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Karnevalové fašiangové veselie sa skončilo 24. februá-
ra. Odletelo ako tento motýlik. Až do Veľkej noci je
basa pochovaná.           Foto RNDr. Ľubica Krištofová 
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Koncert mladých umelcov
Bývalí absolventi Základnej umeleckej školy v Senici

sa pravidelne vracajú na jej pódium, aby prispeli k obo-
hateniu kultúrneho života v našom meste. Ďalší z kon-
certov dnešných poslucháčov stredných a vysokých
umeleckých škôl sa uskutočnil 15. februára v sále senic-
kej ZUŠ. Milovníkom vážnej hudby tentoraz spríjemnili
nedeľné odpoludnie štyria mladí klaviristi.

V muzikantsky zrelom podaní poslucháčky druhého
ročníka bratislavského konzervatória Jany Krajčiovej
zazneli dve Romance od predstaviteľa nemeckého ranné-
ho romantizmu Roberta Schumanna. Jana Hluchá, ktorá
študuje v prvom ročníku na Vysokej škole muzických
umení v Bratislave, s nadhľadom interpretovala štyri
Prelúdiá ruského skladateľa Alexandra Skriabina. Štúdium
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave v tomto roku zavŕši Monika Balejová. Pre
svoje senické vystúpenie siahla po viedenskom klasicizme
a vybrala si Sonátu C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. 

(pokračovanie na str. 3)

Zachovanie súdu stále s otáznikom 
Pod petičnou akciou obyvateľov miest a obcí okresov

Senica a Myjava, adresovanou  ústredným štátnym orgá-
nom so žiadosťou o zachovanie Okresného súdu v Senici,
bolo do 25. februára 12 763 podpisov. Petícia bola odo-
vzdaná na Ministerstve spravodlivosti SR. Podľa predsedu
petičného výboru, primátora Senice RNDr. Ľ. Parízka,
petičné hárky boli zoskenované a zaslané e-mailom všet-
kým poslancom NR SR.  Od vyhlásenia akcie 29. januára
sa uskutočnili viaceré rokovania predstaviteľov petičného
výboru s politickými stranami v meste a poslancami NR
SR s cieľom poukázať na nelogické a nesystémové roz-
hodnutie vlády SR z hľadiska cieľov sledovaných optima-
lizáciou súdnej správy. Príslušný zákon o sídlach a obvo-
doch súdov bude v NR SR v 1. čítaní 2. marca. bar

Obchodná akadémia 
informuje ...

Medzi deviatakmi senických
ale i škôl z blízkeho okolia je
o Obchodnú akadémiu v Senici
záujem. Presahuje doslova hrani-
ce okresu. Napokon štúdium eko-
nomického zamerania umožňuje
absolventom uplatniť sa nielen
v praxi, ale pokračovať aj vo vyso-
koškolskom štúdiu. 

Do povedomia verejnosti sa už
dostal fakt, že na obchodnej aka-
démii sa študuje aj cestovný ruch.
O čo ide? Už 5 rokov škola posky-
tuje pomaturitné kvalifikačné štúdi-
um. Záujemcovia sú predovšetkým
absolventi stredných škôl, ktorí
ukončili štúdium maturitnou skúš-
kou. Odbor cestovný ruch je pre
nich lákavý, lebo študenti si v ňom
počas dvojročného denného štú-
dia rozšíria znalosti v 2 cudzích
jazykoch a získajú odborné vedo-
mosti z marketingu, manažmentu,
služieb CR, geografie CR, ekono-
miky CR a i. Pri maturitných skúš-
kach študenti využívajú možnosť
získať osvedčenie sprievodcu CR. 

Aj v pripravovanom školskom
roku 2004/2005 škola otvára 1 trie-
du v tomto odbore, pričom môže
prijať 34 uchádzačov. Prvé kolo pri-
jímacích skúšok sa uskutoční 22.
júna 2004 a druhé kolo bude 24.
augusta 2004 - je však určené
uchádzačom, ktorí sa nedostali na
vysoké školy. 

Bližšie informácie o odbore
cestovný ruch škola poskytuje na
svojej internetovej stránke
www.oase.edu.sk, e-mail: oaseni-
ca@oase.edu.sk, alebo na tel. 034-
651 4100.  Z.K. 

Dobrá vizitka 
senickej fotografie

Záhorské osvetové stredisko
a mesto Senica boli usporiadateľmi
Náhlikovej Senice 2004 - 44. ročník
regionálnej súťažnej výstavy nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby
okresov Senica a Skalica, ktorá je
v súčasnosti sprístupnená verejnos-
ti vo výstavných priestoroch
Záhorského osvetového strediska
v Senici do 10. marca. 

Tohtoročnú súťažnú výstavu odo-
slalo celkove 36 autorov z oboch
okresov s 270 fotografickými práca-
mi. Súťažné fotografie posúdila
a zhodnotila trojčlenná odborná
porota, ktorej predsedal Mgr. Fran-
tišek Tomík, známy fotograf a vyso-
koškolský pedagóg z Bratislavy.

Na slávnostnej vernisáži 16. feb-
ruára, ktorej súčasťou bolo i vyhod-
notenie súťaže, preberali ocenenia
autori najlepších fotografických
prác. Druhé miesto (nakoľko prvé
miesto nebolo udelené) v kategórii
čiernobielej fotografie udelila
odborná porota F. Kalkovi zo
Senice za súbor fotografií Pred búr-
kou I. - II. a Prifarbená skutočnosť I.
- II. Tretie miesto v tej istej kategórii
získal M. Rafaja z Rohova za cyklus
fotografií Jablko a dve čestné uzna-
nia boli udelené M. Adamčíkovi
z Prieval a V. Dvořákovi zo Senice.

V kategórii farebnej fotografie,
ktorá bola tradične najsilnejšie zastú-
pená, si prvú cenu odniesol mladý
autor zo Senice  T. Tytykalo za celú
kolekciu farebných fotografií. Druhú
cenu získal opäť F. Kalka, ktorý sa
predstavil súťažnou kolekciou fareb-
ných fotografií Penetrácia svetla I. -
VI. a Sínus X I. - II. V tejto kategórii
odborná porota udelila dve tretie
ceny, ktoré si od-niesli MUDr. O.
Šimek za cyklus O čom sníš? Slnko,
slnko, pomôž mi! I. - VI. a Ing. M.
Kufel, obaja zo Senice, za súbor
výtvarných fotografií. Boli udelené
i tri čestné uznania, ktoré získali
M.Adamčík z Prieval, J. Zloch zo
Senice a Ing. R. Malec zo Smoleníc. 

Kategória farebného diapozitívu
bola v tomto roku slabšie zastúpe-
ná - odborná porota rozhodla dia-
pozitívy nehodnotiť. 

Najlepšie fotografické práce
odporučili členovia poroty na pos-
tup na krajskú súťaž AMFO a DIA-
FOTO 2004, ktorej realizátorom
v tomto roku bude opäť Záhorské
osvetové stredisko v Senici. 

(pokračovanie na str. 2)
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a zastupiteľstva 
2. riadne zasadanie Mestskej rady sa

konalo 12. februára. Mestská rada prero-
kovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 12.2.2004
- návrh rozpočtu mesta a organizácií

v jeho riadení na rok 2004 – mestská
rada po prerokovaní rozpočet odporučila
vrátiť do finančnej komisie MsZ a po
doplnení navrhla tento predložiť na roko-
vanie nasledujúcej mestskej rad v mesia-
ci marci. Predložený návrh rozpočtu pred-
stavuje: 
bežné príjmy – 231 906 tis. Sk 
bežné výdavky – 223 036 tis. Sk
kapitálové príjmy – 22 372 tis. Sk
kapitálové výdavky – 58 079 tis. Sk

Výška bežných príjmov by nemala byť
pri schvaľovaní rozpočtu výrazným spôso-
bom menená. Najväčšou položkou bež-
ných príjmov je transfer na školstvo, ktorý
predstavuje približne 100 mil. Sk, daňové
príjmy približne 90 mil. Sk. Negatívny
dopad na rozpočet má zrušenie poplatku
za predaj alkoholických nápojov a tabako-
vých výrobkov od 1. mája 2004. Bežné
výdavky zahŕňajú aj transfer príspevkovým
organizáciám mesta – t.j. Mestskému kul-
túrnemu stredisku a Rekreačným službám
mesta Senica.  Bežné výdavky a ich rozde-
lenie podľa jednotlivých oddielov a polo-
žiek bude najnáročnejšou časťou schvaľo-
vacieho procesu.

Návrh kapitálových výdavkov obsahu-
je realizáciu nových stavieb, medzi
najdôležitejšie patrí: 
- dostavba rozostavanej nemocnice
- kanalizácia Čáčov – Kunov
- parkoviská v meste a úprava Námestia

oslobodenia
- návrh na zmenu VZN – termíny konania

jarmokov v meste Senica
- organizačno-technické zabezpečenie

voľby prezidenta SR v roku 2004 a za-
bezpečenie referenda na úrovni mesta
(bližšie informácie a určenie volebných
a referendových okrskov prinášame
v samostatnom článku)

- program rozvoja bývania mesta (spra-
coval podrobnú analýzu súčasnej úrovne
bývania, zhodnotil údaje o bytovom fon-
de v Senici, poskytol informácie o demo-
grafickom vývoji v meste, o počte
a veľkosti domácností, počtoch sobášov
za posledných 10 rokov, počte neza-
mestnaných v meste a vyhodnotil potre-
by rozvoja bývania). Všetky tieto údaje
boli východiskom pre určenie najvhod-
nejších lokalít pre  bytovú výstavbu a boli
navrhnuté ciele bytovej politiky na obdo-
bie 10 rokov aj s návrhom jednotlivých
foriem bytovej výstavby. Zároveň sa na
Mestskom úrade v Senici od 1. februára
2004 na č. dverí 319/b predkladajú žia-
dosti o podporu z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania. Mestský úrad
overuje úplnosť týchto žiadostí a postúpi
ich na Štátny fond rozvoja bývania na
rozhodnutie. V budúcom čísle zverejní-

me informáciu o podmienkach, za kto-
rých sa ktorých sa poskytuje podpora
z fondu

- dispozície s majetkom mesta
- infomácia o pripravovaných grantoch zo

štrukturálnych fondov Európskej únie
- informácia o uskutočňovanej petičnej

akcii na zachovanie Obvodného súdu
v Senici

Primátor mesta zvolal 7. riadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva na 26. feb-
ruára 2004 a na rokovanie zaradil materiá-
ly z januárového a februárového zasadnu-
tia mestskej rady.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu 
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Úspech v Prahe 
Po Jánovi Slezákovi, Veronike Štefko-

vej, Mirovi Tehlárovi, skupinách Alvarez
a Pozor schody, duu Orion a ďalších sa do
výsledkovej listiny a do dejín pražskej DET-
SKEJ PORTY zapíšu ďalšie senické mená –
LUKÁŠ BEČKA (17) a ONDREJ KOPECKÝ
(16) (na foto). Chlapci spievajú a hrajú ako
hudobné duo od roku 2002. Ich činnosť je
síce viac menej príležitostná, ale i tak majú
za sebou už štyri medailové umiestnenia
z hudobných súťaží (POP Senica 2002,
Senický kľúčik 2002, 2003 a Otrokovická
rolnička 2003) a viacero vystúpení v ško-
lách, na tanečných koncertoch, pre CVČ
i pre mesto. I ďalší úspech na seba nene-
chal dlho čakať – má podobu 2. miesta
z celoštátneho finále DETSKEJ PORTY,
ktorá sa konala 30. – 31. januára v Prahe.
Tejto v Českej republike populárnej
hudobnej súťaže mladých do 19 rokov sa
v pražskom finále zúčastnilo v 10. kategó-
riách sólistov, duet a skupín vyše 300 detí
a mládeže. V kategórii senického dua do
17 rokov sa stretla konkurencia 23 súťažia-
cich - o to je ich úspech cennejší. Chlapci
mali veľkú podporu i u divákov a boli
pozvaní na ďalšie podujatia v ČR. 

Stonožka sa teda v Prahe nestratila
a verí, že Lukáš i Ondrej budú v začatej
hudobnej ceste pokračovať i naďalej.
Blahoželáme a tešíme sa na ich vystúpenia
tu v Senici. DK

JOKA odmeňovala
Záhorské osvetové stredisko spolu

s redakciou týždenníka Záhorák boli spo-
luvyhlasovateľmi zákazníckej súťaže
O najlepšiu fotografiu firmy JOKA, ktorej
hlavným realizátorom bola firma JOKA
v Senici.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlep-
ších autorov sa uskutočnilo v rámci slávnost-
nej vernisáži výstavy Náhlikova Senica 2004.
Vyhodnotením celoročného kola 2. ročníka
súťaže vedenie firmy ocenilo z radov svojich
zákazníkov ako prejav vďaky za uprednoste-
nie tejto firmy v spracovaní ich fotografií
a poskytovaní zákazníckeho servisu - najlep-
šie fotografie spracované vo firme JOKA.
Ocenení autori získali v súťaži hodnotné
vecné ceny firmy JOKA:
- za I. miesto MUDr. Ondrej Šimek 

zo Senice
- za II. miesto Jaroslav Zloch 

zo Senice
- za III. miesto Miroslav Adamčík 

z Prieval
Ostatné ceny porota udelila Hane Šim-

kovej a Filipovi Šulekovi zo Senice. 
Vybrané najlepšie fotografické práce

z tejto súťaže postúpili do regionálneho
kola súťaže Náhlikova Senica 2004.

Spoločnou snahou a úsilím ide usporia-
dateľom o popularizáciu amatérskej foto-
grafie v našom regióne, zvyšovanie jej kva-
lity, ale zároveň i o objavovanie a podporu
nových, talentovaných a mladých autorov,
vytvorenie priestoru pre prvú verejnú pre-
zentáciu ich fotografickej tvorby.

-vp-

Dobrá vizitka 
senickej fotografie
(dokončenie zo str. 1)

V tomto ročníku súťaže neprofesionál-
nej fotografickej tvorby najviac ocenení zís-
kali znovu senickí fotografi, ktorí sa sústav-
ne snažia o udržanie vysokej umeleckej
úrovne senickej fotografie a pokračovať
v posolstve významného slovenského foto-
grafa Jána Náhlika, ktorého meno nesie
i naša súťažná výstava. Zároveň títo autori
reprezentujú naše mesto, náš región na
rôznych celoštátnych a medzinárodných
fotografických výstavách. 

Súťažná výstava Náhlikova Senica 2004
sa realizovala s finančných zabezpečením
Mestského úradu - Fondu Pro Senica.
Organizátori oceňujú pochopenie a ďakujú
firme JOKA a ER-PRINT Senica za pomoc
pri realizácii katalógu k výstave a ďalším
sponzorom firme Ramex a. s. a Fotokom-
plex Senica za materiálnu výpomoc.

-vp-

Poďakovanie
Rodina Klempovcov prostredníc-
tvom Našej Senice ďakuje ochot-
ným darcom krvi zo Senice
a Hlbokého, ktorí neváhali
a pomohli Stanislavovi Klempovi.
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26. 1. - Rokovanie s predstavenstvom SH
Senica o investičných zámeroch
a futbalovom klube

- Stretnutie s členmi Únie nevidiacich
- Rokovanie so zahraničným investo-

rom
- Rokovanie s predsedom Okresného

súdu v Senici M. Trylčom
27. 1. - Rokovanie s riaditeľom Vodární

a kanalizácií v Senici  A. Procház-
kom o dopade novej koncepcie na
Senicu

28. 1. - BVS Bratislava – prerokovanie krát-
kodobých a dlhodobých investič-
ných zámerov

29. 1. - Tlačová beseda o súčasných
témach samosprávy

- Rokovanie MsR
30. 1. - Stretnutie so starostami a založenie

Spoločného školského úradu
- Rokovanie so zástupcami SARIA –

rokovanie o spoločných zámeroch
- Rokovanie s trénermi FK       

31. 1. - Slávnostné otvorenie turnaja v sálo-
vom futbale

2.2. - Prijatie poslankyne za ĽS - HZDS
Diany Dubovskej

3. 2. - Správna rada Polikliniky
- Rokovanie s investormi na tému

výstavby bytov
4. 2. - Pracovné stretnutie s predstaviteľmi

politických strán v regióne
4.-5.2. - Rokovanie ZMOS Bratislava
5. 2. - Rokovanie so zástupcom Krajského

školského úradu
- Vyhodnotenie najlepších športov-

cov za rok 2003
9. 2. - Rokovanie s domácimi investormi

na tému bytová výstavba
- Futbal – hľadanie vzájomnej doho-

dy s TJ FK SH
10. 2. - Rokovanie s poslancami VÚC

Trnava
- Plány speváckeho zboru Cantilena

11. 2. - Rokovanie s generálnym riaditeľom
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

12. 2. - Rokovanie MsR
13. 2. - Prijatie u ministra hospodárstva

Pavla Ruska na tému – priemyselné
parky na Slovensku

14. 2. - Valné zhromaždenie Oblastného
združenia telovýchovy

17. 2. - Stretnutie starostov obcí z okresu
s pracovníkmi Technických služieb

18.-19.2. - Rokovanie  ZMOS
19. 2. - Rokovanie s pracovníkmi Obvod-

ného úradu, Úradu práce, Úradu
životného prostredia a Úradu do-
pravy a pozemných komunikácií
v Senici o pôsobení v meste

- Pracovné rokovanie s poslancom
NR SR Dušanom Čaplovičom

- Stretnutie s predstaviteľmi politic-
kých strán

20. 2. - Riešenie problému rušenia nočné-
ho pokoja s riaditeľom MsKS M. Ja-
kubáčom, pracovníkom MsÚ S.
Fordinálom a náčelníkom MsP R.
Janákom

23. 2. - Riešenie problémov stomatológov
- MUDr. M.Čulen, MUDr. Gašparová

- Vystúpenie v živom vysielaní STV –
Regionálny denník Bratislava

Aktivity radnice Koncert mladých umelcov
(dokončenie zo str. 1)
Poslucháč tretieho ročníka bratislavskej

VŠMU Branislav Malatinský očaril poslu-
cháčov širokou paletou zvukových farieb
v impresionisticky ladenom cykle Bohusla-
va Martinů Motýle a rajky. Koncert vyvr-
cholil štyrmi Uhorskými tancami Johannesa
Brahmsa, ktoré spoločne predniesli Monika
Balejová a Branislav Malatinský.

Zaplnená sála senickej ZUŠ odmenila
výkony všetkých štyroch mladých umel-
cov zaslúženým potleskom.

Mirka Gáfriková
Foto Štefan Orth

Mladí zelení Slovenska
Občianske združenie Mladí zelení

Slovenska vzniklo zaregistrovaním dňom
29. 12. 2003 na Ministerstve vnútra SR.
Ide  o organizáciu celoslovenskú, ktorá sa
práve rozbieha vo svojej činnosti.
Hlavným cieľom je orientovanie spoloč-
nosti na rešpektovanie a presadzovanie
trvalo udržateľného života. Mladí ľudia,
ktorým nie je ľahostajné životné prostre-
die, sa prvý raz stretli na prvom celoslo-
venskom sneme MZS, ktorý sa uskutočnil
dňa 15. 2. 2004 v Záhorskom osvetovom
stredisku v Senici, kde boli zvolené i orgá-
ny MZS. 

OZ MZS bolo oslovené i organizáciou
Mladých zelených z Čiech, s ktorou je
v budúcnosti plánovaná cezhraničná spo-
lupráca. Mladí zelení sú združovaní
v rámci celej Európy pod spoločným
názvom Európska Federácia Mladých
Zelených. 

Hlavnými aktivitami MZS bude zame-
ranie sa na prácu s mládežou, no pripra-
vované sú i odborné semináre a prednáš-
ky pre širokú verejnosť. Stať sa členom
tejto organizácie môže každý vo vekovej
hranici 15 až 33 rokov po vyplnení prihláš-
ky. Bližšie informácie na tel. čísle 0907 412
975.

Alena Pienčíková

V detstve som často stretávala pani
Novomeskú - „babu", tak sa v Senici hovo-
rilo pôrodnej asistentke a bolo mi tak tro-
cha ľúto, že ona neasistovalal pri mojom
narodení v roku 1931. To som ale nikdy
nahlas nevyslovila. Ako druháčka základnej
školy v školskom roku 1938/39 som s ďalší-
mi chudokrvnymi deťmi (narodila som sa
s pľúcnym katarom) chodila k nej na horské
slnko. Pracoviskom pani Novomeskej bola
Liga proti tuberkulóze (tuším sa volala
Masarykova Liga proti tuberkulóze) v budo-
ve starej nemocenskej, neskôr v Detskom
domove - terajšie Centrum voľného času.
Dobre si pamätám, ako sme do pol pása
vyzlečení pochodovali v kruhu a svietilo na
nás horské slnko. Často sme sa pretekali,
kto si skôr nasadí ochranné okuliare. Všetci
sme chceli tie najnovšie. Chodilo nás tam
asi 10-12. Pani Novomeská sa nás vypyto-
vala, čo sme sa v škole učili nové a nabáda-
la nás spievať. Už sa nepamätám, či sme
tam chodili jeden alebo dvakrát v týždni
rovno zo školy, keď sa nám skončilo odpo-
ludňajšie vyučovanie.

Ďalšia moja spomienka sa viaže k osla-
vám Dňa matiek, keď pri podujatiach
v parku mávala pani Novomeská službu pri
drevenej kĺzačke (vtedy sme nevedeli, že sa
to volá tobogan). S jej vnukom Julkom som
chodila do školy od 1. do 5. triedy.  Bola to
veľmi prívetivá a milá pani. Keď som bola
triednou učiteľkou žiakom I. ZŠ v Senici,
ktorých pioniersky oddiel niesol meno Laca
Novomeského, dva roky sme nosievali
kvety na rodinnú hrobku Novomeských.

A ešte niečo...
Som rada, že som sa zúčastnila otvore-

nia Roka Laca Novomeského, a tak mi
nedá zaspomínať na stretnutia s ním. 

Prvý raz som ho videla v roku 1945, keď
bol s rodinou na Štedrý večer v evanjelic-
kom kostole. Už vtedy som vedela, že je
básnik a zvedavo som nazerala do lavice,
kde sedel.

V júni 1946 sa otvárala I. materská škola
v Senici. Na slávnostnom otvorení bol prí-
tomný aj L. Novomeský, ktorý mal na roz-
voji školstva veľké zásluhy. V jablonickom
kroji s veľkou kyticou ho vítala Evička
Frydrychová, v súčasnosti pani Minxová,
učiteľka na dôchodku. Ďalší kultúrny
program sme mali my - žiaci senickej meš-
tianky.

Spomínam i na tretie moje stretnutie.
Bolo v Trnave na oslavách 1. mája 1948.
Vtedy som tam bola už ako študentka
Učiteľskej akadémie spolu so strýkom (Ján
Kukliš, prednosta senickej pošty), ktorý bol
v tom čase hospitalizovaný v trnavskej
nemocnici. Slávnostným rečníkom bol
herec Andrej Bagar. Spolužiačky mi tak tro-
cha závideli, že som sa ocitla v tesnej blíz-
kosti básnika - politika, lebo strýko sa po
slávnosti s ním, ako so starým Seničanom,
porozprával. 

V roku 1950 som dostala učiteľský
dekrét na východné Slovensko. Žiaľ, Laco
Novomeský už vtedy nebol povereníkom
školstva, aby mi pomohol zostať bližšie
k domovu. A tak som v obci Tulčík (okres
Prešov) učila celých 15 rokov. Dodnes som
s bývalými kolegyňami v písomnom styku
ako aj so žiačkami a rada sa tam vraciam.
Odchod do dôchodku som oslávila aj tam.

Mária Slivková, rod. Mihalovičová

Zo spomienok na pani Novomeskú
(mamičku Laca Novomeského)



4

Vo
ľb

y 
pr

ez
id

en
ta

Naša Senica 2/2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 8. januára rozhodol podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2
ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplne-
ní niektorých ďalších zákonov, že voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2004 sa uskutočnia:
a) 1. kolo – v sobotu 3. apríla 2004 od 7. do  22. hod.
b) ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa
2. kolo – v sobotu 17. apríla 2004 od 7. do 22. hod.

Prípravu a realizáciu volieb prezidenta na Mestskom úrade v Senici bude zabezpečovať oddelenie organizačné a vnútornej správy. 
Mesto je povinné umožniť kedykoľvek občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či

údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé.
Každý oprávnený volič dostane do 14. marca 2004 na adresu trvalého pobytu oznámenie o čase konania volieb, volebný okrsok

a miesto, kde môže voliť. Oprávneným voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní, vydá mesto na ich
žiadosť voličský preukaz. V rámci mesta je vytvorených 17 volebných okrskov.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z., každá politická strana a politické hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej
republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal oznámia najneskôr do 4. marca 2004 jedného člena a jedného náhradníka do okr-
skovej volebnej komisie. Prvé zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční do 11. marca 2004. Zasadanie zvolá primátor
mesta.

V O Ľ B Y  P R E Z I D E N T A  2 0 0 4

Politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade SR sú:
- Slovenská demokratická a kresťanská únia
- SMER
- Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
- Komunistická strana Slovenska
- Strana maďarskej koalície
- Kresťanskodemokratické hnutie
- Aliancia nového občana

Petičné výbory, ktorých návrh sa prijal:
- Petičný výbor za zvolenie Ing. Stanislava Bernáta
- Petičný výbor za zvolenie Doc. PhDr. Martina Bútoru
- Petičný výbor za zvolenie Doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc.
- Petičný výbor za zvolenie RSDr. Jozefa Kalmana
- Petičný výbor za zvolenie Ing. Jána Králika, CSc.
- Petičný výbor za zvolenie Júliusa Kubíka
- Petičný výbor za zvolenie Mgr. Art. Ľubomíra Romana
- Petičný výbor za zvolenie Ing. Jozefa Šestáka, PhD.
- Petičný výbor za zvolenie Ing. Rudolfa Schustera, PhD.

Kampaň pred voľbou sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín
pred začiatkom voľby. Kampaňou sa rozumie činnosť kandidátov,
politických strán a hnutí, prípadne ďalších subjektov v prospech
voľby kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom
rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných informač-
ných prostriedkov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosi-
čov informácií.

Občania mesta budú informovaní o voľbách prostredníctvom
úradnej tabule MsÚ, vitrín MsU, videotexu TV SEN a internetovej
stránky mesta. 

Zoznam okrskov - voľby prezidenta SR
Dátum konania 1. kola : 03. 04. 2004 

2. kola : 17. 04. 2004 

Okrsok č. 1  MsV Čáčov, Senica, Čáčov súp. č. 103
Čáčov

Okrsok č. 2  II. Materská škola, Senica, Kalinčiakova 294/1
Hviezdoslavova 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50,
Kalinčiakova

Okrsok č. 3  II. Materská škola, Senica, Kalinčiakova 294/1
Palárikova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 4  Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobode-
nia 11/17
Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17,
313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33,
317/39, 318/41, 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 324/53, 471/40,
471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, 474/30, 476/20, 482/14,
483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1562/61A,
1563/32A, Priemyselná, Štúrova

Okrsok č. 5  Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobode-
nia 11/17
Hurbanova, Kolónia, Ružová, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6,
Továrenská

Okrsok č. 6  Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12
Robotnícka

Okrsok č. 7  Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Bernolákova, Dlhá, Jabloňová, Jasmínová,
Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Sládkovičova, Smreková, Stromová, Školská,
Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 8  Špeciálna základná škola internátna, Senica, Brezová
840/1
Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora,
Moyzesova, Okružná, SNP

Okrsok č. 9  Špeciálna základná škola internátna, Senica, Brezová
840/1
Bottova, D. Suroviny, H. Suroviny, Hlbocká cesta, Košútovec, Nám.
oslobodenia, Štefánikova 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16,
725/18, V. Paulínyho - Tótha, Vajanského 

Okrsok č. 10  II. Základná škola, Senica, Komenského 959/3
Hollého, Komenského

Okrsok č. 11  II. Základná škola, Senica, Komenského 959/3
Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51,
707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 712/71, 719/38,
719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26,
722/24, 723/22, 724/20, 1435/74, 1441/79

Okrsok č. 12  Dom penzión pre dôchodcov, Senica, Štefánikova
1377/77
S. Jurkoviča 1204/22, 1204/24, 1204/26, 1204/28, 1205/30,
1205/32, 1205/34, Štefánikova 701/13, 702/15, 703/17, 704/19,
704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33,
704/35, 1377/77, 1559/52B

Okrsok č. 13  III. Základná škola, Senica, Sadová 620/5
J. Mudrocha, Sotinská 694/2, 1345/23, 1345/25, 1345/27, 1421/31,
1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13

Okrsok č. 14  III. Základná škola, Senica, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1210/64, 1349/102, 1349/104,
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sotinská
1475/15, 1475/17, 1475/19

Okrsok č. 15  IV. Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča 1202/8,
1202/10, 1202/12, 1203/14, 1203/16, 1203/18, 1203/20, 1206/36,
1206/38, 1206/40, 1206/42, 1206/44, 1206/46, 1208/54,
1208/56, 1208/58, 1208/60, Sadová, Sotinská 1373/5, 1373/7

Okrsok č. 16  IV. Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74,
1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, Rovenská, S. Jurkoviča
1207/48, 1207/50, 1207/52

Okrsok č. 17  Kultúrny dom, Senica, Kunov súp. č. 64
Brestové, Kunov
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R E F E R E N D U M  2 0 0 4
Prezident Slovenskej republiky 4. februára 2004 rozhodol o vyhlásení referenda. Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm.

n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda na základe petície občanov prijatej 13. januára 2004 vyhlásil referendum. Oprávnení občania rozhodnú o otázke:

„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej
rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?"

Referendum sa uskutoční v deň volieb prezidenta SR t. j. v sobotu 3. apríla 2004 od 7. hod. do 22. hod.
Prípravu a realizáciu referenda na Mestskom úrade v Senici zabezpečuje oddelenie organizačné a vnútornej správy. Pre usku-

točnenie referenda je v meste vytvorených 10 okrskov. Okrskové miestnosti pre referendum sú umiestnené v budovách, kde sa
nachádzajú volebné okrsky pre Voľby prezidenta v roku 2004. V jednom okrsku môže hlasovať až 2000 oprávnených občanov.

Do jednotlivých okrskov majú možnosť politické strany a hnutia zastúpené v Národnej rade SR a v mestskom zastupiteľstve
určiť do 8. marca 2004 jedného člena okrskovej komisie a jedného náhradníka. Koalícia politických strán alebo politických hnutí
zastúpená v mestskom zastupiteľstve môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka ako jeden politický subjekt.

Na MsÚ bude vytvorená námietková miestnosť, kde sa každý oprávnený občan môže presvedčiť či je zapísaný v stálom
zozname oprávnených občanov a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé.

Každý oprávnený občan dostane do 23. marca 2004 na adresu trvalého pobytu oznámenie o čase konania referenda, okrsok
a miesto, kde môže hlasovať. 

Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať v okrsku, v ktorom sú zapísaní, vydá mesto na ich žiadosť hlasovací
preukaz.

Občania mesta budú informovaní o referende aj  prostredníctvom úradnej tabule, vitrín MsÚ, videotextu TV SEN, internetovej
stránky mesta.

Zoznam okrskov – referendum 
Dátum konania: 3. apríla 2004

Okrsok č. 1  
MsV Čáčov, Senica, Čáčov súp. č. 103

Čáčov

Okrsok č. 2  II. 
Materská škola, Senica, Kalinčiakova 294/1

Hviezdoslavova 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48,
470/50, Kalinčiakova, Palárikova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 3  
Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobodenia 11/17

Hurbanova, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13,
313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27,
314/29, 314/31, 314/33, 317/39, 318/41, 319/43, 320/45,
321/47, 322/49, 324/53, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34,
472/36, 472/38, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10,
483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1562/61A, 1563/32A, Kolónia,
Priemyselná, Ružová, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6, Štúro-
va, Továrenská

Okrsok č. 4  
Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12

Agátová, Astrová, Bernolákova, Dlhá, Jabloňová, Jasmínová,
Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová,
Olivová, Orgovánová, Robotnícka, Sládkovičova, Smreková,
Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5  
Špeciálna základná škola internátna, Senica, Brezová 840/1

Bottova, Brezová, D. Suroviny, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, H.
Suroviny, Hlbocká cesta, J. Kráľa, Košútovec, M. Nešpora,
Moyzesova, Nám. oslobodenia, Okružná, SNP, Štefánikova
725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, V. Paulínyho
- Tótha, Vajanského

Okrsok č. 6  
II. Základná škola, Senica, Komenského 959/3

Hollého, Komenského, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45,
707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61,
709/63, 709/65, 712/71, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28,
720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 723/22,
724/20, 1435/74, 1441/79

Okrsok č. 7  
Dom penzión pre dôchodcov, Senica, Štefánikova 1377/77

S. Jurkoviča 1204/22, 1204/24, 1204/26, 1204/28, 1205/30,
1205/32, 1205/34, Štefánikova 701/13, 702/15, 703/17,
704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31,
704/33, 704/35, 1377/77, 1559/52B

Okrsok č. 8  
III. Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Gen. L. Svobodu, J. Mudrocha, L. Novomeského 1210/64,
1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110,
1350/112, 1350/114, Sotinská 694/2, 1345/23, 1345/25,
1345/27, 1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13,
1475/15, 1475/17, 1475/19

Okrsok č. 9  
IV. Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19

L. Novomeského 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72,
1215/74, 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84,
1217/86, 1217/88, Rovenská, S. Jurkoviča 1202/8, 1202/10,
1202/12, 1203/14, 1203/16, 1203/18, 1203/20, 1206/36,
1206/38, 1206/40, 1206/42, 1206/44, 1206/46, 1207/48,
1207/50, 1207/52, 1208/54, 1208/56, 1208/58, 1208/60,
Sadová, Sotinská 1373/5, 1373/7       

Okrsok č. 10  
Zasadačka bývalého obecného úradu, Senica, Kunov súp.č. 65

Brestové, Kunov
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Pri príležitosti vyhodnotenia pracovní-
kov kultúry za minulý rok sa 18. februára
stretli v malej sále Domu kultúry v Senici
pracovníci, ktorí svojou dennodennou prá-
cou, svojím zanieteným prístupom a este-
tickým cítením rozdávajú a šíria umelecké
hodnoty a vedú mládež ku kultúrnemu
spôsobu životu, ktorý je tak veľmi potreb-
ný v dnešnom hektickom svete.  Okrem
ocenených a pozvaných hostí sa podujatia
zúčastnil a všetkých prítomných pozdravil
zástupca primátora Ing. Anton Cibula,
ktorý zároveň odovzdal aj pozdrav od pri-
mátora mesta. Vo svojom príhovore tiež
vyzdvihol prácu ocenených  a odovzdal
im vecný dar - dobrú knihu. V kultúrnom
programe účinkovali p.Miroslava Cisárová,
komorné kvarteto Camerata Canturum
a senický básnik Pavol Stanislav Pius. 

Iniciátorom podujatia bola Komisia
vzdelávania, kultúry a ZPOZ-u pri mest-
skom zastupiteľstve, ktorá chce podobné
podujatie pripraviť aj pre pedagogických
pracovníkov. Zároveň chce vytvoriť tradí-
ciu takýchto podujatí a organizovať ich
každoročne na začiatku roka. 

Keby neexistovali takí ľudia, ktorí si prá-
vom zaslúžili toto ocenenie, bol by život
veľmi prázdny, založený len na konzum-
nom spôsobe života, ktorý je tak často kri-
tizovaný nami všetkými. Mesto Senica -
tak ako som už uviedla v úvodnom prího-
vore - má to šťastie, že jej mnohí obyvate-
lia sa podieľajú na všestranne rozvinutom
kultúrno-spoločenskom živote a dosahujú
vynikajúce výsledky na poli kultúry. Bez
podpory Mestského úradu v Senici by
mnohé aktivity nebolo možné realizovať,
a preto je toto treba vyzdvihnúť a vyjadriť
poďakovanie mestskému zastupiteľstvu
a primátorovi RNDr. Ľubomírovi Parízkovi
a zároveň veriť, že to bude tak i v budúc-
nosti. Bolo by však vítané, keby sa našli
vhodní sponzori, ktorí majú blízko ku kul-
túre a finančne by podporovali tú či onú
oblasť. Nájdu sa takí v Senici? 

V našom meste existuje päť kultúrnych
inštitúcií z ktorých tri patria pod VÚC
Trnava a dve pod MsÚ v Senici. Aj v minu-
losti všetky tieto organizácie spolupraco-
vali veľmi dobre a spolu sa podieľali na
mnohých kultúrnych aktivitách nášho
mesta, ktoré je ako mesto v srdci Záhoria
veľmi známe, pýšiace sa mnohými
úspechmi či už sa to týka výtvarného, spe-
váckeho, tanečného, filmového, divadel-
ného, fotografického umenia, umeleckého
prednesu vo všetkých vekových kategó-
riách. 

Kultúrou sa človek obohacuje a záro-
veň rozvíja. Neberme ju len ako niečo, čo
môžeme a nemusíme mať. Berme ju ako
rovnocennú partnerku všetkých odvetví.
Budeme tak bohatší a lepší k sebe aj ostat-
ným. 

Mária Bezdeková
predsedníčka Komisie vzdelávania,

kultúry a ZPOZ-u

Členovia Komisie vzdelávania, kultúry
a ZPOZ-u pri MsZ navrhli na ocenenie za
zásluhy o rozvíjanie estetického cítenia
mládeže a spoločnosti ako aj za úspechy
dosiahnuté na poli kultúry v minulom roku
nasledujúcich občanov nášho mesta:

1. Anna Antálková
Je učiteľka ZUŠ v Senici - tanečného

odboru od r. 1982, a zároveň aj umeleckou
a organizačnou vedúcou tanečného súbo-
ru SCREAM, ktorý vznikol v roku 1993. Jej
organizačná a pedagogická práca s mláde-
žou je na vysokej úrovni, o čom svedčia
výsledky, ktoré dosahuje na celoštátnych
i medzinárodných súťažiach. 31 titulov
majster Slovenska, 14 titulov vicemajster
Európy a sveta a 4 tituly majster sveta hovo-
rí za všetko. Súťažné choreografie sú prvot-
ným záujmom súboru, avšak vytvárajú
vlastné tanečné koncerty  a spoločenské
podujatia. Jej posledným významným
úspešným projektom je spoluúčasť taneč-
ného odboru ZUŠ na medzinárodnom pro-
jekte muzikálu Otakar.  

2. Mgr. Anna Bardiovská
Učiteľka, ktorá všetky schopnosti a sily

venovala vzdelávaniu a výchove mladých na
viacerých školách v Senici. Citlivým ľudským
prístupom formovala a vyprevadila do života
tisícky mladých ľudí. V roku 1998 vymenila
školskú katedru za post vedúcej oddelenia
sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, kul-
túry a športu na MsÚ. V tejto pozícii takisto
uplatňovala svoje bohaté životné skúsenosti.
Aj jej zásluhou sa v našom meste tradíciou
stali viaceré podujatia. Jej meno je späté aj
s prácou v ZPOZ v Senici.

3. Mgr. Viera Barošková
S jej menom je spojené vydávanie mest-

ských novín Naša Senica, ktorých 25. výro-
čie vzniku sme si pripomenuli v októbri
2002. Na tvorbe novín sa na poste vedúcej
redaktorky podieľa už vyše 20 rokov. Po
roku 1993 aj jej zásluhou dostali noviny
novú tvár, tak že dnes je Naša Senica vyhľa-
dávaným prostredníkom medzi samosprá-
vou a občanmi, mapujúca dianie v Senici
vo všetkých oblastiach. Za viac ako dve

desaťročia odovzdala mestským novinám
veľa svojej novinárskej invencie. V súčas-
nosti pôsobí na Mestskom úrade a okrem
vydávania Našej Senice má na starosti pro-
pagáciu mesta a jeho aktivít na internetovej
stránke mesta a v ďalších  tlačených a elek-
tronických médiách. Zabezpečuje tiež pro-
pagáciu Senice v turistických informačných
materiáloch.     

4. Tomáš Bilka
Mladý, 21-ročný, ambiciózny neprofesi-

onálny výtvarník, ktorý v posledných
rokoch získal za svoju tvorbu (najviac za
figurálnu kresbu a maľbu) viacero ocenení
na regionálnych súťažných výstavách
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná
Senica a na krajských súťažných výstavách
Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede.
Každoročne vystavuje na celoštátnych
výstavách Výtvarného spektra, a tým zastu-
puje a prezentuje senickú neprofesionálnu
výtvarnú tvorbu mladých autorov - v kate-
górii výtvarníkov do 25 rokov.

5. Mária Danadová
Recitátorka, ktorá sa od útleho veku

venuje umeleckému prednesu a divadlu.
Vďaka svojej láske k literatúre, svojmu
talentu a pracovitosti dosahovala ocenenia
na regionálnych, krajských a celoštátnych
súťažiach. Medzi jej najväčší úspech patrí
2. miesto na celoštátnej súťažnej prehliad-
ke v umeleckom prednese Hviezdoslavov
Kubín v roku 2003, keď sa „prerecitovala"
s básňou Ivana Štrpku  Jediný breh medzi
slovenskú recitátorskú elitu. Svojej záľube
sa rozhodla venovať profesionálne a od
septembra 2003  je študentkou herectva na
VŠMU v Bratislave.

6.  Ing. Jaroslav Flídr
Do Senice prišli s manželkou v roku

1980 a hneď od začiatku začal pôsobiť
v dychovej hudbe, ktorá pôsobila v tom
čase pri SH. Od  roku 1992 však začala
pôsobiť DH pri MsÚ Senica. Charakteris-
tické meno SENIČANKA jej prináleží od
samotného vzniku. Jej kapelníkom sa stal
od počiatku práve Ing. Jarolsav Flídr. 

(pokračovanie na str. 7)

Uctenie si pracovníkov v kultúre

�íria umelecké hodnoty a estetické cítenie mláde�e a spoločnosti 

Pohľad na časť ocenených.
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(dokončenie zo str. 6)
Aj jeho pričinením sa stalo toto teleso
významným kolektívom, ktoré viackrát
reprezentovalo mesto na celoslovenských
i medzinárodných podujatiach. 

7. Martina Jamrichová
Patrí k zakladajúcim členkám tanečného

súboru SONNY, kde pôsobila nepretržite
takmer 10 rokov. Súbor a jej pričinením
dosiahol titul majster Slovenska v rokoch
1995, 2001 a 2002. Počas neprítomnosti
vedúcej súboru Andy Jakubcovej sa podie-
ľala na nácvikoch a pôsobení tanečného
súboru. V tomto období pracuje už ako asi-
stentka vedúcej tanečného  súboru Sonny.  

8.  Anna Klimáčková
Od 1. februára 1980  pracuje nepretrži-

te na matrike a okrem matričnej agendy
zabezpečuje občianske obrady a slávnosti,
napr. vítanie do života, občianske rozlúčky
so zomretými, vítanie delegácie a pod. Aj
jej pričinením tieto obrady sú na vysokej
spoločenskej úrovni.

9.  Dana Kopecká 
Je dlhoročnou pracovníčkou Centra

voľného času Stonožka v Senici, kde pra-
cuje ako vedúca oddelenia kultúry.
S veľkým záujmom a vysokým pracovným
nasadením sa venuje  činnosti s deťmi
a mládežou. Jej zásluhou sa tradíciu stali
podujatia, napríklad Senický kľúčik, POP
Senica, MISS a BOY a pod.  S veľkým elá-
nom pripravuje pre deti i mládež prázdni-
nové podujatia, najmä letné tábory. Pričini-
la sa aj o vznik Mestského študentského
parlamentu.

10.  Darina Kutálková 
Od roku 1977 pôsobí pri CVČ Stonožka

detský folklórny súbor Rovinka. Stretávajú
sa v ňom deti od 4 do 12 rokov so snahou
o uchovanie ľudových tradícií a detského
folklóru senického regiónu. Jeho dlhoroč-
nou umeleckou vedúcou je pani Darina
Kutálková. Pod jej vedením sa súbor pravi-
delne zapája do postupových súťaží det-
ských folklórnych súborov a viackrát sa pre-
pracoval na krajskú úroveň. Je držiteľom
viacerých ocenení.

11.  Mgr. Anna Maximová
Dlhoročná učiteľka na ZŠ v Senici, kto-

rej nebola ľahostajná výchova detí a mláde-
že, a ktorá veľmi precízne vštepovala
mladej generácii lásku k slovenskej reči.
Významne sa zapísala do dejín mesta aj
tým, že takmer 30 rokov pracuje v ZPOZ,
či už pri uvítaní do života nových občanov
mesta Senica, alebo pri sobášoch, a v nepo-
slednom rade pri rozlúčke so zomretými.
V poslednom období pracuje ako kronikár-
ka a tiež ako členka redakčnej rady Našej
Senice, kde zodpovedá za jazykovú
úpravu.   

12.  Daniela Orthová
Je učiteľkou ZUŠ v Senici od r. 1990.

Predtým pracovala od r. 1979 v MsKS, kde
sa  svojou prácou podieľala na propagácii
a realizácii kultúrneho života v našom
meste. Jej organizačná práca s mládežou
v oblasti výtvarnej výchovy je vynikajúca.
Patrí k ľuďom veľmi obetavým a zodpo-
vedným. Podieľala sa na príprave bienále

Mudrochovej palety, ktorá sa konala aj za
účasti zahraničných výtvarníkov. Úspešne
sa podieľala na príprave a realizácii detskej
výtvarnej súťaže Senické zlaté jabĺčko pre
žiakov senických škôl.

13.  Alžbeta Pullmanová
V kultúre pracuje od skončenia školy.

Ako samostatná odborná pracovníčka pre
kultúrnovýchovnú prácu od roku 1975
v Okresnom osvetovom stredisku v Senici
do roku 1988. Od tohto roku pracuje až
doteraz v Záhorskej galérii v Senici. Jej pra-
covnou náplňou je príprava a realizácia
podujatí, propagačná práca kultúry a ume-
nia, publikačná činnosť, spolupráca s inšti-
túciami, školami, sponzormi v rámci mesta,
okresu i mimo neho, spolupráca s domáci-
mi i zahraničnými umelcami, získavanie
a sprístupňovanie umenia širokej verejnos-
ti, a to nielen pre dospelých, ale aj pre deti
a dôchodcov.

14.  Stanislav Prokeš
Dlhoročný kultúrno-výchovný pracov-

ník, pôvodne neprofesionálny filmár, jeden
zo zakladateľov filmového krúžku a klubu
pri MsKS Senica, potom profesionálneho
Videoštúdia RIS a TV SEN, keď sa rozhodol
svojej záľube venovať profesionálne. Za
svoju filmársku tvorbu získal viacero oce-
není na krajských, celoštátnych i medziná-
rodných súťažiach a prehliadkach neprofe-
sionálnej filmovej tvorby a videotvorby
(v kategórii nezávislých autorov), tak isto
i v súťažiach profesionálnych miestnych
a mestských televízií.

V r. 2003 získal videosnímku Orlí pár -
náučný dokument z autorskej dielne Leoša
Prešinského a Stanislava Prokeša najvyššie
ocenenie na krajskej a celoštátnej súťažnej
prehliadke amatérskej filmovej tvorby
a videotvorby CINEAMA 2003 a postup na
medzinárodnú súťaž UNICA vo Varšave.

15.  Oto Repa
Patrí medzi tých, ktorí svoj život zasväti-

li práci v kultúre. Od roku 1960 až kým
neodišiel do dôchodku pracoval na
Okresnom osvetovom stredisku v Senici
ako zástupca riaditeľa a ako vedúci
záujmovo-umeleckej činnosti. Od roku
1973 kedy vznikol spevácky súbor
Cantilena je jeho členom. Zároveň vykoná-
va aj funkciu organizačného vedúceho
súboru. Aj jeho pričinením súbor je na
vysokej umeleckej úrovni, a preto môže
reprezentovať naše mesto na medzinárod-
ných festivaloch, či kultúrnych podujatiach. 

16.  RSDr. Emília Rosová
Seničanka telom i dušou, ktorá sa dlhé

roky zapája do verejného i spoločenského
života. V roku 2003 oslávila významné
životné jubileum. Je zakladajúcou členkou
ZPOZ v Senici - r. 1960, kde pracuje
dodnes. Pôvodným zamestnaním učiteľka,
ktorá  sa už v mladom veku rozhodla veno-
vať aj profesijne verejnej správe. Najskôr vo
funkcii tajomníčky MNV v Senici a potom
KNV v Bratislave. V súčasnej dobe pracuje
ako predsedkyňa Zväzu protifašistických
bojovníkov a ako predsedkyňa Klubu
Spoločnosti Ladislava Novomeského
v Senici. Aj jej zásluhou bolo veľmi úspešné

podujatie, ktorým sa otváral Rok L.
Novomeského.

17. Mária Sliacka
Do bývalej Okresnej knižnice prišla v r.

1970 a odišla z nej do dôchodku v apríli
minulého roku po tridsiatich rokoch pocti-
vej knihovníckej práce. Jej doménou bolo
oddelenie odbornej literatúry. Autorov, jed-
notlivé tituly, či miesto, kde je kniha ulože-
ná, vedela takmer naspamäť. Nešlo o stov-
ky, ale o tisícky kníh. Častokrát pomáhala
študentom rôznych vysokých škôl pri výbe-
re odbornej literatúry a jej obdivuhodná
pamäť, orientácia v knižnom fonde, ochota
pomôcť pri dlhých večerných a sobotných
knihovníckych službách veľmi chýba pra-
covníkom i čitateľom Záhorskej knižnici. 

18. Emília Šebestová
Patrí k ľuďom zodpovedným, trpezli-

vým, precíznym a milujúcim literatúru.
V senickej knižnici prežila celý svoj doteraj-
ší profesijný život. V roku 1974 nastúpila do
oddelenia regionálnej bibliografie, no celá
čitateľská verejnosť si ju najviac obľúbila
ako sčítanú vedúcu oddelenia beletrie
s dobrým čitateľským vkusom, aj ako orga-
nizátorku desiatok literárnych večerov,
besied a stretnutí s radom slovenských
i českých spisovateľov, ako iniciátorku vzni-
ku celoslovenskej súťaže Literárna Senica
Ladislava Novomeského, mnohých čitateľ-
ských kvízov a súťaží. Dnes pracuje vo
funkcii vedúcej Útvaru knižnično-informač-
ných služieb a od roku 1996 je zástupky-
ňou riaditeľky Záhorskej knižnice.

19. MUDr. Ondrej Šimek
Pôvodnou profesiou lekár neurológ,

neprofesionálny fotograf, dlhoročný člen
fotoklubu RETINA, ktorý sa venuje umelec-
kej fotografii už od roku 1966. Za svoju
fotografickú tvorbu získal viacero ocenení
na regionálnych a krajských súťažných
výstavách AMFO a DIAFOTO, v roku 1974
dokonca medailu J. M. Petzvala. Vo svojej
fotografickej tvorbe sa venuje najmä
portrétnemu zobrazeniu, reportážnej foto-
grafii pri spoločenských udalostiach
a veľkých pohyboch, žánrovým športovým
témam, krajinárskej fotografii. Svoje foto-
grafické dielo prezentoval na viacerých
fotovýstavách, samostatne vystavoval v r.
2003 pri príležitosti životného jubilea
60-tich rokov. 

Foto Marian Holenka

Uctenie si pracovníkov v kultúre
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Komorné kvarteto Camerata Canturum.
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Podporovať hravosť detí
Vyhľadávať mladé talenty, umožňovať

rozvíjanie prvých kontaktov detí s divadel-
ným umením, prezentovať výsledky svojej
tvorivej práce a podporovať v deťoch
zdravú súťaživosť je cieľom regionálnej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti okresov Senica a Skalica. XXXIII.
ročník prehliadky sa uskutoční 7. apríla
v Dome kultúry v Skalici a zapojiť sa do
nej môžu detské divadelné súbory a sólis-
ti divadla hraného deťmi (činoherného,
bábkového, hudobno-dramatického, po-
hybového a pantomimického), ktoré sa
prihlásia do 15. marca  v Záhorskom osve-
tovom stredisku v Senici, Hviezdoslavova
ul. 323, tel. č. 034/ 651 3261. Najlepšie
divadelné predstavenie postúpi na
Senickú divadelnú jar - krajskú súťažnú
prehliadku detskej dramatickej tvorivosti
Trnavského kraja. js

K A R N E V A L  
v I. základnej škole

S mesiacom február prichádza obdobie
fašiangových zábav, plesov a karnevalov.
Nebolo tomu inak ani v I. základnej škole.
Pani vychovávateľky pre deti školského
klubu pripravili 18. februára v školskej
jedálni karneval. Mamičky, oteckovia, tety,
babky aj dedkovia sa prišli pozrieť na pest-
rú plejádu karnevalových masiek, v kto-
rých sa predstavili deti i pani vychovávateľ-
ky. 

Hudba, tanec, zábava a dobrá nálada
sprevádzala celý karneval. Súčasťou
karnevalu bolo i vyhodnotenie súťaže
v kreslení Aký bude karneval? Všetky
kresby detí a zhotovené masky vyzdobili
celú jedáleň. Vari najväčšiu radosť mali
deti z bohatej tomboly, ktorú sme zabez-
pečili vďaka sponzorom a rodičom pre
všetky deti.

Touto cestou chcem poďakovať vycho-
vávateľkám, vedeniu školy, rodičom, spon-
zorom, kuchárkam, upratovačkám a všet-
kým tým, ktorí majú svoj podiel na úspeš-
nom priebehu tohto podujatia. Odmenou
nám všetkým boli šťastné a rozžiarené oči
našich detí.

Mgr. Blanka Andelová
ved. vychovávateľka ŠKD pri I. ZŠ

Na „štvorke" 
je stále veselo

Vo štvrtok 29. januára zaznieval vo všet-
kých kútoch IV. ZŠ džavot detičiek - budú-
cich školákov, ktorí navštívili školu a zúčast-
nili sa kultúrno-športového popoludnia,
ktoré bolo pre ne pripravené. Pozreli si
pekný kultúrny program družinárov
a nechýbali ani športové aktivity, ktoré deti
absolvovali v telocvični pod dohľadom telo-
cvikárky. V závere stretnutia sa občerstvili
v školskej jedálni a s úsmevom sa v sprievo-
de pani učiteliek vracali do svojich škôlok.
Detičky boli zlaté a už sa veľmi tešíme na
tie, ktoré zavítajú v septembri práve do
našich prváckych školských lavíc.

Iveta Potočárová, IV. ZŠ

Ako v rozprávke
Kde bolo, tam bolo... Vraj za siedmimi

horami? Ale kdeže! To opäť v IV. základnej
škole bolo ako v rozprávke. Prišli princezné,
princovia, šašovia a nechýbali ani dvorné
dámy, zvieratká a iné karnevalové masky.
Deti si zatancovali, zaspievali a zasúťažili
a samozrejme nechýbala ani sladká odmena
pre víťaza. No a čo nesmelo chýbať po dob-
rom tanci práve v tento deň? No predsa
vysvedčenie! A z našej strany prianie, aby
ten budúci polrok bol ako tá naša rozpráv-
ka, pretože v nej sa končí všetko dobre.

Iveta Potočárová
vychovávateľka ŠKD pri IV. ZŠ

Splnil sa ich sen  
Žiaci II. základnej

školy na Komen-
ského ulici dosahujú
nielen vynikajúce
výsledky v učebnom
procese, ale sú
úspešní pri rôznych
súťažiach a olympiá-
dach. Jedno zo zau-

jímavých podujatí absolvovali žiaci tejto
školy len nedávno, kedy sa im splnil dávny
sen. 25 žiakov „z dvojky" sa zúčastnilo
živého nahrávania v štúdiu STV
v Bratislave. O tom, ako sa naše decká
držali, čo všetko museli  vedieť, ako sa sna-
žili v plnení jednotlivých disciplín a aká
atmosféra panovala pri súťažení so žiakmi
z Bratislavy sa môžete sami presvedčiť, ak
si pozriete 6. marca o 9. hod. súťažnú relá-
ciu SUPERCHYTY.

Mgr. M. Hlavičková

ww
w.zs

2senica.sk

Žiaci, ktorí reprezentovali nielen II. ZŠ, ale
aj mesto Senica.

Jarné prázdniny 
so Stonožkou 
8.3. 2004 pondelok   
" 9.00 – 12.00 

Klub mamičiek (v CVČ)
" 13.00 – 16.00    

Zábavný „CENTRUMÁCKY“ DEŇ
v CVČ stretnutie detí z CVČ Senica,
Skalica, Šaštín-Stráže, Holíč - zábavné
hry, autogramiáda a beseda s J.
Slezákom 

" 13.00 – 15.00    
Pečieme si maškrty (v CVČ) 

Súčasťou dňa je i plavecká štafeta medzi
CVČ, príďte Stonožku povzbudiť (plaváreň
10. hod.) 
" 9.00 – 12.00   

Hry na počítači
" 9.30 – 12.00   

Výtvarná dielňa (darček k MDŽ)
" 13.30 – 16.00   

Filatelistická výmenná burza

9.3. 2004 utorok
" 9.00 – 12.00   

Hry na počítači (v CVČ)
" 9.00 – 12.00   

Klub mamičiek (v CVČ) 
" 9.30 – 13.00   

Hurá do telocvične
- športové netradičné rekordy na náradí
a so športovými pomôckami, Rambo
dráha
- turnaj vo vybíjanej a vo futbale teloc-
vičňa SOU  

10.3. 2004 streda         
" 9.00 – 12.00 

Hry na počítači (v CVČ) 
" 9.00 – 12.00 

Klub mamičiek (v CVČ)
" 10.00 – 12.00     

Poďte s nami do plavárne
- veselé i vážne plavecké preteky a súťa-
že (vstupné 25 Sk)

" 13. – 15.00   
Turnaj v stolnom tenise v CVČ               

11.3.2004  štvrtok 
V prípade dobrých lyžiarskych podmienok
sa 11.3. uskutoční lyžovačka a sánkovačka
na Starej Myjave alebo na Vrbovciach.
Odchod o 8.30 od CVČ, poplatok 50 Sk.
Treba sa záväzne prihlásiť, info v CVČ.

PONUKA na marec
# 5. 3., 8.30 hod. v SOU Senica 

- telocvičňa
Majstrovstvá okresu v AEROBIC
MARATÓNE stredných škôl

# 11. 3., 9.30 hod. v CVČ
Klub mamičiek s deťmi – beseda
s pedagogičkou predškolského veku
Téma: voľnočasové aktivity rodičov
s deťmi útleho veku

# 25. 3., 8.30 hod. v CVČ
Rozprávkové vretienko – prednes slo-
venskej ľudovej rozprávky, okresné kolo
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P r e h l i a d k a
ochotníckych súborov

Krajská scénická žatva, súťažná pre-
hliadka divadelných ochotníckych súborov
a súborov divadla mladých Trnavského
kraja, vytvorí priestor na prezentáciu diva-
delných súborov (nad 15 rokov veku), ich
vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu.
Prehliadka sa uskutoční v dňoch 23. - 24.
apríla v Dome kultúry Senica. Zapojiť sa do
nej môžu všetky súbory, ktoré sa do 15.
marca prihlásia v Záhorskom osvetovom
stredisku Senica, Hviezdoslavova 323, tel.
č. 651 3261. Víťazné predstavenia postúpia
z Krajskej scénickej žatvy na celoštátne
súťažné prehliadky. js

V E Ľ K Ý  D E Ň
V živote každého človeka sú dni bežné

a dni niečím významné. K tým, na ktoré
budú naši predškoláci dlho spomínať, patrí
11. február. V tento deň sa uskutočnil zápis
detí do 1. ročníka vo všetkých senických
školách. V sprievode rodičov prišlo k zápi-
su do I. ZŠ v Senici 76 budúcich prváčikov. 

Vo vestibule školy ich vítali postavičky
z rozprávok: víla, zajko, čarodejník, ježko
a dokonca i Hermiona z Harryho Pottera.
Spolu s deťmi navštívili rozprávkovú trie-
du, kde pani učiteľkám dokázali, že už
vedia rozlišovať farby, určovať počet
a podobnosť, poskladať stavebnicu, kresliť
i napodobniť písmo. 

Po zvládnutí všetkých úloh čakala na
deti sladká odmena i malý darček od detí
zo školského klubu. Predškoláci dokázali,
že sú zruční, odvážni a do školy sa veľmi
tešia. Tešíme sa i my na ne - našich budú-
cich prvákov.

PaedDr. Slavomíra Melišová
zást. riaditeľa pre I. stupeň v I. ZŠ

Slávili sme malé jubileum 

V E N Č E K  2 0 0 4
Mestské kultúrne stredisko Senica oslávi

v septembri t. r. už 25. výročie svojho vzni-
ku. Za toto obdobie sa jeho činnosť menila,
dopĺňala, vyvíjala až dospela do  dnešnej
podoby. K tomuto významnému výročiu sa
však dostaneme  o 8 mesiacov,  kedy bude-
me čitateľov bližšie informovať o činnosti
organizácie, aj o oslavách výročia.  V tomto
období si však pripomíname výročie jednej
činnosti, ktorá je najstaršou a najpravidel-
nejšou  v MsKS vôbec. Je to  organizovanie
25. kurzu spoločenského tanca pre študen-
tov senických škôl. 

V predstihu osláv výročia MsKS je to
preto, lebo v prvom ročníku v roku 1979 sa
konali hneď 2 kurzy. Rok čo rok sa stretá-
vajú študenti, ktorí majú záujem pripraviť sa
na obdobie, kedy pre nich bude prirodze-
nou nutnosťou vedieť sa pohybovať v spo-
ločnosti.  K tomu zákonite patrí vedieť tan-
covať. Aj na to myslí vo svojom pláne čin-
nosti MsKS a každý rok od septembra do
januára organizuje Kurz spoločenského
tanca. Na záver tohto štvormesačného
kurzu sa každý rok koná spoločenská zába-
va VENČEK za účasti rodičov a rodinných
príslušníkov, priateľov a známych. Tí sa
prídu pozrieť na to, čo sa ich syn - dcéra,
priateľ - priateľka naučili. Stalo sa už tradí-
ciou, že o každom VENČEKU sme v Našej
Senici informovali, a preto to nie je inak ani
v tomto jubilejnom roku. 

V piatok 30. januára sa vo večerných
hodinách v Dome kultúry Senica pohybova-
li mladí ľudia, ktorí boli tak trochu iní. Boli
k sebe mimoriadne úslužní, milí a aj ich zov-
ňajšok bol iný ako vo všedné dni. Chlapci -
vlastne už mladí muži - v spoločenských
oblekoch, slečny s krásnymi účesmi, neod-
mysliteľným makeupom a v spoločenských
šatách pripomínali modelky. Tesne pred 19.
hodinou vítali a uvádzali svojich pozvaných
hostí do spoločenskej sály.

Hneď v úvode programu sa predstavil
tanečný súbor SYNKOPA s choreografiou
štandartných tancov. Členovia tohto kolek-
tívu sú bývalí absolventi kurzu spoločen-
ského tanca. Krása tanca im natoľko učaro-
vala, že sa rozhodli pokračovať a zdokona-
ľovať sa v ňom. Po slávnostnom príhovore,

v ktorom bola priblížená v krátkosti celá his-
tória tejto populárnej činnosti, sa  za zvu-
kov starodávnej Polonézy predstavili tohto-
roční absolventi základného kurzu spolo-
čenského tanca. Z pôvodne 28 prihláse-
ných  párov kurz ukončilo len 19 párov.
O to viac teší skutočnosť, že v tomto roku
sa uskutočnil už po druhýkrát kurz pre
dospelých (vo večerných hodinách), v kto-
rom ukončilo kurz 17 tanečných párov
z pôvodne  prihlásených 20 párov.  

Program celého večera bol bohatý
a zaujímavý. Najviac však, tak ako každý
rok, bola očakávaná súťaž a voľba
Venčekového kráľa a Venčekovej kráľovnej.
Opäť sa súťažilo v štyroch tancoch. Do
súťaže sa prihlásilo 11 tanečných párov.
Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto
Ivona Petrášová a Jaroslav Kalamen, 2.
miesto Oľga Kučková a Jozef Gašpárek a 3.
miesto Karolína Ladanyiová a Miroslav
Michálek. Dá sa však konštatovať, že medzi
jednotlivými súťažiacimi bol len nepatrný
rozdiel, a preto bolo veľmi ťažko vyberať
tých najlepších. Organizátori dúfajú, že nie-
len tí, ktorí zvíťazili v súťaži, ale aj ostatní
absolventi základného kurzu  budú pokra-
čovať v kurze, ktorý bol otvorený  10. feb-
ruára o 19. hod. v Dome kultúry Senica,
poprípade sa prihlásia do SYNKOPY -
tanečného klubu pri MsKS Senica.

Pred záverečnou Venčekovou diskoté-
kou bola voľba Venčekovej kráľovnej
a Venčekového kráľa. Chlapci obdarúvali
vybrané partnerky vlastnoručne vyrobený-
mi srdiečkami a dievčatá zas pripínali svo-
jím obľúbencom vlastnoručne vyrobené
venčeky. A ako to dopadlo - Venčekovou
kráľovnou sa stala Jana Zálešáková
z Obchodnej akadémie v Senici
a Venčekovým kráľom sa stal Martin Marko
z Gymnázia v Senici.   

Nuž takúto podobu mal  jubilejný 25.
Venček. Pevne veríme, že mladí ľudia aj
naďalej budú nachádzať krásu a výnimoč-
nosť v spoločenskom tanci. Aj rodičia ich
budú podporovať v tejto - hoci finančne
náročnej, o to však zaujímavejšej činnosti.
Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý otvoríme už
v septembri. Opäť to bude nielen pre štu-
dentov i pre priateľov, budúcich mladých
alebo viacročných manželov. 

Mária Bezdeková
odbor. referent MsKS Senica

Absolventi 25. kurzu spoločenského tanca.

Zápis do MŠ
Riaditeľka Spojeného predškolského

zariadenia vyhlasuje zápis detí od 3 do 6
rokov do všetkých materských škôl
v meste v termíne od 1. do 31. marca. Po
vyplnení prihlášky (k dispozícii v každej
MŠ) a potvrdení detským lekárom je
k zápisu potrebný občiansky preukaz rodi-
ča  (zákonného zástupcu). 
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AAAAkkkkoooo  ssssaaaa  nnnneeeesssstttt aaaaťťťť   oooobbbbeeeeťťťťoooouuuu
ppppooooddddvvvvoooodddduuuu,,,,   kkkkrrrrááááddddeeeežžžžeeee

- Nikdy si neodkladajte peňaženku v obchode na pult, keď si skú-
šate tovar alebo keď si prezeráte tovar. Majte tašku alebo kabel-
ku vedľa seba a riadne uzavretú.

- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii na stôl, odtiaľ môže byť
ukradnutá.

- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä
na zastávkach autobusov) sú vyvolávané
umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu
vďaka vašej nepozornosti.

- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto
niečo nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne
vyžaduje protislužba a váš zisk môže byť
podstatne menší.

- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite
a je to lákavé – kúpu si dôkladne pre-
myslite a zvážte.

- Nepodpisujte nič čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE.

- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku za to, že poviete mená
svojich priateľov, ich adresy alebo ako sú
na tom finančne.

- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.
Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí
najpriateľskejší ľudia, ktorých ste kedy
videli.

Mestská polícia zasahovala
Túlavý pes.  9. februára o 5.20 hod. bol

prijatý telefonát na operačné MsP od ob-
čianky mesta, že po Hviezdoslavovej ulici
sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka opu-
steného psa našla pri autobusovej stanici,
kde pri pokuse o jeho odchyt prišlo
k napadnutiu hliadky, ktorá musela proti
zvieraťu použiť služobnú zbraň. Pes po
výstrele od útoku upustil a zmizol.

Kradol kolesá. 11. februára o 23.05
hod. na základe telefonického oznámenia
občanov z časti Sotina hliadka MsP na
tomto sídlisku chytila mladého muža zo
Senice podozrivého z krádeže kolies
z osobného auta. Nakoľko išlo o podozre-
nie zo spáchania trestného činu, prípad
prevzala hliadka OO PZ. Osobné auto
bolo zabezpečené do príchodu majiteľa.

Sprejeri. 14. februára  o 19. hod. občan
mesta telefonicky oznámil na operačné
MsP, že po Vajanského ulici idú traja chlap-
ci, ktorí niečo striekajú po stenách budov.
Hliadka podozrivé osoby chytila. Išlo
o maloletých chlapcov. Prípad bol zatiaľ
prejednaný s rodičmi a po zistení rozsahu
škôd bude doriešený hliadkou MsP. 

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Pratchett, T. Úžasná Zeměplocha Talpress
2. Pratchett, T. Kobercové Talpress
3. kol. Kniha kúziel Ikar
4. Clarke, A. C. Zpěv vzdálené Země Baronet
5. Matějček, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí Portál
6. Ondrejčeková, E. Ruský jazyk Enigma
7. Brezina, T. Strach na rozvrhu Arkus
8. Dvořák, P. Stopy dávnej minulosti 2. Rak
9. Knight, L. Chiramov kľúč Remedium
10. Coelho, P. Alchymista Sofa
11. kol. Veľká kniha rozprávok Príroda
12. Rowlingová, J. Harry Potter V. Ikar

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

Ponuka Arkusu
V marci v Arkuse vychádzajú:
Brezina Thomas: Prázdniny v strašidelnom hoteli - 3. časť úspešnej série Všetky moje stra-
šidlá (preklad E. Melichárková)
Malý maliar - Vozidlá a stavby - 1. diel školy kreslenia pre deti (preklad L. Jasenovcová).
Knihy budú v predaji v kníhkupectve Arkusu, Malý maliar i v stánkoch Mediaprint-kapa.

Ako oznámiť násilnú činnosť, ktorej ste
boli svedkom:
- Vždy keď polícii oznamujete udalosť,

ktorá sa stala nebuďte v rozpakoch.
- Pamätajte na to, ak ste svedkom neja-

kej udalosti a neoznámite to, umožňuje-
te páchateľovi pokračovať v jeho činnos-
ti ďalej.

- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.

- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov,
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol),
popis tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol
ozbrojený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti
(kríva a pod.).

Chcete naďalej u�ívať
parkovacie miesto?

Vo Všeobecne záväznom nariadení
mesta Senica č. 3 o miestnych poplat-
koch v minulom roku prišlo k zmene,
ktorá spočívala v zmene obdobia plat-
nosti užívania verejného priestranstva na
trvalé parkovanie motorového vozidla.

Možnosť ako si zabezpečiť užívanie
tohto parkovacieho miesta (na celý rok)
i v tomto roku je zaplatenie miestneho
poplatku najneskôr do 31. marca. Platbu
môžete uskutočniť po zaevidovaní vašej
žiadosti o užívanie parkovacieho miesta
v pokladni MsÚ Senica v budove na prí-
zemí alebo prevodom z účtu.

Tlačivo Žiadosť o PM na rok 2004
dostanete i u informátora na prízemí,
kde užívatelia parkovacích miest vyplne-
nú žiadosť môžu i s fotokópiou malého
technického preukazu odovzdať. 

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Okienko JDS
Výročná členská schôdza Mest-

skej organizácie JDS sa uskutoční
3. marca. Členovia dostanú pozvánky.

Ponuky na rekreácie Sorea sú
k nahliadnutiu v oboch kluboch
dôchodcov.

Posedenie pri hudbe v Branči
bude 18. marca o 15 hod.

M. S. 

Výnos zo zbierky
Krajské stredisko Únie nevidiacich a sla-

bozrakých Slovenska (KS ÚNSS) v Trnave
oznamuje verejnosti čistý výnos z verejnej
zbierky, konanej od 1. 4. do 31. 12. 2003
na území kraja Trnava povolenej rozhod-
nutím Krajského úradu v Trnave č.
OVVS/2003/04301 z 31. 3. 2003. Čistý
výnos verejnej zbierky bol 29 608,20 Sk
a bude použitý v súlade s účelom verejnej
zbierky na nákup kompenzačných a optic-
kých pomôcok na zariadenie a vybavenie
KS ÚNSS v Trnave pre prácu so zdravotne
postihnutými klientmi.

Viera Mrenová
vedúca KS ÚNSS v Trnave

Deň astronómie
Astronomická pozorovateľňa pri

Základnej škole v Sobotišti sa v sobotu 20.
marca stane miestom  Dňa astronómie
2004. Miestna organizácia Slovenského
zväzu astronómov amatérov  pripravuje
toto podujatie už po 10. raz. Záujemcovia
môžu prísť do Sobotišťa medzi 17. a 22.
hod., v prípade  priaznivého počasia
a záujmu je možné čas strávený v astrono-
mickej pozorovateľni predĺžiť.  Program:
prednášky doplnené videoprojekciou počí-
tačových obrázkov, animácií a máp hviezd-
nej oblohy. Pozorovanie planét (Venuša,
Jupiter, Saturn) a ďalších objektov jarnej
oblohy cez ďalekohľad s priemerom 40
cm, ktorý patrí medzi najväčšie astrono-
mické teleskopy na Slovensku.

RNDr. S. Štefeček 
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Naši najmenší plavci 
„Už vieme plávať“ - to môžu povedať

deti - predškoláci z V. MŠ na Robotníckej
ulici. Naučiť sa nebáť vody, hrať sa vodné
hry a tiež sa naučiť základom plávania, to
všetko tiež patrí k znalostiam a vedomos-
tiam, ktorým sa deti v MŠ venujú.
Predplaveckú prípravu úspešne absolvo-
vali v mesiacoch november a december
2003. Pod dohľadom pani učiteľky K.
Bendovej a L. Pavlíkovej a odborným
výcvikom plavčíkov mestskej  plavárne
i za prítomnosti rodičov ukončili výcvik
udelením „mokrých vysvedčení" a stali sa
najmenšími plavcami. 

Ďakujeme týmto mestskej plavárni
a jej zamestnancom, že nám umožňujú
týmto spôsobom plniť úlohy z projektu
Škola podporujúca zdravie.

Jana Púpalová

Na turistickom zraze 
v Kremnici

Kremnické hory privítali tento rok od
29. januára do 1. februára na 38. slo-
venskom zimnom zraze  845 účastní-
kov.  Nechýbali  i turisti z Čiech, Poľska
a Maďarska. Zúčastnili sa ho i funkcio-
nári - predstavitelia turistických zväzov
Čiech a Poľska. So zvláštnym záujmom
prišli predovšetkým predstavitelia poľs-
kých turistov, pretože oni organizovali
Medzinárodný zimný zraz v meste
Szczyrk v dňoch 22. 1. - 25. 1. 2004.

Okolie Kremnica má výborné pod-
mienky pre zjazdové i bežecké lyžovanie
i pre pešiu turistiku. Všetky trasy boli
výborne pripravené a označené. Boli
situované do oblasti obcí Skalka -
Krahule - Králiky - Turček. Zažili sme tam
tri dni krásnu zimnú rozprávku: zjazdári,
bežkári i pešiaci. Lyžiari tu nachádzajú
svoj raj i svoju históriu. Veď prvá horská
drevená chata na Skalke bola postavená
v roku 1913 a 18. januára 1914 sa tu
konali prvé lyžiarske majstrovstvá
Uhorska. Lyžiarska tradícia, samozrejme,
pokračuje. Každoročne sa tu konajú ly-
žiarske preteky Biela stopa SNP,

Bezroukov memoriál a Zimný prechod
Kremnickým pohorím. Mali sme mielen
lyžiarske zážitky, ale aj nádherné pohľa-
dy do diaľok - ďaleko po Slovensku.
Nezabudnuteľný bol pre nás výstup na
Suchú horu (1232 m), odkiaľ sa nám
vyskytol nádherný pohľad  na zasnežený
hrebeň Nízkych Tatier a okolitých hôr
a pohľad hlboko do údolia  na Banskú
Bystricu. 

Organizátori okrem športových pro-
gramov pripravili aj doplnkový program:
kultúrne a spoločenské podujatia.

Okrem krásnych hôr nás zaujalo
i samotné mesto Kremnica, ktoré úspeš-
ne zvládlo organizáciu celoštátneho
podujatia. Veď slovenský zimný zraz sa
tu konal už tretíkrát (1979, 1992, 2004).
Je to staré banské mesto, ktoré patrí
medzi najkrajšie položené mestá na
Slovensku. Pre množstvo stavebných
pamiatok bola Kremnica vyhlásená za
mestskú pamiatkovú rezerváciu. Zaujalo
nás jej historické námestie i malebné ulič-
ky. V lete tu musí byť veľmi krásne. 

Kremnica - mesto malo staršie histo-
rické názvy: Cremnych-bana, Kremnitz,
Könmoer. Starší pôvod Kremnice pred-
pokladajú historici na základe správy
o dedičnej štôlne z roku 1385 podľa kto-
rej sa tu vzácne kovy dolovali už celé tri
storočia. Na mesto bola Kremnica pový-
šená v roku 1328 na základe privilégií,
ktoré jej poskytol kráľ Karol Róbert.
Banské a minciarske slobody udelil podľa
vzoru kutnohorských práv, pretože
pozval do Kremnice so súhlasom české-
ho kráľa Jána Luxemburgského, odbor-
ných minciarov z Kutnej Hory. Okrem
nich a minciarov z Florencie sa tu usadili
baníci a minciari z okolitých stredoslo-
venských banských miest a banských
miest strednej Európy, najmä z Čiech,
Bavorska a Rakúska. 

V roku 1329 sa Kremnica stáva sídlom
banskej a mincovnej komory, do ktorej
patrilo dvanásť stolíc. K vzniku Kremnice
a voľbe sídla kráľovskej komory prispelo
viac dôvodov, ale najmä ťažba zlatej
a striebornej rudy. 

V meste i okolí je veľa pamätníkov,
venovaných účastníkom SNP. Vytvorili
ich naši významní umelci - sochári: Fr.
Štefunko, A. Peter, P. Bulla, J. Svetlík. Boli
sme i pri zaujímavom pamätníku: jedno-
duchý kameň za obcou Krahule s neoby-
čajným nadpisom: Stred Európy.

Učarila nám Kremnica i jej krásne oko-
lie. Celú našu výpravu zorganizovali naši
priatelia - turisti zo Sobotišťa, ktorí
zabezpečili z vlastných radov sprievod-
cov, organizátorov, autobus i vodiča.
Bolo to krásne. A už sa tešíme na ďalší
39. ročník slovenského zimného zrazu
turistov, ktorý sa bude konať v dňoch 27.
1. - 30. 1. 2005 v Ondavských vrchoch
a ktorý zorganizujú turisti zo Stropkova
a Svidníka.

PhDr. Alžbeta Šnittová

DETSKÝ AEROBIC
MARATÓN

Rytmus, pohyb a dobrá hudba ... prilá-
kala v piatok 20.februára do telocvične
III.ZŠ takmer 50 dievčat, ktoré zviedli
tuhý boj počas tejto 4 hodinovej vyčerpá-
vajúcej súťaže.

Zapotili sa pri ňom nielen súťažiaci (zo
Senice, Gbelov, Jablonice a Skalice), ale
i cvičiteľky – Martina Jamrichová, Lívia
Levárska, Stanka Dermeková a Andy
Jakubcová - a rozhodcovský tím. Ten
okrem cvičiteliek ďalej tvorili Zuzana
Gašparínová, Martina Šilleová (Skalica)
a Andrea Hvorecká (Gbely).

Súťaž išla na plné obrátky, mala podpo-
ru divákov a dobrú atmosféru. O sprievod-
ný program sa pričinili mladí speváci Paťa
Lejdarová, Danka Labová, Paťa Barkóci
a Michal Kalman z CVČ.
Pekné ceny, stuhy a diplomy si nakoniec
odniesli tieto finalistky:
Kategória do 11 rokov : 
1. Nikolka Šišková   IV.ZŠ Senica
2. Pavlína Danielová   I.ZŠ Skalica
3. Dominika Kurtová gymnázium Se
4. Sabína Marková      IV.ZŠ Senica
5. Lucia Adamuščinová I.ZŠ Senica
Kategória do 15 rokov:
1. Táňa Násadová       IV.ZŠ Senica
2. Zuzana Šajánková  gymnázium Se
3. Monika Paračková gymnázium Se
4. Simona Oslejová    III.ZŠ Senica
5. Andrea Furicová    gymnázium Se
(okrem P. Danielovej sú všetky dievčatá
členkami tanečnej skupiny Sonny junior
a Sonny) 
Titul MISS AEROBIC 2004 získala  ELEN-
KA PLEŠOVÁ (I.ZŠ Senica, členka krúžku
rekreačného aerobicu CVČ)
Všetkým  oceneným blahoželáme !

Učarovala im 
celuloidová loptička

IV. základná škola na Mudrochovej ulici
v spolupráci s dobrovoľným stolnoteniso-
vým  oddielom Raketka zorganizovala 31.
januára  na počesť 15. výročia založenia
školy stolnotenisový turnaj pre neregistro-
vaných hráčov. Turnaja sa zúčastnilo 29
špičkových hráčov - amatérov zo Senice,
Skalice, Holíča, Smrdák, Rohova, Rybiek
a Prietrže. Hráči si svojimi výkonmi vyslúži-
li častý potlesk publika za vynikajúce kon-
tra a dlhé stolnotenisové medzihry. Každý
z účastníkov odohral v skupinách  mini-
málne osem veľmi vyrovnaných zápasov.
Na regulárnosť turnaja dbal hlavný rozhod-
ca Mgr. Pavol Grimm. Cenami do turnaja
prispeli členovia Raketky Senica a Službyt,
s. r. o Senica. Víťazom turnaja sa stal zaslú-
žene Ivan Bucha.
Osemfinálové dvojice: Kopeček - S.
Grimm 3:0, Portáš- P. Jarábek 3:0, Šváček -
M. Rýzek 3:0, Bucha - B. Flajžík 3:2
Semifinále: Kopeček - Šváček 3:0, Bucha -
Portáš 3:1                 
Finále: Bucha - Kopeček 3:0

Mgr. Branislav Grimm
riaditeľ IV. ZŠ Senica
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA SENICA
V arénach gladiátorov, // z krajiny slnka gladiátorov, // dnešnej doby zápas o pás zdobí. // Zápasmi za pásy // zvádzajú

životné zápasy. // V bazénoch , v biografoch bosých nôh // Blížencov od vody, // v závode o čas, // zbližujú závody. // Po
boji znak aj prsia, // o náznak lásky prosia ... 

Prednesom básne s názvom Súvislosti
pohybu jej autorom, senickým básnikom
Pavlom Stanislavom Piusom a vystúpením
mažoretiek TK Gymnik Luxet pod vede-
ním Aleny Bukajovej sa začal vo štvrtok 5.
februára XI. ročník vyhlásenia najlepších
športovcov mesta Senica za rok 2003.

Organizátorom tejto milej spoločen-
skej udalosti bolo mesto Senica  a spoloč-
nosť Športreklama Senica. Kinosála Domu
kultúry patrila nielen oceneným športov-
com ale i množstvu športových fanúšikov,
trénerov, funkcionárov a rodičov.
Podujatíe moderoval známy športový
redaktor, rodák z neďalekého Rohova,
Viktor Blažek.

Primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek
v príhovore vyzdvihol dosiahnuté výsledky
v jednotlivých športových odvetviach.
Poďakoval funkcionárom telovýchovných
jednôt a športových klubov, ale i trénerom
a rodičom, že v tejto ťažkej dobe dokázali
udržať chod klubov.

V kultúrnom programe sa predstavili
dievčatá tanečnej skupiny SCREAM pod
vedením Anny Antálkovej, členky Hanko
kai karate klubu s ukážkami sebaobrany
a v závere mažoretky MsKS pod vedením
Nade Hajdinovej.

Medzi plejádou ocenených boli vice-
majstri sveta, majstri Európy a Slovenska,
medailisti  európskych a domácich šam-
pionátov.

V tomto roku nastali vo výbere o naj-
lepších športovcov malé zmeny. Na zákla-
de týchto zmien komisia pre mládež
a šport zložená z 13 členov vybrala 20
najlepších športovcov, telesne postihnu-
tého, troch trénerov mládeže, tri mláde-
žnícke kolektívy a udelila štyri morálne
ocenenia.

Seničania mali v tomto roku po prvý-
krát možnosť zapojiť sa do ankety o najob-
lúbenejšieho športovca mesta Senica a to
formou e-mailu alebo osobne na MsÚ.
Víťazkou sa stala karatistka Zuzana
Lišková.

Všetci ocenení sa zapísali do pamätnej
knihy a prevzali ocenenie z rúk primátora
mesta RNDr. Ľ. Parízka, predsedu komisie
pre mládež a šport pri MsZ v Senici
MUDr. J. Krajčoviča a zástupcu spoloč-
nosti Športreklama Ing. K. Valáška.

KATEGÓRIA: ŽIACI
Branislav Rehuš – ľadový hokej
Dominika Jonášová – volejbal
Simona Kubinová – hádzaná
Peter Kadlíček – tenis
Kristýna Palkovičová – plávanie
Matej Rehák – futbal FK SH Senica
Samuel Hrubša – futbal FK 95 Čáčov
Gabriela Lišková – karate
Filip Spišiak – kick-box
Peter Smíkal – futsal

KATEGÓRIA: DORAST – JUNIORI
Blanka Brúsilová – volejbal

Tomáš Kubík – ľadový hokej
Zuzana Lišková – karate
Patrik Perička – futbal FK SH Senica
Miroslava Ružičková – hádzaná
Marian Hlavenka – futbal FK 95 Čáčov
Martina Machová – tenis

KATEGÓRIA: DOSPELÍ
Monika Gavorníková – silový trojboj
Miroslava Vašeková - karate
Renáta Koleňáková - volejbal
+ NOMINOVANÍ BOLI AJ
Jaroslav Hílek – futbal FK SH Senica
Pavel Klečko – ľadový hokej
Radoslav Kollár – sálový futbal
Róbert Petrák – futbal FK 95 Čáčov
Petra Držíková - hádzaná

KATEGÓRIA: TELESNE POSTIHNUTÝCH
Vincent Ivan – športové hry tel. post.

KATEGÓRIA: TRÉNERI MLÁDEŽE
Marián Beér – silový trojboj
Mgr. Martin Rašner - volejbal
Jaroslav Rehuš - karate
+ NOMINOVANÍ BOLI AJ
Eleonóra Ličková - hádzaná
Mgr. Peter Sadloň – ľadový hokej

KATEGÓRIA: MLÁDEŽNÍCKY KOLEKTÍV
Družstvo žiačok Hanko kai karate klub
Juniorky volejbalového klubu Senica
Členky plaveckého družstva Záhorák
+NOMINOVANÍ BOLI AJ
Družstvo juniorov HK 91 Senica
Družstvo žiakov III. ZŠ - futsal

MORÁLNE OCENENIE:     
Anna Vanžurová
Jozef Komorný
Milan Jamrich
Vladimír Bradňanský

C H A R A K T E R I S T I K A:

Kategória:   Ž I A C I
� Branislav Rehuš – ľadový hokej 
Je hráčom HK od r. 1995. Navštevuje 9.
ŠHT IV. ZŠ Senica. Hoci je žiak, celú sezó-
nu odohral v extraligovom doraste. Prešiel
viacerými výbermi, teraz je členom repre-
zentácie SR 16-ročných. Je veľký talent
senického hokeja.
� Dominika Jonášová – volejbal
Najvýraznejší talent v žiackej kategórii,
členka širšieho kádru reprezentačného
mužstva kadetiek.
� Simona Kubinová – hádzaná
Simona je oporou družstva starších žiačok
v hádzanej. Vie podržať hráčky, je priateľ-
ská, zodpovedná. S družstvom mladších
žiačok obsadila 4. miesto na M SR.
� Peter Kadlíček – tenis
Víťaz turnaja STU Trnava – staršie žiactvo.
Obsadil 2. miesto na turnaji Slávia Trnava
a 3. miesto na turnaji Inter Slovnaft
Bratislava. Je skromný, cieľavedomý a sna-
živý.
� Kristýna Palkovičová – plávanie
Kristýnka je milá, v kolektíve obľúbená,
vytrvalá a vie na sebe pracovať.

Nasvedčujú tomu aj jej dosiahnuté výsled-
ky: na Majstrovstvách Slovenska v minu-
lom roku získala zlato 400 m polohový
pretek a 200 m polohový pretek, striebro
100 m a 200 m prsia, 200 m kraul, ďalej zís-
kala pohár mesta Brno pre najlepšieho
plavca, v zime na M SR získala zlato 100
m a 200 m prsia. 
� Matej Rehák – futbal / FK SH Senica/
Matej je najlepším strelcom v minulom roč-
níku – 52 gólov. Tento skromný a poctivý
chlapec pochádza zo Šaštína-Stráží.
V tomto ročníku zatiaľ nastrieľal 26 gólov
a jeho výkony si všimli aj zostavovatelia
výberov Západoslovenského futbalového
zväzu, kde je  pravidelne pozývaný.
Navštevuje III. ZŠ  v Senici a je členom fut-
balovej triedy.
� Samuel Hrubša – futbal  /FK 95 Čáčov/
Je vodcovská osobnosť mužstva žiakov,
ktorého je kapitán. Hráva na poste stopera,
dokáže však aj strieľať góly. V prebiehajú-
cej sezóne je s 8-gólmi najlepším strelcom
mužstva. Je kamarátsky, ctižiadostivý, má
predpoklady stále sa zlepšovať.
� Gabriela Lišková – karate
Majsterka SR, víťazka Dutch open, získala
1. miesto na Majstrovstvách Alpen Adria,
2. miesto Morava open, 1. miesto na
Budapest open, 2. miesto v Tatranskom
pohári v kategórii dorastu. Gabika je veľmi
talentovaná, ale nerada sa na tréningu
„potí", skôr sa „potia" jej tréneri.
� Filip Spišiak – kick-box
Obsadil 3. miesto v Slovenskom pohári
v Žiline. Filip je vytrvalý a húževnatý. Je
aktívny a má spoľahlivý prístup k tréningom.
� Peter Smíkal – futsal
Peter bol kapitánom družstva sálového fut-
balu, ktoré v júni 2003 vybojovalo
v Bratislave strieborné medaily na maj-
strovstvách Slovenska. Je to bojovný typ
pokojnej povahy.

Kategória:   DORAST – JUNIORI
� Blanka Brúsilová – volejbal
Blanka je talentovaná blokárka, opora juni-
orského tímu, členka širšieho kádru repre-
zentačného družstva junioriek. S kolektí-
vom junioriek získala 2. miesto na M SR
a extraliga žien  získala taktiež 2. miesto.
� Tomáš Kubík – ľadový hokej
Hráčom HK je od r. 1992. Navštevuje
SPOŠ v Holíči. Ako brankár už od svojho
raného veku dosahuje veľmi dobré výsled-
ky. V minulej sezóne chytal za mužstvo
extraligového dorastu, kde dosahoval
výborné výsledky. V tejto sezóne ako dora-
stenec chytáva extraligu juniorov.
� Zuzana Lišková – karate
Majsterka SR, získala 2. miesto Alpen
Adria, 3. miesto Slovenia open, 2. miesto
Tatranský pohár v celkovom hodnotení a 1.
miesto v kategórii dorastu, 1. miesto
v Bratislavskom pohári. Zuzka je veľmi
skromná, pritom cieľavedomá a výborná
žiačka.

(pokračovanie na str. 13)
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(dokončenie zo str. 12)
� Patrik Perička – futbal /FK SH Senica/
Tichý skromný brankár FK SH Senica
v družstve staršieho dorastu. Jeho vyrovna-
né výkony si všimol aj tréner A mužstva
a bol zaradený do nominácie pre majstrov-
ské zápasy II. ligy dospelých.
� Miroslava Ružičková – hádzaná
V jesennej časti strelila 55 gólov, je kapi-
tánkou  a oporou družstva. Je veľmi zod-
povednou hráčkou, dokáže mobilizovať
celé družstvo. Mirka študuje na Strednej
zdravotníckej  škole v Skalici. Patrí medzi
talenty senickej hádzanej.
� Marian Hlavenka – futbal /FK 95 Čáčov/
Majo je kapitán svojho družstva, ktoré je
v prebiehajúcej sezóne na peknom 4.
mieste. Hráva na poste obrancu, je to
bojovný typ, dokáže stmeliť kolektív.
� Martina Machová – tenis
Martina získala 3. miesto vo dvojhre a 1.
miesto vo štvorhre na turnaji ITF dorastu vo
Frýdlante nad Ostavicí, 1. miesto na turnaji
Inter Slovnaft Bratislava a na turnaji
v Nových Zámkoch za rok 2003 sa umi-
estnila na 12. mieste vo dvojhre a na 2.
mieste vo štvorhre v SR. Je  to cieľavedo-
má, snaživá hráčka a veľká bojovníčka.

Kategória:   D O S P E L Í
� Monika Gavorníková – silový trojboj
Získala 2. miesto na M SR žien a 7. miesto
na ME žien. Je reprezentantkou Slovenskej
republiky v silovom trojboji, účastníčka ME
v kategórii  do 52 kg – 320 kg. Monika je
držiteľka slovenského rekordu.
� Miroslava Vašeková – karate
Majsterka SR juniorov,  získala 3. miesto na
ME juniorov, 2. miesto na Majstrovstvách
Európy Šito ryu. Z 12 štartov v r. 2003 zís-
kala 9 zlatých medailí, 1 striebornú a 2
bronzové medaily. Najlepšia karatistka
Slovenska za rok 2003, akademická
majsterka Slovenska, majsterka SR v štýle
šito-ryu. Víťazka Alpen Adria  Rakúsko,
Novoročného turnaja Trbovlje Slovinsko,
M Veľkej Británie  3. miesto, víťazka
Morava open Kopřivnice ČR, M
Holandska 2. miesto, Vianočný pohár 1.
miesto Oplotnica Slovinsko, Krokoyama
cup Koblenz, Nemecko  2. miesto. Veľmi
cieľavedomá v tréningu i v štúdiu, neprijí-
ma kompromisy, rada pracuje s deťmi ako
trénerka.
� Renáta Koleňáková – volejbal
Renáta je smečiarka, ktorá hrá v reprezen-
tácii v základnej šestke. Má výborný príjem
a servis.  Je  najskúsenejšia  hráčka volej-
balového klubu Senica.

Kategória: 
T E L E S N E P O S T I H N U T Ý C H
� Vincent Ivan – športové hry telesne
postihnutých
Pán Ivan je invalidný dôchodca, je dobro-
voľníkom ZO SZTP a ZPCCH,  je obľúbe-
nýv kolektíve pre svoju skromnú povahu.
Je ochotný pomáhať ostatným zdravotne
postihnutým členom. V máji 2003 získal 1.
miesto v športových hrách zdravotne
postihnutých v kategórii muži. V auguste
2003 získal opäť 1. miesto na Okresných

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA SENICA
športových  hrách ZP v kategórii  muži civi-
lizačne chorí.

Kategória:    T R É N E R I M L Á D E Ž E
� Marián Beér – silový trojboj
Trénuje od roku 1985. V oddieli má 35
ľudí, z toho 20 mládežníkov vo veku od 14
do 18 rokov. V tomto roku získali 14 meda-
ilí z toho 7 zlatých. Jeho zverenci už vytvo-
rili zopár slovenských rekordov. V minulom
roku získal jeho zverenec  15-ročný Peter
Ligač titul majster Slovenska juniorov
i mužov.

� Mgr. Martin Rašner – volejbal
Ambiciózny tréner, ktorý pripravuje najlep-
šie juniorky. Pod jeho vedením družstvo
získalo 2. miesto na M SR. Ako tréner
vedie hráčky ku kolektívnej hre.

� Jaroslav Rehuš – karate
Jaroslav pracuje s družstvom najmladších
detí Hanko kai karate klubu vo veku od 5
do 12 r. už 10 rokov. Vďaka jeho poctivej
práci boli vychovaní najkvalitnejší senickí
športovci – karatisti. Podľa vyjadrenia
MUDr. M. Čulena – deti ho majú veľmi
rady. Druhé volebné obdobie pracuje
v komisii pre mládež a šport pri MsZ.

Kategória:  K O L E K T Í V
� Družstvo žiačok Hanko kai karate klub
Víťazky medzinárodného turnaja FUNA-
KOŠI CUP v Českej Lípe. V Českej republi-
ke bolo družstvo vyhodnotené ako najlep-
šie zahraničné družstvo. Obsadili 1. miesto
na Vianočnom poháre klubov vo Zvolene.
Dievčatá sú pracovité, cieľavedomé, talen-
tované. Majsterky Slovenska i v jednotliv-
coch Majú pred sebou veľkú budúcnosť.
Pracujú pod vedením Jaroslava Rehuša.
� Juniorky volejbalového klubu Senica
Juniorky získali po výborných výkonoch
strieborné medaily na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v Žiari napriek tomu,
že hrali bez hráčok základnej šesťky
Michalcovej a Bilkovej.

� Členky plaveckého klubu Záhorák
Dievčatá  Kristýna Palkovičová Dominika
Vacová, Jana Svrčková, Stanislava
Mihalková a Katarína Velická toho času tré-
nujú pod vedením Mgr. Silvii Orságovej.
Najlepšie úspechy dosiahli v lete 2003 na
M SR v štafetách získali zlato 4 x 50 polo-
hový pretek,   bronz 4 x 50 kraul,   v zime
2003  striebro 4 x 50 polohový pretek.

MORÁLNE OCENENIE
� Anna Vanžurová 
Jubilujúca cvičiteľka a vedúca  TOM klubu
slovenských turistov. Počas činnosti v KST
dosahovala veľmi dobré výsledky pri vedení
mládeže na jednotlivých turistických akciách
i v súťažiach turistickej zdatnosti mládeže. 

� Milan Jamrich 
Oboznámiť deti s vodou, naučiť sa jej
nebáť, zdokonaliť sa v plaveckej technike,
organizovať súťaže, ktoré neodmysliteľne
patria ku každému plaveckému kurzu – to
je  činnosť, ktorej sa plavčík, záchranár, tré-
ner plaveckých nádejí a učiteľ plávania sto-
viek detí i dospelých neplavcov  venuje 20
rokov. Venuje sa aj zdravotne postihnutým.
V minulom roku sa mu podaril husársky
kúsok. Za necelé 2 mesiace naučil plávať
5-ročného handicapovaného Milanka.
� Jozef Komorný
Dlhoročný redaktor týždenníka Zvestí.
Toho času pracuje pre redakciu
Trnavských novín. Ako redaktor, moderá-
tor a spravodaca j začal pracovať vo  fut-
bale, hokeji a volejbale. Perlička z jeho
komentátorského života – komentoval
Majstrovstvá Európy juniorov v hokeji
i akademické majstrovstvá sveta v hádza-
nej, dokonca v anglickom jazyku.
� Vladimír Bradňanský
Vlado je najskalnejší a najvernejší fanúšik
senického športu, ku ktorému ho priviedli
jeho rodičia. Nevynechá jedinú možnosť
k tomu, aby povzbudil senických športovcov.

pripravila Erika Mášiková
Foto Marian Holenka

V kategória mládežnícky kolektív bol oce-
nený  Hanko kai karate klub

Morálne ocenenie získali zľava: Vladimír
Bradňanský, Jozef Komorný, Milan Jamrich
a Anna  Vanžurová. 
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Najlepší klub 
- Hanko kai

Najúspešnejší senický klub Hanko
kai sa presadil tentoraz u našich suse-
dov za riekou Moravou. Na Českom
pohári 31. januára v Břeclavi získali
senickí karatisti tri medaily.

Zlato a bronz si odniesla z moravské-
ho mesta 17-ročná dorastenka Ľubica
Pomothyová (2. kyu) - hnedý pás.
Zvíťazila v kumite dorastenky a podarilo
sa jej presadiť aj v staršej kategórii, kde
získala bronz. Ďalšie zlato pre Senicu zís-
kala elegantná Mirka Vašeková - čierny
pás, v kata juniorky. České súperky nema-
li nárok, všetky súboje vyhrala vysoká
karatistka zo Senice jasne 3:0. Mirka zví-
ťazila aj na silno obsadenom Národnom
pohári 7. februára v Kyjove, kde porazila
prakticky celú českú reprezentáciu. Na
druhom mieste skončila Krošláková
z Ostravy a tretia bola Laláková z Prahy.
O špičkovej úrovni senickej reprezentant-
ky svedčí aj to, že česká reprezentantka
Martina Laláková, ktorú Mirka porazila,
získala na nedávnych ME juniorov (14. 2.
v Rijeke - Chorvátsko) bronzovú medailu.
V karate platí známy výrok starého maj-
stra: „Iba stálym porovnávaním s tými naj-
lepšími rastieme aj my."

Tento citát si zobrali v Hanko kai
Senica za svoje krédo a neustále zdoko-
naľujú svoje umenie tréningom s popred-
nými európskymi a svetovými odborník-
mi v karate. Na fotografii vľavo tréner
Hanko kai Jaroslav Rehuš (3. Dan), prezi-
dent Slovenskej federácie šito ryu karate
s japonským majstrom Minobu Mikim (7.
Dan), prezident Japan karate do organi-
zation.

Ocenením dobrej práce v karate bolo
i vyhlásenie najlepších športovcov Senica
za rok 2003. Hanko kai Senica sa svojimi
slovenskými, ale hlavne medzinárodnými
úspechmi, stal najúspešnejším senickým
športom. Svedčí o tom i 6 získaných

Volejbalistky 
pred play off

V sobotu 6. marca odohrajú na
Doprastave svoj posledný zápas v nad-
stavbovej časti senické volejbalistky.
Momentálne sú v tabuľke na treťom
mieste, ktoré by si už mali pred play off
udržať. Príčinu slabších výsledkoch diev-
čat v extralige nám vysvetlil tréner Mgr.
Martin Rašner. 

„Najväčšou príčinou boli zranenia
a choroby hráčok. Koleňáková má natiah-
nuté brušné svaly, Michalcová zápal
v ramene, Podová zápal achilovky,
Krišková natiahnuté väzy v kolene,
Osuská hnisavú angínu a Bilková vírusové
ochorenie. Navyše nám pre materské
povinnosti skončila skúsená Slávka
Skubanová. Všetky tieto zranenia a cho-
roby vôbec nepridali na pohode v tíme,
veď boli zranené i najväčšie opory druž-
stva Koleňáková s Podovou. Toto je príči-
na slabších výsledkov v extralige, vďaka
ktorým asi skončíme na treťom mieste
v tabuľke. Dúfam, že pred play off sa
konečne dáme zdravotne dohromady.
Dôležité je, aby sa na tréningu zišlo
aspoň desať zdravých hráčok, ktoré sa
môžu pripraviť na vyvrcholenie extraligy.“
Vo štvrťfinále sa pravdepodobne volejba-
listky stretnú s Pezinkom. Prvý zápas
odohrajú na domácej palubovke v sobo-
tu 13. marca o 17. hod., druhý v Pezinku
16. 3., prípadne tretie stretnutie sa bude
hrať u nás 18. 3. Verím, že hráčky prejdú
cez svojho súpera do semifinále, kde
narazia asi na Žilinu. To už by mal byť
súboj kto z koho. Pre Žilinu hovoria väč-
šie skúsenosti, nakoľko v základnej šestici
hrajú dve 30-ročné hráčky. My máme
v kádri veľa mladých hráčok, niekedy hrá
v základnej zostave až päť junioriek. Verí-
me, že dievčatá zabojujú a potrápia favo-
rizovanú Žilinu.

V mestskej športovej hale v Senici sa
bude v dňoch 20. - 21. marca hrať
i Česko-slovenský pohár. Okrem senic-
kých dievčat sa ho zúčastní Slávia UK
Bratislava a z Čiech by s najväčšou prav-
depodobnosťou mali hrať Olymp Praha
a KP Brno.

Ivan Tobiáš

Zlato z južnej Európy
Dve medaily priviezli mladí senickí

karatisti tentoraz z juhu Európy. Na
medzinárodnom turnaji v Slovinsku
v meste Žatec sa 10. januára  postavili
dve pretekárky zo Senice na stupeň víťa-
zov. 

Bronzovú medailu získala v športovom
zápase kumite 17-ročná dorastenka Ľubi-
ca Pomothyová (2. kyu), odchovankyňa
senického klubu Hanko kai, kde cvičí od
žiackych rokov, je známa v kumite svojou
nepoddajnosťou, tvrdosťou a nasadením
do posledných sekúnd zápasu. Tieto
prednosti mladej držiteľky hnedého pásu
boli dôležité v súbojoch hlavne s karatist-
kami z Balkánu, ktoré sú povestné svojou
agresivitou. Ľubica, ktorá má medzinárod-
né skúsenosti a zvíťazila na niektorých tur-
najoch i v Českej republike, prehrala až
v predĺžení s budúcou finalistkou. Bronz
zo Slovinska je pre mladú zápasníčku
povzbudením do ďalšieho tréningu
a doteraz najväčšou medzinárodnou skú-
senosťou.

V kata juniorky zvíťazila Miroslava
Vašeková dokonca nad všetkými súperka-
mi a získala pre Hanko kai zlatú medailu.
V semifinále porazila 20-ročná majsterka
reprezentantku Bosny a v súboji dvoch
najlepších majsterku Slovinska Alisu
Radičovú. Najlepšia karatistka Slovinska
sa vypla proti slovenskej reprezentantke
pred domácim publikom k životnému
výkonu, ale na skvele pripravenú Mirku to
nestačilo. Tretia najlepšia juniorka
v Európe zvíťazila 2:1 a do svojej bohatej
zbierky si mohla postaviť po návrate z tur-
naja ďalší pohár. 

13 víťazstiev  na turnajoch na
Slovensku a v zahraničí, dve medaily z ME
v roku 2003 radili slovenskú juniorku
medzi favoritky juniorských Majstrovstiev
sveta a Európy 2004. Na počudovanie
športovej verejnosti sa najlepšia juniorka
2003 nedostala do reprezentácie na MS
vo Francúzsku, ani na ME v Chorvátsku.
Pritom Mirka bez problémov porazila
i súperky, ktoré na nedávnych ME v Rijeke
(14. 2.) boli na stupňoch víťazov! Veľká
šanca pre Slovensko získať na šampioná-
toch medailu a možno i zlatú, zostala
nevyužitá. Pre bronzovú z juniorských ME
2003 to znamenalo trpký pocit sklamania,
že nepochopiteľne nedostala možnosť
presvedčiť o svojich kvalitách v reprezen-
tačnom kimone. Každodenný tvrdý tré-
ning vyšiel naprázdno.

Po spojení dvoch zväzov karate (SZK
a SFKK) vyvoláva medzi karatistickou
verejnosťou údiv a pochybnosti, či nové
vedenie Slovenského zväzu karate
a reprezentační tréneri sú naozaj kompe-
tentní. Pomery a podmienky v reprezen-
tácii nie sú najlepšie a vyzerá to, že na
vrcholné podujatie (ME a MS) nie sú
nominovaní objektívne najlepší pretekári,
rozhodcovia a tréneri. Dúfajme, že kvalit-
ná a svedomitá práca sa nakoniec presadí
a karate bude znova ozdobu slovenského
a senického športu. E. J.

pohárov za ocenenie v jednotlivých kate-
góriách. Najlepší žiak - Gabriela Lišková,
dorastenec - Zuzana Lišková, dospelý -
Miroslava Vašeková, tréner mládeže -
Jaroslav Rehuš, klub mládeže - žiačky
Hanko kai. A na prekvapenie je karate
nielen najúspešnejším, ale i najobľúbenej-
ším športom v Senici. V hlasovaní sa stala
najobľúbenejším športovcom mesta
Senica za rok 2003 sympatická Zuzana
Lišková. Ocenenia tešia i zaväzujú do ďal-
šej zodpovednej práce pretekárov, tréne-
rov i funkcionárov. Poďakovanie za
výborné výsledky senického karate patrí
i rodičom, sponzorom a mestu Senica.

E. J. 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Anton Kovarovič a Gabriela Pániková
Pavol Guštafík a Dagmar Pavelková
Jozef Kašťák a Michaela Stískalová
Vladimír Stašek a Katarína Paračková
MVDr. Pavol Žúrek a Svetlana Briestenská
Ing. Igor Jurka a Ing. Jana Pavláková
Rastislav Kička a Eva Mihoková
Ing. Juraj Kabát a Katarína Šťastná
Róbert Juráš a Jana Rozborová
Pavol Kardian a Mária Reháková
Peter Kormúth a Helena Tomečková

Narodili sa
Terézia Vašková, Moyzesova 839 1. 1. 2004
Matúš Vach, Čáčov 48 2. 1. 2004
Kristína Surovková, Robotnícka 116 3. 1. 2004
Lukáš Galbavý, L. Novomeského 1210 7. 1. 2004
Martin Chodúr, Čáčov 146 10. 1. 2004
Lucia Jablonická, Robotnícka 59 13. 1. 2004
Kristína Pechová, Kalinčiakova 301 16. 1. 2004
Michaela Dobrucká, J. Mudrocha 1356 19. 1. 2004
Lenka Ravasová, L. Novomeského 1212 25. 1. 2004
Alžbeta Kristiníková, Hviezdoslavova 312 26. 1. 2004
Eva Blanáriková, Železničná 325 28. 1. 2004

Opustili nás
Pavlína Klinková, Štefánikova 1377 2. 1. 2004
vo veku 81 rokov
Dušan Melichárek, Hviezdoslavova 469 4. 1. 2004
vo veku 55 rokov
Mária Jurigová, Kunov 157 6. 1. 2004
vo veku 51 rokov
Mária Škodáčková, Hurbanova 486 8. 1. 2004
vo veku 80 rokov
Martin Petrák, Kunov 110 10. 1. 2004
vo veku 73 rokov
Anna Kajbová, S. Jurkoviča 1208 13. 1. 2004
vo veku 67 rokov
Sidon Halaš, Hurbanova 499 14. 1. 2004
vo veku 71 rokov
Mária Macková, Štefánikova 1377 15. 1. 2004
vo veku 78 rokov
Dana Hyllová, Hviezdoslavova 483 19. 1. 2004
vo veku 46 rokov
Mária Tomešová, Čáčov 295 20. 1. 2004
vo veku 90 rokov
Pavel Prochazka, Komenského 958 21. 1. 2004
vo veku 61 rokov
Miroslav Mikuš, L. Novomeského 1215 22. 1. 2004
vo veku 44 rokov
Ján Fišer, Hurbanova 525 26. 1. 2004
vo veku 83 rokov
Vladimír Polák, Fajnorova 804 27. 1. 2004
vo veku 54 rokov
Kamil Hruška, Kunov 116 31. 1. 2004
vo veku 89 rokov

In
fo

 k
út

ikPodujatia v Dome kultúry Senica

➲ 3. marca o 16. hod.
Stretnutie členov Jednoty dôchodcov s DH Seničanka

➲ 20. marca o 21. hod.
Koncert skupiny SLNIEČKO 

➲ 23. marca o 19. hod.
Program folklórneho súboru LÚČNICA

➲ 29. marca  o 15. hod. v hoteli Branč 
Ocenenie pedagogických pracovníkov

Podujatia v Múzeu L.Novomeského
➲ 10. 3. o 18. hod.

Klub zdravia - ďalšie stretnutie členov klubu, prednáška na tému
Zdolávanie vrchov, ktoré vedie do priepasti (vysoký krvný tlak)

➲ 24. 3. o 18. hod.
Klub zdravia - Zapchaté potrubia - choroby žíl
Kontaktná osoba: B. Turan 0907/683 257. Prednášajú lektori OZ
Život a zdravie. Teoretické a praktické osvojovanie zdravého štýlu
formou prednášok, ochutnávok, diskusií a dobrej atmosféry.

Podujatia v Čajovni U Sousedú (DK Kunov)

➲ 13. marca o 20. hod.
Mackove dobrodružstvá – meditatívny koncert  

➲ 27. marca o 15. hod.
Jarné JUCHÚ – pochovávanie Moreny + prvý táborák

MsKS Senica a všetci predávajúci Vás pozývajú na tradičné

P R E D V E � K O N O Č N É  T R H Y
v dňoch 25. a 26. marca 2004

Dom kultúry Senica je otvorený pre kupujúcich

po obidva dni od 8. do 18. hod.

Využite možnosť zakúpenia jarného oblečenia pre seba 

a celú rodinu, ako aj zakúpenie rôznych bytových doplnkov!

SLNKO, MORE, PRÁZDNINY ....
Zdá sa vám, že sú ešte ďaleko?
CVČ Stonožka si to nemyslí, a preto už teraz ponúka  LETNÝ TÁBOR
PRI MORI.
Kde:  prímorské letovisko BAŠKA VODA (juh Chorvátska, pri Splite)
Kedy:  27.7. -  4.8.  (8 dní pri mori)
Ubytovanie:  v dvoj a troj-lôžkových izbách
Strava: 3x denne
Na účastníkov čaká  okrem  plávania, slnenia  a nezabudnuteľných
zážitkov množstvo hier a súťaží, nové priateľstvá i čaro nočných
diskoték.
Prázdninový pobyt je určený najmä deťom, ale i mládeži a rodinám
s deťmi.
Cena: 5 800 Sk (deti),  7 000 Sk  (ostatní)             
V cene je i zahraničné poistenie.
Záujemcovia,  hláste sa  v CVČ do 31.3.
Zálohu 2 000 Sk treba zaplatiť do 15.4. Zvyšok ceny do 15.6.
Informácie na tel. 651 3539, mobil 0903/120 860.

Hudobné nástroje P.A.T. 
Hurbanova 527, Senica 

(OD Centrum, I. poschodie)  
tel. 0903/ 867 367

Príďte navštíviť našu  predajňu!
Široký sortiment – najnižšie ceny!

Memoriál 
J. Kudriho
20. marca sa v KD v Borskom
Mikuláši uskutoční Memoriál
Jána Kudriho, známeho hráča
na heligónku. Podujatie po 1.
krát organizuje Obecný kul-
túrny spolok Slza.  Začiatok je
o 14. hod., galaprogram pre
verejnosť začína o 18. hod.

INTERNET
i v Stonožke 
Pre deti, mládež i dospelých
otvárame v CVČ Senica od
15. marca možnosť prístu-
pu na internet. Vždy v stre-
du od 14. do 16.30 h.
v CVČ (Sadová ul.).
Bližšie informácie na t.č.
034/651 35 39.
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na MAREC 2004
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

� Utorok 2. a streda 3. marca
NOVO + IMT  SMILE
Stratil pamäť. Hľadal lásku. Našiel sex. Graham má všetko, po čom
túžia ženy: je vtipný, šarmantný a sexy. Vzťah s ním má jedinú nevý-
hodu - Grahamova dlhodobá pamäť zostala v dôsledku úrazu trva-
lo poškodená. Väčšinu vecí zabúda už po pár minútach.
Nespoznáva svoju ženu, ani syna. Svoju identitu nachádza iba
pomocou počítačového denníka.
IMT SMILE 27 minútový dokument o slovenskej skupine IMT
SMILE, ktorý je nazvaný Letmý pohľad.
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 15 r., 98 min. + 27 min., Premiéra
� Piatok 5. marca
POLNOČNÁ  MÍĽA
V živote a láske očakávaj neočakávané. Joeovi tesne pred svadbou
tragicky zahynie snúbenica. Stráca všetky svoje sny a plány, ale roz-
hodne sa stať skvelým zaťom jej rodičom, pre ktorých je po smrti
ich dcéry „tým jediným na svete". Všetko sa však skomplikuje, keď
do jeho života vstúpi iná žena...
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 117 min., Premiéra
� Sobota 6. a nedeľa 7. marca
ROZVOD  PO  FRANCÚZSKY
...môže byť poriadny škandál. Čo to skutočne znamená byť
Američanom v Paríži, si overia sestry Isabel a Roxanne. Jedna žije
v Kalifornii, druhá v Paríži. Isabel prichádza za Roxy do Paríža, aby
jej bola oporou v poslednej fáze očakávania potomka. Romantickej
dobráčke Roxy práve v tej najnemožnejšej chvíli dáva manžel -
darebák kopačky. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 115 min., Premiéra
� Utorok 9. a streda 10. marca
DVAJA  PÁTRAČI  3D
Jediný 3D film, ktorý môžeš zažiť i v našom kine. Každý divák
dostane svoje vlastné špeciálne 3D okuliare, ktoré si po skončení
filmu odnesie domov. Český dabing.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 84 min., 
� Piatok 12. marca
SNOWBORDISTA
Ľadovo ostrá doska na hrane života. Gaspard má koníčka.
Snowbording. Má tiež sen. Vyhrať superťažký závod v švajčiar-
skych Alpách. A tiež hrdinu: Josha Atterssena, neohrozeného kas-
kadéra na šmykľavej doske. Trénuje, sníva ...a pracuje v ski-servise. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP 12 r., 110 min., Premiéra
� Sobota 13. a nedeľa 14. marca
SCARY  MOVIE  3
...tie najlepšie filmy majú vždy tretiu časť! Varujeme ŤA! Tentoraz
umrieš ! (od smiechu) Scary Movie 3 si tentokrát berie na mušku
najúspešnejšie filmy tohto roku – Pán Prsteňov, Harry Potter, Kruh,
8 míľa, Matrix, ale i Znamenia, či horor Tí druhí.
Vstupné: 75, 77, 79 Sk, MP 15 r., 84 min., Premiéra
� Utorok 16. a streda 17. marca
VITAJTE  V DŽUNGLI
Vydajte sa hľadať Helldorado! V Los Angeles žije Beck-muž, ktorý
je ochotný použiť akékoľvek prostriedky k tomu, aby získal vec, pre
ktorú ho klient poslal. Beck nerobí rozdiely a podľa svojho hesla
„tak nech už to máme za sebou" sa pomocou svojej sily snaží prácu
čo najrýchlejšie dokončiť. Beck nikdy nevyhľadáva problémy a len
veľmi nerád ich robí ostatným. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP, 108 min., Premiéra
� Piatok 19. marca
NUDA V BRNE
Počas jedného dňa a jednej noci sledujeme osudy niekoľkých oby-
vateľov Brna.
Vstupné: 60 Sk, člen ASFK 40 Sk, MP, 103 min., Premiéra
� Sobota 20. a nedeľa 21. marca
NÁVRAT  DO  COLD  MOUNTAIN
Šesť nominácií na Oscara. Príbeh o túžbe po domove uprostred
divočiny, o túžbe po pokoji uprostred vojny, o túžbe po láske

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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uprostred chaosu.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 153 min., Premiéra
� Streda 24. marca
UNDERWORLD
Môžu krásna upírka a nepriateľský vlkolak prekonať rasové a spolo-
čenské rozdiely? Autori filmu sa nechali inšpirovať príbehom všet-
kých príbehov - Rómeom a Júliou. Moderné akčné sci-fi rozpráva
o boji medzi dvoma znepriatelenými klanmi upírov a vlkolakov
a o nešťastnej láske, ktorá je vďaka tejto vojne predurčená k zániku.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 118 min., Premiéra
� Piatok 26. marca
KRÁĽ  ZLODEJOV
Novodobý príbeh Oliwera Twista. Hlavným hrdinom je deväťročný
ukrajinský chlapec Barbu, ktorý žije v chudobnej zapadnutej osade.
So závanom veľkého vzdialeného sveta príde do osady bývalý cir-
kusový artista Caruso, ktorý chlapca kúpi od rodičov a sľúbi mu
úspešnú kariéru v cirkuse. Na jeho naliehanie odkúpi aj jeho staršiu
sestru Mimmu a obe deti prepašuje do Berlína. Tam však dievča
predá potajomky do nevestinca a Barbua nechá zasvätiť do tajov
kradnutia a zlodejstva. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 103 min., Premiéra

POZOR !!!  Začiatok predstavení o 16. hod. !!!
� Sobota 27. a nedeľa 28. marca
MEDVEDIE  SRDCE
Slovenský dabing. Vitajte v dávnych časoch, keď svet bol plný kú-
ziel a vládli mu zvieratá. Film rozpráva príbeh chlapca menom
Kenai, ktorého život naberie nečakaný spád, keď ho Veľkí duchovia
premenia na medveďa – bytosť, ktorú najviac nenávidí. Spriatelí sa
s medvieďaťom menom Koda a vydáva sa hľadať Veľkých duchov,
aby znova získal svoju ľudskú podobu. 
Vstupné: 65, 67, 69 Sk, MP, 85 min., Premiéra
� Sobota 27. a nedeľa 28. marca
JEEPERS  CREEPERS  2
Vychutná si tvoj strach. Obludné netopierie monštrum zvané
Creeper, náruživý feťák, lačný po krvi, opäť prichádza. Po 23
rokoch, na 23 dní. Prebudený a vytrávený občerstvujúcim zimným
spánkom plánuje s morbidnou chuťou strašidelnú hostinu, ktorú si
chce stoj čo stoj dokonale užiť. Skupina basketbalistov uviazne na
diaľnici. To je chvíľa pre Creepera. Ovládne celý autobus. 
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 15 r., 100 min., Premiéra
� Utorok 30. a streda 31. marca
ZBESILOSŤ  NA  DVOCH  KOLESÁCH
Motorkár Cary Ford sa vracia domov, do svojho mesta, kde sa chce
udobriť so svojou priateľkou Shane. Je však krivo obvinený z vraž-
dy jedného člena gangu, zhodou okolností mladšieho brata Treya,
vodcu najobávanejšieho motorkárskeho gangu v krajine. Ford sa
odhodlá očistiť svoje meno od vraždy a zachrániť sa tak pred krva-
vou pomstou, ktorú pre neho chystá Trey.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 107 min., Premiéra

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

� Pondelok 8. marca
ZÚRIACI  BÝK
Oscarová biografia bývalého majstra sveta v strednej váhe v réžii M.
Scorseseho zachytáva rozporuplnú, agresívnu a ľudsky odpudivú
osobnosť boxera J. LaMotty. Mimo ring prepadá pocitom menej-
cennosti a častým návalom nekontrolovateľnej zúrivosti, ktorú si
vybíja na manželke a okolí.
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk, 129 min.
� Pondelok 22. marca
HOVOR  S ŇOU                            
Príbeh dvoch mužov starajúcich sa o telá svojich milovaných žien
ležiacich v kóme. P. Almódovar prináša spracovanie ojedinelej pro-
blematiky. Jediná cesta z tejto situácie je jednostranný obtiažny dia-
lóg, v ktorom sa muži učia chápať ženy, lásku i seba samých.
Najlepší film roka 2002 MFF Cannes.
Produkcia: Španielsko, 2002
Vstupné: 60, člen FK 40 Sk, 112 min.


