. 2003
vo veku 83 rokov
Ignác Púchly, Hviezdoslavova 313 14. 12. 2003
vo veku 90 rokov
Zuzana Kožíková, Kunov 149 15. 12. 2003
vo veku 62 rokov
Štefánia Smolinská, Štefánikova 1377 15. 12. 2003
vo veku 82 rokov
Jozef Chovančák, L. Novomeského 1212 18. 12. 2003
vo veku 53 rokov
Štefan Zelenka, Štefánikova 1377 19. 12. 2003
vo veku 64 rokov
Mária Vulganová, J. Mudrocha 664 21. 12. 2003
vo veku 76 rokov
Sabína Ročáková, Hollého 741 22. 12. 2003
vo veku 79 rokov
Pavol Vašek, Moyzesova 839 22. 12. 2003
vo veku 63 rokov
Milan Baranovič, Robotnícka 58 24. 12. 2003
vo veku 61 rokov
Michal Sabo, Hollého 741 26. 12. 2003
vo veku 81 rokov
Paula Juríková, Hurbanova 519 31. 12. 2003
vo veku 81 rokov

In
fo

 k
út

ikPodujatia v Dome kultúry Senica

➸ 5. februára 
VYHODNOTENIE ŠPORTOVCOV MESTA ZA ROK 2003

➸ 6. februára o 15. hod. – KONKURZ DO MAŽORETIEK LADIES 
➸ 7.  februára – PLES SLOVAK TELEKOM
➸ 13. februára – PLES SLOVTRANSGAZU
➸ 14. februára – PLES JEDNOTY SD
➸ 18. februára  o 15. hod. – VYHODNOTENIE KULTÚRNYCH 

PRACOVNÍKOV MESTA ZA ROK 2003
➸ 19. februára  o 19. hod.

AKO SME SA HĽADALI – divadelné predstavenie Radošinského
naivného divadla. Vstupné: 230 a 250 Sk

➸ 20. februára – PLES COLNÍKOV
➸ 24. februára – POCHOVÁVANIE BASY
➸ 26. februára o 20. hod. 

KONCERT SKUPINY FRU-FRU z Prahy. Vstupné: 100 Sk
➸ 27. februára od 10. do 14. hod. 

Výročná schôdza Poľnohospodárskeho družstva Senica
➸ 28. februára od 20. do 04. hod. 

I. ŠTUDENTSKÝ PLES – Hrá HS MAGIC BAND, v programe:
Mažoretky LADIES, Klub ST SYNKOPA, Módna prehliadka:
TEXTIL VALIKA. Vstupné: 300 Sk

Podujatia v Múzeu L.Novomeského
➸ 3.  februára o 17. hod. 

KLUB ABSTINENTOV – pokračovanie úspešných seminárov
➸ 2., 9., 16. a 23. 2. o 18. hod - PROGRAM - HĽADANIE (pondelky)
➸ 11. a 25. februára o 18. hod - KLUB ZDRAVIA (stredy)

Podujatia v Čajovni U Sousedú (DK Kunov)

➸ 14. 2. Koncert skupiny My Head Sounds Like That (Peter Gabriel
Revival)  o 20. hod.

➸ 21. 2. Detský maškarák - DK Kunov, organizátor Červený kríž
➸ 28. 2. Koncert klasickej indickej hudby a spevu

Prevádzkové hodiny na plavárni 
OD 31. JANUÁRA SA UPRAVUJÚ PREVÁDZKOVÉ HODINY
NA PLAVÁRNI, V SAUNE, SOLÁRIU A VO FITNNES
PLAVÁREŇ: pondelok – nedeľa:   10.00 – 21.30
SAUNA:   ženy – utorok, štvrtok, sobota: 14.00 – 20.30   

muži – pondelok, streda:      14.00 – 20.30   
nedeľa:                     10.00 – 17.00   
piatok: ZATVORENÉ                 

FITNESS:   ženy – utorok, štvrtok, sobota: 17.00 – 20.00 
muži – pondelok, streda, piatok: 17.00 – 20.00   
nedeľa: ZATVORENÉ

SOLÁRIUM: pondelok – nedeľa:   9.00 – 21.30

XVIII. ročník vyhral Gafex
V sobotu 27. decembra 2003 sa skončil XVIII. ročník 1. Senicej

ligy v sálovom futbale. Po prvýkrát získalo titul majstra Senickej ligy
mužstvo SF Gafex Senica. Boj o ligový primát bol aj tento rok veľmi
vyrovnaný. Rozhodlo o ňom až záverečné 19. kolo.

Pred ním malo najlepšiu pozíciu mužstvo Nad Ress Senica, keďže
malo lepší vzájomný zápas s Gafexom. Posledný zápas sezóny však
ich hráči nezvládli a hoci viedli so Skalicou 3:1, nakoniec stretnutie
prehrali 3:5. Gafexu tým stačila na majstrovský titul aj remíza, ich
hráči však nenechali nič na náhodu, rozstrieľali mužstvo KAV Hurban
8:1 a zaslúžene získali majstrovský titul. Na treťom mieste skončila
Skalica. 

Tabuľku strelcov vyhral Gabriel Bartošek z majstrovského Gafexu,
druhý skončil Patrik Gabriel z Moby Dicku Senica a tretí Ján Filuš tak-
tiež z Gafexu. Súťaž slušnosti vyhralo mužstvo KAV Hurban. 

Hneď v prvý novoročný víkend  3. a. 4. januára  sa odohral v senic-
kej športovej hale aj Senický pohár. Najmä od štvrťfinále podávali
všetky mužstvá veľmi dobré výkony a prítomní diváci sa mali na čo
pozerať. Po tuhých bojoch víťazstvo v senickom pohári získalo maj-
strovské mužstvo Gafexu, keď vo finále porazilo Borský Mikuláš 5:2
a jeho hráči tak získali Double (víťazstvo v lige aj v pohári). 

Senická liga pokračuje rýchlym tempom. Už 11. januára sa začal
skrátený XIX. ročník 1. Senickej ligy, ale s novým názvom futsal,
keďže malý a sálový futbal na Slovensku sa spojil do jednej organizá-
cie. Skrátený ročník sa bude hrať do 13. marca, kedy sa dozvieme aj
meno nového majstra Senickej ligy vo futsale. 

Pred Vianocami sa skončili boje aj v 2. Senickej lige, ktorá odo-
hrala už svoj XII. ročník. Do prvej ligy z nej postúpili družstvá CNN
Senica, Bučo Senica a Beno Šajdíkove Humence. Minimálne na rok
z nej vypadlo mužstvo Fortuny Senica. Z kvalifikácie postúpili do dru-
hej ligy družstvá Dema Senica, OIL JPM Holíč a PD Dojč.

Ivan Tobiáš
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na FEBRUÁR 2004
Začiatky filmových predstavení o 18,30 hod.

� Nedeľa 1. februára
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. Danica už dlhšiu dobu
žije s úspešným mužom Michalom, ktorý jej poskytuje všetko
okrem lásky. Zmierená so vzťahom, náhodne spoznáva charizma-
tického Tomáša…
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 92 min., Premiéra
� Utorok 3. a streda 4. februára
SMRTIACA  VÁŠEŇ
„Myslíte si, že o túžbe viete všetko, ale je to inak!" Milenecký vzťah
na pozadí vraždy...
V obyčajnom newyorskom dome je zavraždená mladá žena.
Policajný detektív prichádza do domu viesť vyšetrovanie. Zoznámi
sa tu s profesorkou Frannie. Napriek tragickej udalosti nadviažu
podivné spojenectvo.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 18 r., 118 min., Premiéra
� Piatok 6. februára
ADAPTÁCIA
Pripravte sa na nepripraviteľné, zažijete nezažititeľné. Charlie
Kaufman píše ako žije. So značnými problémami. Jeho dvojča
Donald žije ako píše...s ľahkosťou a bezstarostne. Susan píše o živo-
te...ale nevie ho žiť...Johnov život je ako kniha...čaká na adaptáciu... 
Jeden príbeh...Štyri životy...Milión spôsobov, ako sa to všetko môže
skončiť...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 114 min., Premiéra
� Sobota 7. a nedeľa 8. februára
MASTER § COMMANDER: NA OPAČNOM KONCI SVETA
Námorný kapitán Jack Aubrey sa stáva po prvý raz veliteľom lode,
ktorá mieri do oceánu, priamo do jednej z bitiek proti
Napoleonovým lodiam. Je to statočný bojovník, ktorého oceňujú
i za priamy boj muža proti mužovi. Je tiež milovníkom kultivovanej
a vtipnej konverzácie, je muzikálny, hrá na husliach. Jeho náprotiv-
kom je jeho priateľ Stephen, lekár a vynikajúci britský špión.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 132 min., Premiéra
� Utorok 10. a streda 11. februára
ÚSMEV  MONA  LÍZY
„Príbeh ženy, ktorá mala veľké srdce a tvrdú hlavu". Julia
Robertsová v dramatickom príbehu profesorky histórie... Katherine
Watson prichádza v roku 1953 na prestížnu univerzitu Wellesley
prednášať históriu umenia. Očakáva, že jej študentky využijú všet-
ky možnosti, ktoré im ponúka povojnová situácia. Krátko po svo-
jom príchode však Katherine zistí, že prostredie na škole je veľmi
konzervatívne. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 115 min., Premiéra
� Piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. februára
PÁN  PRSTEŇOV: NÁVRAT KRÁĽA
Veľkolepý záver fantasy trilógie podľa románov J. R. R. Tolkiena.
Obrovská armáda Temného pána Saurona sa valí proti Stredozemi
a zastaviť ju môžu len spojené vojská Gondoru a Rohanu pod
vedením bojovníka Aragorna a čarodejníka Gandalfa. Medzitým
hobiti Frodo a Sam čelia smrteľným nebezpečenstvám na ceste
k Hore osudu, kde musia zničiť Prsteň moci. Najväčšia bitka v deji-
nách filmu začína.
Vstupné: 85, 87, 89 Sk, MP 12 r., 200 min., Premiéra
� Utorok 17. februára
CHTÍČ
Sú krásne, sú zvodné, ale bez peňazí. Ako to zmeniť? Treba zma-
nipulovať nejakých chlapov... Sabrine a Nathalie sú priateľky, ktoré
majú rady sex a snívajú o tom, ako zbohatnúť. Nech sú spolu kde-
koľvek, dráždia svoje okolie a provokujú chlapov. Sabrine urobí
konkurz do firmy, kde sa hrá na cnostnú, odmieta všetky ponuky na
rande, má však jediný cieľ – zviesť svojho šéfa, čo sa jej aj podarí.
Chce pomôcť aj Nathalii, ktorú opustil milenec a prinúti svojho
šéfa, aby ju zamestnal. Sex v práci pokračuje - tentoraz v trojici. 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
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Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 115 min., Premiéra
� Streda 18. februára
FANFÁN  TULIPÁN
Vtip, odvaha, šarm - bláznivý miláčik Šťasteny a krásnych žien sa
vracia. Cigánske dievča Adeline prorokuje dedinskému dobrodru-
hovi a vtipálkovi Fanfánovi, že sa ožení s kráľovskou dcérou.
Mladík, ktorý sa doteraz zaujímal o dobývanie sŕdc dedinských krá-
sok, má pred sebou cieľ. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 97 min., Premiéra
� Piatok 20. februára
JEDNOTKA RÝCHLEHO NASADENIA      S.W.A.T.
„Patria k najlepším z najlepších. Sú elitou medzi strážcami zákona.
Teraz ich čaká najťažšia misia." Člen jednotky S.W.A.T. Jim Street
spolu so svojím partnerom Brianom Gambleom urobia počas
záchrany rukojemníkov z prepadnutej banky sporné rozhodnutie.
Vďaka nemu musia elitnú jednotku opustiť. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 117 min.
� Sobota 20. a nedeľa 21. februára
NEZNESITEĽNÁ  KRUTOSŤ
Romantická komédia, ktorá Vás má na háku. Príbeh veľmi úspešné-
ho prominentného advokáta z Los Angeles. Stretnutie so zatiaľ
manželkou jeho klienta Marylin, ktorá sa rozvodom snaží získať
finančnú nezávislosť, sa preň stane novou výzvou. Po procese,
v ktorom sa mu opäť podarí preukázať svoju kvalitu a Marylin
doslova zruinuje, sa však neočakávane sám zapletie do ich rozvo-
dovej hry.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 100 min., Premiéra
� Utorok 24. a streda 25. februára
JEDNA  RUKA  NETLIESKA
Čierna komédia o životných náhodách a nekonečnej smole. V prí-
behu o náhodách, nehodách a osudových príťažlivostiach sa nehr-
dinskí hrdinovia spoločne pokúšajú prebiť skutočnosť, že si navzá-
jom prinášajú smolu.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 100 min., Premiéra
� Piatok 27. februára
PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVADBA
Vzrušujúce vyvrcholenie Prcičkovskej ságy. Študentské roky sú len
spomienkou, z detí sa stali dospelí, avšak sú pripravení vyblázniť sa
pri ďalšej veľkej príležitosti. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 96 min.
� Sobota 28. a nedeľa 29. februára
VEĽKÁ  RYBA 
Pre niektorých ľudí je každý rybník príliš malý. Edward Bloom bol
odjakživa vášnivým rozprávačom neuveriteľných historiek z obdo-
bia svojej mladosti. V tých časoch ho túžba cestovať zaviedla na
úžasnú výpravu okolo sveta. V mýtických a rozprávkových dobro-
družstvách, ktoré zažil, nechýbajú obri, vlkodlaci, spievajúce siam-
ské dvojčatá, ani čarodejnica so skleneným okom, ktorá dokáže
nahliadnuť do budúcnosti...
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 125 min., Premiéra

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

� Pondelok 9. februára
ČIERNY  PETER
Mozaika zdanlivo bezvýznamných udalostí v živote 16-ročného
učňa, jeho pubertálnych neistôt a exhibícií, konflikty s otcom
a generačné odcudzenie. Prenikavá psychologická a sociologická
štúdia s komediálnym nadhľadom v réžii Miloša Formana.
Vstupné:  60 Sk, člen FK 30 Sk, 87 min.
� Pondelok 23. februára
SOLARIS
Film nakrútený A.Tarkovskim na motívy rovnomenného filozofic-
kého sci-fi románu S.Lema.
Príbeh odohrávajúci sa na kozmickej stanici umiestnenej nad pla-
nétou Solaris, ktorá predstavuje dosiaľ neznámu formu vedomia,
schopnú zhmotniť ľudské myšlienky.
Vstupné: 60 Sk,  člen FK 30 Sk, 165 min.


