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Parkovisko na Námestí oslobodenia dostáva nové kon-
túry.

Foto: Viera Barošková
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Svetový deň 
reumatizmu

Reumatické ochorenia patria
medzi najčastejšie choroby, ktoré
v Európe spôsobujú invaliditu ľudí
v produktívnom veku. Je preto
samozrejmé, že táto problematika
si zaslúži pozornosť, aby sa upo-
zornilo na dôsledky nezdravého
životného štýlu a objektívne príči-
ny, ktoré prispievajú k zvýšeniu
počtu ochorení. Svetová zdravot-
nícka organizácia (WHO) vyhlásila
roky  2000 – 2010 za Dekádu kostí
a kĺbov a tiež 12. október za
Svetový deň reumatizmu. 

Liga proti reumatizmu na
Slovensku (LPR SR) sa snaží vojsť
do povedomia spoločnosti a predo-
strieť problémy súvisiace s reuma-
tickým ochorením prostredníctvom
publikačnej činnosti a vydávaním
časopisu Informačný bulletin LPR
SR. Združuje svojich členov a učí
ich, aby sa aktívne podieľali na
zlepšení starostlivosti o reumatikov,
ako obhajovať svoje záujmy, spolu-
pracovať s miestnou samosprávou,
organizovať pomoc a svojpomoc
pre svojich členov, organizovať kul-
túrne a športové podujatia, rekon-
dičné pobyty. Chce naďalej podpo-
rovať aktivity, ktoré umožňujú príle-
žitosti a plnú účasť zdravotne zne-
výhodnených na spoločenskom
a pracovnom živote.

LPR SR má 16 miestnych pobo-
čiek (MP) vo všetkých väčších mes-
tách a Sekciu mladých reumatikov,
pri ktorej pôsobí detský klub KĹBIK
s celoslovenskou pôsobnosťou.

Liga tento rok opäť pripravuje
verejnú zbierku vo viacerých
mestách na Slovensku na podporu
aktivít LPR SR. Darcovia dostanú
nálepku s logom zbierky, ktorým je
Kvet kostihoja lekárskeho a tlačené
materiály s danou problematikou.

Miestna pobočka LPR SR uspo-
riada benefičný koncert v utorok
12. októbra  o 19. hod. v kinosále
KSC Fontána, Beethovenova 1,
v Piešťanoch. Účinkuje orchester
AFRODITÉ s výberom najlepšej fil-
movej a muzikálovej hudby.
Veríme, že svojou účasťou podpo-
ríte humanitné aktivity v boji proti
reumatickým ochoreniam. Predaj
vstupeniek je v kine Fontána v čase
otváracích hodín pokladne kina
alebo MP Ligy proti reumatizmu
Piešťany, č. tel.: 033/ 77 492 32.
Vstupné  80 Sk. -jč-

Workshop o zámeroch Senice

Informácie priamo od primátora    
Obyvatelia Senice i jej návštevníci postrehli, že horná  časť Námestia  oslobodenia, ktorá

slúži ako parkovisko, je v rekonštrukcii. V jednej časti bol odstránený poškodený povrch
a nahrádza sa novým. Takto upravené budú obe terasy parkoviska. Nová povrchová úprava par-
koviska na námestí predchádza výstavbe polyfunkčného domu, ktorý vyplní priestor medzi
obchodným domom Cieľ a bytovkou č. 16. Stavebné práce na parkovisku financuje firma, ktorá
v centre mesta postaví objekt s obchodíkmi, kanceláriami, priestormi na poskytovanie služieb.

V meste je  však v poslednom období  rozostavaných viacero objektov a výstavba ďalších sa
pripravuje. V štádiu rozpracovanosti sú ďalšie zámery mesta, napríklad v doprave, rozšírenie
priemyselnej zóny, výstavba bytov a pod. Keďže na radnicu sa občania i podnikatelia takmer
denne obracajú s otázkami, aké sú rozvojové zámery na najbližšie obdobie, rozhodol sa primá-
tor Senice Ľubomír Parízek usporiadať worshop o rozvoji Senice.  Uskutoční sa v Dome kultúry
14. októbra  o 17. hod. Tu bude príležitosť pre všetkých, ktorých zaujímajú veci verejné, aby sa
oboznámili  s najbližšími  zámermi. „Budem informovať o všetkom, čo sme pripravili, čo nás
čaká pri rozširovaní priemyselnej zóny, aké sú možnosti výstavby bytov, ciest... S podporou
grafických náčrtov, obrázkov sa môžu občania  oboznámiť, akým smerom sa bude mesto ďalej
rozvíjať. Pri tejto príležitosti odpoviem aj na otázky zúčastnených," vysvetlil zámer workshopu
primátor Senice Ľ. Parízek. Keďže ide o závažné informácie, ktoré zaujímajú veľa občanov, bolo
by dobré, aby využili možnosť dozvedieť sa ich  priamo od prvého muža radnice. bar 

INFO

60. v˘roãie SNP 3
SE DANCE 7
MsP informuje 8
Hasiãi súÈaÏili 9

Prispeli na sanitku
Od 15. júna prebieha verejná

zbierka na kúpu sanitného vozidla
- pojazdnej ambulancie, ktorú
vyhlásila Poliklinika, n.o. Senica.
Od 18. augusta prišli na účet č.
7583317/5200 vedený v OTP
Banka Slovensko ďalšie peniaze od
darcov. Na  konto zbierky prispeli: 
Obec Smolinské    5 000 Sk
Domov dôchodcov Senica 

27 507,50 Sk
SLSP, a.s. Senica   10 000 Sk
Jednota dôchodcov Senica 

8 000 Sk
Stav účtu verejnej zbierky,

ktorá potrvá do konca roka 2004,
je 17. septembru 168 319 Sk.
Všetkým darcom ďakujeme.

bar 

Za lekármi už do Sotiny
Po kolaudácii nového zdravotníckeho zariadenia

v Sotine sa do  začiatku októbra realizovali záverečné
úpravy a čistenie objektu. Podľa informácií riaditeľky
Polikliniky, n.o. Senica Ing. Aleny Kovačičovej sa od 6.
októbra začína sťahovanie jednotlivých ambulancií z cent-
ra mesta do nového objektu. Sťahovanie by malo byť ukon-
čené  15. októbra. Svojím rozsahom ide o veľké množstvo
prác v krátkom časovom úseku, preto vedenie Polikliniky
prosí pacientov o trpezlivosť a toleranciu. Tam, kde je to
možné, bude zabezpečené zastupovanie. V novej budove
Polikliniky pacienti nájdu aj lekársku službu prvej pomoci.
Na pôvodnom pracovisku v centre mesta zostávajú iba
stomatológovia.  Slávnostné otvorenie poliklinického za-
riadenia bude 18. októbra. K zdravotníckemu zariadeniu
už premáva aj linka MHD a pre motorizovaných pacientov
je k dispozícii parkovisko. 

bar



2

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 9/2004

20.8. - Stretnutie s obyvateľmi Hviezdo-
slavovej ulice ohľadom problema-
tiky budovania  parkoviska 

- Rokovanie so slovenským investo-
rom o výstavbe bytových domov

23.8. - Prezentácia mesta pre investorskú
skupinu o priemyselnej zóne 

24.8. - Rokovanie so zástupcom Hiroce-
mu o možnostiach triedenia a spa-
ľovania komunálneho odpadu ako
paliva v cementárenských peciach

25.8. - Rokovanie s Inšpektorátom bez-
pečnosti práce v súvislosti s rozvo-
jom mesta

- Riešenie problematiky zdravotníc-
tva a prenájmu Polikliniky

26.8. - Pracovné stretnutie s riaditeľmi
školských zariadení v meste a spo-
ločnom školskom obvode. Proble-
matika financovania školstva

- Rokovanie s vedením TS Senica
o čistote mesta a rozpočte 

27.8. - Informatívne stretnutie s vedením
speváckeho zboru Cantilena o sú-
časných aktivitách a plánoch 

30.8. - Rokovanie s riaditeľom VšZP Ing.
Mikušom o problematike zdravot-
níctva a možnostiach zlepšovania
služieb v zdravotníckej starostlivosti

- Predprojektové prípravné rokova-
nie s investormi na bytovú výstavbu

- Správna rada Polikliniky, n.o. – prí-
prava na presťahovanie a aktuálne
problémy

31.8. - Riešenie problematiky dopravy
2.9. - Otvorenie nového školského roku:

návšteva škôl
3.9. - Rokovanie s predsedom PD Se-

nica Ing. J.  Marenčíkom o záme-
roch poľnohospodárov a potre-
bách mesta

- Pracovné rokovanie s poslancami
VÚC Trnava za región Senica na
tému regionálne záujmy

6.9. - Rokovanie o sociálnom zabezpe-
čení dôchodcov

7.9. - Rokovanie s predsedom Obvodnej
prokuratúry v Senici

13.9. - Stretnutie starostov regiónu Senica
na aktuálne problémy v samospráve

- Kolaudácia novej budovy Polikliniky
14.9. - Rokovanie so záujemcami o vý-

stavbu novej firmy na území mesta
- Rokovanie s obyvateľmi Hurba-

novej ulice č. 530 na tému zmeny
územného plánu a prezentovanie
ich požiadaviek

16.9. - Pracovné stretnutie s členmi MsP
20.9. - Rada ZOZO v Malackách

- Stretnutie s riaditeľom OR PZ
v Senici Mgr. F. Harnúškom o vzá-
jomnej spolupráci mesta a polície

21.9. - Rokovanie so zástupcom Rekreač-
ných služieb mesta Senica o prí-
prave výstavy a propagácii mesta

22.9. - Rokovanie s agentúrou pre perso-
nálno-poradenskú činnosť o mož-
nosti pôsobenia v našom meste

- Rokovanie ohľadom odľahčovacej
kanalizácie na Tehelnej ulici

23.9. - Oficiálne a právne prevzatie areá-
lu kasární

- Zasadnutie Dozornej rady TS Senica

Aktivity radniceZ rokovania rady
a zastupiteľstva

10. riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Senici  sa konalo 2.sep-
tembra. Na rokovaní mestského zastupite-
ľstva bolo prítomných 21 poslancov a vie-
dol ho  RNDr. Ľubomír Parízek, primátor
mesta Senica. Na rokovaní boli ďalej prí-
tomní vedúci oddelení mestského úradu,
riaditeľ Rekreačných služieb mesta Senica,
Mestského kultúrneho strediska Senica,
Mestského podniku služieb Senica, Tech-
nických služieb Senica, Službytu Senica,
riaditelia základných škôl a materskej školy,
Mgr. L. Orgoníková, poslankyňa Trnav-
ského samosprávneho kraja a občania
mesta z bytovky Továrenská 530. 

V interpeláciách poslancov poslanec F.
Beňa upozornil na nedostatky označenia
ulíc na Tehelnej ulici a na nutnosť riešenia
zmeny dopravného značenia pri tržnici
oproti požiarnej zbrojnici, kde kupujúci
majú obmedzené možnosti státia.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 2.9. a o riešení pripo-
mienok

- uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadaní
MsR konanom dňa 19.8. 

- výsledok hospodárenia spoločnosti Služ-
byt, spol. s r.o. Senica za rok 2003

- správu o sociálnej starostlivosti v meste
- informatívnu správu o statickej doprave

a budovaní nových parkovísk v meste
Senica s pripomienkami

- zánik členstva niektorých členov komisií
MsZ, ktorí sa nezúčastňovali zasadnutí
z dôvodov dlhotrvajúcej zaneprázdnenosti 

- informáciu o Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. a postavení mesta Se-
nica ako minoritného akcionára v nej. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o plnení uznesenia predloženú

Mgr. Borisom Pivoluskom, hlavným kon-
trolórom mesta

- stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
k 30.6.

- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6. 

- úpravu rozpočtu mesta Senica na rok
2004 

- prijatie komunálneho úveru od Dexia
banky a.s. vo výške 43 653 400 Sk za
účelom odkúpenia nehnuteľností –
pozemkov v k.ú. Senici pre prípravu
vzniku priemyselnej zóny pre budúcich
investorov

- prijatie úveru od Dexia banky a.s. vo
výške 5 830 560 Sk za účelom odkúpe-
nia nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.
Senica pre budúceho investora. 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta,
ktorým sa upravujú podmienky, za kto-
rých sa môžu poskytovať jednorazové
finančné prostriedky  na účely sociálnej
pomoci a inej nevyhnutnej pomoci
v čase náhlej núdze

- odpredaj  časti pozemku parc. č. 669/1
o výmere 796 m2 v k.ú. Senica žiadateľo-
vi North reality, s.r.o. Hviezdoslavova
1562/61 A Senica za cenu 1 501 Sk/m2

- odpredaj časti pozemkov parc. č. 669/
27, 33, 34, 35 o výmere 445 m2 v k.ú.
Senica žiadateľovi North reality, s.r.o

Hviezdoslavova 1562/61 Senica za cenu
1 000  Sk/m2

- odpredaj časti pozemku parc. č. 3565/2
o výmere cca 300 m2 žiadateľke Mgr.
Anne Špánikovej – Lekáreň Arnika, za
cenu 500 Sk/m2

- odpredaj pozemku parc. č. 669/26
o výmere 1241 m2 v k.ú. Senica spolu-
vlastníkom Obchodného centra Senica
Centrál pasáž na Hviezdoslavovej ulici
za cenu 1 300 000 Sk  vzhľadom k vybu-
dovanej investícii

- odpredaj časti pozemku parc. č. 26/5
o výmere cca 250 m2 v k.ú. Senica, žia-
dateľovi Eduardovi Rehákovi – ADIS
Senica, za cenu 1 500 Sk/m2

- odpredaj časti pozemku parc.č. 669/1
diel 1 o výmere 77 m2 v k.ú. Senica žia-
dateľovi J&R partners, s.r.o. Hviezdosla-
vova 1417/64 Senica za cenu 1 500 Sk/m2

- odpredaj častí pozemkov v k.ú. Kunov
o výmere cca 14 000 m2 investorovi Ing.
Jánovi Pagerkovi – Cestné komunikácie
Senica za cenu 220 Sk/m2

- odpredaje bytov v bytových domoch č.
57 na Robotníckej ul., č. 289 na Paláriko-
vej ul., č. 312 na Hviezdoslavovej ul., č.
1217 na ul. L. Novomeského, č. 709, na
Štefánikovej ul., č. 327 a 325 na Želez-
ničnej ul.

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 

- zmenu VZN č. 16 o územnom pláne
mesta Senica na parc. č. 152/33,32,13
a 146 v k.ú. Senica z plochy pre bytovú
výstavbu a spojovacej miestnej komuni-
kácie na plochu pre podnikateľské aktivi-
ty. Podnikateľský zámer rieši vybudova-
nie hotela vo východnej časti mesta
na výjazde smerom na Kunov, Prietrž,
v blízkosti mestského parku a kúpaliska.

Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- odpredaj extravilánnych pozemkov v k.ú.

Senica firme DDK Slovakia spol. s r.o.
Železničná 465

Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania:
- žiadosť Milana Junasa, Senica o odpredaj

pozemku v k.ú. Senica v areáli Mest-
ského podniku služieb spol. s r.o. Senica
a odporučilo žiadosť prerokovať v mest-
skej rade

- žiadosť Ing. Romana Radočáka, Senica
o odpredaj časti pozemku 

- návrh na zmenu VZN č. 16 o územnom
pláne mesta Senica na parc. č. 3093
v k.ú. Senica z plochy  zelene na plochu
pre občiansku vybavenosť na základe
nesúhlasného stanoviska občanov bytov-
ky na Továrenskej ul. 530, ktorí odovzda-
li na rokovaní MsZ svoje písomné stano-
visko. Následne došlo k stretnutiu obča-
nov bytovky č. 530 s primátorom mesta,
s investorom Ivanom Vizvárym a projek-
tantom Ing. arch. Čonkom, kde bol kon-
zultovaný s občanmi zámer výstavby
polyfunkčného objektu v priestoroch
medzi bytovkou č. 530 a autobusovou
stanicou.
16. septembra 2004 sa konalo 2.

mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na
ktorom poslanci opätovne prerokovali
postavenie minoritných vlastníkov v Bratis-
lavskej vodárenskej spoločnosti a prijali
rozhodnutia na udržanie vplyvu minorit-
ných vlastníkov.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 
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Veľká zasadačka Mestského úradu sa
23. augusta stala miestom slávnostnej
schôdze Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov
Senica pri príležitosti 60. výročia SNP.
Členovia i hostia si pripomenuli  historic-
ké súvislosti, ktoré tvorili mozaiku uda-
lostí 2. svetovej vojny v tomto regióne. 

Vďaka odhodlanému mohutnému proti-
fašistickému vystúpeniu slovenského náro-
da v mene demokracie a slobody sa naša
krajina pridala  na stranu víťazných moc-
ností 2. svetovej vojny. Na stretnutí boli prí-
tomní tajomník ÚR SZPB Jozef Halapin
a tajomníčka Oblastného výboru SZPB
Milina Rosová. Schôdzu viedol Jozef
Kalamen. 

Predseda Ústrednej rady SZPB Kolo-
man Vida na slávnostnej schôdzi  upriamil
pozornosť na súčasnosť, aby žijúci  priami
účastníci antifašistického odboja  prostred-
níctvom rôznych podujatí  tlmočili odkaz
Povstania. V súvislosti s transformáciou
SZPB poukázal aj na potrebu omladenia
organizácie. 

K účastníkom schôdze sa prihovoril tiež
primátor mesta Ľubomír Parízek. Okrem
iného povedal: 
„Vy, ktorí ste sa aktívne zúčastnili protifa-
šistických bojov, musíte trpezlivo odovz-
dávať svoje životné skúsenosti, hovoriť
o obetavosti, ľudskej spolupatričnosti,
hovoriť o zmysle SNP."

Predseda ZO SZPB Jozef  Fritz poďako-
val  primátorovi za pomoc, ktorú Mesto
Senica poskytuje Oblastnej organizácii
SZPB a odovzdal mu medailu generála M.
R. Štefánika I. stupňa.   

Predseda ÚR SZPB K. Vida  odovzdal
priamym účastníkom pamätné medaily
k 60. výročiu SNP za aktívu účasť  v boji
proti fašizmu, za demokraciu a pokrok. 

Potom v obradnej sieni MsÚ primátor
Senice Ľ. Parízek  prijal všetkých účastní-
kov schôdze a do Pamätnej knihy mesta sa
zapísali priami účastníci protifašistického
odboja a primátor mesta im odovzdal
pamätné medaily mesta Senica. 

Na slávnostnej schôdzi prítomným
predstavil svoju knihu Húžva Ján Rehuš,
ktorá vyšla  v auguste t.r. pri príležitosti 60.
výročia SNP a 85. výročia tragickej smrti
M. R. Štefánika. Autor v nej vzdal úctu
a vďaku ženám, účastníčkam odboja proti

Pocta 60. výročiu SNP a jeho priamym účastníkom
fašizmu v podbradlansko-podjavorinskom
kraji. 

K účastníkom schôdze sa prihovorila
pani Anna Švancarová, rodáčka z Košarísk,
ktorá si zaspomínala  na kruté vojnové
roky a odhodlanie ľudí skoncovať s fašiz-
mom. Pamiatku SNP si uctili predstavitelia
mesta, štátnych orgánov, politických strán,
občianskych združení a občania 27. augus-
ta položením vencov pri Pamätníku oslo-
bodenia. Slávnostný príhovor predniesol
primátor mesta Ľ. Parízek. Regionálne osla-
vy 60. výročia SNP boli 28. augusta
v Prietrži U Rehušov.  

Medailu k 60. výročiu SNP dostali:
Karol Bajus, František Čech, Alžbeta
Danková, Jozef Fritz, Gizela Fišerová, Šte-
fan Fukna, Jozef Gurín, Michal Jankovich,
Martin Jorík, Martin Kalamen, Jakub
Krempaský, Pavel Kvanduch, Ján Mitrík,
Jozefa Nemečkayová, Kristína Rybniká-
rová, Ján Ryčovský, Michal Škodáček,
Anton Stančík, Anna Švancarová, Štefan
Uhlár,  František Vach

Do pamätnej knihy mesta boli zapísaní:
Karol Bajus, František Čech, Alžbeta
Danková, Jozef Fritz, Gizela Fišerová, Šte-
fan Fukna, Ján Gáfrik, Jozef Gurín, Michal
Jankovich, Martin Jorík, Martin Kalamen,
Jakub Krempaský, Pavel Kvanduch, Ján
Mitrík, Jozefa Nemečkayová, Kristína
Rybnikárová, Ján Ryčovský, Michal Škodá-
ček, Anton Stančík, Anna Švancarová, Šte-
fan Uhlár,  František Vach, Ján Žila  

Z vystúpenia A. Švancarovej 
V prvom rade chcem všetkým tým, ktorí

zorganizovali toto dôstojné a krásne podu-
jatie pri príležitosti 60. výročia od vypuk-
nutia SNP, z celého srdca poďakovať.
Sami na sebe vidíme, ako rýchle ten čas
letí a že z nás účastníkov SNP, vtedy ešte
mladých, plných elánu a odhodlania, sú už
zostarnutí, životom unavení starci. No spo-
mienky na tú dobu v nás ostali po celý
život.

Ktože vysloví, napíše všetku tú obeta-
vosť, odvahu i hrdinstvo, nadšenie i bojov-
nosť, utrpenie i obete,  slávu i biedu desať-
tisícov antifašistov, vojakov i partizánov
v obciach na povstaleckých frontoch
i v horách, vo väzeniach, aj v koncentrá-
koch, v zajateckých táboroch, aj v maso-
vých hroboch, slávu a biedu mužov a žien,
mladých aj starých, pre ktorých bolo SNP
najsilnejším osobným zážitkom? Počin,
ktorému sa obetovali, bude vždy svedčiť,
že slovenský ľud prispel v boji k slobode
svojej i slobode ostatných národov.

Už nie je medzi nami veľa tých, čo si
v pamäti uchovávajú spomienky na ten
neopakovateľný májový deň, ktorý s toľkou
túžbou a nádejou očakávali milióny ľudí,
dlhých 6 rokov trpiacej i krvácajúcej Európy.
Spomienky pretrvávajú  na rozospievané
a roztancované ulice obcí a miest jasajúcich
a objímajúcich sa ľudí, no i na slzy a žiaľ
tých, ktorých vojna, čo sa definitívne skon-
čila, kruto obrala o ich najbližších. Druhá
svetová vojna sa skončila pred 59 rokmi, ale
ani tento čas nestačil na to, aby zacelil všet-
ky rany a útrapy, ktoré zanechala strašná
vojna v dejinách ľudstva. 

Účastníci zapojení v SNP sa s nasade-
ním vlastných životov zaslúžili  o ukonče-
nie tejto strašnej vojny. Preto si veľmi cení-
me odvahu, obeť a hrdinstvo obyčajných
ľudí,  hoci  sa dnes po 60 rokoch ozývajú
hlasy proti SNP.

My, príslušníci týchto bojov odkazu
SNP, ostaneme verní a tento odkaz chce-
me prenášať i na našich potomkov, na
našu mládež. 

Pripomínam preto citát z knihy
Spomienky na povstanie v podbradlan-
skom kraji: „Vy mladí, čo po nás prídete, vy
na to zabudnúť nesmiete, keď sa zem
krvou našou kropila, vtedy sa sloboda
rodila."

Viera Barošková
Foto autorka

Zasadačka bola plná do posledného miesta.

Predseda Ústrednej rady SZPB K. Vida
odovzdáva medailu k 60. výročiu SNP
Anne Švancarovej.

Do pamätnej knihy mesta sa zapísal aj
Martin Jorík.

Ing. Ján Rehuš predstavil svoju knihu, ktorá
vyšla pod názvom Húžva.
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Seničania prázdninovali
na univerzite

Ak sa povie leto, väčšine sa vybaví
slnko, voda, pláž a bezstarostné chvíle.
Školákom poskočí srdiečko pri pomysle-
ní na dlhé letné prázdniny. Sú však aj
takí, ktorí chvíle voľna a teplé letné dni
venujú štúdiu, hoci aj zábavnou for-
mou. No a ak sa takejto forme oddychu
tešia deti, o to väčšie je prekvapenie.

Z iniciatívy herca Juraja Kukuru bola
v roku 2003 založená Detská Univerzita
Komenského, ktorá umožňuje deťom od
9 do 13 rokov študovať za podmienok,
ktoré majú vysokoškolskí študenti. Za
výdatnej pomoci sponzorov ju organi-
začne zabezpečujú pracovníci bratislav-
ského divadla Aréna.

Aj Senica sa môže právom pýšiť. Veď
2. ročník DUK absolvovali hneď tri senic-
ké deti: Adrián Krišák (III. ZŠ), Tibor
Ferenčík a Michaela Kubalaková   (I. ZŠ)
(na foto). 

Ich štúdium prebiehalo v mesiacoch
júl a august, každú stredu. Skladalo sa
z prednášok univerzitných profesorov.
Témy vychádzali z profesného zamera-
nia profesorov, ale boli prispôsobené
veku a záujmom detí. Veď posúďte
sami...

Prečo majú Číňania šikmé oči, prečo
je počítač po škole, prečo je v mikrovln-
ke teplo a prečo srdce bije? Milka
Vášáryová odpovedala deťom na otázku,
prečo herec plače, aj keď neplače
a prečo nesmie zabudnúť, že bol dieťa-
ťom. Mimochodom, táto prednáška
zožala medzi deťmi najväčší úspech...
No a ak vám stále nie je jasné, prečo mali
dinosaury malú hlavu a veľké telo
a prečo vymreli, prečo fúka vietor a kde
je, keď nefúka alebo prečo človek sníva,
ľutujte, že ste tam neboli! 

Zlatým klincom bola prednáška úžas-
nej profesorky z Oxfordu o tom, prečo
sú rastliny zelené. Po každej prednáške
sa dala deťom z očí čítať radosť a uspo-
kojenie, z nového poznania, z nového
priateľstva, z neopakovateľného zážitku.
Toto leto sa DUK zúčastnilo okolo 500,
prevažne bratislavských, detí. Štúdium
začalo slávnostnou imatrikuláciou v aule
UK, deti obdržali vysokoškolské indexy.

Po poslednej prednáške nasledovala pro-
mócia so všetkým, čo k tomu patrí.
Malým študentom boli slávnostne odo-
vzdané diplomy absolventov DUK.

Nedá mi však nespomenúť mimoriad-
nu akciu DUK 2004 EXTRA, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 21. - 24. augusta. Išlo
o špeciálny program, vyhradený len štu-
dentom DUK, ktorý pozostával z filmo-
vého predstavenia Garfield v Auparku,
koncertu Lucky Vondráčkovej, spojené-
ho s Karaoke show (pre tých, čo nevedia:
spev s reprodukovanou hudbou, pričom
text čítate z obrazovky - veľká zábava).
Ďalší deň deti navštívili NR SR a zasadli
na miesta poslancov a rokovali s ozajst-
nými ministrami! Dokonca sa hlasovalo
o predĺžení prázdnin. Návrh však nepre-
šiel... 

Štvrtý deň bol dňom nových priateľ-
stiev, cestovateľských zážitkov a histórie.
To všetko poskytol veselý zájazd do
Prahy, hlavného mesta ČR. Len málo
senických detí sa môže pochváliť, že
stálo pod Orlojom, prechádzalo sa po
Karlovom moste, a na Pražskom hrade
ho sprevádzali po reprezentačných
miestnostiach prezidenta ČR. No a po
malom pohostení im ešte čítali list od
Václava Klausa, prezidenta ČR. Unavení
a šťastní sme sa vracali domov...

Možno sa pýtate, čo nás to stálo? Veľa
detskej zvedavosti a 13 prázdninových
dní tých malých. A značnú obetu rodi-
čov, ktorí si toto leto len ťažko mohli
niečo viac plánovať. Na oboch stranách
je však spokojnosť a pocit užitočne pre-
žitých prázdnin. Už aby tu bolo ďalšie
leto, my chceme študovať!!!

Mgr. Silvia Krišáková

Poklady prírody 
objavili v sebe  

V horúcich letných dňoch 9. – 15.
augusta  sa v rekreačnej oblasti Záhorie
uskutočnil detský tábor Poklady príro-
dy, ktorý zorganizovalo občianske
združenie Mladí zelení Senica. Zúčast-
nilo sa ho 21 detí zo širokého okolia
Senice a dokonca veľká časť detí prišla
aj z Trnavy.

Deti do tábora prišli s mienkou, že
budú počas tábora pátrať po poklade
prírody... Nepátrali. Namiesto pátrania
sa hneď v prvých chvíľach tábora začali
pomaličky oboznamovať  s programom
a s novými kamarátmi. Na úvod zozna-
movacie hry, neskôr šantenie v bazéne,
táborák.. .Ale všetci dobre vieme, že
podobných aktivít v táboroch je mnoho.
Náš tábor si zobral za cieľ, že počas šies-
tich dní, ktoré deti strávia v tábore, sa čo
to i o prírode naučia. Na druhý deň si
deti našli kamarátov medzi stromami,
obzoznámili sa s nimi a skúsili zistiť, čo
všetko ich strom – kamarát už mohol
zažiť. Spoznávanie liečivých rastlín, výlet
do Smoleníc spojený s návštevou jasky-
ne a zámku, mega hrôzostrašná nočná
hra – kto zažil, vie prečo mega, netra-
dičné športy, maľovanie na kamienky,
ozdoby z prírodných materiálov, miss
a boy na prírodný spôsob... a mohli by
sme pri vymenovávaní všetkých aktivít
prichystaných pre deti sedieť do večera,
lebo určite je každému jasné, že zabaviť
deti je náročná práca. Za túto prácu
treba vysloviť vďaku vedúcim a zároveň
organizátorom tábora, pretože ju vyko-
návali nielen obetavo a nezištne, ale
i s nasadením riešiť každý problém, ktorý
deti mali.

A kam sa podel vlastne poklad príro-
dy? Nikto ho nezobral. Nikto ho nepre-
miestnil. Každé dieťa ho objavilo vo svo-
jom vnútri. Zistilo, že aj ono je príroda.
A keď chce chrániť seba a konať dobro
pre seba, musí chrániť aj prírodu.

Ján Hyža
člen predsedníctva MZS

Foto Alena Pienčíková

Internetová čajovňa 
v I. ZŠ 

V júni sa I. ZŠ zapojili do projektu
Otvorená škola so zameraním na
budovanie učební výpočtovej techni-
ky, propagácie a sprístupnenia výpoč-
tovej techniky a internetu pre širokú
verejnosť. Na projekte spolupracovali
Mgr. Peter Trajlínek a PaedDr. S.
Melišová s prispením celého kolektí-
vu pedagógov školy. Škola bola v pro-
jekte  úspešná.  Získala finančné pro-
striedky na nákup počítačov a 1.
októbra otvorili v I. základnej škole
v Senici internetovú čajovňu. V inter-
netovej čajovni je prístup na internet,
možnosť písania a tlače dokumentov,
hrať sieťové hry, napaľovanie, DVD
projekcia, občerstvenie a to všetko za
nízke poplatky. Cenník služieb je
k dispozícii v čajovni. Internetová
čajovňa je otvorená v pracovných
dňoch od 16. do 18. hod.,  prípadne
podľa záujmu a dohody.

PaedDr. S. Melišová
I. ZŠ Senica
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Ak si myslíš, že máš talent a chuť stať
sa mažoretkou v súbore TK Gymnik
Luxet Senica, máš možnosť zapísať sa
do  tohto súboru 5. a 12. októbra o 15.
hod. v telocvični Gymnázia Senica.
Čakáme dievčaká vo veku od 12 do 18
rokov v cvičebnom úbore. 

Súbor  vedie Alena Bukajová  a infor-
mácie môžete získať na č. t. 0903/378
131. Súbor mažoretiek TK Gymnik Luxet
pôsobí  od roku 1993 a každoročne sa
zúčastňuje  na zahraničných  vystúpe-
niach hlavne vo Francúzsku. Máš mož-
nosť získať nové kontakty, priataeľstvá,
prehľad o kultúrnom živote doma
i v zahraničí v známych prímorských
oblastiach a mestách. Skús a posúď
sama. Kolektív dievčat sa už teší na každú
novú tvár, ktorá bude vybraná do súboru
mažoretiek.

NS

Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - SEPTEMBER

autor: názov: vydavateľ:
1. Vandenberg, P. Kráľ Luxoru Ikar
2. Haganová, P. Mesačné orchidey Ikar
3. Lem, S. Kyberiáda Baronet
4. Brownová, S. V úplne novom svetle Remedium
5. Feynman, R. O smyslu bytí Aurora
6. Card, O. S. Mluvčí za mrtvé Laser
7. Lagatreeová, K. M. Feng Šuej Ikar
8. kol. Kořeny moudrosti Aurora
9. Jordan, M. Nostradamus Ikar
10. Stoker, B. Dracula Európa
11. Šaling, S. Veľký slovník cudzích slov Samo
12. May, K. Lovci ľudí Epos

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

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA ARKUS
1. Mlčochová Jela: Zabudnutá africká kliatba (144 strán, pevná väzba)
Ďalšia zo série úspešných detektívok pre mládež Záhada pre Adrianu. Adriana sa pokúsi
odhaliť tajomstvo starej kliatby, spočívajúcej v kaštieli Belasý mlyn. Kniha súčasne vychá-
dza i v češtine v pražskom vydavateľstve Víkend.
2. 499 tipov pre milovníkov psov (160 strán, pevná väzba, preklad z nemčiny J. Šimulčí-
ková)
Užitočné rady, postrehy i odporúčania nielen pre chovateľov psov, ale i pre tých, ktorí
o kúpe psa zatiaľ iba uvažujú.

Vyhrajte so svojou
poznámkou

V rámci projektu spoločnosti
Slovak Telecom Počítače pre školy
20. septembra odštartovala verejná
súťaž pod názvom Žiacka knižka
2004. Je zameraná na podporu pou-
žívania počítačov na školách. Súťaž
Žiacka knižka 2004  je určená pre žia-
kov všetkých základných škôl, špe-
ciálnych základných škôl alebo žia-
kov prvého stupňa osemročných
gymnázií na Slovensku.

Súťaž Žiacka knižka prebieha od
20. septembra do 26. novembra
2004 na internetovej stránke
www.ziackaknizka.sk. Na nej  môže
účastník súťaže vyplnením elektronic-
kého registračného formulára prihlá-
siť poznámku zo svojej žiackej knižky
zo súčasného, ale aj z predchádzajú-
cich školských ročníkov. Každá prihlá-
sená poznámka musí byť evidentne
naskenovaná zo žiackej knižky. Jeden
žiak môže takto prihlásiť aj viac svo-
jich poznámok. Patrónom súťaže sa
stal Michal Rovňák, známy moderá-
tor nedeľných televíznych relácií pre
deti.

Cieľom súťaže Žiacka knižka 2004
je prilákať deti a žiakov, aby sa nená-
ročnou a zábavnou formou naučili
využívať počítačovú techniku a všet-
ko, čo k nej patrí. Súťaž sa vyhlasuje
v dvoch kategóriách: Najvtipnejšia
poznámka 2004 a Najpopulárnejšia
poznámka 2004. Najvtipnejšia
poznámka 2004 bude po skončení
súťaže vyhodnotená odbornou poro-
tou, Najpopulárnejšia poznámka
2004 je hodnotená internetovým hla-
sovaním návštevníkov www.ziacka-
knizka.sk. 

Spoločnosť Slovak Telecom
v rámci projektu Počítače pre školy
vyhlásila aj verejnú súťaž eČasopis
2004, ktorá  je určená pre všetky škol-
ské online časopisy na všetkých
základných a stredných školách na
Slovensku. Trvá od 1. septembra do
26. novembra. 

Svoj školský časopis v elektronic-
kej podobe môže do súťaže počas jej
celej doby trvania prihlásiť každá
základná a stredná škola na Sloven-
sku prostredníctvom internetovej
stránky www.ecasopis.sk. 

Súťaž eČasopis 2004 je rozdelená
do dvoch kategórií. Najlepší eČasopis
2004 bude vyhodnotený odbornou
porotou po skončení súťaže.
O výsledkoch v kategórii Najpopulár-
nejší eČasopis 2004 rozhodnú
návštevníci internetovej stránky
www.ecasopis.sk. 

ts

Pridáte sa k MAŽORETKÁM? 

Nová učebňa 
výpočtovej techniky

V I. základnej škole v Senici v týchto
dňoch dokončili ďalšiu učebňu výpočtovej
techniky, v ktorej sa nachádzajú  počítače
získané z Allianz - Slovenská poisťovňa.
V nej sa budú žiaci oboznamovať a zdo-
konaľovať v práci s počítačom a interne-
tom nielen počas vyučovacích hodín, ale
aj v poobedňajších hodinách v krúžkoch
práce s počítačom pod vedením skúse-
ných pedagógov Mgr. Janky Vachovej
a Mgr. Petra Trajlínka. Žiakov I. stupňa
bude do tajov práce s počítačom zaúčať
PaedDr. S. Melišová.

Rovinka pozýva
Detský folklórny súbor Rovinka pri
Centre voľného času pozýva do svojich
radov deti od 6 do 11 rokov so záujmom
o tanec a ľudovú hudbu. Súbor nacviču-
je hry piesne a tance z okolia Senice
a Rovenska so sprievodom heligónky.
Pravidelne sa zúčastňuje  súťaží a vystú-
pení na verejnosti, má za sebou množ-
stvo úspechov a ocenení. Kroje a čižmy
sú k dispozícii. Prvé stretnutie v tomto
školskom roku sa koná v piatok 8.10.
o 14.30 hod v CVČ. Pomôžme deťom
vytvoriť si vzťah k ľudovej piesni a tradí-
ciám našich starých mám. Tel. CVČ: 651
3539, 651 1117.



6

CV
Č 

in
fo

rm
uj

e
Naša Senica 9/2004

Z táborovej kroniky ...  
....Hurááá! Máme poklad!, znel

Chikolstkým priesmykom nad riekou
Yukon radostný výkrik osadníkov
Klondike na Aljaške. Že  ste celkom nepo-
rozumeli? Aljaškou sa pre 70 detí
z Centra voľného času Stonožka stala na
týždeň Zlatnícka dolina v Skalických
horách a Klondajkom táborová základňa
v chate Skaličan. Tak sa v prvom júlovom
týždni ocitli deti v roku 1896, kedy na
Aljaške vrcholila zlatokopecká horúčka.

Ak chceli nájsť poklad Jacka Londona
(ten skutočne na Aljaške v r.1896 žil a zapi-
soval si rozprávania zlatokopov pre svoje
romány), museli si postupne vyslúžiť hod-

nosti Greenhorn – Zememerač –
Zlatokop. Za splnenie úloh jednotlivých
hodností získavali od šerifa Klondike zlaté
nuggety a za ne si mohli postupne kupo-
vať nielen zlatokopecké náradie, ale
najmä časti  tajnej správy, ktorá ich v záve-
re tábora doviedla k mapke ukrytého
pokladu a nakoniec i k pokladu samotné-
mu.  Okrem „zlata" a čokolády našli deti
v poklade i román Biely tesák a určite aj
kus romantiky, kopu zážitkov a pekné spo-
mienky.

Za 7 dní toho zažili naozaj dosť, nauči-
li sa množstvo táborníckych zručností, via-
zať uzly, rozumieť šifrám..., pozorovali
nočnú oblohu, zistili ako chutí čaj z jaho-
dových  lístkov  a byliniek a ako sa varí
zemiaková polievka v prírode, zažili
nočnú hru, zabavili sa pri množstve hier
a ako správni greenhorni si vyskúšali
i jazdu na koni.

Ak chcete zažiť i vy podobnú  celotá-
borovú hru, poďte so Stonožkou na budú-
ci rok do tábora!

...Vidíš tie metrové vlny?! Pozri, lietajúci
čln! Aha, akú som vylovil parádnu hviezdi-
cu! Takéto a podobné obdivné výkriky sa
ozývali počas 10-tich dní letného pobytu
80-tich Stonožkárov v malebnom pobrež-
nom mestečku Baška Voda v Chorvátsku,
kde CVČ organizoval tábor pre deti a mlá-
dež a dovolenku pre mladé rodiny
s deťmi.

Krásne Jadranské more, vysoké skalna-
té hory priamo nad mestom, výlety loďou
na ostrov Brač a na Makarsku rivieru,
ochutnávka morských špecialít, návšteva
Splitu, obrovské zmrzliny, plážový volej-
bal, diskotéky, nočné vychádzky, kúpanie
a potápanie dosýtosti..., ale i gitara, hry,
šport a zábava – to všetko si mohli účast-

níci pobytu užiť plnými dúškami. Veď
Baška Voda je ako stvorená práve pre rodi-
ny s deťmi, mládež, ale i pre starších.

Stonožka sa tam o rok určite vráti!
.....Povešané maľované tričká vo dvore

CVČ svedčili o tom, že počas krásnych
slnečných dní mestských táborov sme vo
veľkom batikovali, nadšene sme rozvírili
hladinu mestského kúpaliska, uskutočnili
sme výlety na Branč, veterný park
v Cerovej, zorganizovali sme rôzne špor-
tové súťaže -  streľba zo vzduchovky, kráľ
basketbalového koša, stolnotenisový tur-
naj, súťaž  O najrýchlejšiu kolobežku...
Deti predviedli svoje umelecké nadanie vo
výtvarnej dielni i tanečnej súťaži. Nezľakli
sa ani fyzickej práce, keď svojpomocne
maľovali na dvor CVČ hrací plán Človeče,
nehnevaj sa, na ktorom v priebehu ďalších
dní zvádzali tuhý boj.

Veľký záujem detí i rodičov svedčí
o tom, že vedia, čo u nás môžu zažiť,
nepoznajú nudu, odchádzajú plní zážit-
kov. Sme radi, že sa k nám stále vraciate
a tešíme sa na vás o rok. Dana Kopecká

vedúca oddelenia CVČ

Ako sa začal 
školský rok v Stonožke? 

Radostne a s úsmevom pri vydarených
septembrových podujatiach. Pri peknej
hudbe mladých senických muzikantov
(FEST MUSIC na Stonožkinom nádvorí),
pri pečení palaciniek,  športových hrách
a dobrej nálade účastníkov Dňa otvore-
ných dverí (14.9.) a najmä pri úspešnom
táboráku vo dvore U Čajkov sa zišlo veľké
množstvo detí, rodičov a ďalších Stonož-
kiných kamarátov.

Pri ohni, pod jasnou nočnou oblohou
vládla veľmi príjemná a žičlivá atmosféra,
z ktorej sa len ťažko odchádzalo domov
a táborák bol naozaj dobrým štartom do
nového školského roku. Ak takúto náladu
prenesieme trvalo do všetkých krúžkov
CVČ a na Stonožkine podujatia, možno sa
nám podarí prekonať celkový negatívny
postoj časti verejnosti k zmyslu práce nášho
zariadenia a potom vo výchove našich detí
potiahneme za jeden koniec povrazu. 

CVČ otvorilo 35 krúžkov 
Sme svedkami mnohých zmien v našej

spoločnosti, ktoré sa  nevyhli ani Centru
voľného času – známej Stonožke.
V tomto školskom roku sa do krúžkov
v CVČ prihlásilo 536 detí, mladých ľudí, ale
aj dospelých, čo je 5 % nárast oproti minu-
lému roku. K 10. septembru  z počtu pri-
hlásených zaplatilo poplatky za krúžky 140
detí, čo je 26 %. Pritom polročný poplatok
záujmových útvaroch sa pohybuje v roz-
pätí od 300 do 700 Sk. Pri rozpise rozpo-
čtu na rok  2005 sa vychádza z databázy
detí, ktoré zaplatili poplatky v záujmových
útvaroch v septembri 2004. Z tohto dôvo-
du sa Mesto Senica ako zriaďovateľ  CVČ
rozhodol  uhradiť celý polročný poplatok
za všetkých prihlásených. Tento školský
rok CVČ otvorilo 35 záujmových útvarov,
to znamená, že súčet prostriedkov, ktoré
by sme získali z poplatkov je 195 000 Sk.
Túto sumu sa rozhodlo Mesto Senica uhra-
diť z fondu PRO Senica.

Tým, ktorí už poplatok v septembri
uhradili,  bude im započítaný ako poplatok
za druhý polrok 2004/2005. 

Veríme, že záujmové aktivity poskyto-
vané formou rôznych krúžkov v Centre
voľného času Stonožka sa i tento rok stanú
vítanou formou naplnenia voľného času
pre deti i mládež. Minulý školský rok nav-
števovalo Stonožku 490 detí a mládežní-
kov a na jej podujatiach pre verejnosť sa
ich zúčastnilo viac ako dvadsaťjeden tisíc!
Centrá voľného času a aj iné školské zaria-
denia sú tu na to, aby v nich deti a mládež
trávili plnohodnotne voľné chvíle, venujúc
sa pri tom svojej obľúbenej činnosti. Určite
nemusím pripomínať – už všade spomína-
nú a časom overenú skutočnosť – že tráviť
voľný čas užitočne a s náplňou, je tou naj-
lepšou prevenciou proti civilizačným nedu-
hom.  Dnes, keď sú rodičia viac zane-
prázdnení ako v minulosti, naše deti potre-
bujú omnoho viac pozornosti a lásky.  

Mgr.art. Martin Dudáš
riaditeľ CVČ

Stonožkina ponuka 
NA OKTÓBER 
" 9. október v Dome kultúry o 16. hod.     

SHOW TIME     
- tanečný koncert skupiny SONNY pri

príležitosti 15. výročia 
- vystúpenie breakdancovej skupiny

Crazy team a spevákov, vstupné 50 Sk
" 15. október Sadová ul. o 13. hod.

Program CVČ na Senickom jarmoku
- vystúpia: mažoretky, mladí speváci, 

tanečníci, ... Príďte sa pozrieť!
" 27. október v CVČ o 17. hod. 

HALOWEEN DISCO pre malých i veľkých

JESENNÉ PRÁZDNINY:
" 28. október 

IDEME NA VÝLET
- družobná návšteva detí zo Stonožky 

v CVČ Nové Mesto nad Váhom
" 28. október v CVČ Senica, 10. – 15.hod.

PRÁZDNINY S POČÍTAČOM
- hry na počítači, internet (zdarma!)

" 28. október v CVČ Senica o 10. hod.
Turnaj v stolnom tenise – pre verejnosť

" 29. október v CVČ Senica o 10. hod.
Filatelistická burza - pre malých i veľkých

" 29. október v telocvični SOU o 10. hod.
Hurá do telocvične
- športové súťaže, opičia dráha, futbal, ...
- štartovné 10 Sk, zraz pred telocvičňou
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Mesto Senica bolo 17. a 18. septembra hostiteľom vyše 600
účastníkov Majstrovstiev Európy v moderných tancoch IDO
(International Dance Organization) v detskej a juniorskej veko-
vej kategórii.  Organizátormi podujatia boli domáca úspešná
tanečná skupina Scream a Mestské kultúrne stredisko spolu
s Mestom Senica, ktorého primátor Ľubomír Parízek prevzal
záštitu nad podujatím a slávnostne ho otvoril. 

Do Senice prišli reprezentanti Poľska, Nemecka, Francúzska,
Belgicka, Dánska, Fínska, Nórska, Talianska, Česka, Slovinska,
Maďarska, Ukrajiny a Slovenska, aby  pod pozorným okom medzi-
národnej poroty predviedli svoje tanečné umenie s cieľom čo naj-
lepšie sa umiestniť. Súťažilo sa v discipoínach disco-dance sólo,
disco-dance duo, disco-dance malé skupiny a disco-dance formá-
cie. V predkolách porota vyberala najlepších na večerné finále. Po
oba dni vládla v Dome kultúry úžasná atmosféra. Jednotlivé vystú-
penia boli skutočne zážitkom, čo diváci náležite oceňovali potles-
kom. Nápadité extravagantné kostýmy, úžasné choreografie
a výborné výkony tanečníkov nenechali nikoho na pochybách, že
v Senici  sa stretla špička európskeho moderného tanca.  
Počas dvoch súťažných dní porota  v detskej a v juniorskej kategó-
rii  udelila  10 titulov majstrov Európy, pričom domáci súbor Scream
a senickí tanečníci získali nasledovné tituly a umiestnenie:
Detská veková kategória
Disco-dance sólo dievčatá:
4. miesto Monika Kušnírová, 10. miesto Romana Pekárová
Disco-dance sólo chlapci:
5. miesto Leon Šimek, 8. miesto Filip Kotvan
Disco-dance duo:
3. miesto Romana Pekárová a Mirka Skoková
10. miesto Simona Morávková a Monika Kušnírová
Disco-dance malé skupiny:
2. miesto Scream 
Disco-dance formácie:
2. miesto Scream, 10. miesto Sonny kuriatka 

SE DANCE CUP 
Senica privítala tanečníkov z 13 krajín 

Juniorská veková kategória
Disco-dance sólo dievčatá:
2. miesto  Zuzana Gašparová
5. miesto Dominika Kocourková
Disco-dance duo:
9. miesto Silvia Ravasová a Lujza Vojčíková
10. miesto Dominika Kocourková a Mária Hessková
Disco-dance malé skupiny:
5. miesto  tanečná skupina Scream – Prask
8. miesto tanečná skupina Scream – Mik
Disco-dance formácie:
5. miesto tanečná skupina Scream 
Súťažná i mimosúťažná atmosféra bola vynikajúca, čo ocenili
mnohí hostia. Vyzdvihli senických organizátorov, ktorí pripravili
šampionát po všetkých stránkach na najvyššej úrovni. 
Mgr. Hana Švehlová, prezidentka Slovenskej tanečnej organizácie:
Ako sa Senica  pripravila na prvý európsky  šampionát?
- Senicu poznáme ako organizátora - a vynikajúceho - našich domá-
cich slovenských podujatí. Ich prvá medzinárodná súťaž bola veľmi
dobre pripravená, čo mi tlmočili zástupcovia jednotlivých krajín. Boli
sme veľmi spokojní, že Senica takto výborne zvládla ME. Príjemne
ma prekvapila  účasť tanečníkov aj zo vzdialenejších krajín.
Aká bola podľa vás úroveň vystúpení?
- Je to až neuveriteľné, ale úroveň  je stále stúpajúca, veľmi vyrov-
naná. Tým, že tu bolo široké zastúpenie rôznych krajín, rôznych
tanečných škôl a štýlov, je to veľmi rozmanité, čo je veľmi dobré,
pretože je to zaujímavé aj pre divákov. Kvalita  je naozaj skvelá. Je
to už o tom, či niekto v niečom zaváha alebo kto-čo uprednostní. 

Viera Barošková
Foto Imp Media Senica

Kompletné výsledky jednotlivých kategórií nájdete na internetovej
stránke www.scream.sk 

Impozantné a srdečné bolo otvorenie Majstrovstiev Európy.

Domáci súbor Scream získal 5. miesto v disco-dance formáciách.

Kostýmová mnohotvárnosť u tanečníkov bola úžasná a k tomu plné
nasadenie jednej z tanečníc.

Dievčatá z Akcentu Ostrava prežívali získanie titulu majster Európy
v disco-dance formáciách.
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OOOOcccchhhhrrrraaaannnnaaaa  ddddeeeettttíííí   pppprrrreeeedddd  ššššiiiikkkkaaaannnnoooovvvvaaaannnníííímmmm
Francúzsky pojem „chicane" znamená malicherný spor, z kto-

rého sa postupom času stáva systematické týranie. Šikanovanie je
teda druh týrania, ktoré posilňuje pocit moci nad obeťou. Školo-
povinné dieťa môže byť šikanované zo strany svojich spolužiakov
po dobu niekoľkých rokov. Obeť býva silnejším jedincom donú-
tená pod hrozbou násilia ku konaniu, ktoré ju ponižuje a trauma-
tizuje. Tam, kde prichádza k šikanovaniu, je demoralizovaná celá
skupina detí. Prizeraním a nečinnosťou pri ubližovaní jedincom sa

učia tolerovať bezprávie. Šikanovanie medzi deťmi nesmieme podceňovať. Dochádza
k nemu v dobe, keď sa osobnosť agresora aj obete, začína iba vytvárať.

- Môžeš im povedať, aby ťa prestali otra-
vovať alebo niečo podobné. Musíš to ale
povedať zlostne a potom hneď odísť. 

- Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si naj-
slabšieho člena, pozri mu rovno do očí
a povedz „Toto nebolo vôbec smiešne".
Potom ihneď odíď.

- Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany,
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru. Nezna-
mená to, že budeš oplácať, ale môže ti
to pomôcť posilniť tvoju sebadôveru.

- Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne
zameriavajú na osamotené deti.

- Spýtaj sa člena útočiacej „partie" osamo-
te, prečo ich musí útočiť toľko na jedné-
ho.

- Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa
a choď ďalej. Snaž sa získať nejakého
svedka ich počínania, aby učiteľ mohol
zasiahnuť bez tvojho žalovania.

- Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so
zdvihnutou hlavou, predstieraj seba-
dôveru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď ťa
útočníci desia, pozeraj sa na nich s úsme-
vom. Keď už nedokážeš robiť nič iné,
aspoň ich ignoruj, nezastavuj sa a choď
od nich preč. Nakoniec ich to prestane
baviť.

- Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo –
miesto, čas, čo kto povedal. Povedz to
tvojim rodičom, aby informovali školu.
Šikanovaniu sa musí zabrániť a ich sprá-
vanie musí byť potrestané.

Mestská polícia 
zasahovala
Rozbíjali sklá. Operačné oddelenie
MsP prijalo 16. septembra  o 22. hod.
telefonické oznámenie od občanov, že
na Hurbanovej ul. niekto rozbil sklo na
pouličnej reklame. Neskôr oznámili
rozbité okno na novinovom stánku. Na
základe popisu bol hliadkou nájdený
pravdepodobný páchateľ týchto činov.
Išlo  o mladého muža a pretože  bolo
podozrenie zo spáchania trestného
činu, vec rieši Obvodné oddelenie PZ
v Senici.
Bitka na ulici. Občianka mesta 18. sep-
tembra o 19.20 hod.  telefonicky ozná-
mila na MsP, že na Ulici J. Kráľa prišlo
k roztržke medzi dvomi mužmi. Na
mieste hliadka zistila, že prišlo k fyzic-
kému napadnutiu mladšieho muža. Ten
mal drobné zranenia, ktoré boli ošetre-
né na pohotovosti. Prípad rieši Ob-
vodné oddelenie  PZ Senica. 

Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnos-
ťou šikanované, keď:
- bojí sa cesty do školy a zo školy
- nechce ísť do školy
- prosí vás, aby ste ho zaviezli do školy

autom
- zmení svoju pravidelnú cestu do školy
- začne v škole dávať horšie výkony
- stále prichádza domov so špinavými

alebo zničenými šatami a knižkami
- prichádza domov neprimerane hladné
- stáva sa skľúčené, prestáva jesť
- zaspáva s plačom
- má nevysvetliteľné modriny alebo iné

veci
- odmieta povedať, čo sa mu stalo
- používa na vysvetlenie horeuvedených

skutočností nepravdepodobné výmysly
- v najhoršom prípade sa pokúša aj

o samovraždu
- ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované,

začnite okamžite konať. Skontaktujte sa
s učiteľom vášho dieťaťa a pomoc hľa-
dajte aj v psychologickej poradni

Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce
rady:
- Poznámkam a provokáciám sa zasmej

alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich autori
sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj
humor alebo ticho ich môže odradiť.
Keď to nejaký čas vydržíš, prestane ich
to baviť.

S odborníkmi 
o drogách

V priestoroch Domu kultúry sa 22.
októbra o 9. hod. uskutoční regionálny
seminár Chráňme sa pred drogovým
nebezpečenstvom, ktorý je voľným pokra-
čovaním  predchádzajúcich siedmich roč-
níkov. Jeho cieľom je znovu upozorniť  na
fenomén závislostí a na jeho nepriaznivé
účinky. Poslaním seminára je tiež pomoc
pri rozvíjaní programov, ktoré zabraňujú
jeho ďalšiemu šíreniu, ako aj upozornenie
na potrebu zintenzívnenia úsilia v boji
proti sociálno-patologickým javom. Lek-
tormi seminára sú prof. Peter Ondrejkovič,
dekan Fakulty sociálnych viek UKF Nitra
a Mgr. Miroslav Jablonický, pracovník
Generálneho  sekretariátu výboru minist-
rov pre drogové závislosti a kontrolu drog.
Seminár je adresovaný pracovníkom v
samosprávach, v školstve a kultúre, sociál-
nym pracovníkom, občianskym združe-
niam ako aj širokej verejnosti.  

M. Hladká 
ZOS Senica

Rozhodujú okamihy
Stačí sekunda, možno zlomok

sekundy a život sa radikálne zmení
alebo čo je ešte horšie, vyhasne.
Zostanú len  spomienky. Také bývajú
následky dopravných  nehôd. Často
veľmi kruté, tragické. Keď sa človek
pozrie na mnohé fotografie z nehôd,
behá mu mráz po chrbte. Za každou
fotografiou sa  skrýva príbeh, osud
jedného človeka či celej rodiny  a že
sa skončil tragicky je zrejmé napriek
tomu, že z fotografií netečie krv. 

Takto netradične o dopravných
nehodách vypovedala výstava Oka-
mihy, ktorá bola sprístupnená v Záhor-
skom osvetovom stredisku v Senici od
7.  do 21. septembra. 

Išlo o ojedinelú výstavu fotografií,
ktorú pripravili Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru a Záhorské osveto-
vé stredisko v Senici s cieľom osloviť
verejnosť a ponúknuť jej pár podnetov
na zamyslenie.

Posúďte: V rokoch 1994-2003 sa na
cestách Slovenskej republiky stalo
593 000 dopravných nehôd, pri kto-
rých zomrelo vyše 6 600 ľudí. V týždni
od 23. do 29. augusta bolo na teritóriu
policajného okresu Senica  zazname-
naných 24 dopravných nehôd. Z toho
v okrese Senica 17 a v okrese Skalica 7.
Pri nehodách nebola usmrtená žiadna
osoba, 5 ľudí bolo ľahko zranených.
Pri jednej dopravnej nehode bolo
u vodičov zistené požitie alkoholických
nápojov.  Takmer každá nehoda je
popri materiálnej škode poznačená aj
ľudskou tragédiou a nešťastím. Napriek
tomu havárií na cestách pribúda. 

Na našich cestách sa totiž čoraz
častejšie stretávame s aroganciou,
agresivitou, bezohľadnou jazdou,
nedodržiavaním predpisov, čo sú časté
príčiny tragédií na cestách. Výstava
bola vlastne určená všetkým, pretože
každý z nás je účastníkom cestnej pre-
mávky - vodič, spolujazdec alebo  cho-
dec a teda aj možnou obeťou doprav-
nej nehody. Na výstavných paneloch
bolo 34 fotografií z dopravných nehôd.
Ide o fotografie, ktoré  prezentujú kaž-
dodennú prácu senických dopravných
policajtov z rokov 2002 a 2003. 

Výstavnú kolekciu tvorili okrem
dokumentačných fotografií aj 14 kraji-
nárskych fotografií z archívu Ladislava
Paulíka, ktorý graficky upravil aj foto-
grafie z dopravných nehôd, 2 grafy,
niekoľko štatistických údajov a citáty.
Podľa slov riaditeľa Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Senici pplk.
Mgr. Františka Harnúška, dokumen-
tačné fotografie z archívu doprav-
ného inšpektorátu ukazujú bežnú
realitu nášho života, no fotografiami
chcú verejnosť upozorniť na závažné
fakty. 

Viera Barošková
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Príjemný slnečný, no veterný deň pri-
lákal 11. septembra pred zimný štadión
veľa divákov, ktorí sledovali súťaženie
hasičov na XII. ročníku súťaže hasičských
družstiev O putovný pohár primátora
Senice. Prišlo 22 mužských a 6 ženských
hasičských družstiev zo Záhoria, ale tiež
hasiči z Abraháma, Prašníka či Velkej
nad Veličkou, ktorí pohár  vyhrali v roku
2002. Za organizátorov otvoril súťaž
zástupca primátora Ing. Anton Cibula
a predsedníčka DHZ Jarmila Drinková.

Senickú súťaž sledoval aj riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ Senica Ing.
Miroslav Maca, predsedníčka DPO Senica
Marta Hurbanisová a riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ Trnava Ing. Ondrej
Hurbanis, ktorý bol súčasne aj hlavným
rozhodcom. Ani tentoraz na prehliadke
zručnosti a pripravenosti hasičov nechýba-
li manželia Ladislav a Anna Vaškovičovci,
dlhoroční členovia a funkcionári DHZ.  Na
úvod nastúpené hasičské družstvá
a početnú divácku kulisu vítala dychová
hudba Seničanka  a mažoretky Ladies  pri
MsKS Senica.

Súťaž sa tradične začala vystúpením
detí predškolského veku, ktoré predviedli
ukážku hasenia ohňa. 2-3 ročné  deti s krh-
ličkami prekonali i prekážku a úspešne,
a hlavne rýchlo uhasili oheň. Teraz sa to
všetko  dialo za asistencie starších detí či
dospelých, ale o pár rokov už možno
niekto z nich  bude v družstve mladých
Plameň. Seničania predstavili aj takéto
družstvo dievčat a dorastencov, ktorí si
požiarny útok vyskúšali nesúťažne medzi
mužmi. 

Súťažilo sa na 2 požiarne útoky, pričom
do druhého kola postúpilo 10 najlepších
mužských a 5 ženských kolektívov. Najprv
o cenné sekundy bojovali ženy. Naše
družstvo prvý pokus pokazilo a do druhé-
ho kola postupovalo s piatym najhorším
časom. V druhom kole však dvojnásobné
majsterky Slovenska v požiarnom športe
z rokov 2001 a 2003 ukázali, že to bolo
len krátkodobé zlyhanie a dosiahli najlepší

čas zo všetkých družstiev. V konečnom
účtovaní im to stačilo na 3. miesto.  DHZ
postavil do súťaže mužov  2 družstvá.
Obe podali v oboch kolách vyrovnaný
výkon a družstvo Senica I. len málo delilo
od obhájenia prvenstva  z minulého roka.
Za favoritov súťaže mnohí považovali
Sobotište, no ich výkon stačil na 3. miesto.
Naprázdno tento   rok odišli muži z Velkej

nad Veličkou, ktorí sa po slabom výkone
po prvom kole do druhého už nedostali.
Hasiči z Prašníka, ktorí do Senice prišli po
prvý raz, si pochvaľovali príjemnú atmo-
sféru súťaže a prítomných zaujali svojou
vyčačkanou súťažnou „mašinou".
Z putovného pohára z dielne keramikára
Jozefa Matulu sa po veľmi dobrých výko-
noch tešili hasiči z Poriadia I., ktorý im
odovzdali prednostka MsÚ JUDr. K.
Vrlová a predsedníčka DHZ Senica J.
Drinková. Štyri družstvá mužov súťaž
nedokončili pre rôzne problémy. Družstvu
Poriadie II.  sa napríklad roztrhla hadica.
Na vyplnenie času medzi jednotlivými dis-

Súťažilo 28 družstiev
Pohár so sv. Floriánom doma nezostal

Seničanky v plnom nasadení.

ciplínami slúžila zábavná štafeta Šetri
vodou, nestrať kačku.  V ženskej kategórii
vyhrali Seničanky pred družstvom Rudníka
a Moravského Svätého Jána. Medzi
mužmi dominovali hasiči z Brezovej pod
Bradlom pred Brodským a Rudníkom. 

Domáce družstvá sa umiestnili  v súťa-
ži na popredných miestach a potvrdili tak
svoje kvality. Preto si po súťaži a vlastne už
i na záver úspešnej sezóny posedeli „na
domečku" pri guláši a pri  ohníku a count-
ry pesničkách. 

Výsledková listina
MUŽI
1. Poriadie I.  23,41  24,23  =  47,64
2. Senica I. 23,71 24,71  =  48,42
3. Sobotište 26,14  28,94  =  55,08
4. Senica II. 27,40  27,76  =  55,16
5. Závod  27,54  28,56  =  56,10
6. Turá Lúka – Vaňkovia 

28,09  28,83  =  56,92
7. Brodské 26,73  31,21  =  57,94
8. Rudník 32,69  25,52 =  58,21
9. Moravský Svätý Ján 

30,61  29,78  =  60,39
10. Prašník  31,14   39,24  =  70,38

Bez určenia poradia
Plavecký Mikuláš  47,70
Velká nad Veličkou 41,72
Podbranč Dolná dolina 39,38
Letničie 35,14
Cerová 36,68
Jablonica 51,90
Kúty 39,17

Nedokončená disciplína
Abrahám, Poriadie II., Petrova Ves, Brezová
pod Bradlom

ŽENY 
1. Moravský Svätý Ján   

31,64  27,95  =  59,59
2. Rudník 28,92  30,85 =  59,77
3. Senica 42,80 25,58  =  68,38
4. Cerová 35,05 38,06  =  73,11
5. Brezová pod Bradlom 

39,72  44,44  =  84,16
6. Kúty 44,51

Viera Barošková
Foto autorka

Domáce družstvo mužov obsadilo 2. mies-
to, ku ktorému blahoželá prednostka MsÚ
K. Vrlová.

Prednostka MsÚ K. Vrlová blahoželá
zástupkyni senického družstva žien.

Na našej súťaži sa vždy predstavia aj
najmenšie deti. Kým pribehli k ohňu, muse-
li prekonať aj prekážku.
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BRONZ 
z Majstrovstiev sveta

Bravo karatisti! Senickí reprezentanti
v atraktívnom bojovom umení karate zís-
kali na záver sezóny ďalší mimoriadny
úspech. Na akademických majstrovstvách
sveta v Belehrade 9. - 11. júla si pretekárka
Hanko kai Senica Miroslava Vašeková
vybojovala bronzovú medailu! 21-ročná
študentka Technickej univerzity vo
Zvolene (25. 5. 1983) získala bronz ako
členka družstva žien v kata v konkurencii
34 štátov. Univerzitný šampionát mal ako
vždy vynikajúcu úroveň, veď v nejednom
prípade bolo vysokoškolské družstvo
totožné so seniorskou reprezentáciou.
Trojica dievčat, vedená najskúsenejšou
z nich, 26-ročnou Petrou Novou z Plzne -
majsterkou Európy v jednotlivcoch, talen-
tovanou Katarínou Ižárikovou z Trenčína
a Mirkou Vašekovou, porazila v boji o tre-
tie miesto reprezentáciu Poľska tesne 2:1
na body, s výborne zacvičenou kata Heiku
(jap. čierny tiger). Aj keď ich mrzela prehra
s neskorším majstrom sveta Srbskom,

medaila zo svetového šampionátu má
vynikajúci „zvuk". Majsterky Českej repub-
liky tvrdo trénujú pod vedením MUDr.
Martina Čulena v posilňovni, v telocvični
i na náročných terénoch tatranských
chodníkov v sedle horských bicyklov. Celá
náročná príprava smeruje teraz k jednému
vrcholu - Majstrovstvám sveta v novembri
v Mexiku. Medzi najlepšími karatistami
planéty si trúfajú, ak budú nominované,
pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie. Po
štarte na treťom podujatí tzv. Zlatej ligy
(obdoba atletických najväčších mítingov)
German open 18. septembra v Drážďa-
noch a 25. septembra v Rakúsku na
Austria open,  ich uvidíme aj v našich
zemepisných šírkach. 2. októbra je
v Prahe najprestížnejší český turnaj,
známa Bohemia a o týždeň neskoršie, 9.
októbra Pohár SNP v Banskej Bystrici.

Najlepšia karatistka Slovenska na rok
2003 Mirka Vašeková má tento rok naozaj
fantastickú bilanciu. Veď z 30 štartov na
turnajoch po celej Európe osemnásťkrát

Kam na turistiku 
Turisti z Brezovej pod Bradlom organi-
zujú 2. októbra  23. ročník Malokar-
patského trojuholníka. Na Posledný
pľuzgier pozývajú  zase turisti z Holíča.
Pochod cez vinohrady sa koná 23.
októbra.   

zvíťazila, dvakrát bola druhá a sedemkrát
tretia! Raz prehrala v súboji o bronz a len
dvakrát sa vracala z turnajov bez umiest-
nenia, keď vypadla v úvodných vyraďova-
cích kolách. Je to ohromujúce - úspešná
sezóna porovnateľná s najlepšími európ-
skymi i svetovými karatistami. Mirka štar-
tovala v uplynulej sezóne na najväčších
turnajoch od Veľkej Británie po Srbsko,
včítane dvoch európskych šampionátov
v konkurencii tých najlepších, ktorí šport
bleskových úderov a kopov robia na
vrcholnej úrovni. Bronzová medaila zo
svetového šampionátu na Balkáne je toho
presvedčivým potvrdením. E. Jareč

Karatisti pozývajú
medzi seba

Chceš sa stať karatistom? Neporazi-
teľným majstrom boja alebo šampió-
nom na medzinárodných turnajoch?
Teraz máš šancu!

Úspešný senický oddiel Hanko kai
karate klub poriada nábor do oddielu pre
začiatočníkov. Záujemcovia o staré bojo-
vé umenie už od 6 rokov sa môžu prihlá-
siť od utorka 5. októbra v IV. ZŠ v Senici.
Tréningy budú v utorok a vo štvrtok od
18. do 19.30 hod. Školské športové stre-
disko mládeže Hanko kai Senica je zná-
mou liahňou mladých reprezentantov,
majstrov Slovenska, medailistov z európ-
skych a svetových šampionátov. Kvalifi-
kovaní tréneri hravou formou zaúčajú
mladých adeptov do tajomstiev boja bez
zbrane i moderného športu, v ktorom
Senica dosahuje veľké úspechy. Okrem
funkčnej sebaobrany je karate i vynikajú-
cim zdravotným cvičením zlepšujúcim
silu, rýchlosť a ohybnosť a filozofickým
smerom, ktorý učí karatistu dokonalému
sebaovládaniu, neagresivite a harmónii.
Samozrejmosťou, ale v dnešnej dobe
málo vídanou, je i disciplína a úcta k star-
ším i k sebe navzájom. 

Pre ostatných môže byť karate aj
finančne nenáročné a užitočné trávenie
voľného času, kde si zabehajú, zahrajú
a zasúťažia v dobrom kolektíve.
Využívaním najmodernejších tréningo-
vých postupov spolu s neustálym zlepšo-
vaním morálno-vôľových vlastností karati-
stov sa Hanko kai Senica stal najúspeš-
nejším klubom v Senici. Mladý karate-ka
(jap. karatista) nepotrebuje zo začiatku
ani kimono, stačia mu tepláky, tričko,
chuť a odvaha začať. Keď vydrží, po 8
mesiacoch môže získať bieložltý pás - 8.
kyu (prvý žiacky stupeň) a ísť na súťaž.

Okienko JDS
V Liptovskom Jáne v zariadení SOU

Senica pekný týždeň strávilo 39
dôchodcov z nášho mesta. Ďakujeme
riaditeľovi Mgr. Romanovi Šedivému
za každoročné poskytovanie pobytu
v penzióne Štiavnica. 

V októbri Mesiaci úcty k starším
MsÚ v spolupráci s Jednotou dôchod-
cov Slovenska usporiada posedenie
pre všetkých dôchodcov v Dome kul-
túry. Bude  26. októbra o 14. hod.
Pozvánky na posedenie sa nebudú
posielať. Do tanca a na počúvanie
bude hrať dychová hudba Seničanka. 

Pravidelné stretnutie pri hudbe
v hoteli Branč bude 14. októbra. 

M. Slivková

Kedy na plaváreň
Prevádzkové hodiny platné od 16.9.

PLAVÁREŇ: 
pondelok – nedeľa: 10.00 – 21.30

SAUNA:  
pondelok: muži:  14.00 – 21.15    
utorok:       ženy:   14.00 – 21.15
streda:      muži:  14.00 – 21.15    
štvrtok:      ženy:   14.00 – 21.15    
piatok:   ZATVORENÉ
sobota:       ženy:     14.00 – 21.15
nedeľa:     muži:   10.00 – 17.00   

FITNESS: 
utorok, štvrtok, sobota  

ženy: 17.00 – 20.00
pondelok, streda, piatok 

muži: 17.00 – 20.00    
nedeľa:  ZATVORENÉ

SOLÁRIUM:   
pondelok – nedeľa: 8.00 – 21.00

Sezóna v plnom prúde
Senickí hokejisti, ktorí od sezóny

2004/2005 pôsobia v jednom klube pod
spoločným názvom HK’91 Senica (pred-
tým HC Dukla a HK’91), začali nový roč-
ník I. hokejovej ligy 7. 9. Fanúšikom sa
predstavili na domácom ľade hneď
v prvom kole a vstup do nového ročníka
im vyšiel, keď vyhrali so Spišskou Novou
Vsou 5:2. V senických farbách sa predsta-
vilo viacero nových hráčov. Najvýraznej-
šou posilou by mal byť kapitán Jozef
Krišák, ktorý hrával uplynulú sezónu extra-
ligu za Martin. Tréner Slavomír Chlebec sa
určite bude spoliehať aj na strelecké kvali-
ty navrátilca Ľubomíra Víteka. Hokejisti
v ďalších zápasoch porazili doma Považ-
skú Bystricu 3:1 a vo veľmi kvalitnom stret-
nutí Prešov 4:2. Viac duelov majú za
sebou na súperových klziskách. V 2. kole
prehrali v Topoľčanoch 2:6, vo štvrtom
v Martine 3:6, v predohrávanom 16. kole
vyhrali v Banskej Bystrici 5:3 a v šiestom
prehrali v Trebišove 1:5. 

Do konca prvej časti hokejovej ligy sa
ešte stretnú doma s Detvou (1. 10.)
a Piešťanmi (8. 10.) vždy o 17. hod.

IT 

Bronzové v Belehrade. Zľava P. Nová,
M. Vašeková, K. Ižáriková. Tréner MUDr.
M. Čulen.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Cintula a Erika Bučková
Erik Albert a Andrea Mikolajová
Igor Blaho a Slávka Volencová
Mgr. Peter Maca a Viera Barošková
Peter Medvecký a Lenka Pavlíková
Tomáš Jurčák a Barbora Antálková
Ing. Vladimír Antálek a Ing. Marta Potůčková 
Norbert Palic a Monika Jankovičová
Marek Bôrik a Zuzana Demigerová
Miroslav Režnák a Mgr. Gabriela Horňáková 
Richard Šimandl a Natália Janíková 

Narodili sa
Emma Semianová 2. 8. 2004
Michal Cibula 4. 8. 2004
Jakub Úlehla 4. 8. 2004
Henrieta Bezdeková 6. 8. 2004
Ella Cabicarová 6. 8. 2004
Tamara Pastuchová 11. 8. 2004
Pavol Masaryk 12. 8. 2004
Laura Záhumenská 13. 8. 2004
Adrián Jurek 15. 8. 2004
Slávka Mihálová 17. 8. 2004
Jakub Jablonický 23. 8. 2004
Adam Bartoš 24. 8. 2004
Simona Slobodová 25. 8. 2004
Stanislav Kováč 26. 8. 2004
Soňa Štefková 27. 8. 2004

Opustili nás
Štefan Jurka, Štefánikova 1377 4. 8. 2004
vo veku 89 rokov
Ján Rehuš, Železničná 325 5. 8. 2004
vo veku 61 rokov
Pavel Štetina, Železničná 449 7. 8. 2004
vo veku 74 rokov
Vladimír Kostelný, Dlhá 253 9. 8. 2004
vo veku 73 rokov
MVDr. Vladimír Benža, Palárikova 303 10. 8. 2004
vo veku 78 rokov
Anna Baranovičová, S. Jurkoviča 1208 13. 8. 2004
vo veku 76 rokov
Zuzana Rybnikárová, Brezová 845 16. 8. 2004
vo veku 80 rokov
Ladislav Žák, Ružová 227 16. 8. 2004
vo veku 72 rokov
Augustín Gálik, Štefánikova 1377 21. 8. 2004
vo veku 82 rokov
Terézia Vachová, Čáčov 257 23. 8. 2004
vo veku 70 rokov
Mária Kostolná, Hollého 751 27. 8. 2004
vo veku 82 rokov
Pavol Krajsa, Kalinčiakova 295 27. 8. 2004
vo veku 73 rokov
Jaroslav Ravas, Štefánikova 704 27. 8. 2004
vo veku 53 rokov
Miroslav Mésároš, Kolónia 559 31. 8. 2004
vo veku 47 rokov

Program Klubu zdravia
Múzeum L. Novomeského o 18. hod. 

� 6. 10.  - Pohyb a jeho zázračné účinky
� 20. 10. - Bez vody niet života

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 1. 10. o 16. hod.

Zaspomínajte si s nami - 25. výročie vzniku MsKS 
� 14. 10. o 19. hod.

DRIŠĽAKOVINY - hudobno-zábavný program skupiny DRIŠĽAK
� 27. 10.  o 19. hod.

„...a ešte som aj smoliar!“ - divadelné predstavenie - Divadlo
Andreja Bagara Nitra 

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)

� 1. októbra o 20. hod. Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy linorytov a drevorytov Martina Snopeka
z Modry. Výstavu otvorí Marek Kuboš, v programe účinkujú
Zuzka Ožvoldíková a Radoslav Šalík. Výstava potrvá do konca
novembra. 

� 9. októbra o 20. hod. Rockový koncert
Účinkujú:
St Bend (CZ) atypický rock
Mona Lisa Overdrive (Kúty) – psychadelický rock
Rising (Gbely)
Worms (Skalica)

Senický jarmok
V dňoch 15. a 16. októbra bude na Sadovej ulici  

a v okolí amfiteátra jesenný Senický jarmok. 

Nezabudnite na platnosť dokladov  
Okresný dopravný inšpektorát v Senici OR PZ v Senici oznamu-

je držiteľom, resp. vlastníkom vozidiel, že dňom 31. 12. 2004 končí
platnosť dokladov o evidencii vozidiel a tabuliek s evidenčným
číslom (štátnych poznávacích značiek) vydaných pred 1. aprílom
1997. Žiadame všetkých držiteľov, resp. vlatníkov vozidiel, ktorí
majú doklady o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
vydané pred 1. aprílom 1997, aby sa priebežne dostavovali na
okresný dopravný inšpektorát za účelom ich výmeny a tak sa pre-
dišlo značnému množstvu žiadateľov o výmenu dokladov o evi-
dencii vozidla a tabuliek s evidenčným číslom v závere roku 2004.

Pri žiadosti o výmenu dokladov o evidencii vozidla a tabuliek
s evidenčným číslom je potrebné na okresnom dopravnom inšpek-
toráte predložiť doklad totožnosti, vyplniť potrebné tlačivá, predlo-
žiť doklad o zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie o kontrole
technického stavu, technický preukaz, osvedčenie o evidencii
vozidla, úradne overené splnomocnenie, ak je držiteľ, resp. vlastník
zastupovaný, umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch
vozidla s údajmi priamo na vozidle a odovzdať pôvodné evidenčné
čísla (štátne poznávacie značky).

OR PZ Senica

Mudrochova paleta 
Do 17. októbra je v Základnej umeleckej škole  výstava prác

detí, ktoré sa zapojili do 3. ročníka medzinárodnej súťažnej
výstavy detskej výtvarnej tvorby Mudrochova paleta.
Organizátori ZUŠ a Mesto Senica si aj touto výstavou pripome-
nuli nedožité 95. výročie narodenia maliara a pedagóga Jána
Mudrocha. Do projektu sa zapojili žiaci zo ZUŠ v Senici,
Bratislave, Trenčíne, Hodoníne, z Gymnázia Velké Pavlovice
a z Musik Hauptschule Dürnkrut. Prihlásili 670 prác, z ktorých
porota na výstavu vybrala 371.  Porota ocenila 11 autorov a 21
dostalo čestné uznanie. Súťažné práce boli hodnotené v štyroch
vekových kategóriách a hodnotila sa predovšetkým výtvarná kva-
lita, pôvodnosť  a samostatnosť  tvorby.                                bar

Top teams cup už tento mesiac 
V senickej športovej hale sa 22. - 24. októbra uskutoční kva-

lifikačný turnaj o postup do základnej časti súťaže Top teams
cup. Senické volejbalistky nastúpia v piatok 22. 10. proti srbské-
mu tímu Imzit Sarajevo. Druhý zápas odohrajú v sobotu 23. 10.
proti slovinskému družstvu OK Hit Nová Gorica. Kvalifikačný
turnaj vyvrcholí stretnutí v nedeľu 24. 10. medzi VK OMS SH
Senica a ukrajinskou Jenestrou Odesa. Všetky svoje zápasy odo-
hrajú Seničanky v rovnakom čase o 19. hod. IT
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na OKTÓBER 2004
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

� Sobota 2. a nedeľa 3. október
KILL  BILL  2
Veľké finále najnovšieho filmu Quentina Tarantina. Prežila svoju
smrť počas svadobného dňa a štyri roky v kóme. „Nevesta" je roz-
hodnutá zavŕšiť krvavú pomstu...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 135 min. 
� Utorok 5. a streda 6. október
TÚ  STARÚ  TREBA  ZABIŤ!
Konečne našli svoj vysnívaný domov. Ale čo s tou starou mrchou
nad nimi...? Alex a Nancy žijú v New Yorku. Sú mladí a čaká ich
skvelá budúcnosť. Keď sa im podarí zohnať vlastný byt, čaká ich
prekvapenie: z milej starej dámy, ktorá im prenajíma vo svojom
dome dolný byt, sa vykľuje vypočítavá mrcha. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 97 min. 
� Piatok 8. október
PÁNSKÁ  JÍZDA
...správni chlapi si poradia sami... Po smrti manželky a matky sa
musia otec so synom vysporiadať s takou banálnou vecou ako je
starostlivosť o domácnosť. Ako muži v tom samozrejme nevidia
problém. Márne sa im snaží ich skúsený sused pomôcť, mužská
ješitnosť a pýcha sú silnejšie. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 75 min. 
� Sobota 9. október
HARRY  POTTER  A VAZEŇ  Z AZKABANU 
Slovenský dabing. Harryho život je znova v smrteľnom nebezpečí
a tentoraz viac, než kedykoľvek predtým. Z čarodejníckeho väze-
nia Azkaban uprchol nebezpečný väzeň Sirius Black a zdá sa, že
jeho jediným prianím je dokončiť to, čo chcel urobiť jeho učiteľ už
13 rokov predtým – zabiť Harryho.
Vstupné: 70 Sk, MP, 140 min.
� Nedeľa 10. október
KAMEŇÁK  2
Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošky. Kameňák 2, inšpi-
rovaný opäť známymi „kamennými" vtipmi, priamo nadväzuje na
prvý diel. Presne po roku pozývame na päť dní do Kameňákova,
kde sa už zasa dejú veci. Dobre známe postavy a postavičky z nich
majú, každý trocha po svojom, pekne zamotané hlavy.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min. 
� Utorok 12. a streda 13. október
TERMINÁL
Terminál rozpráva príbeh Viktora Navorského, ktorý prichádza do
New Yorku a netuší, že počas dlhého letu nastal v jeho krajine
vojenský prevrat. Nesmie vstúpiť na územie USA. Bezprizorný,
s pasom neexistujúcej krajiny, musí Viktor nejaký čas stráviť v tran-
zitnej časti Kennedyho letiska a čakať, kým sa v jeho krajine skončí
občianska vojna. Týždne a mesiace bežia a Viktor objavuje labyrint
terminálu.
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 123 min. 
� Piatok 15. október
DOGVILLE
Obyvatelia mestečka Dogville žijú úplne izolovaní od civilizácie, na
konci cesty, kde je len baňa, v ktorej sa už dávno neťaží. Títo ľudia
dodržujú zabehnuté rituály. Jedného dňa sa v mestečku objaví
Grace, ktorá uteká pred gangstermi. Ujme sa jej mladík a vďaka
tomu, že sa za ňu prihovorí, obyvatelia mestečka ju príjmu medzi
seba a ona im za to ponúkne akúkoľvek pomoc. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 136 min.
� Sobota 16. a nedeľa 17. október
POST  COITUM
Motto: Tvár sa, že si iný. Chcete mať lásku za každú cenu? Tak plať-
te! Účet však býva dosť prekvapujúci...  Film o hľadaní lásky za
každú cenu... Po orgazme je človek vo zvláštnom rozpoložení.
Smeje sa tomu, pre čo by ešte pred chvíľou vraždil, hovorí o ve-
ciach, o ktorých by normálne nehovoril...
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 100 min. 
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� Utorok 19. a streda 20. október
JA, ROBOT
V neďalekej budúcnosti, na Zemi v roku 2035, keď roboty tvoria spo-
ľahlivú súčasť každodenného života, je detektív John Spooner pove-
rený vyšetrovaním záhadnej smrti Dr. Alfreda Lanninga, ktorý bol
duchovným otcom umelých bytostí a sformuloval tri zákony robotiky,
podľa nich robot nesmie za žiadnych okolností ublížiť človeku.
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 115 min.
� Piatok 22. október
GARFIELD
Slovenský dabing. Garfield je cynická, lenivá a tučná mačka, tlstá
a zákerná chlpatá guľa z pera Jima Davisa. Po prvýkrát sa objaví ako
filmová hviezda. Garfieldov majiteľ Jon si osvojí prihlúpleho psa
Odieho, ktorý prevráti Garfieldov život naruby. Chce sa ho zbaviť,
no keď Odieho unesie zlý tréner psov, cíti sa zodpovedný a roz-
hodne sa zachrániť „obľúbeného psa"...
Vstupné: 65 Sk, MP, 80 min.
� Sobota 23. a nedeľa 24. október
OSADA
Obyvatelia odľahlej osady žijú so strachom naháňajúcim vedomie,
že okolité lesy obývajú tajomné mýtické bytosti. Pravidlo č.1: Nikdy
nesmú vidieť zlú farbu. Priťahuje ich. Pravidlo č.2: Nikdy nevstupuj
do ich lesov. Pravidlo č.3: Sleduj zvon. Znamená to, že idú...
Prímerie sa končí...
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 108 min. 
� Utorok 26. október
BOURNOV  MÝTUS
Mali ho nechať na pokoji. V roku 2002 sa vo filme Agent bez minu-
losti objavil nový hrdina: profesionálny zabijak, ktorý sa pokúša oži-
viť svoju pamäť a uniká pred prenasledujúcimi tieňmi zo svojej
minulosti. Teraz sa vracia na plátno v ďalšom pokračovaní. Pred
dvomi rokmi sa domnieval, že svojej minulosti utiekol. Teraz ho
minulosť opäť doháňa.
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 104 min. 
� Piatok 29. október
SUPER STAR
Byť celebritou nie je dnes také jednoduché, ako to vyzerá. Celebrity
to majú vlastne veľmi ťažké... Každý ich hodnotí, každý ich chce
fotiť, všetci ich všade pozývajú a všetci im lezieme do súkromia... 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 95 min. 
� Sobota 30. a nedeľa 31. október
PREZUMPCIA  VINY
Ako odhalíš vraha, keď všetky stopy vedú k Tebe? Matt je uznávaným
šéfom polície v malom floridskom mestečku Banyn Key. Je profesio-
nálom, ktorý si získal rešpekt kolegov a úctu obyvateľov. Všetko sa
mu začne zrazu rúcať, keď sa stane dvojnásobná brutálna vražda. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 105 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18. hod.

� Pondelok 4. október
NĚCO  Z ALENKY
Prvé celovečerné dielo známeho českého animátora J. Švankmaje-
ra na motívy knihy Lewisa Carolla Alica v krajine zázrakov. Švank-
majerovo novátorstvo spočíva v surrealistickom výtvarnom spraco-
vaní motívu, ktorý spája s vlastnými spomienkami z detstva, pričom
vychádza z princípu absurdnej grotesky a čierneho humoru pod-
chyteného hmýriacimi sa zvieracími kostričkami.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 84 min.
� Pondelok 25. október
VOJNA SVETOV – BUDÚCE STOROČIE
Názov je odvodený z titulu knihy Herberta G. Wellsa a jej rozhla-
sovej dramatizácie, ktorou sa preslávil O.Welles. Sci-fi P. Szulkina
hovorí o sile anonymnej moci a negatívnej úlohe televízie ako vše-
mocného manipulátora verejnej mienky. Dej sa odohráva v posled-
ných dňoch roku 1999. Médiá oznamujú krátkodobú priateľskú
inváziu Marťanov na Zem, po ktorej sa všetko mení – sú zlikvido-
vané základné možnosti ľudských vzťahov.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 96 min.


