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Poliklinika už na kraji mesta

Čas spomínania

Po 14 rokoch výstavby bola 18. októbra v Senici verejnosti slávnostne daná do užívania nová budova Polikliniky
na sídlisku Sotina. Prestrihnutím pásky tak urobili primátor
Senice Ľubomír Parízek a riaditeľka Polikliniky Senica, n.o.
Alena Kovačičová. Stalo sa tak za účasti predstaviteľov
verejného života v meste, podnikateľskej sféry, poslancov
TTSK, predstaviteľov zdravotníckych poisťovní, lekárov
a zdravotníckeho personálu pôsobiaceho v Poliklinike.
Táto udalosť je výnimočná tým, že zdravotnícke zariadenie z vlastných peňazí dostavalo mesto. Výstavba zdravotníckeho zariadenia sa začala v roku 1990 a pôvodne to
mala byť nemocnica s viacerými pavilónmi. Základný
kameň nemocnice vtedy položil Alexander Dubček.
Spustenie nového objektu Polikliniky možno podľa primátora Senice Ľubomíra Parízka zaradiť k úspechom radnice, pretože z mestského rozpočtu na jeho dostavbu vynaložila takmer 12 miliónov Sk.
(pokračovanie na str. 10)

Chodíme okolo nich takmer
denne. Pre vlastný smútok, bolesť
a spomienky ich podvedome odmietame vnímať. Niektoré sú staré,
zabudnuté, opustené. Iné ešte stále
nesú stopy smútku nešťastných
pozostalých a aj najmenšia kytička
svedčí o pretrvávaní bolesti a spomienok. Vyhýbame sa pohľadom
na ne, azda z obavy, aby sme na
seba neprivolali nešťastie.
Preto si ani nevšimneme, že na
nejednom náhrobku je zapísaný
zlatými písmenami príbeh. Možno
už zabudnutý, ale určite prežitý.
A určite aj plný šťastia, lásky i utrpenia. Z tých pár písmeniek sa dá aj
nezainteresovaným zostaviť kus
života, ktorý nie je možno celkom
pravdivý, ale v romantickom vysnívaní má určite veľké čaro. Tých pár
písmen na náhrobku a trošku fantázie a predstavivosti a máme pred
sebou dumasovský životný príbeh.
Vraví sa, že kým existuje hrob, ten
človek, čo v ňom odpočíva, stále je
medzi nami.
Už okolie pomníka a stav samotného hrobu nám môže veľa povedať. Niekde leží len skromná kytička, zaiste natrhaná niekde na lúke.
Ale je čerstvá. Asi je denne vymieňaná. Pozrieme na pomník. Je starý
a len ťažko možno na ňom prečítať
aspoň pár údajov. Ale pri snahe to
s trpezlivosťou ide. Senicky cintorín
má takýchto mnoho. Leží tu takmer
celá história Senice. Odpočívajú tu
životné lásky, utrpenie skonu detí,
následky chorôb a zranení. Ten pán
zomrel 90-ročný, ten bol lekár, spisovateľ. Tá pani prežila manžela
o 33 rokov. Rodičia prežili svoje
deti. Deti ležia vedľa rodičov. Na
ten hrob asi nikto nechodí, tam
vedľa ešte hej, tí asi nemajú veľa
peňazí, lebo dali len skromné kvety.
Keď si vysnívame nejaký príbeh,
určite toho človeka oživíme.
A vlastná bolesť bude menšia.
Slavo Valica

Prvý worshop
zaujal
So značným záujmom podnikateľov a verejnosti sa stretol
workshop, ktorý bol v Dome kultúry 14. októbra. Prednášku primátora Senice Ľubomíra Parízka
o zámeroch rozvoja mesta si
vypočulo približne 300 účastníkov.
Workshop bude mať pokračovania a cieľom týchto podujatí je
nielen informovať o stave mesta,
záujmoch a aktivitách samosprávy, ale aj získavať podnety od
verejnosti.
Prvý workshop bol zameraný
na objasnenie postavenia samosprávy a z toho vyplývajúcich úloh.
Filozofia mesta je vytvárať podmienky pre podnikanie, vzdelanie, kultúru, bývanie. Medzi
povinnosti mesta patria činnosti
vyplývajúce zo zákona – zásobovať obyvateľov vodou, likvidovať
komunálny odpad, realizovať
výstavbu a a údržbu miestnych
komunikácií, kultúrnych a športových zariadení. Mesto sa stará
i o zeleň a verejné osvetlenie,
vyjadruje sa k podnikateľskej činnosti na svojom území. Počas 1,5
hodiny sa primátor sústredil
najmä na objasnenie zámerov pri
vytváraní podmienok pre podnikanie. S podporou grafických
náčrtov, máp a fotografií sa účastníci dozvedeli viac o pripravovaných i existujúcich priemyselných
zónach a jednotlivých investíciách.
Ďalší workshop by mal byť
zameraný len na bývanie.
bar
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Corporate Affairs Manager zo spoločnosti Kraft Foods
Květa Olšanová (vpravo) odovzdala na press clube
symbolický šek na 600 000 Sk Veronike Kopúnkovej.
Vľavo Bohdan Telgársky.
Foto: Viera Barošková

Kuchyňa s vyššou kapacitou
Za účasti generálneho sekretára SČK Bohdana
Telgárskeho 18. októbra v Dome humanity Slovenského
Červeného kríža v Senici uviedli do prevádzky zrekonštruovanú kuchyňu, v ktorej sa nielen skvalitní príprava
jedál, ale aj zvýši kapacita obedov.
Rekonštrukcia kuchyne bola možná vďaka spoločnosti
Kraft Foods Slovakia, ktorá v rámci projektu Kraft Cares
venovala Územnému spolku Slovenského Červeného kríža
v Senici 600 000 korún. Za túto sumu mohli staré zariadenie zo 70. rokov vymeniť a nahradiť ho kompletne
novým z nehrdzavejúcej ocele. Do kuchyne pribudol napríklad elektrický sporák s rúrou, umývacie drezy, elektrický
varný kotol, umývačka riadu, pracovné stoly, špeciálne termonádoby na prenos stravy a ďalšie pre kuchyňu nevyhnuté zariadenie. Rekonštrukciou kuchyne sa zlepší celková
hygiena na pracovisku, ktorá bude v súlade s normami
Európskej únie a pozdvihne sa kvalita služieb poskytovaných týmto zariadením.
Okrem toho sa zvýši kapacita obedov o 30 percent, na
súčasných 105 obedov denne.
(pokračovanie na str. 3)

Správy z radnice
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
8. riadne zasadanie Mestskej rady
v Senici bolo 7. októbra. Mestská rada
prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termínom plnenia do 7.10.
- informatívnu správu o predškolských
a školských zariadeniach v Senici
k 1.9.2004. V správe bola MsR komplexne informovaná o počte žiakov, tried
a pedagogických a nepedagogických
pracovníkoch na jednotlivých školách,
o zložení rady škôl, o špecifikách jednotlivých škôl a najnaliehavejších potrebách
z hľadiska prevádzky a údržby škôl.
V školskom roku 2004/2005 začalo štyri
základné školy v Senici navštevovať
2 558 žiakov, čo je o 157 žiakov menej
oproti predchádzajúcemu školskému
roku. Žiaci sú zaradení v 100 triedach.
Vzdelávanie zabezpečuje 173 pedagogických a 69 nepedagogických pracovníkov. Základnú umeleckú školu navštevuje 1 009 žiakov, Centrum voľného času
v Senici má vo svojich 35 záujmových
krúžkoch zapísaných 536 žiakov.
8 materských škôl v Senici navštevuje
637 detí a stará s o nich 64 pedagogických a 53 nepedagogických pracovníkov. V roku 2004 z dôvodov racionalizačných opatrení a klesajúceho počtu
detí došlo k zrušeniu Materskej školy
v Kunove a Materskej školy na Kolónii.
K 1. septembru 2004 sa zlúčili Detské
jasle a Detské denné sanatórium. Všetky
racionalizačné opatrenie vychádzajú zo
zmien financovania školstva a z platnosti
financovania podľa normatívov na žiakov.
Zriaďovateľom stredných škôl je Trnavský samosprávny kraj a k 1. septembru
otvorili senické stredné školy nový školský rok s nasledovným počtom žiakov:
Gymnázium Senica: 564 žiakov, 19 tried
Obchodná akadémia Senica: 598 žiakov,
19 tried denné štúdium a 1 trieda diaľkové štúdium
Súkromná stredná škola podnikania
Senica: 416 žiakov, 10 tried denné štúdium a 7 tried diaľkové štúdium
Stredné odborné učilište Senica: 996 žiakov, 35 tried.
Špeciálnu základnú školu internátnu
a špeciálnu materskú školu internátnu
navštevuje 148 žiakov. Na internáte je
ubytovaných 65 detí. V škole sa vyučovanie zabezpečuje v 20 triedach.
Už piaty rok pôsobí v Senici Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá zabezpečuje
externé bakalárske štúdium.
- mestská rada neprerokovala návrh VZN
o miestnych poplatkov z dôvodov, že
v parlamente bol 23. septembra 2004
schválený nový zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorý nadobudne účinnosť 1. novembra
2004, avšak k termínu konania mestskej
rady ešte nebol zverejnený v Zbierke
zákonov SR. V zmysle tohto zákona
nastanú podstatné zmeny pri dani
z nehnuteľnosti, miestne poplatky sa

2

-

-

-

stanú miestnymi daňami a jediným
poplatkom, ktorý obec obligatórne vyberá je miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Mestské zastupiteľstvo musí ešte v tomto
roku prijať nové všeobecne záväzné
nariadenie o dani z nehnuteľnosti,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby tieto VZN mesta
boli účinné od 1. januára 2005.
informatívnu správu o stave odpredaja
bytov a použitia Fondu rozvoja bývania
mesta. Zo správy vyplynulo, že z celkového počtu bytov 2 914 v 81 bytových
domoch v správe Službytu, spol. s r.o.
Senica je zatiaľ odpredaných 2 633
bytov, 108 bytov je vyňatých z odpredaja a 111 bytov sa nepredpokladá odpredať.
opatrenia mesta na zabezpečenie požiarnej prevencie počas zimného vykurovacieho obdobia.
dispozície s majetkom.
informáciu o prevzatí majetku senických
kasární a konaní výberového konania na
prenájom voľných priestorov.
informáciu o skolaudovaní novej budovy
Polikliniky Senica a postupe presťahovania sa do nových priestorov a zámere na
prenájom starej budovy Polikliniky.
rôzne.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Zóna dočasného
parkovania
V druhej polovici roku 2003 v meste
začala fungovať zóna dočasného parkovania, ako jedna z 3 alternatív parkovania
v Senici. Uvedením tohto systému mesto
chcelo docieliť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest hlavne v centre mesta, ktoré bolo
do zóny dočasného parkovania zahrnuté.
Od tohto zavedenia doteraz bolo celkom predaných 3 102 predplatených parkovacích kariet a vydaných cca 35 000 parkovacích lístkov. Z toho za obdobie od
1.7.2003 do 30.6.2004 bolo predaných
1 286 kariet v hodnote 500 Sk a 294 v hodnote 200 Sk.
Mestské zastupiteľstvo na svojom 8.
riadnom zasadnutí 29. apríla 2004 uznesením č. 8/04/I prijalo dodatok VZN mesta
Senica č. 3 o miestnych poplatkoch, v ktorom sa prijala zmena vo výške parkovacej
karty pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt
v zóne dočasného parkovania, doplnená
bola i o mesačnú kartu vo výške 100 Sk a
zmena nastala aj v období, ktoré sa skrátilo na polročné, čím sa pripravilo obdobie
na vydávanie ročných kariet na kalendárny
rok 2005.
Po uvedených zmenách v období od
1.7.2004 do 30.9.2004 sa predalo 1 260
kariet v hodnote 250 Sk, 258 v hodnote
150 Sk a 4 v hodnote 100 Sk.
V zóne dočasného parkovania máme 17
predajcov, ktorí predávajú lístky v hodnote
10 Sk/h a všetky druhy predplatných parkovacích kariet je možné zakúpiť v pokladni MsÚ Senica na prízemí.
R. Karasová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Zmeny v ŠFRB

Čo priniesla
novela zákona
Od 1. novembra t.r. začala platiť
novela zákona o čerpaní pôžičiek zo
Štátneho fondu rozvoja bývania,
ktorá prináša niektoré odlišnosti
oproti doteraz platným podmienkam.
Na základe novely budú môcť podporu na výstavbu nájomných bytov získať okrem obcí aj neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania,
správy, údržby a obnovy bytového
fondu.
Opäť je možné získať nenávratný
príspevok na nájomné byty určené na
bývanie zdravotne ťažko postihnutých
občanov. Rozloha bytov v bytových
domoch, na ktoré môže byť poskytnutý úver z fondu, sa znížila zase na 80
m2 (doteraz to bolo 90 m2).
Pri rodinných domoch prišlo tiež
k úprave, keď od novembra je zrušená
podpora na ekonomické a efektívne
bývanie – rodinné domy do 140 m2 a aj
na vyšší štandard – väčšie rodinné
domy s podlahovou plochou do 240
m2. Odteraz pre rodinné domy, ktoré
sa môžu postaviť s využitím podpory
z fondu platí, že podlahová plocha
bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu
neprevýši 160 m2 bez plochy pre garáž
a viac ako polovica z tejto plochy je
určená na bývanie. Ak ide o byt
v rodinnom dome pre občana ťažko
zdravotne postihnutého, nesmie táto
plocha prevýšiť 180 m2 bez plochy pre
garáž.
Maximálna výška úveru je novelizovaným zákonom stanovená na 1,5 mil.
Sk na byt. Podrobnosti o druhoch
a výškach poskytovaných podpôr na
jednotlivé účely z prostriedkov ŠFRB
stanoví však až pripravované novelizované nariadenie vlády SR.
Prišlo i k jednej z najpodstatnejších
zmien, ktorá sa dotýka predovšetkým
tých žiadateľov, ktorým bol už úver
poskytnutý v predchádzajúcom období a ktorí začali alebo len začnú s jeho
čerpaním. Kontrolu dodržiavania
zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej zo ŠFRB pred jej
úhradou bankou u fyzických osôb
vykonáva od 1. novembra 2004 obec,
ktorá je sídlom okresu. To znamená, že
potvrdzovanie faktúr pred ich úhradou pre žiadateľov z nášho okresu,
ktoré doteraz vykonával Krajský stavebný úrad Trnava, bude od novembra už vykonávať pracovník na
Mestskom úrade v Senici.
Nakoľko sú tento rok už zdroje
fondu vyčerpané, nové pravidlá budú
v prevažnej miere platiť až pre žiadosti
uplatňované po1. januári 2005.
Ing. Peter Harnoš
Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Aktivity radnice
27.
- Konferencia Bratislavskej vodáren-28.9. skej spoločnosti – Seminár o reforme vodárenského sektoru.
28.9. - Paríž – Antverpy – študijná cesta
-2.10. o fungovaní samospráv vo vzťahu
k vodárenským spoločnostiam
v štátoch EÚ.
4.10. - Pracovné stretnutie s Ing. Alenou
Kovačičovou, riaditeľkou Polikliniky, n.o. Senica na tému sťahovania a prevádzkovania novej budovy a spôsobu prenájmu starých
budov.
5.10. - Rokovanie s nájomníkmi v budove
Hala kolónia o prevádzkovaní budovy a problémoch firiem a živnostníkov.
6.10. - Rokovanie so zahraničným investorom o výstavbe v priemyselnej
zóne.
- Rokovanie s RSMS Senica o skvalitňovaní služieb a príprave medzinárodnej výstavy.
- Pracovné rokovanie s Ing. Máriou
Machovou, generálnou riaditeľkou
Ústredného daňového riaditeľstva
v Banskej Bystrici o vzťahu k samospráve.
7.10. - IPEC Bratislava – pracovné rokovanie k harmonogramu výstavby fabriky Arcelor.
- Rokovanie so zástupcami obchodného reťazca Hypernova. Zosúladenie zámerov mesta a investora
na Párovciach.
- Rokovanie MsR
8.10. - Návšteva ministra hospodárstva
Pavla Ruska v Senici – Ramex,
Senická mliekareň.
- MsÚ – prezentácia objektu kasární a zámeru mesta pre záujemcov
a podnikateľov.
11.10. - Prezentácia španielskych investorov v meste Senica.
12.10. - Návšteva predsedu VÚC Trnava
a poslancov samosprávneho kraja
na tému: riešenie regionálnych
problémov.
13.10. - SAD Trnava – problematika MHD
v meste.
- Pracovné rokovanie s vedením
elektrární o rozvojových zámeroch mesta.
- Pracovné stretnutie s Ing. Milanom
Hessekom – Službyt – o aktuálnych problémoch vykurovacieho
obdobia a zámeroch do ďalšieho
obdobia.
- Stretnutie s členmi novovzniknutej
organizácie STOMASEN, n.o. na
tému prenájmu a prevádzkovania
stomatologického pavilónu.
14.10. - Pracovné rokovanie s primátorom
Bratislavy Ing. A. Ďurkovským na
tému Bratislavská vodárenská spoločnosť.
- Workshop v MsDK – Rozvojové
zámery mesta Senica – prezentácia pre občanov a podnikateľské
subjekty.
15.10. - Rokovanie s potencionálnym
investorom pre oživenie tradície

výroby Habánskej keramiky.
- Stretnutie so španielskym investorom.
- RSMS - čerpanie rozpočtu
16. - Návšteva potenciálnych obchod-17.10. ných partnerov pre senické firmy
z Moskvy.
18.10. - Rokovanie s talianskymi investormi.
19.10. - Pracovné stretnutie na tému: príprava malých rozvojových projektov v meste a regióne.
- Výkonný výbor oblastného športového združenia okresov Senica
a Skalica vo vzťahu k financovaniu
regionálneho športu.
- Stretnutie s obyvateľmi z bytovky
na Hviezdoslavovej ulici pri hoteli
Senica – prerokovanie žiadosti
a petície.
20.10. - Pracovné stretnutie v NR SR
s poslancom NR SR D. Čaplovičom.
- IPEC – ďalšie kolo rokovaní o výstavbe v priemyselnej zóne a ďalších možnostiach.
21.10. - Švajčiarske veľvyslanectvo Bratislava - rozlúčka so švajčiarskym
veľvyslancom pánom Rudolfom
Staubom pri príležitosti ukončenia
jeho misie na Slovensku.
22.10. - Kremnica – Klub primátorov miest
SR – zasadnutie prezídia o aktuálnych problémoch Únie miest Slovenska.
25.10. - MsÚ Myjava – stretnutie primátorov okresov Senica, Skalica, Myjava, Malacky, Senec a Pezinok.
26.10. - IUVENTA Bratislava – Konferencia
Rady mládeže Slovenska o budúcnosti mládeže na vidieku a v mestách,
prezentácia
stanovísk
ZMOS-u vo vzťahu ku štátnej správe a prechodu kompetencií vo
vzťahu k výchove a občianskym
združeniam.
- Stretnutie s dôchodcami mesta
Senica.
27.10. - Dozorná rada TS.
- Rokovanie so zástupcami OSBD
v Senici a Službytu.
28.10. - Klub starostov okresu Senica.

Kuchyňa
s vyššou kapacitou
(dokončenie zo str. 1)
Podľa slov riaditeľky sekretariátu Územného spolku Veroniky Kopúnkovej SČK
v Senici poskytuje stravu dôchodcom
a sociálne odkázaným občanom priamo
v Dome humanity, ale aj 40 obedov denne
rozváža imobilným a zdravotne postihnutým občanom do domácnosti.
Veronika Kopúnková ocenila ústretovosť
a pomoc spoločnosti Kraft Foods pri napĺňaní humanitného poslania SČK v Senici.
Medzi hlavné činnosti SČK v Senici patria stravovacie služby, opatrovateľská a prepravná služba. Dom humanity vznikol 1.
februára 1992 na základe potreby riešiť
situáciu v poskytovaní terénnych sociálnych služieb v meste Senica a jeho okolí.
Sídli na Kalinčiakovej ulici.
Viera Barošková

V ankete odpovedali
dôchodcovia
V mesiaci september tohto roku sa
uskutočnila anketa MsÚ Senica, ktorej
cieľom bolo zistiť, aké sociálne služby
občania mesta poznajú a využívajú
a o aké by mali záujem v budúcnosti.
Anketové lístky odovzdalo 37 občanov,
z toho 27 žien a 10 mužov. Zo zapojených
občanov bola prevažná väčšina – až 76 %
dôchodcov, čo pravdepodobne vyplýva zo
skutočnosti, že ľudia na dôchodku najviac
využívajú existujúce sociálne služby
v meste Senica.
Sociálne služby v meste Senica pozná 29
občanov, čo predstavuje 78 % z opýtaných.
Z nich ďalších 25 aj niektorú zo sociálnych
služieb využíva, čo je 68 % opýtaných,
a 86 % tých, ktorí možnosti sociálnych služieb poznajú. Úroveň poskytovaných sociálnych služieb považuje za dobrú 20 občanov
– 54 %, priemerne to vidí 12 občanov –
32 % a ako zlú ju charakterizuje len 1 občan
– 3 %. Rozsah poskytovaných sociálnych
služieb je dostatočný pre 20 občanov –
54 %, nedostatočný pre 9 – 24%.
Ďalšia časť ankety sa zaoberala budúcnosťou, aké nové služby by mohli vzniknúť
podľa potrieb občanov, komu by mali byť
adresované a v akom rozsahu. Vzhľadom
na veľké množstvo dôchodcov, ktorí sa
k danej téme vyjadrili, by najviac uvítali
zriadenie prepravnej služby do budovy
novej Polikliniky – 7 občanov, ostatní opýtaní nové služby nevyžadujú. Ak by sa zriadilo nové sociálne zariadenie, občania by
preferovali celoročný pobyt – 10 občanov,
pred týždenným a denným pobytom – po
2 občanoch. Podľa zúčastnených občanov
by sa mala naša pozornosť pri zriaďovaní
nových zariadení upriamiť najmä na starých a zdravotne postihnutých občanov –
myslí si to až 35 zúčastnených. Najväčšie
nedostatky v existujúcich službách vidia vo
finančnej nedostupnosti – 12 občanov
a v nedostatku informácií – 10 občanov.
Záver ankety tvorili otázky o skúsenostiach občanov pri riešení sociálneho problému na MsÚ v Senici, alebo v inej inštitúcií, zaoberajúcej sa danou problematikou.
Z 37 občanov 12 už riešilo svoj sociálny
problém na MsÚ, 10 považuje túto skúsenosť za dobrú a 9 z nich svoj problém na
MsÚ vyriešilo. 24 z opýtaných občanov
doteraz svoj sociálny problém na MsÚ
v Senici neriešilo. Na iné inštitúcie sa obrátilo doteraz 9 občanov, z toho 6 na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny a 3 na Červený kríž. 7 z nich považuje túto skutočnosť za dobrú a svoj problém tam vyriešilo.
Záverom treba povedať, že daná anketa
momentálne vyjadruje názory a požiadavky najmä dôchodcov, ktorí sa jej vo veľkej
miere zúčastnili. V budúcnosti by bolo
dobré podnietiť k účasti v takejto ankete aj
mladých ľudí a ľudí stredného veku, ktorí
by ju svojimi názormi a námetmi doplnili.
Názormi a požiadavkami vzniknutými
v tejto ankete sa bude Mesto Senica zaoberať a zohľadní ich vo svojej ďalšej činnosti.
RNDr. Katarína Poláková
vedúca oddelenia sociálnych vecí,
kultúry, školstvaMsÚ
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Mesiac fotografie
Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s fotoklubom Retina, Záhorskou
knižnicou, Mestským kultúrnym strediskom a firmou JOKA v Senici pokračujú
v začatej tradícii realizovania fotografických výstav a sprievodných podujatí
v novembri v Mesiaci fotografie.
Usporiadatelia pripravili pre milovníkov
umeleckej fotografie v rámci Mesiaca fotografie za finančného spoluzabezepčenia
MsÚ - Fondu Pro Senica výstavu fotografií
členov fotoklubu Retina Senica a spomienku na JUDr. Ivana Horvátha, spisovateľa
a prvého predsedu fotoklubu Retina pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia.
Návštevníci si môžu výstavu pozrieť od
19. novembra do 10. decembra v priestoroch Domu kultúry v Senici, kde sa uskutoční i slávnostná vernisáž výstavy a spomienka na JUDr. Ivana Horvátha.
Po jubilejnej výstave fotoklubu Retina,
ktorá sa realizovala v roku 2002 k 60. výročiu vzniku fotoklubu, sa v tohtoročnej
výstavnej kolekcii predstaví 13 fotografov,
členov Retiny, s vyše 110 farebnými a čiernobielymi fotografiami, prevažne z obdobia posledných dvoch rokov. Súčasťou
výstavy bude i samotná fotografická tvorba Ivana Horvátha, i biografia a celoživotné literárne dielo spisovateľa.
Výstavu fotografií kurátorsky pripravili
PhDr. Štafan Zajíček, riaditeľ Záhorskej
galérie v Senici za odbornej pomoci J.
Kalku, predsedu fotoklubu Retina a V.
Polákovej,
odbornej
pracovníčky
Záhorského osvetového strediska v Senici.
V deň slávnostného otvorenia výstavy
v piatok 19. novembra 2004 organizátori
pripravili v Dome kultúry pre fotografov
a kultúrnu verejnosť podujatie Spomienka
na JUDr. Ivana Horvátha, spisovateľa
a prvého predsedu fotoklubu Retina. Pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia
bude takýto program:
10. 00 hod.
- Životné príbehy Ivana Horvátha (Mgr.
Zdenko Ďuriška, Biografický ústav
Národnej knižnice Martin)
- Pozaické dielo Ivana Horvátha (Mgr.
Peter Cabadaj, Biografický ústav
Národnej knižnice Martin)
- Fotograf Ivan Horváth (PhDr. Štefan
Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici)
16.00 hod.
Slávnostná vernisáž výstavy fotografií členov fotoklubu Retina Senica
Dom kultúry Senica
9.00 - 15.00 hod.
Prezentácia najnovšej fototechniky (predajňa fototechniky JOKA, Centrál pasáž
Senica)
Výstava potrvá do 10. decembra
a bude otvorená:
pondelok - piatok 9. - 16. hod.
nedeľa 13. - 17. hod.
a v čase filmových predstavení.
Usporiadatelia pozývajú nielen fotografov,
ale i ostatnú verejnosť na Sviatok fotografie
v našom meste.
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V rámci Mesiaca fotografie pripravujú
ďalšie podujatia, napríklad reprízu jubilejnej výstavy fotoklubu Retina v Modre,
výstavu fotografií členov fotoklubu Méta
Trenčín v Dome kultúry v Holíči, účasť
fotografov a prevzatie ocenení na celoštátnej súťažnej výstave a odbornom seminári AMFO a DIAFOTO v Banskej Bystrici,
návštevu významných fotovýstav a podujatí v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave.
-vp-

Po stopách
Hviezdoslava
V dňoch 29. septembra až 3. októbra
sa pod záštitou ministra kultúry SR
Rudolfa Chmela uskutočnila v Dolnom
Kubíne celoštátna súťažná prehliadka
v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie. Tohtoročný Hviezdoslavov
Kubín bol výnimočný - slávil svoje 50.
narodeniny.
Aktívne sa zapojiť do jubilejného ročníka vrcholnej prehliadky sa podarilo aj
víťazkám krajskej súťaže Hollého pamätník, študentkám Gymnázia zo Senice
a žiačkam ZUŠ v Senici Dominike
Hoferkovej a Ľubici Michalicovej.
Dominika sa dolnokubínskemu publiku
predstavila nesúťažne v detskom programe s básňou M. Rúfusa Plavčík a Vratko,
čo osúšajú slzy sveta, Ľubica súťažila
v kategórii stredoškolákov s prózou I.
Ziedonisa Epifánie.
Počas piatich dní sa na Orave nielen
súťažilo, ale aj spomínalo. V nabitom programe sa okrem najlepších recitátorov
Slovenska všetkých vekových kategórií
a divadiel poézie predstavili v štyroch
programových blokoch laureáti minulých
ročníkov, ktorí začínali svoju umeleckú
a profesijnú kariéru ako deti a študenti
práve na Hviezdoslavových Kubínoch.
Súčasťou programu bola tiež „oravská
recitátorská expedícia" - návšteva
Vyšného Kubína, Námestova, Slanej
vody, hájovne pod Babou horou, miest
spojených zo životom a pôsobením P. O.
Hviezdoslava.
Pre takmer stovku mladých i starších
recitátorov, rovnaký počet členov divadiel a všetkých zúčastnených bolo
veľkým zážitkom spoločne prežiť jubilejný 50. Hviezdoslavov Kubín, zaspomínať
si na predchádzajúce ročníky, vzájomne
sa obohatiť a načerpať nové inšpirácie.
J. Slezáková, ZOS Senica

Okienko JDS
Október – Mesiac úcty k starším sa
končí, ale neuzatvárajme sa sami do
seba. Náš obraz spoločnosti nech závisí od toho, ako sa budeme prezentovať,
nie od toho, čo sme v živote vykonali.
Pravidelné posedenie pri hudbe v hoteli Branč bude 18. novembra o 15. hod.
M. Slivková

Výtvarné spektrum
2004
Národné
osvetové
stredisko
v Bratislave bolo hlavným usporiadateľom
41. ročníka celoštátnej súťažnej výstavy
Výtvarné spektrum 2004, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. až 31. októbra vo
výstavných priestoroch Vihorlatského
múzea a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom.
Celoštátnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa každoročne
zúčastňujú autori - výtvarníci zo
Senického a Skalického okresu. Tak to
bolo i v tomto roku, keď sa v konkurencii
veľkého množstva výtvarných prác z celého Slovenska prezentovali svojimi prácami
Vladimír Dvořák, Tomáš Bilka, Martin
Otépka - všetci traja zo Senice, Alexandra
Lacinová zo Smrdák a Jozef Pavlík
z Osuského.
Významné ocenenie v kategórii autorov nad 25 rokov získal Vladimír Dvořák
zo Senice za výtvarné práce Retro I., II.
(kresba ceruzou), ktorý úspešne reprezentoval nielen naše mesto, okres, ale spolu
s Annou Kuky z Dunajskej Stredy a Janou
Spálovou z Hlohovca i celý Trnavský kraj.
Výtvarné práce nášho regiónu boli ocenené v regionálnej súťaži Výtvarná Senica,
v krajskej súťaži Výtvarné spektrum
v Dunajskej Strede a postúpili na odporúčanie krajskej odbornej poroty do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum
2004 prostredníctvom Záhorského osvetového strediska v Senici.
Vystavujúci autori nesklamali naše očakávania a právom získané ocenenia
v predchádzajúcich súťažiach potvrdili
vysokú umeleckú úroveň ich výtvarných
prác a úspešnú prezentáciu na celoštátnej
výstave Výtvarné spektrum 2004.
Viera Poláková

Otvorená škola
V rámci projektu Otvorená škola pripravila predmetová komisia učiteľov telesnej
výchovy pri IV. ZŠ na Mudrochovej ulici
v Senici v septembri a októbri pod názvom
Pohyb – zdravie – krása športové podujatia
pre žiakov i verejnosť. V mimovyučovacom čase sa uskutočnili školské kolá vo
florbale, futbale, vybíjanej, stolnom tenise,
basketbale, streľbe zo vzduchovky
a v sálovom futbale. Do podujatí sa zapojilo vyše 120 žiakov, ktorí reprezentovali
svoje triedy, resp. ročník. Niektoré výsledky:
Florbalová liga
ml. žiaci 1. m. 6.A, 2.m. 5.a, 3. m. 6B
st. žiaci 1.m. 7.A, 2.m. 8 C, 3.m. 7C
Vybíjaná dievčatá
1.m. 6 C, 2.m. 5 A, 3.m. 5 B
Podujatia finančne podporila Slovenská
asociácia športu na školách, čo umožnilo
škole kúpiť dva stolnotenisové stoly, florbalovú súpravu a bolo prisľúbené dodať
škole i ďalšie športové potreby, napr. značkovacie tričká, stopky, lopty.
Mgr. B. Grimm
riaditeľ IV. ZŠ
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Sokrates...? Múdry pán filozof z antickej doby... a Sokrates, názov medzinárodného projektu. Akého? Vysvetlenie každému dá naša Dvojka. Projekt je zameraný
na spoluprácu medzi školami v rôznych
štátoch; ide o výmenu poznatkov a skúseností z pedagogickej oblasti, kladie dôraz
na súčinnosť rodiny a školy, potvrdzuje
dôležitosť vzťahu žiak – učiteľ, dáva priestor na porovnávanie odpovedí v jednotlivých školách zapojených do projektu. Vďaka takejto spolupráci sa ukážu nielen
klady, ale hľadajú sa cesty na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a tým sa posúva latka jeho kvality vyššie.
II. ZŠ na Komenského ulici sa do projektu Sokrates zapojila
už v minulom školskom roku (projekt je rozpracovaný na tri
roky). Uplynulý čas potvrdzuje, že Dvojka odštartovala úspešne.
Spolupráca našej školy so školou v poľskom Pultusku a v škótskom Invernesse sa stala realitou. Poľské deti s učiteľmi nás navštívili v máji, v septembri našich (riaditeľa PaedDr. K. Siwieca
a zástupcov mesta Senica) prijali v Pultusku a v októbri (od 20.
do 24. 10.) zasadli koordinátori projektu zo Škótska, Poľska
a našej Dvojky za jeden stôl. Našla sa spoločná reč, veď pre
všetkých zainteresovaných existuje prvoradý cieľ: škola spĺňajúca náročné požiadavky doby, škola s dobrými pedagógmi,
múdrymi žiakmi a zanietenými rodičmi.
Kým dospelí pracovali na projekte, žiaci sedeli v triedach so
svojimi novými kamarátmi. Detská časť delegácie bola ubytovaná v rodinách našich žiakov, dospelí v internáte OA. Aj keď deti
na hodinách hovorenému slovu nerozumeli, cítili sa medzi
rovesníkmi dobre. Veselé „nedorozumenia" ukázali žiakom, aké
je dôležité vedieť cudzí jazyk.
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Prvá prezentácia v Rakúsku
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Sokrates omladol na Dvojke

Pracovný pobyt našich zahraničných hostí bol nabitý programom. Okrem spomínanej práce nad projektom boli prijatí primátorom mesta Ľ. Parízkom v obradnej sieni MsÚ (na foto),
pedagógovia absolvovali „náčuvy" na troch vyučovacích hodinách. Naši učitelia i žiaci potvrdili dobrú úroveň školy a milo prekvapilo veľmi pozitívne hodnotenie jednotlivých vyučovacích
hodín zahraničnými kolegami.
Aj popoludnia mali svoje zaujímavosti: kultúrny program,
beseda s typickou detskou zvedavosťou a spontánnosťou, či
piatková diskotéka, ktorá úplne prelomila jazykové bariéry.
Sobota bola pre našich hostí oddychovým dňom, deťom urobili program hostiteľské rodiny, pre dospelých bola pripravená
poznávacia prechádzka po Senici (napr. židovský cintorín, galéria, park, Dom kultúry, farský katolícky kostol...)
Nedeľné ráno znamenalo rozlúčku - ale nie navždy. Práve
ona je predzvesťou ďalších stretnutí, ďalšej spolupráce. Všetci
veríme, že úspešnej a hlavne prospešnej pre všetkých zainteresovaných.
Pán Sokrates by bol určite spokojný...
M. V.

Žiaci Musik Hauptschule Dürnkrut na vernisáži výstavy výtvarných
prác.
PLENÉR - tvorivá dielňa 2004. Pod týmto názvom v dňoch
od 13. do 16. mája t.r. uskutočnila Základná umelecká škola
v Senici tvorivé stretnutie mladých výtvarníkov vo veku od 12 do
18 rokov z troch susediacich štátov. Tvorivej dielne sa zúčastnili
žiaci z Musik Hauptschule Dürnkrut (Rakúsko), študenti
Gymnázia Velké Pavlovice (ČR) a žiaci Základnej umeleckej
školy v Senici.
Spolu 30 výtvarníkov, ktorých rozdeľuje, ale i spája hraničná
rieka Morava sa počas štyroch dní navzájom poznávali a predovšetkým zobrazovali krásnu prírodu a krajinu v okolí Piesočnej
pri Moravskom Svätom Jáne. Za toto krátke obdobie vytvorili
mladí výtvarníci veľa obrázkov s námetom rieky Morava, architektúru a prírodu v obciach Sekule, Moravský Svätý Ján, ale i krajinu pri obci Hohenau.
Boli sme veľmi potešení, že na stretnutí vládla výborná tvorivá
atmosféra, kde sa mladí výtvarníci navzájom inšpirovali a motivovali a častokrát dokončovali svoje práce i do neskorých nočných
hodín. Prekážkou nebola ani jazyková bariéra, ktorú s úspechom
pomáhala odbúravať Mgr. Mirka Czoborová, tlmočníčka i vyučujúca slovenský jazyk v rakúskej skupine.
Prezentácia projektu, ktorý bol finančne podporený Európskou
komisiou z programu Phare sa po prvýkrát uskutočnila na slávnostnom otvorení výstavy v Rakúsku, v Musik Hauptschule
Dürnkrut 1. októbra za účasti všetkých mladých výtvarníkov, ich
rodičov a hostí. Na vernisáži odzneli slová uznania k realizovanému projektu od našich partnerov z Rakúska i Českej republiky.
Vysokú úroveň vystavených prác a spôsob komunikácie mladých
ľudí formou spoločnej tvorby vo svojom vystúpení vyjadrila i
Zemská školská inšpektorka Ingeborg Machacek.
Výstava sa 12. novembra presťahuje do Senice, kde bude o 16.
hodine v ZUŠ Senica jej vernisáž. Nakoniec 3. decembra bude
projekt ukončený otvorením výstavy v Českej republike v meste
Velké Pavlovice, ktoré sú družobným mestom Senice.
Štefan Orth
Foto Štefan Orth ml.

Stretnutie s Feldekovcami
V spoločenskej sále Domu kultúry bude 10. novembra o 17.
hod. stretnutie so spisovateľmi Ľubomírom Feldekom, jeho
manželkou Oľgou a dcérou Olinkou Orfeou Feldekovou, ktorá
bude prezentovať ukážky z tvorby svojich rodičov. Podujatie pripravujú Záhorská knižnica Senica spolu s Mestom Senica
a vydavateľstvom I. Panenku Ex Tempore. Na verejnosti sa budú
prezentovať nové knihy Ľ. Feldek: Modrozelená kniha rozprávok a Oľga Feldeková: Poviedky a kniha básní Na druhej strane
viečok začínajúceho básnika Erika Ondrejičku. V sprievodnom
hudobnom programe vystúpi huslista Alexander Jablokov.
Prezentácia kníh bude spojená s autogramiádou.
ks
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Postavičky z tekvíc
Typicky jesennú atmosféru navodia
listy stromov odeté do najteplejších
tónov farieb, silný vietor, lietajúce šarkany a neodmysliteľnou súčasťou tohto
jesenného obdobia sú tekvice.

Verejná zbierka
V dňoch 25.11. – 28.11., 2.12 – 5.12.
a 9.12. – 12.12. sa v supermarkete
Tesco v Senici uskutoční verejná
zbierka pre občianske združenie
PROMETHEA. Túto verejnú zbierku
organizuje
občianske
združenie
Promethea Rohov v spolupráci so
Slovenskou humanitnou radou, Ružová
dolina 27, 821 09 Bratislava 2. telefón
02/5341 3970, 5341 4755, 5341 3655.
E-mail: shr@changet.sk, www.shr.sk.
Slovenská humanitná rada je združenie humanitných a charitatívnych organizácií, ktorá vykonáva rôzne služby tak
pre členské organizácie, ako aj pre jednotlivých zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných.
V uvedenom čase sa v supermarkete
Tesco stretnete s dobrovoľníkmi, ktorí
vás oslovia a ponúknu vám možnosť
prispieť na občianske združenie
Promethea. Finančný výťažok bude
použitý na zabezpečenie aktivít klientkám Domova sociálnych služieb
v Rohove.
Mgr. Zuzana Krčmáriková

To musíte vidieť
Deti zo školského klubu pri II. ZŠ pripravili v rámci záujmových aktivít výstavku s jesennou tematikou. Samozrejme, že
dominantou boli vyzdobené a vyrezávané tekvice, ktoré vytvorili deti z aranžérskeho krúžku. Nápadito vyzdobené
postavičky z tekvíc svedčili o veľkej fantázii a tvorivosti detí.
Výstava bola naaranžovaná vo vstupných priestoroch školy. Pohľad na ňu
potešil nielen deti, ktoré sa priamo podieľali na práci, ale i okoloidúcich.
Postavičky z tekvíc boli aj v Rovensku,
kde pútali pozornosť na medzinárodnej
výstave ovocia a zeleniny.
P. Šaraboková
II. ZŠ

Rieka ako
živý organizmus
Občianske združenie Tatry v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom Senica a občianskym združením Mladí zelení Slovenska organizujú seminár Rieka ako živý organizmus. Seminár bude 30. novembra
o 11.30 hod. v zasadačke MsÚ na prízemí. Je určený pre pedagógov
základných a stredných škôl, vedúcich záujmových krúžkov a dobrovoľníckych skupín, aktívnych žiakov
základných a stredných škôl a verejnosť. Seminár je zameraný na zníženie obsahu živín a toxických látok
v povodí Dunaja.
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Iba šesť mesiacov uplynulo odvtedy,
čo som sa vám prihovárala po prvý raz.
Vtedy som opísala svoje prvé kroky
v práci s klientmi s mentálnym postihnutím. Informovala som o usporiadaní
prvej prezentačnej výstavy výtvarných
prác klientov domovov sociálnych služieb Senického a Skalického okresu.
Výstava sa stretla s pozitívnom ohlasom tých, ktorí si nenechali túto výstavu
ujsť a mali tak možnosť vidieť na vlastné
oči to, čo ľudia s handicapom dokážu. My
sme sa však rozhodli, že verejnosti ukážeme aj niečo viac.
Už viete, že klienti domovov sociálnych služieb vedia kresliť a vyrábať úžitkové predmety. Ale zvládajú aj iné oblasti
umeleckej tvorivosti. Zaujímajú sa
o hudbu, divadlo, prednes i pohyb.
Najradšej majú spev a tanec. Tieto aktivity
ich veľmi bavia a tešia. Svoj talent a nadšenie si nechcú nechať len pre seba, ale
chcú sa so svojím vystúpením predstaviť aj
vám. Preto sa pracovníci domova sociálnych služieb pre deti a dospelých
v Rohove v spolupráci s občianskym združením Promethea rozhodli usporiadať
Benefičný koncert na podporu umeleckej
tvorivosti klientov domovov sociálnych
služieb Senického a Skalického okresu.
Klienti a obyvatelia týchto domovov sa
predstavia v troch disciplínach: tanečnej,
hudobnej a dramatickej. Koncert sa uskutoční 26. novembra v Dome kultúry
v Senici o 17. hod. V programe sa zúčastnia domovy sociálnych služieb z Rohova,
Senice, Skalice, Holíča, Moravského Sv.
Jána a Borského Svätého Jura. Okrem
klientov domovov sociálnych služieb sa
predstavia aj hostia, ktorí prijali naše
pozvanie a prídu podporiť našu myšlienku
rozvoja umeleckej tvorivosti. Akcia pre-

behne pod záštitou primátora mesta
Senica RNDr. Ľubomíra Parízka. Príďte sa
pozrieť na ojedinelú akciu a povzbudiť
snahu a dlhodobú prácu našich klientov.
My sa na všetkých divákov už veľmi tešíme a dúfame, že sa napriek začínajúcemu
predvianočnému zhonu na nás nezabudnete prísť pozrieť.
Mgr. Zuzana Krčmáriková

Výročie školy
Gymnázium v Myjave vzniklo pred
60. rokmi a 22. novembra o 17. hod. si
v myjavskom Dome kultúry pripomenú
túto udalosť slávnostnou akadémiou.
Tento deň od 8. do 15. hod. bude príležitosťou na návštevu školy a v rámci
Dňa otvorených dverí záujemcovia
o štúdium na gymnáziu môžu získať
cenné informácie priamo od zodpovedných pracovníkov.
dm

Hviezdička zažiarila
V dňoch 13. - 15. októbra pripravilo
Metodické centrum v Bratislave celoslovenské podujatie pod názvom Fórum
pedagogiky. V priestoroch kultúrneho
stánku PKO v Bratislave sa uskutočnili tzv.
tvorivé pedagogické dielne, v ktorých
predstavili učitelia, základné i stredné
školy svoje nové učebné pomôcky, učebnice a metodické materiály, námety na
tvorivé vyučovacie hodiny, vlastné výrobky i spropagovali život svojich škôl.
Sprievodnými podujatiami boli aj kultúrne
vystúpenia umeleckých súborov z jednotlivých krajov. Dôveru reprezentovať
Trnavský kraj dostal i detský zmiešaný spevácky zbor Hviezdička zo IV. ZŠ Senica,
ktorý pod vedením dirigenta Mgr.
Branislava Grimma zožal u publika veľký
úspech. Zbor ihneď po vystúpení dostal
ponuky na koncertovanie po školách stredoslovenského kraja a mnohé školy požiadali o zaslanie piesní Hviezdičky na CD
nosičoch. Výkon zboru prekvapil i samotného zbormajstra, pretože v súčasnosti
prechádza Hviezdička generačnou výmenou spevákov.
V mesiaci november čaká mladých spevákov nahrávanie už v poradí šiesteho CD
albumu, ktorý bude predstavený verejnosti na Vianočnej akadémii školy 13. decembra. V novom roku zbor absolvuje už tradičné umelecké zájazdy do Hodonína,
Hohenau, Vrbna pod Pradědom, ale
najmä zájazd do Talianska.
Mgr. Jaroslava Grimmová

V čajovni dlhšie
Na základe záujmu užívateľov oznamujeme, že sme predĺžili otváraciu
dobu internetovej čajovne v I. ZŠ
nasledovne: Pondelok - Piatok: 16. 19. h
PaedDr. S. Melišová

Boli sme v Super kvíze

Ako žiaci rozdelili poukazy

Skoré jesenné ráno. Počuť len kroky
náhliacich sa ľudí do práce. Z diaľky sa
ozýva smiech a džavot chlapcov i dievčat. Áno, čakajú pred svojou školou IV.
ZŠ na autobus, aby si išli overiť svoje
vedomosti do televíznej relácie Super
kvíz junior.
Slnko prebúdza naše mesto k životu
a cestou sprevádza naše deti s myšlienkou úspešného dňa. S veľkými očakávaniami sme prišli do Slovenskej televízie
v Bratislave. Televízny štáb nás prijal veľmi
milo. Stretli sme súťažiacich z rôznych
kútov Slovenska. Našu školu reprezentovala Ivana Bachurová, žiačka 7.B triedy (na
fotografii). Domácu atmosféru jej prišli
vytvoriť najmä spolužiaci, ale i ďalšie deti
z našej školy, ktoré si súčasne overili, aké
majú vedomosti, i keď nesúťažili.
Zákulisie nakrúcania bolo veľmi zaujímavé, plné napätia. Moderátor Peter
Kočiš bol neuveriteľne spontánny a celá
relácia prebiehala vo výbornej kamarátskej atmosfére.

V tomto školskom roku prvýkrát prevzali žiaci základných a stredných škôl v našom
meste od riaditeľov škôl vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie.
Každý žiak mohol vzdelávací poukaz v stanovenom termíne odovzdať niektorej škole,
školskému klubu detí alebo centru voľného času, ktorí budú v tomto školskom roku
záujmové vzdelávanie poskytovať.
Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít,
ktoré budú žiakom poskytovať.
Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych inštitúciách tak ako
doteraz, poukaz však mohol poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu
podľa vlastného výberu.
Hodnota vzdelávacieho poukazu na prvé štyri mesiace školského roku 2004/2005 je
300 Sk.
Prehľad o pohybe vzdelávacích poukazov na základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica vyzerá nasledovne:
Škola

ZŠ Ul. V. P. Tótha
ZŠ Ul. Komenského
ZŠ Ul. Sadová
ZŠ Ul. Mudrochova
CVČ Stonožka

Vydaných

594
446
895
612
-

Prijatých
Počet

%

z inej ZŠ

zo SŠ

600
411
837
540
84

101,01
92,15
93,52
88,24
-

17
1
2
1
48

13
3
2
23
28

z inej obce
3
1
8

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole,
záujmovými aktivitami v školskom klube detí a v Centre voľného času Stonožka, bude
pre žiakov základných a stredných škôl, pre vaše dcéry a synov aj v tomto začínajúcom
sa školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.
Mgr. Ivan Lajda, Spoločný školský úrad Senica

Cesta k emocionálnej zrelosti
Výchovno-preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti, ktorého 6. ročník sa na
školách začal 1. septembra, je podporovaný Ministerstvom školstva SR a spoločnosťou
Philip Morris Slovakia. Program je určený pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a využíva
sa hlavne na hodinách etickej výchovy. Autorom programu je PhDr. Štefan Matula, vedúci
Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri Výskumnom ústave detskej psychológie
a patopsychológie. „Program je zostavený tak, aby prispieval nielen k postupnému sebauvedomovaniu detí, ale i k tomu, aby deti postupne prežívali najpodstatnejšie stránky emocionálnej zrelosti," hovorí Š. Matula. Pozostáva z 10 tém, z ktorých každá je zameraná špecificky na jednu zo zložiek emocionality. Napríklad Odkiaľ idem a kam smerujem, Závislosť
od rodičov versus osamostatňovanie. Realizátormi programu na miestnej úrovni sú učitelia.
V rámci okresu Senica do programu zapojilo: 9 škôl, 62 tried, 892 žiakov a 16 učiteľov.
ts

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

A čo sme získali? Nielen zážitky a skúsenosti, ale prostredníctvom našej súťažiacej i peknú finančnú výhru pre školu,
ktorá bude použitá na zakúpenie ďalšieho počítača do učebne informatiky
a Ivanka pre seba vyhrala digitálny fotoaparát.
Ďakujeme vedeniu školy, ktoré nám
umožnilo zúčastniť sa nakrúcania, našej
Ivanke, ktorá dokázala, že učiť sa oplatí.
A preto, Seničania, pozrite si nás
v STV 1 v relácii Super kvíz junior
20. novembra o 18.25 hod. Prežite s nami eufóriu radosti a šťastia, ktorú sme
zažili vďaka Ivanke, ktorá výborne reprezentovala nielen našu školu, ale i mesto
Senica. Bola jednou z najlepších a to bolo
super!
Mgr. Dagmar Ferenčíková
učiteľka IV. ZŠ Senica

autor:
1. Steel. D.
2. Pratchett, T.
3. Kiyosaki, R.
4. Brownová, S.
5. Mandžuková, J.
6. Hertzberg, A.
7. Ozanec, N.
8. Palmerová, J.
9. Fernau, J.
10. Tanská, N.
11. Brezina, T.
12. kol.

názov:
Západ slnka v St. Tropez
Pátý elefant
Bohatý táta, chudý táta
Verný dvojník
Horoskopy z celého světa
Židia
Meditácia
Výcvik psa
Pozdrav od Caesara
S dievčiskom sa nehráme
Prázdniny v strašidelnom hoteli
Zlatá brána

vydavateľ:
Ikar
Talpress
Pragma
Ikar
Agentura VPK
Sofa
Ikar
Slovart
Epos
Buvik
Arkus
Buvik

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. Aroldová, M.: Ľahká ako vták (138 strán, pevná väzba, preklad z nem. J. Šimulčíková)
Román pre dievčatá o 15-ročnej Miriam, ktorá je posadnutá chudnutím. Cena 169 Sk.
2. Detské doplňovačky v ZOO
Štvrté tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek. V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-Kapa.
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Show time
Škoda, že tento 80-minútový projekt
v podaní tanečnej skupiny Sonny videlo
na výchovných a hlavnom koncerte (9.
októbra) „iba" 1600 divákov. Ostatní tým
prišli o mimoriadny tanečný zážitok, pretože 80 účinkujúcich od 7 do 19 rokov
predviedlo naozaj výborný výkon. Srdcia
im tĺkli v jednom rytme, bolo cítiť súzvuk
duší a dobré kamarátske vzťahy.

Scénika, balet, disko, rock & roll, írske
tance, latino kankán i country... to všetko
sa zmestilo do pestrej dramaturgickej
predstavy autorky Andy Jakubcovej zakladateľky skupiny a hlavnej trénerky
„soňákov (na foto). Podujatie umocnila
i slávnostná výzdoba Mgr. Silvie Krišákovej
a veľmi dobré spevácke a moderátorské
výkony Jána Hyžu, Zuzany Hrubej
a Lukáša Bečku. Ani hostia - mladí breakeri zo skupiny Crazy team z CVČ sa nedali
zahanbiť. Tento, v poradí 14. koncert
Sonny, bol zároveň príležitosťou na oslavu 15. výročia vzniku skupiny v MsKS a 10.
výročia vzniku Sonny juniorov v CVČ.
Preto v závere prišli na rad záplavy kvetín,
padajúce konfety i veľké torty so sviečkami (od riaditeľov MsKS a CVČ) a pre
Sonny dokonca novučičký veľký „občiansky preukaz". Deti a najmä vedúce jednot-

livých tanečných zložiek Sonny - Mgr.
Lenka Plešová, Mgr. Ivana Sadloňová,
Martina Jamrichová a samozrejme Andy
Jakubcová (na foto), môžu byť za túto
prácu na seba právom pyšné.
Dana Kopecká
vedúca odd. CVČ

Stonožkine podujatia
v novembri
Stonožka v novembri pripravuje celý
rad športových podujatí - okresné kolá
v šachu, streľbe zo vzduchovky, futsale
stredných škôl a volejbale a chystá už
Mikulášske divadelné predstavenie. Kedy
sa môžu deti tešiť na Mikuláša? V sobotu 4. decembra poobede v Dome kultúry. Predpredaj vstupeniek bude od 23.
novembra v CVČ. Pre školské kolektívy
a materské školy pripravujeme Mikulášske divadlo 3. a 6. decembra v doobedňajších hodinách. Prípadný záujem
môžete nahlásiť na tel. č. 651 3539.
- 13. a 27. novembra budeme držať palce
tanečným skupinám CVČ, ktoré sa zúčastnia v Gbeloch a Bratislave na regionálnych tanečných súťažiach.
- 22. 11. o 18. hod. v telocvični Špeciálnej
základnej školy internátnej - Basketbalový
turnaj so Stonožkou, družstvá alebo jednotlivci, prihláste sa v CVČ do 19. novembra (0904 452 700)
Centrum voľného času detí a mládeže
pozýva študentov, ale i ostatných na
Internetové popoludnia so Stonožkou.
Každý štvrtok a piatok od 15. do 18.30
hod. a v sobotu od 9. do 12. hod.
Príďte a pripojte sa, začiatočníkov naučíme. Mimoriadne nízke ceny! Okrem
internetu možnosť písania dokumentov,
tlače a napaľovania. Cenník služieb k dispozícii v CVČ.

Seminár
o environmentálnej
výchove
V CVČ Stonožka sa 14. októbra konal
seminár pre pedagógov zameraný na environmentálnu výchovu, ktorého organizátori boli Záhorské osvetové stredisko
a Centrum voľného času v Senici. V teoretickej časti ZOS Senica ponúklo pedagógom témy na spoluprácu, metodické
materiály a námety na činnosť.
Informovalo tiež o pripravovaných
podujatiach v oblasti environmentálnej
výchovy ako sú Odpadáčik, Ekofilm 2004,
Projekt minimalizácie odpadov, Deň
Zeme 2005 a ďalšie. Druhou časťou seminára bola tvorivá dielňa, kde si pod vedením Mgr. Silvie Krišákovej a Oľgy Štefkovej
mohli prezrieť a skúsiť urobiť rôzne umelecké dielka či praktické predmety z nepotrebných, odpadových a prírodných materiálov.
Oduševnenie, šikovnosť a nápady
oboch lektoriek potvrdili, že často na
pekné veci netreba nakupovať drahé
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materiály v obchodoch, ale stačí sa obzrieť okolo seba a zapojiť fantáziu.
Napokon ZOS prezentovalo aj ponuky
na environmentálnu výchovu občianskych
združení, Slovenskej agentúry životného
prostredia, MŽP a predviedli možnosť
využívania počítačovej techniky v tejto
oblasti.
Novinkou v Senici je i to, že Záhorské
osvetové stredisko, CVČ Stonožka
a SZOPK spoločne vytvorili Stredisko environmentálnej výchovy, ktoré začne pre
verejnosť fungovať už v tomto roku.
jp

Fantázia z odpadu
alebo urob svojho
Odpadáčika
Táto súťaž má v deťoch a mládeži
podnietiť tvorivé myslenie a priviesť
ich k zamysleniu sa, koľko predmetov, ktoré zahadzujeme do smetia, sa
dá ešte použiť.
Úlohou detí je vytvoriť z už použitých materiálov (odpadu Odpadáčika
- panáčika, zvieratko, rozprávkovú
bytosť, domčeky.... Môžu to byť rôzne
papierové, kartónové, plastové obaly,
škatule alebo sklenené či plastové
fľaše, plechovky a pod. Materiál by mal
byť zdravotne nezávadný, čistý a bezpečný (nie ostrý). Inak sa fantázia detí
neobmedzuje.
Predmet prihlásený do súťaže musí
mať označenie, obsahujúce meno
žiaka, triedu, školu, názov, rok.
Kategórie súťaže: základné školy I. stupeň, základné školy II. stupeň, špeciálne školy, materské školy
Forma: v kategórii I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a špeciálne školy súťažia jednotlivci, v kategórii materské školy súťažia
kolektívy
Vyhodnotenie súťaže: práce si bude
zhromažďovať škola. Na každej škole
odporúčame usporiadať školské kolo,
z ktorého postúpi na okresné kolo 10
prác z každej kategórie. Práce bude
v okresnom kole hodnotiť porota zložená zo zástupcov SZOPK, ZOS a OZ
Mladí zelení Slovenska.
Termíny: školské kolá uskutočniť do 8.
novembra 2004.
Najlepšie práce vybrané zo školských kôl prosíme doručiť do 10.
novembra od 8. do 15. hod do
Záhorského osvetového strediska, kde
sa bude konať súťaž a výstava.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže
a otvorenie výstavy bude dňa 12.
novembra o 13. hod.
Súčasťou výstavy bude i tradičná
prehliadka najúspešnejších filmov
z festivalu EKOFILM, ktorý sa uskutočňuje každoročne v Banskej Bystrici.
Odborným garantom súťaže a sprievodných podujatí sú Technické služby
s.r.o. Senica.
ZOS Senica

Posedenie dôchodcov

Na poštu bez bariér

Pribudlo 11 020 Sk

Mesto Senica v spolupráci s organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska
v Senici pripravilo 26. októbra posedenie
pre všetkých dôchodcov v Dome kultúry.
V spoločenskej sále plnej do posledného
miesta sa ich pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším zišlo vyše 400.
Starším spoluobčanom mesta sa prihovoril primátor Ľubomír Parízek. „Počet
v akom ste sa tu dnes zišli svedčí o tom, že
každý z vás tu má svoje miesto a že si
chcete užiť života. V spoločnosti sú problémy, ekonomické i sociálne, ale musíme sa
s nimi boriť všetci. Teší ma, že máte stále
záujem o veci verejné, čo sa prejavilo
napríklad aj účasťou na nedávnom workshope o zámeroch mesta. Budem rád, ak
doručíte na MsÚ aj prípadné podnety
alebo pripomienky." Primátor zaželal všetkým dobré zdravie a pohodu v rodinách.
Kultúrny program sa všetkým veľmi
páčil. Vystúpili v ňom folklórny súbor
Dvojkáčik a predstavili sa tiež deti z krúžkov CVČ: Sonny junior a Sonny bambuľky,
mažoretky Stonožky, Zuzana Hrubá
a Patrícia Barkóci. Do tanca i na počúvanie
hrala dôchodcom dychovka Seničanka.
Predsedníčka Jednoty dôchodcov
Slovenska v Senici Božena Hradská konštatovala, že organizácia má 710 členov. Členovia sa môžu schádzať v 2 kluboch
dôchodcov. Organizácia poriada každý
mesiac posedenie pri hudbe a členovia
majú 10 percentnú zľavu v oboch čistiarňach v meste.
bar

Budova pošty v Senici patrila k tým, ktoré
boli pre imobilných občanov ťažko dostupné. V októbri sa táto situácia zmenila
a ústredie Slovenskej pošty investíciou
vybudovalo nielen bezbariérový vstup, ale
upravilo aj existujúce schody.
Text a foto bar

Zbierka na sanitku – pojazdnú ambulanciu, ktorú vyhlásila Poliklinika Senica, n.o.
pokračuje do konca roka 2004. Od 17. septembra na špeciálny účet č. 7583317/5200
vedený v OTP Banka Slovensko pribudlo
11 020 Sk. Na verejnú zbierku je možné
prispieť poukázaním financií na účet alebo
kúpou pohľadníc a odznakov so zdravotníckou tematikou, ktoré boli vyrobené pri
tejto príležitosti. Občania a firmy, každý,
kto chce pomôcť, môže tak urobiť jedným
zo spôsobov na sekretariáte Polikliniky
Senica, n.o., v pokladni Mestského úradu
Senica alebo na obecných úradoch v spádovej oblasti Polikliniky Senica, n.o.
Od 17. septembra ďalšími darcami sú:
Rudolf Hurta Senica
1 000 Sk
Obec Rybky
5 000 Sk
Jednota dôchodcov
Slovenska Štefanov
1 000 Sk
Zbierka pacientov
u MUDr. J. Švárne
4 020 Sk
Stav účtu verejnej zbierky je 179 339 Sk
Všetkým darcom ďakujeme!

Akadémia
pre nevidiacich
V kalendári nájdeme veľa dní, ktoré nás
napĺňajú radosťou či smútkom. Sú to dni,
kedy sa človek zastaví a rozmýšľa nad svojím ďalším životom. Nevidiaci ľudia majú
v kalendári dva takéto dni navyše. Nie sú
to však dni, kedy majú dôvod na oslavu,
skôr na pripomenutie verejnosti, že medzi
nami žijú, majú svoje radosti a starosti
a potrebujú pomoc vidiacich. Sú to 15.
október Deň Bielej palice a 13. november
Deň nevidiacich. 18. októbra sa v mestách
Senica, Skalica, Holíč predávala biela
ceruzka, ktorých sa predalo asi 1 200.
Pri príležitosti týchto dní základná organizácia zrakovo postihnutých, ktorá zabezpečuje činnosť v Senickom a Skalickom
okrese, na zavŕšenie celoročných aktivít
poriada slávnostnú akadémiu. Tento rok sa
uskutoční 26. novembra v zasadačke
Jednoty SD v Senici. Všetci ľudia majú spoločné: nechcú ostať sami a stratiť kontakt
s priateľmi. Počas akadémie sa naši členovia takisto stretnú s priateľmi prípadne nadviažu nové kamarátstva, vymenia si skúsenosti, získajú mnoho užitočných rád do ďalšieho života. Vyvrcholením akadémie je
tombola. Touto cestou preto chceme požiadať o poskytnutie tovaru alebo výrobku
do tomboly, prípadne finančnú pomoc na
realizáciu akadémie.
Účet 0037238370/0900 je vedený v SLSP
Skalica.
Mária Kuklišová
predsedníčka ZO ZP

S Novomeským v Prahe
Ani dážď neprekážal
... to je ale počasie! Veru, 9. októbra
zrána obloha vytrvalo plakala a väčšina
ľudí konštatovala, že ráno o 7. hodine si
treba užiť pohodlie domova a von nech
vystrčí nos ten, kto to naozaj potrebuje.
Dážď a s ním i nepríjemný jesenný chlad
urobili svoje.
Ale - výnimky existujú! Členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Senici sa
nedali odradiť počasím a v spomínanú
sobotu absolvovali poznávací zájazd na
trase Senica, Zemianske Podhradie,
Beckov, Ducové, Piešťany. Už tradične sú
aktivity miestneho odboru MS Senica
vydarené, lebo či počasie žičí alebo nie,
všetko je v ľuďoch. Dôkazom toho bol
plný autobus výletníkov a zanietenosť
organizátorov (Ing. V. Kubíkovej, Mgr. V.
Sadloňovej).
Účastníci akcie spoznali históriu
Zemianskeho Podhradia, aj úsek života Ľ.
Štúra a Adelky Ostrolúckej, mohli obdivovať architektúru evanjelického kostola,
v pamätných izbách sa viac dozvedeli
o činnosti Ľ. Ríznera a botanika J. Ľ.
Holubyho. Beckov ponúkol históriu hradu
a múzeum, zároveň i spomienku na J. M.
Hurbana, ktorý sa tu narodil.
Postupne sa počasie umúdrilo a cesta
k pamiatkam z obdobia Veľkej Moravy na
vyvýšeninu Ducové bola príjemnou prechádzkou. V Piešťanoch si účastníci zájazdu urobili vlastný program (sklený most,
kúpeľný park, Balneologické múzeum,
pešia zóna...) Cesta domov viedla cez
Košariská (rodisko M. R. Štefánika)
a popod Bradlo (Mohyla).
V Senici sa účastníci zájazdu rozlúčili so
slovami poďakovania organizátorom
a obohatení o nové poznatky a zážitky.
Potvrdilo sa: čo na tom, že prší, hlavná vec,
že je dobrá pohoda. Tak ako na tomto
zájazde.
M. V.

Po Martine bola v Slovenskom inštitúte
v Prahe 20. októbra sprístupnená verejnosti výstava Laco Novomeský v osnove slovenského života. Ide o výstavný projekt
Slovenskej národnej knižnice – Slovenského národného literárneho múzea
v Martine k storočnici básnika, novinára,
publicistu, politika a organizátora slovenského kultúrneho života v autorskom spracovaní Jozera Beňovského.

V Slovenskom inštitúte v tento deň popri
historikoch, umenovedcoch, literárnych kritikoch program k 100. výročiu narodenia L.
Novomeského sledovala aj 44-členná delegácia zo Senice, ktorú tvorili členovia Klubu
Spoločnosti L. Novomeského, pracovníci
senických kultúrnych inštitúcií a profesori
senického gymnázia.
Uvedeniu čiastočne upravenej výstavy
predchádzal seminár o L. Novomeskom
nazvaný Otvorené okná poézie Laca
Novomeského, na ktorom vystúpili osobnosti slovenského literárneho života. Na
seminári bola prítomná aj Novomeského
dcéra Elena (na foto). Súčasťou podvečerného stretnutia so slovenskou literatúrou
v Prahe nazvaného Z nedele a iných dní
bolo umelecké pásmo Laco Novomeský
básnik tichej avantgardy. Účinkovali v ňom
M. Kráľovičová, R. Stanke, J. Štepánková,
J. Langmajer, R. Pomajbo a klavírny sprievod
T. Nemec.
text a foto bar
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Zimné vykurovacie obdobie:

Kontroly
v domácnostiach
Z dôvodu, že začalo zimné vykurovacie obdobie (ZVO) bude mesto Senica
prostredníctvom členov Mestského
hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru vykonávať preventívne kontroly v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi a vyhláškou č.
121/2002 Z. z..
Členovia preventívnych skupín pred
vstupom do objektu sa preukážu preukazom pracovníka prevencie a občianskym
preukazom. Sú povinní zachovať mlčanlivosť (70 citovaného zákona).
Informujú občanov – o zákonnom ustanovení na vykonanie kontroly (§ 15, 23, 24
citovaného zákona) - majiteľov, fyzické
osoby, že nesmú (§ 14 citovaného zákona)
fajčiť a používať otvorený oheň v nebezpečnom prostredí, vypaľovať suché porasty, zakladať oheň, kde sa môže rozšíriť,
poškodzovať a zneužívať prostriedky požiarnej ochrany, vyvolávať bezdôvodný
požiarny poplach.
Preventívne skupiny sa budú zameriavať:
Povalové priestory, strechy, komíny – komíny musia byť omietnuté, vyspárované, utesnené. Na jeden komínový prieduch nenapájať spotrebiče rôznych palív a z dvoch
podlaží. Dymovody od spotrebičov zaúsťovať do komína najkratšou cestou, dlhšie ako
2 m podoprieť, nesmú byť dlhšie ako 3 m.
Spájajú sa v smere prúdenia dymu, pri plyne
a pilinách opačne, proti prúdeniu.
Zaúsťovací otvor bez spotrebiča utesniť
nehorľavým uzáverom. Pod vyberacími
a vymetacími dvierkami musí byť nehorľavá
podlaha, alebo podložka – do vzdialenosti
60 cm od okrajov otvoru. Vymetacie, vyberacie dvierka musia byť dvojité, so zabezpečením proti náhodnému otvoreniu, z nehorľavého materiálu, 30 cm vzdialené od
horľavej konštrukcie. V ich blízkosti nepou-

žívať otvorený oheň, nemanipulovať s horľavými kvapalinami. Horľavé konštrukcie
musia byť vzdialené od komína min. 5 cm.
Vývod komínového telesa nad strechu –
minimálne 65 cm, pri plochých strechách
150 cm nad atikou. Horľavý materiál skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od komína,
horľaviny je zakázané v povalovom priestore skladovať. V povalovom priestore udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok.
Kontrolovať stav strešnej krytiny, svetlíkov,
komínov a pravidelne ich čistiť.
Pivnice – je zakázané skladovať tlakové
fľaše (na plyn), vykonávať práce s otvoreným ohňom. K uzáverom vody, plynu,
elektrickej energie udržiavať voľný prístup.
Pri naftovom kúrení skladovať naftu
v nerozbitnej, uzatvárateľnej, nehorľavej
nádobe, najviac 40 l – aj v menších nádobách, plnia sa len na 95 % objemu obsahu,
skladovať ich minimálne 3 m od akéhokoľvek vykurovacieho telesa. Prelievanie nafty
v pivnici je zakázané. Potrubie pre plyn sa
označuje žltou farbou. V pivnici udržiavať
funkčné osvetlenie, poriadok, dvere uzamykať, vetracie otvory chrániť sieťkou –
sklom.
Garáže – skladovať najviac 40 l pohonných hmôt pre 1 automobil – v určených
nádobách neinštalovať spotrebiče na
pevné palivo.
Informácie:
- Tepelné spotrebiče sa inštalujú na nehorľavej podložke sporáky – 60 cm pred prikladacím otvorom, 30 cm na bočných stranách, ostatné spotrebiče kachle – 30 cm
pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné strany, krby – 80 cm pred otvorenou
stranou, vzdialenosť horľavých materiálov
od vykurovacích telies radiátora – min. 10
cm.
- Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov
podľa druhu paliva: na plyn – 20 cm od
horľavých hmôt, na kvapalné palivo – 40
cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulačné
kachle v smere sálania 50 cm, okolo 5 cm.
Infražiariče – od stropu 40 cm, v smere
sálania 50 cm, ostatné 5 cm.

- Sklad. dreva – neskladať v blízkosti el.
zariadení, min. 2 m od kotla v malých
kotolniach.
- Skladovanie uhlia – hnedé – skladovať
max. do výšky 3 m, čierne 4 m, neskladovať vlhké (má sklon k samovznieteniu), 2
m od kotla v malých kotolniach, nebezpečie samovznietenia sa zisťuje meraním teploty vo vnútri skládky uhlia.
- Plyn – tlaková fľaša – umiestnená min. 1
m od spotrebiča, neskladovať v spálni,
v pivnici, na povale a v garáži. Tesnosť plynového zariadenia sa skúša mydlovou
vodou – nie plameňom, keď začne horieť
plyn v blízkosti fľaše – hasí sa mokrou handrou. V priestore skladovania plynových
fliaš, horľavých kvapalín a v plynových
kotolniach dodržiavať zákaz manipulovať
s otvoreným ohňom, fajčiť, vykonávať
požiarne – nebezpečné práce.
Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v obytných domoch – 1x za
5 rokov.
Ján Rusňák, technik PO MsÚ

Poliklinika
na kraji mesta
(dokončenie zo str. 1)
Celý proces bol odštartovaný privatizáciou v roku 2003, kedy celý majetok
Polikliniky aj s rozostavaným zariadením
získala samospráva. Týmto krokom sa rozhodla zachovať zdravotnícke služby
a postupne pridať nové. Na to bola vytvorená nezisková organizácia Poliklinika
Senica.

Stromčeky
skrášlia prostredie
V rámci projektu Tisíc stromčekov pre
Senicu, ktorých výsadba bola rozložená
na 3 roky, sa v októbri v meste vysadilo
286 stromov a kríkov. V porovnaní
s predchádzajúcimi dvoma rokmi sa
teraz vysádzali stromy vzrastlejšie, aby
odolali rôznym nástrahám. Pracovníci
Technických služieb vysádzali listnaté aj
ihličnaté stromy. Nová zeleň pribudla pri
novej budove Polikliniky v Sotine, na
Hollého ulici pri kostole, na Ul. J. Kráľa
za novou lekárňou, Na Hviezdoslavovej
ulici, v Čáčove na cintoríne, na
Robotníckej ulici pri Bytservise, na
Námestí oslobodenia pri pamätníku, na
Štefánikovej ulici pri MsÚ, pri Dome penzión pre dôchodcov a pri reštaurácii
Malina a na Námestí oslobodenia kríky
v mobilných nádobách.
Text a foto bar
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Primátor mesta a riaditeľka Polikliniky pri
slávnostnom ceremoniáli.
Proces dostavby po septembrovú kolaudáciu však nebol vôbec jednoduchý, veď
za viac ako jedno desaťročie výstavby sa
pomenili mnohé normy a predpisy. Napriek
problémom sa v prvých októbrových
dňoch do nových priestorov presťahovali
všetky zdravotnícke pracoviská z pôvodnej
budovy. Ambulancie sa im takpovediac šili
na mieru, pretože každý lekár vedel aký
priestor dostane a podľa jeho požiadaviek
sa upravoval. Do Sotiny sa nesťahovali iba
stomatológovia, ktorí zostali na pôvodnom
mieste. Poliklinika poskytuje zdravotnícke
služby približne 50 000 obyvateľom v 26
obciach a mestách Senického okresu. Starú
budovu Polikliniky mesto prenajme a získané peniaze použije na dotáciu zdravotníctva v Senici.
text a foto Viera Barošková

Rozhodovanie
o budúcom povolaní
Deviataci a ich rodičia hľadajú v tomto
období odpoveď na otázku kam po skončení základnej školy. Rozhodovanie o budúcom povolaní nie je jednoduché, treba
nielen zvážiť svoje možnosti a schopnosti,
ale aj mať dostatok informácií o profesiách, o sieti stredných škôl i o možnostiach uplatnenia získaného vzdelania po
skončení štúdia.
Základné informácie o štúdiu na stredných školách a o postupe pri podávaní prihlášok poskytne rodičom a žiakom
výchovný poradca v každej plnoorganizovanej základnej škole. Niektoré stredné
školy umožňujú záujemcom oboznámiť
sa s podmienkami štúdia formou dní otvorených dverí. Na doplnenie týchto zdrojov
informácií organizuje Pedagogicko-psychologická poradňa v Senici s výdatnou
podporou Mesta Senica už po niekoľko
rokov Prezentáciu stredných škôl.
Šiesty ročník tejto akcie sa uskutoční 4.
novembra v čase od 8. do 16.30 hod.
v Dome kultúry Senica. Žiaci, ich rodičia
a učitelia, ale aj všetci ostatní záujemcovia
budú mať možnosť dozvedieť sa o podmienkach prijímania a možnostiach štúdia
priamo od učiteľov a študentov viac ako
20 stredných škôl.
Tento rok boli prizvaní zástupcovia nasledujúcich škôl:
Stredné odborné učilište odevné Vrbové
Stredné odobrné učilište stavebné
Bratislava
Združená stredná škola poľnohospodárska Rakovice
Stredné odborné učilište elektrotechnické
Gbely
Združená stredná škola elektrotechnická
Stará Turá
Združená stredná priemyselná škola Nové
Mesto nad Váhom
Združená stredná škola Myjava
Združená stredná škola M. R. Štefánika
Brezová pod Bradlom
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
Stredná záhradnícka škola Piešťany
Stredná poľnohospodárska škola Holíč
Gymnázium Senica
Gymnázium Myjava
Obchodná akadémia Senica
Súkromná stredná odborná škola
Humanus Via Holíč
Stredné odborné učilište Senica
Stredná priemyselná škola Myjava
ŽSR-SOU železničné Bratislava
Stredná zdravotnícka škola Skalica
Združená stredná škola Skalica
Stredné odborné učilište poľnohospodárske Holíč
Stredná súkromná odborná škola podnikania Senica
Obchodná akadémia Trnava
Stredná zdravotnícka škola Trnava
Stredná priemyselná škola stavebná Trnava
Stredná priemyselná škola dopravná
Trnava
Okrem informačných a propagačných
materiálov bude možné v jednotlivých

stánkoch vidieť praktické ukážky činnosti
študentov, výstavky ich prác, prípadne
videoprojekcie zo života školy.
Priebeh akcie už tradične oživia svojím
vystúpením tanečné skupiny CVČ Senica.
PhDr. Gabriela Poláčková
pedagogicko-psychologická poradňa

Zatmenie Mesiaca
Ďalší zo zaujímavých úkazov na nočnej
oblohe sme si mohli vychutnať nadránom
28. októbra. Pozorovateľovi nočnej oblohy
Jaroslavovi Juríkovi sa naskytol aj takýto
obrázok.

Blíži sa
Deň študentstva
Takmer ste zabudli, kedy a prečo si
tento sviatok pripomíname? Skúste si nalistovať v encyklopédii meno Jan Opletal
alebo dátum 17. 11. 1938. Deň študentstva
je vždy príležitosťou zamyslieť sa nad
našou mládežou a tiež príležitosťou na
ocenenie tých najlepších. Veď ideme spoločne do Európy a my skôr narodení
s radosťou sledujeme, že mladí sú už
o krok vpredu - majú vedomosti, nemajú
problém s jazykmi, sú informovaní a väčšina z nich sa chce podieľať na budovaní
spoločnej Európy. Dajme im vedieť, že sú
dobrí, všimnime si ich aktivity, povedzme
im, že s nimi rátame do blízkej budúcnosti!
Primátor mesta ocení v predvečer Dňa
študentstva 17 najaktívnejších študentov
senických stredných škôl Plaketou mesta
a ďalších 17 získa za svoju študentskú aktivitu Ďakovný list. Príďte im do sobášnej
siene MsÚ 12. novembra o 10. hodine
zatlieskať. Po slávnostnom spoločenskom
stretnutí sa mládež stretne s primátorom
v neformálnej besede na aktuálne témy,
ktoré mladých zaujímajú alebo trápia.
Centrum voľného času vás v tento deň
pozýva i na ďalšie podujatie pre mladých
nazvané Čaj o piatej. Pôjde o stretnutie pri
peknej piesni a poézii s hosťami z Rady
mládeže Trnavského kraja a gitaristom
Jarom Závodským.
Dana Kopecká, CVČ

Za záhadami vesmíru
Ak vás zaujímajú tajomstvá a záhady
vesmíru Centrum voľného času detí a mládeže pozýva všetkých mladých záujemcov
do nového astronomického krúžku. V ňom
sa deti naučia spoznávať súhvezdia severnej oblohy, históriu astronómie a významných osobností, zúčastnia sa rôznych súťaží v rámci školy, pozrú si najnovšie počítačové animácie, nové snímky planét, hviezdokôp, hmlovín, komét, budú tiež pozorovať Slnko pomocou fólie AstroSolar, ale
i nočnú oblohu, spolu navštívia hvezdáreň
v Sobotišti, Hurbanove a Hlohovci, nebudú sa vôbec nudiť a spoznajú veľa zaujímavostí. Deťom na krúžku bude k dispozícii počítač a naučia sa ovládať programy
Guide 7, Orion, AstroTool, Mystar,
AstronomyLab a veľa ďalších. Stretnutia sú
každý piatok o 15.30 hod. Krúžok je vhodný pre žiakov 9 až 15 ročných.
Zapísať sa treba priamo v CVČ.
Informácie na tel. č. 0915 145 490 alebo
0902 496 917.
Dana Kopecká, CVČ

Rozhodli ste sa?
Chcete bývať vo vlastnom byte?
K splneniu tohoto rozhodnutia Vám pomôže
SLOPOL spoločnosť s r.o. Senica, ktorá
pokračuje vo výstavbe bytových jednotiek
s decentralizovaným vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej vody (kotol v byte).
Prvá časť, ktorá bola odovzdaná do užívania
v roku 1999 potvrdila správnosť výstavby
uvedeného typu bytových jednotiek.
Začiatok výstavby ďalších 12 bytových jednotiek v lokalite Senica – Sotina je
stanovený na rok 2005.
Záujemci sa môžu prihlásiť písomne na adrese:
SLOPOL spol. s r.o., Robotnícka 75, 905 01 Senica,
resp. e-mail: slopol@stonline.sk
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Ako sa vyhnúť nepríjemnosti
na ulici
Snažte sa chodiť na odľahlé miesta so sprievodcom. Ak je to
možné, dajte niekomu vedieť, kam idete.
Po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miestam: parkoviskám,
okoliu pohostinstiev a diskotékových klubov, železničným staniciam a autobusovým zastávkam, stavbám.
- Ak to zníži váš pocit nepokoja a ohrozenia, kúpte si ochranný sprej a noste ho
pripravený vo vrecku.
- Odporúča sa chodiť von so psom (aj
keď je to len malý psík), pes zvyčajne
odrádza väčšinu útočníkov.
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť od temných priechodov a vchodov do domov.
Rohy domov obchádzajte po vzdialenejšej strane chodníka.
- Ak máte pocit, že ste sledovaný cudzou
osobou, vyhľadajte osvetlené miesto
s rušnou premávkou a veľkým pohybom
ľudí.
- Ak je vo vašej bezprostrednej blízkosti
neznámy človek, radšej do domu
nevstupujte. Ak sa cítite ohrozený, požiadajte o pomoc iných ľudí.
- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu,
odpovedzte mu radšej z bezpečnej
vzdialenosti. Udržiavajte s osobou zrakový kontakt, neotáčajte sa mu chrbtom. Ak máte podozrenie, utečte opačným smerom ako prišlo auto.

- Na verejnosti neukazujte väčšie obnosy
peňazí alebo drahé predmety, používajte radšej šeky a kreditné karty. Peňaženku a osobné doklady noste skryté
a čo najbližšie k telu. Nenoste ich v zadnom vrecku nohavíc.
- Pred výberom peňazí z bankomatu sa
vždy najprv pozrite, či nie je v blízkosti
podozrivý človek a či vás nesleduje.
- Vyhýbajte sa tlačeniciam. Rukou si držte
kabelku alebo tašku. Zabránite tak ich
otvoreniu alebo vytrhnutiu. Majte ich
pod dohľadom, pretože niektorí páchatelia neváhajú rozrezať dno alebo
postrannú časť kabelky, aby sa mohli
rýchlo zmocniť jej obsahu.
- Myslite na to, že niektoré tlačenice sú
vyvolávané umelo (hlavne na autobusových zastávkach) na odpútanie vašej
pozornosti, aby ste si nevšimli odcudzenie vašich vecí.
- Na trhovisku buďte opatrní pri výbere
tovaru. Nikdy nestrácajte kontrolu nad
svojou taškou a vreckami.

Biela palica

ročia na podnet francúzsky Guilly
d’Herbemontovej, ktorej sa zdalo veľmi
dôležité, aby sa nevidiaci mohli samostatne pohybovať po uliciach. Zanechala po
sebe stále najspoľahlivejší orientačný prostriedok nevidiacich, ktorý doteraz neprekonala žiadna elektronická pomôcka.
OR PZ Senica

Polícia v spolupráci s členmi Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
15. októbra od 13. do 15. hod. realizovala preventívnu dopravnú akciu s cieľom priblížiť účastníkom cestnej premávky funkciu bielej palice v doprave.
Členovia Únie na priechode pre chodcov pri Mestskom úrade v Senici vstupovali do vozovky, pričom bielu palicu používali ako signál na zastavenie vozidiel.
Policajti Okresného dopravného inšpektorátu Senica sledovali, či vodiči tento signál rešpektujú a zastavia svoje vozidlá
pred priechodom pre chodcov. Signál
nerešpektovali len dvaja vodiči, ktorí boli
riešení pohovorom, ostatným vodičom
členovia Únie vysvetlili význam bielej
palice.
Všetci účastníci cestnej premávky by si
mali uvedomiť, že medzi základné povinnosti vodiča patrí v zmysle ustanovenia §
4 ods. 2, písm. e zák. č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení „dbať na zvýšenú
opatrnosť voči chodcom, najmä deťom,
zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu
palicu a starým osobám".
K zavedeniu bielej palice ako ochranného znaku nevidiacich v dopravnom
ruchu došlo v tridstiatych rokoch 20. sto-
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Mestská polícia
zasahovala
Vlčiak vo výmole. Na operačné oddelenie MsP bolo 8. októbra prijaté
telefonické oznámenie od občana
mesta, že v časti Kunov pri poľnohospodárskom družstve je vo výmole
uviazaný pes – vlčiak, pravdepodobne už viac dní. Bol hliadkou odchytený a umiestnený v odchytovej stanici
v areáli TS.
Pes zaútočil. 5. októbra o 14:30
hod. bol prijatý telefonát na MsP od
občana mesta, že na autobusovej stanici voľne behá pes. Pri príchode
hliadky pes zaútočil na okoloidúceho
pána. Ten mal drobné zranenia, s ktorými bol prevezený na ošetrenie. Útočiaci pes bol odchytený. Bol zistený
pravdepodobný majiteľ psa. Prípad
je v riešení MsP.

Opäť na futsal
V nedeľu 7. novembra sa v mestskej
športovej hale začína jubilejný 20. ročník
1. Senickej ligy vo futsale, ktorá má 20
tímov. Futsal (predtým sálový futbal) sa hrá
v Senici od roku 1986, kedy sa hral prvý
ročník. Od roku 1992 sa hrá aj 2. Senická
liga, v ktorej pravidelne štartuje 12 mužstiev a jej XIV. ročník začína v sobotu 6.
novembra.
Posledným majstrom Senickej ligy sa
stalo v marci tohto roku mužstvo Jednoty
Tanga’86 Senica, pred druhým Gafexom
a tretím Old Wolfom. V prvej lige v 20.
ročníku nebudú pôsobiť mužstvá CNN
Senica a Sport Boys Trnovec, ktoré vypadli do druhej ligy. Z nej postúpili do prvej
OIL JPM Holíč a TJ Dojč. Z druhej ligy
vypadlo mužstvo Win Line Senica.
Senická liga vo futsale má v našom
meste dlhodobú tradíciu, okrem asi 500
registrovaných hráčov chodí na zápasy aj
veľa fanúšikov. Hráči jednotlivých družstiev sa veľmi dobre poznajú, stretnutia
majú vysokú športovú úroveň. Všetkých
priaznivcov tohto športu srdečne pozývame na dramatické zápasy obidvoch líg.
Prinášame vám aj dvojice 1. kola 1.
Senickej ligy vo futsale.
7. 11. o 8.00 hod. PD Dojč-JAS Spartak
Senica, 8.50 hod. Beno Š. Humence-OIL
JPM Holíč, 9.40 hod. FC Korlat CerováOld Wolf Senica, 10.30 hod. Senstav T’93
Senica-Bučo Senica, 11.20 hod. Dandy
Rovensko-C.V.S.-JAKO B. Mikuláš, 12.10
hod. KAV Hurban Šaštín-Stráže-SF Gafex
Senica, 13.00 hod. NAD RESS SenicaMoby Dick Senica, 13.50 hod. Jednota
T_86 Senica-Slovmetal Senica, 14.40 hod.
Panthers Senica-ZIPP Skalica, 15.30 hod.
Kúty-Alchem Senica
Ivan Tobiáš

Súťaživosťou
k priateľstvu
Dňa 20. októbra sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka
IV. ZŠ Senica zúčastnili družobného stretnutia so ZŠ Hodonín na Očovskej ulici.
Súťažilo sa v plávaní, vo vedomostiach formou testu, výtvarnom prejave, v malom
futbale a vo vybíjanej. Aké boli výsledky?
Plávanie 25 m:
3. roč. Matúš Hladík 2. miesto,
Annamária Juráňová 3. miesto
4. roč. Tomáš Hollý 3. miesto,
Natália Madunická 3.miesto
5. roč. Natália Grimmová 1. miesto,
Michael Daniel 2. miesto
Plavecká štafeta:
1.miesto Hodonín, 2.miesto Senica
Súťaživé hry vo vode:
3. roč. - 1. miesto, 4. roč. – 1. miesto,
5. roč. - 2. miesto
Vo vedomostných testoch bola najlepšia
Rebeka Michalicová zo 4. A triedy, Nikola
Šišková a David Mucha z 5.A triedy.
Malý futbal Hodonín – Senica 1 : 0
Vybíjaná 5.ročník Hodonín - Senica 9 : 5
Celkovo sa stretnutie skončilo v pomere
3:1 pre ZŠ Hodonín, takže putovný pohár
zostal v Hodoníne.
Eleonóra Ličková IV. ZŠ

Senica - karate cup
2004
Úspešný klub Hanko kai Senica zorganizoval v sobotu 16. októbra medzinárodný turnaj Senica cup 2004. Na tatami
súťažilo vyše 150 pretekárov z 13 klubov
Slovenskej
a
Českej
republiky.
Medzinárodní rozhodcovia hodnotili
umenie bojovníkov v 19 kategóriách od
detí do 10 rokov až po skúsených majstrov karate a medailistov z európskych
a svetových šampionátov.
Skúsení domáci pretekári opäť dokázali svoje umenie, keď sa šesťkrát postavili
na stupeň najvyšší, aby prevzali zlatú
medailu a celkom získali až 16 cenných
kovov. Z víťazstva sa radovali: Daniel
Sebeš do 14 r., Peter Dermek do 17 r.
a nad 17. r., Monika Čulenová do 17 r.,
Mirka Vašeková nad 17 r. a Ľuba
Pomóthyová v kumite žien. Spoluorganizátori turnaja Stredoeurópska federácia
karate a Západná únia karate okrem
pohárov, cien pre víťazov a medailových
kolekcií pre prvých troch pretekárov
v každej kategórii, vyhlásili aj najlepších
pretekárov turnaja. Najlepšou pretekárkou kata sa stala 21-ročná Mirka Vašeková
(Hanko kai), ktorá tento rok zvíťazila už
na 20 turnaji! Famózna bilancia senickej
karatistky, úspešnej reprezentantky, ktorá
môže byť vzorom i pre mladé senické
nádeje – 7- 8-ročných chlapcov a dievčatá, ktoré si doma v Senici mohli prvý raz
vyskúšať atmosféru veľkej súťaže.
Každoročný jesenný nábor mládeže od 6
rokov, ktorý i teraz prebieha v IV. ZŠ
v Senici, prináša vždy zopár talentov,
z ktorých niektoré neskoršie zažiaria na
slovenskej i medzinárodnej scéne.
Tentoraz získal pohár pre najlepšieho
začiatočníka Kristián Mockovčiak (Seigo
Myjava) - strieborný medailista v kata
chlapcov do 10 rokov. Titul najlepší pretekár kumite získala vynikajúca zápasníčka
z Laugarícia Trenčín Alena Murková sedem násobná majsterka republiky.
Výsledky karatistov Hanko kai Senica:
kata (súborné cvičenie)
- chlapci do 10 rokov
1. Martin Rusnačko (Poprad), 2. Kristián
Mockovčiak, 3. David Lačok (oba Myjava)
- dievčatá do 10 rokov
1. Alica Bretschneiderová (Trenčín), 2.
Nikola Holovanišinová, 3. Alžbeta
Ovečková (obe Senica)
- žiačky 11-13 ročné
1. Barbora Hofmanová (Poprad), 2.
Monika Smolařová (Ústí n. L.), 3. Tamara
Závadská (Poprad)
- žiaci 11-13 roční
1. Patrik Osuský (Myjava), 2. Silvester
Valúch (Poprad), 3. Štefan Brlík (Senica)
- žiaci 11-13 roční – zelený pás a vyššie
1. Daniel Sebeš, 2. Michal Toure (oba
Senica), 3. Jaroslav Hodina (Ústí n. L.)
- dorastenci 14-16 roční
1. Peter Dermek, 2. Boris Thebery (oba
Senica), 3. Jiří Dvořák (Ústí n. L.)

- dorastenky 14-16 ročné
1. Monika Čulenová (Senica), 2. Lenka
Krojidlová (Ústí n. L.), 3. Gabriela Lišková
(Senica)
- ženy nad 17 rokov
1. Miroslava Vašeková, 2. Katarína
Ižáriková, 3. Monika Čulenová (všetky
Senica)
- muži nad 17 rokov
1. Peter Dermek (Senica, 2. Jiří Dvořák
(Ústí n. L.), 3. Boris Thebery (Senica)
kumite (športový zápas)
- žiaci 11-13 roční do 35 kg
1. Richard Bajcar (St. Turá), 2. Martin
Kubala (Trnava), 3. Jaroslav Hodina (Ústí
n. L.)
- žiačky 11-13 ročné do 35 kg
1. Tamara Závadská (Poprad), 2. Alica
Bretschneiderová (Trenčín), 3. Nina
Siváková (Myjava)
- žiaci nad 35 kg
1. Eduard Janoščik, 2. František Smik (oba
Poprad), 3. Jakub Kuchár (Zvolen)
- žiačky nad 35 kg
1. Magdaléna Scheryová (Soblahov), 2.
Dominika Jagáčová (Poprad), 3. Tatiana
Molecová (Myjava)
- dorastenky 14-16 ročné do 45 kg
1. Žaneta Noskeová (Ústí n. L.), 2. Monika
Čulenová (Senica)
- dorastenky nad 45 kg
1. Lenka Krojidlová, 2. Janka Přibylová
(obe Ústí n. L.), 3. Jana Janovíčková
(Myjava)
- dorastenci nad 45 kg
1. Marek Hudák (Trnava), 2. Peter Schéry
(Soblahov), 3. Jakub Kružec (Zvolen)
- ženy nad 17 rokov
1. Ľubica Pomóthyová (Senica), 2. Alena
Murková (Trenčín), 3. Júlia Pargáčová
(Poprad)
- muži nad 17 rokov do 65 kg
1. Stephan Vazovan, 2. Peter Kumičík
(oba Trenčín), 3. Ján Madeja (Poprad)
- muži nad 75 kg
1. Michal Hanulík (Trenčín), 2. Miroslav
Duda (Poprad), 3. Tomáš Hála (Ústí n. L.)
E. J.

Z Prahy striebro
Po štyroch zlatých medailách na
Veľkej cene Ústí nad Labem (18. septembra), sa predstavilo senické karate na najvýznamnejšom turnaji v karate v Českej
republike známej Bohemii. V hlavnom
meste Čiech sa stretli 2. októbra reprezentanti najrýchlejšieho športu z 12 krajín. Najstaršia súťaž karate v bývalom
Československu (spoločne s Veľkou
cenou Slovenska) je výkladnou skriňou
reprezentácie a štartujú na nej iba najlepší seniorskí karatisti. V kategóri kata
ženy potvrdila svoju vynikajúcu úroveň
čerstvá medailistka z akademických majstrovstiev sveta Miroslava Vašeková
(2.Dan) z Hanko kai Senica. Prešla úspešne vyraďovacími bojmi až do finále, keď
poslala domov i medailistku z ME Miu
Kilmalovú z Fínska. Vo finále nestačila na
silnejšiu a rýchlejšiu majsterku Európy
Novú z Plzne a skončila na druhom mieste. Po minuloročnom bronze je ale
striebro z Prahy úspechom.
Trikrát vystúpili karatisti Hanko kai
Senica na stupne víťazov aj na 19. ročníku medzinárodného turnaja O pohár
SNP 9. októbra v Banskej Bystrici.
V športovej hale Univerzity Mateja Bela
sa darilo dvojnásobnému víťazovi Grand
prix Ústí nad Labem Petrovi Dermekovi.
15-ročný držiteľ hnedého pásu zvíťazil
v kata kadetov, keď vo finále porazil
Molnára z Uraken Rimavská Sobota.
V kata ženy vo veľmi vyrovnanom finále
porazila Mirka Vašeková Katarínu
Longovú z Rapidu Bratislava a prevzala
na stupni víťazov zlatú medailu. Bronz
v tej istej kategórii si navyše vybojovala
jej oddielová kolegyňa, tiež medailistka
z Belehradu, Katarína Ižáriková (Hanko
kai Senica).
V najatraktívnejšej a najsledovanejšej
kategórii kumite muži si vybojoval titul
a prémiu 5 000 Sk najlepší slovenský
karatista, tretí z Majstrovstiev sveta
Klaudio Farmadín (Dukla B. Bystrica).
E. Jareč

NEZABUDNITE na plaveckú štafetu
Mesiace september, október a november sa nesú v znamení zvýšenej pohybovej
aktivity detí predškolského veku i žiakov základných a stredných škôl nielen v našom
meste, ale hýbe sa v tomto aktuálnom období celé Slovensko v rámci organizovania Dní
športu. Školy a školské zariadenia organizujú testovanie pohybových schopností detí
a žiakov, pripravujú Deň behu, Deň chôdze, Deň pohybu, Deň futbalu, Deň tanca, Deň
preťahovania lanom, Deň skákania cez švihadlo a iné pohybové aktivity.
Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ sú vyhlasovateľmi súťaží, ktoré v rámci školských dní
športu končia až na celoštátnom finále. Ide o bežeckú štafetu Memoriál Márie Zavarskej,
Abecedu futbalistu a súťaž v skákaní cez švihadlo pod názvom Rope skiping. Do celoštátneho finále v rámci školských dní športu v bežeckej štafete o Memoriál Márie
Zavarskej postúpilo družstvo chlapcov zo ZŠ na Mudrochovej ulici a v súťaži Rope skiping Gabriela Lišková zo ZŠ na Komenského ulici a Monika Tomeková zo ZŠ na
Mudrochovej ulici. Najúspešnejší jednotlivci súťažných disciplín školských dní športu sa
stretnú v decembri na Vianočných dňoch športu v telocvični ZŠ na Ul. Viliama Paulínyho
Tótha.
V rámci Dní športu 2004 ponúkame občanom mesta realizáciu v pohybovej aktivite, ktorou bude účasť v plaveckej štafete, ktorá sa uskutoční dňa 16. novembra v krytej
plavárni od 12. do 18. hodiny. Pozývame všetkých občanov mesta i okolia od predškolského veku až po dôchodcov na zaplávanie vybraného 25, 50 alebo 100 metrového úseku ľubovoľným plaveckým spôsobom na čas.
Mgr. Ivan Lajda
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Športový publicista a historik
Miroslav Hazucha jubilantom

Atletickou stopou
aj v Senici
Pozoruhodnú súvislosť so Senicou
má športový novinár, publicista a historik Mgr. Miroslav Hazucha, rodák
z Jablonice (29. 10. 1944) – šesťdesiatnik. V našom meste a absolvoval
Jedenásťročnú strednú školu na Dlhej
ulici v rokoch 1959 až 1962, predchodkyňu gymnázia.
Práve počas stredoškolského štúdia
v Senici začal rozvíjať impulzy zo základnej školy formované učiteľom Felixom
Rímešom, ktoré sa neskôr vykryštalizovali
v jeho najbytostnejšie záujmy: šport
a písanie o športe. Preto rád spomína nielen na triedneho profesora a slovenčinára
pána Rehuša a ruštinárku pani
Weigartovú, či na telocvikára pána

1970 ďalší atletický oddiel pri vtedajšej TJ
Sokol a tiež chodecké preteky Záhorácka
dvadsiatka. Z jeho neustálej spolupráce
vyrástlo toto podujatie na dobrú medzinárodnú úroveň, veď na doterajších 35
ročníkoch tu štartovalo 4 649 pretekárov
z 34 krajín. Jeho odchovanci získavali majstrovské medaily, prekonávali rekordy,
reprezentovali a napokon tí s najväčším
športovým srdcom prevzali po svojom
bývalom učiteľovi a trénerovi štafetu. Na
pôde Junior clubu robia atletiku a organizujú preteky, ktoré sú pýchou Záhoria.
Miroslav Hazucha pôsobí už 35 rokov
v Banskej Bystrici, kde bol športovým
redaktorom v denníku Smer, v týždenníku
Povex a napokon šéfredaktorom mesačníka Slovenská atletika. Okrem deväť tisíc
príspevkov v médiách tento plodný autor
vydal osem kníh ako autor alebo spoluautor. Niektoré sú výsledkom jeho práce
ako člena vedecko-výskumnej komisie
Slovenskej olympijskej akadémie. Ako
ostatná mu vyšla kniha na počesť 80.
výročia vzniku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach pod názvom
Najstarší v Európe.
Jubilant však nie je len popredný autor
v slovenskej športovej historiografii či propagátor atletiky (behu a chôdze), ale aj
stále aktívnym bežcom. S ubehnutými
kilometrami práve končí tretí okruh okolo
zemského rovníka. Miroslav Hazucha
svoju životnú 50-tku oslávil zabehnutím
50 kilometrov na pretekoch ultramaratóncov v deň svojich narodenín. Preto ho
mrzí, že mu nevyšla bežecká oslava 60tky v maratónkach či na Záhoráckom
maratóne alebo na MMM. Zranená achillova šľacha bola proti, avšak ako vraví, od
„old boys" sa namiesto fyzických výkonov
očakávajú výkony intelektuálne. K tomu
dodáva svojím typickým pripomenutím
výroku Ľudovíta Štúra: „Viac tvoriť ako
troviť."
J. Polešenský

Kam na turistiku
Pri odhalení makety obálky knihy Najstarší
v Európe počas jej inaugurácie v Košiciach
(zľava prezident Maratónskeho klubu
Košice a generálny konzul SR v Maďarsku
Štefan Daňo a autor Miroslav Hazucha).
Foto Anton Mačej

Hilkoviča, ale aj na dejepisárku pani
Prágerovú a na botanika pána Schmidta.
Do jeho reminiscencií patrí aj vtedajší riaditeľ pán Čopjan, ktorý so študentami
Chalupkom, Mrázom, Olšákom a Rýšom
viedol komorné kvinteto, čo možno považovať za základ jeho lásky k symfonickej
hudbe. S posledne menovaným spolužiakom, ďalej s Holovanišinom, Podolským,
Stanekom, Polákom, Škodom tvorili kostru atletického oddielu, ktorý založili
v roku 1961 a pod hlavičkou TJ Dimitrov
štartovali v krajskej súťaži. M. Hazucha
zanechal teda atletickú stopu aj v Senici.
Počas dvojročného pedagogického
obdobia po absolvovaní PdF UK v Trnave
v ZŠ v Borskom Mikuláši založil v roku
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Čoraz obľúbenejší turistický pochod
Chodníkom Viktora Beniaka bude
20. novembra. Jeho 6. ročník pripravuje Klub slovenských turistov Senica.
Štart: 7.30 – 10. hod Gastrocentrum
Ul. J. Kráľa
Cieľ: do 15. hod. hrad Branč
Trasa: Gastrocentrum - mestský park Sadová ulica - Ulica S. Jurkoviča - cesta
smer Kunov - na križovatke pred
záhradkárskou osadou doprava popri futbalovom ihrisku - za odbočkou k RD vľavo medzi rodinnými
domami - smer kóta Pod Bormi
poľnou cestou až k hrebeňu - pri
posede v pravo - úvozom k rieke
Myjava do osady Gažovci - osada
Hulkovci - Liškovci - v osade
Martišovci odbočiť v ľavo - zrúcanina
hradu Branč
Info:
tel.č.: 034/657 48 95, 0904 683 381

Volejbalistky druhé
V dňoch 22. až 24. októbra bola senická športová hala dejiskom kvalifikačného
turnaja európskeho pohára Top Teams
Cup. Okrem domácich dievčat štartovali
na tomto kvalitnom podujatí družstvá
Jenestra Odesa (Ukrajina), Hit Nova
Gorica (Slovinsko) a Imzit Sarajevo (Bosna
a Hercegovina).
Po prvom hracom dni sa ukázalo, že
najslabším účastníkom bude družstvo
Sarajeva. Za celý turnaj nedokázalo vyhrať
ani jeden set. Seničanky v prvom vystúpení porazili práve spomínané Sarajevo hladko 3:0 (25:13, 25:15, 25:14), v druhom
piatkovom zápase vyhrala Odesa nad
Novou Goricou 3:2. V sobotu si najprv
Odesa hladko poradila so Sarajevom 3:0.
Potom nasledovalo stretnutie Seničaniek
s kvalitným tímom Nova Gorica. Domáce
hráčky si mohli víťazstvom nad týmto súperom zabezpečiť účasť v európskej pohárovej súťaži aj naďalej. Prvý set našim dievčatám vôbec nevyšiel a prehrali ho.
Seničanky sa však nevzdávali a v dramatickom zápase dokázali vyhrať ďalšie tri sety,
a tak sa radovali z víťazstva 3:1 (16:25,
25:21, 27:25, 25:23). Po dvoch hracích
dňoch bolo jasné, že o prvenstvo na turnaji budú bojovať hráčky OMS SH Senica
s Jenestrou Odesa, keďže obidva svoje
zápasy vyhrali. Ukrajinský tím potvrdil
v nedeľňajšom dueli svoju vysokú kvalitu,
keď nastúpil s viacerými reprezentantkami
a Seničanky porazil po hladkom priebehu
3:0. Jenestra Odesa si tak zabezpečil víťazstvom v tejto kvalifikačnej skupine postup
do hlavnej súťaže Top Teams Cup-u. Naše
dievčatá skončili na druhom mieste a budú
pokračovať v ďalšej európskej súťaži v Pohári CEV. 12. až 14. novembra by mali
odohrať kvalifikačný turnaj v holandskom
meste Amstelveen, kde sa stretnú s klubmi
Martinus Amstelveen (Holandsko), ŽOK
Rijeka (Chorvátsko) a Playas Benidorm
Alicante (Španielsko).
V senickej športovej hale panovala
počas zápasov domácich dievčat výborná
atmosféra. Diváci mali možnosť sledovať
všetky tri zápasy aj na veľkoplošnej obrazovke, ktorá bola umiestnená pred športovou halou.
Seničanky hrali na turnaji v tejto zostave: Koleňáková, Hadžimosková, Solipiwko,
Michalcová, Studzienna, Smák (Krišková,
Brúsilová). Nemohla nastúpiť skúsená
Martina Schwobová pre problémy s hráčskou licenciou. Od ďalšieho kola v Slovenskej lige, ako aj v európskej pohárovej súťaži CEV by však už mala za Senicu hrať.
Ivan Tobiáš

Kedy na ľad
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú, že verejné korčuľovanie v novembri je možné v týchto termínoch:
1.11. (pondelok) 14.00-15.30
7.11. (nedeľa)
14.30-16.00
14.11. (nedeľa)
14.30-16.00
17.11. (streda)
15.00-16.30
21.11. (nedeľa)
14.00-15.30
28.11. (nedeľa)
14.30-16.00

Spoločenská kronika

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
 4.11. o 19. hod.

Uzavreté manželstvá

PODSKALÁK, ľudová opereta Pražskej komornej spevohry,
v hlavnej úlohe Josef Zíma

Ľubomír Fašanek a Emília Rybanská
Lukáš Sivák a Zuzana Kmecová
Patrick Ralph Sandmann a Hana Haslová
Ľubomír Štvrtecký a Katarína Hamerlíková
Peter Bederka a Cristina Cutleacová
Ing. Marián Turanský a Mgr. Viera Mihálová
Pavol Polák a Denisa Petrovičová
Viliam Mach a Mgr. Martina Ovečková
Milan Hrúz a PharmDr. Vladimíra Vizváryová
Richard Včelka a Petra Halabrínová
Peter Bánsky a Miroslava Mikulíčková
Peter Savara a Renáta Vaňková
Mário Dobrucký a Martina Zabadalová
Martin Burda a Gabriela Gašpárková
Pavol Alföldi a Andrea Dermeková
Michal Krištof a Bibiána Poslušná
Lukáš Ryšavý a Eva Blažeková
Mário Krátky a Petra Drinková

V decembri pripravujeme
 1.12. o 19. hod.

FRANTIŠEK NEDVĚD a skupina Druhé podání

 6.12. o 19. hod.

Radošinské naivné divadlo s hrou GENERÁL

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)

 Výstava linorytov a drevorytov Martina Snopeka

Potrvá do 30. 11.

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

Narodili sa
Sebastian Ozima
Klára Polakovičová
Ema Poláková
Ema Markovičová
Tomáš Barkoci
Massimo Griguol
Adam Bulka
Ondrej Hebnár
Patrik Babic
Alexandra Ištoková
Mário Daniel
Patrik Sedláček
Igor Zelenka
Simona Šarközyová
Dominika Denkóciová
Adriana Ondisová
Timea Patúcová
Klaudia Hechtová
Marcus Adamec
Tomáš Jurčák
Kristína Šefčíková

1.
1.
2.
4.
7.
7.
9.
10.
11.
11.
13.
15.
16.
19.
21.
24.
26.
27.
28.
28.
30.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Bude športový kalendár
Oblastné športové združenie Senica (OŠZ) začalo svoju činnosť 1. augusta. Jeho členmi sú všetky telovýchovné jednoty,
kluby a odbory v Senickom a Skalickom okrese. Ide o samostatný právny subjekt s regionálnou pôsobnosťou. Predsedom
OŠZ Senica je RNDr. Ľubomír Parízek.
Prvé rokovanie výkonného výboru OŠZ Senica 19. októbra
sa zaoberalo prípravou športového kalendára na budúci rok.
Objavia sa v ňom všetky najdôležitejšie akcie organizované
členmi združenia. Na zasadnutí zvolili dvoch podpredsedov
združenia a výkonného tajomníka, ktorým sa stal Mgr. Peter
Sadloň.
bar
Mesto Senica vyhlasuje

výberové konanie

Opustili nás
Jozef Gembec, Bottova 1167
vo veku 56 rokov
Vladimír Dvorský, Hurbanova 1379
vo veku 59 rokov
Zuzana Jakubcová, Kalinčiakova 301
vo veku 85 rokov
Anton Záškvara, J. Kráľa 739
vo veku 66 rokov
Jozef Cák, Kunov 119
vo veku 57 rokov
Mária Hargašová, Moyzesova 801
vo veku 88 rokov
Anna Valúšková, Štefánikova 1377
vo veku 86 rokov
Eduard Palkovský, Kalinčiakova 298
vo veku 76 rokov
Ján Rusňák, Kolónia 559
vo veku 84 rokov
Anna Bednárová, Štefánikova 1377
vo veku 87 rokov
Marcela Sameková, Hollého 741
vo veku 51 rokov
Jozef Kopecký, J. Mudrocha 656
vo veku 81 rokov
Anna Včelková, Moyzesova 839
vo veku 80 rokov
Pavol Harnoš, Štefánikova 1377
vo veku 87 rokov
Miroslav Valášek, Hurbanova 1378
vo veku 52 rokov
Eva Škodová, Štefánikova 1377
vo veku 70 rokov

 3. 11. Môžeme všetko s mierou?
 18. 11. Čo nám dáva slnko a správne dýchanie

1. 9. 2004
2. 9. 2004
3. 9. 2004
3. 9. 2004
8. 9. 2004
8. 9. 2004
10. 9. 2004
13. 9. 2004
13. 9. 2004
17. 9. 2004
21. 9. 2004
26. 9. 2004
26. 9. 2004
29. 9. 2004
29. 9. 2004
30. 9. 2004

na miesto vedúceho Spoločného obecného úradu
v Senici na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie a osobitná odborná spôsobilosť
na základe z.č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona v znení
neskorších zmien a doplnkov
Ďalšie požiadavky:
- odborná prax viac ako 5 rokov
- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti,
kreatívnosť
- bezúhonnosť
- znalosť práce s počítačom
Požadované doklady:
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti
- odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
- profesijný životopis
Záujemcovia môžu svoje prihlášky posielať na adresu:
Mestský úrad, Štefánikova 1408/56
905 01 S e n i c a
Termín podávania prihlášok do 12. novembra 2004
Bližšie informácie poskytuje RNDr. Ľubomír Parízek,
primátor mesta a JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ
v Senici.
Kontakt: tel. 034/ 651 2296, 651 5001,
e-mail: prednostka@msu.senica.sk, parízek@msu.senica.sk
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Info kútik

Naša Senica 10/2004

PROGRAM KINA MLADOSŤ SENICA

Naša Senica 10/2004

na NOVEMBER 2004
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.
✓ Utorok 2. a streda 3. november
ANAKONDA: LOV NA KRVAVÚ ORCHIDEU
Dej filmu nás zavedie na ostrov Borneo, kde sa v hlbinách džungle vyskytuje veľmi vzácna červená orchidea, ktorá je kľúčom k večnej mladosti. Keď sa do džungle vydá skupina nadšených vedcov,
aby rastlinu našla a zabezpečila si tak nielen významný profesný
úspech, ale aj veľké bohatstvo, všetci si čoskoro uvedomia, že ich
od vysnívanej trofeje delí omnoho viac, ako len nepriaznivé počasie a húština.
Vstupné: 70 Sk, MP, 96 min.
✓ Piatok 5. november
NON PLUS ULTRAS
Futbal je len zámienka... Film je humorným pohľadom na krátky
časový úsek v živote dospelých chlapov, z ktorých niektorí „ostarli" predčasne a niektorí naopak ešte „nedospeli".
Vstupné: 65 Sk, MP, 87 min.
✓ Sobota 6. november
50 x A STÁLE PO PRVÝ RAZ
Predstavte si, že svoje dievča musíte získavať každý deň znova
a znova... Ošetrovateľ arktických vodných zvierat má svoju budúcnosť dôkladne naplánovanú. Vo chvíľach, keď práve neopatruje morské zvieratá v havajskom Sea Life parku, láme srdcia turistiek a pokúša sa nadviazať krátkodobú romancu. Dlhodobý vzťah
neprichádza u neho do úvahy – zmaril by jeho dlhoročný sen
o výprave na Aljašku.
Vstupné: 50 Sk, MP, 99 min.
✓ Nedeľa 7. november
SIEDMA PEČAŤ
Leitmotívom filmu je situácia človeka stojaceho tvárou v tvár životu
a smrti. Rytier, vracajúci sa z križiackej výpravy do vlasti sužovanej
morom, stretá na svojej ceste záhadného muža (Smrť). Od tohto
momentu sa začína rozohrávať šachová partia o život rytiera.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 94 min.
✓ Utorok 9. a streda 10. november
PRÍBEH ŽRALOKA
Český dabing. Oscar, malá ukecaná rybka, má ambíciu pohybovať
sa v najvyšších spoločenských vrstvách. Lennymu, veľkému bielemu
žralokovi, spôsobila citlivá povaha životný problém, ktorý drží vo
veľkej tajnosti: je totiž vegetarián. Po tom, čo pravda vyjde najavo,
stane sa Oscar následkom veľkej lži pochybným hrdinom. Napriek
tomu sa práve vtedy Oscar a Lenny stanú dobrými priateľmi.
Vstupné: 75 Sk, MP, 86 min.
✓ Piatok 12. november
SPIDER – MAN 2
Od chvíle, ako sa Peter Parker rozhodol opustiť svoju dlhoročnú
lásku, aby sa mohol v kostýme Spider-Mana aj naďalej zodpovedne venovať svojmu povolaniu superhrdinu, uplynuli dva roky. Jeho
túžba po milovanej však postupom času len vzrastá a preto sa
teraz pohráva s myšlienkou, že by sa tajného života superhrdinu
na dôkaz svojej lásky zriekol.
Vstupné: 50 Sk, MP, 120 min.
✓ Sobota 13. a nedeľa 14. november
VYBÍJANÁ: CHOĎ DO TOHO NA PLNÉ GULE
Skutočný film o vybíjanej, ktorý nič nepredstiera a pravdivo ukazuje bolesť a poníženie, ktoré cítite, keď vás lopta udrie do tváre
pred toľkými divákmi. Pamätáte si svoje detské obavy, ktoré
možno vznikli na detských ihriskách – červená gumová lopta sa
rúti ponad vašu hlavu, alebo na sladkú chuť pomsty, keď loptou
trafíte najobávanejšieho chlapca z triedy? No tak sa opäť pripravte na uskakovanie, ohýbanie, skákanie...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 92 min.
✓ Utorok 16. a streda 17. november
COLLATERAL
V nesprávnom čase na nesprávnom mieste... Max si už celých 12
rokov zarába na živobytie ako taxikár. Tváre pasažierov pred ním
defilujú ako v zrkadle, prichádzajú a miznú...Až do dneška.

Vincent je nájomný vrah. Jeden z najlepších. Keď sa vedenie medzinárodného narkokartelu dozvie, že niektorí jeho príslušníci majú
byť obžalovaní hlavnou federálnou porotou, rozhodne sa pre operáciu, pri ktorej budú všetci korunní svedkovia zneškodnení.
Posledným termínom uskutočnenia akcie je práve táto noc...
Vstupné: 75 Sk, MP 15 r., 119 min.
✓ Piatok 19., sobota 20. a nedeľa 21. november
EVANJELIUM PODĽA JÁNA
Život Ježiša Krista, ako ho rozpráva vo svojom Evanjeliu apoštol
Ján. Film rozpráva Ježišov príbeh tak, ako je zaznamenaný v najobľúbenejšom zo štyroch evanjelií. Nezameriava sa na kruté scény
mučenia a ukrižovania, ale predovšetkým na Ježišove názory
a konanie, ktoré formujú náš svet a morálku dodnes. Utrpenie
posledných dní Kristovho života v tomto filme nezanechá v mysli
diváka krvavé obrazy, ale posolstvo lásky a dobra.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 180 min.
✓ Utorok 23. a streda 24. november
MOJ SUSED ZABIJAK 2
V pokračovaní krimikomédie si bývalý nájomný vrah Jimmy
„Tulipán" užíva pokojný život v Mexiku. Bez obáv sa môže venovať
domácemu leňošeniu a manželke Jill, lebo pred štyrmi rokmi bol
vďaka svojmu kamarátovi, zubárovi Nicholasovi „Ozovi" oficiálne
vyhlásený za mŕtveho.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 99 min.
✓ Sobota 27. a nedeľa 28. november
BABY TO CHCÚ TIEŽ 2
Český dabing. Druhýkrát to chutí lepšie. Prvý orgazmus už majú
úspešne za sebou, napriek tomu však prežívajú ťažké časy. Rodičia
im totiž spôsobujú problémy a výška vreckového vôbec nezodpovedá železnej disciplíne, ktorá nasleduje po neskorom príchode
domov. Nezostáva im preto nič iné, iba sa postaviť na vlastné nohy,
čo sa však v prípade študentiek ľahšie naplánuje ako zrealizuje.
Kde zohnať peniaze na slušné bývanie?
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 88 min.
✓ Utorok 30. november
MOBIL
Mladému mužovi zazvoní mobilný telefón. Ozve sa v ňom hlas
neznámej ženy, ktorá ho žiada o pomoc. Bola unesená a myslí, že
ju aj čoskoro zabijú, podobne ako jej manžela a syna, ktorí majú
byť s najväčšou istotou nasledujúce obete únosu. Ona sama je zavretá v kufri auta a nemá ani potuchy, kde sa asi nachádza. Jediným
kontaktom so svetom je jej mobil.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 94 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
✓ Pondelok 22. november
SAMURAJ
Režisér a zároveň hlavný predstaviteľ filmu T. Kitano si splní svoj
sen. V plnej kráse vzdáva hold samurajskému umeniu a jeho princípom. Predlohou historického filmu sa stal román Kenji
Misumuho (vyd.1962), ktorý rozpráva príbeh slepého samurajského šermiara Zatoichiho.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 116 min.
✓ Pondelok 29. november
TRIO Z BELLEVILLE
Jeden z najúspešnejších animovaných filmov minulého roku v réžii
Sylvain Chomet, nominovaný na Oscara 2004, je melancholickou
komédiou pre dospelých, ktorá sa zaobíde bez dialógov a prvoplánovanej disneyovskej ľúbivosti. Hlavným hrdinom je Šampiónosamelý chlapec, ktorého adoptovala jeho babička, madam Souza.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 81 min.

Predvianočné trhy
Mestské kultúrne stredisko pozýva na predvianočné trhy
v Dome kultúry 15. a 16. novembra 2004. Opäť si budete
môcť vybrať z bohatej ponuky tovaru Dom kultúry je po obidva dni otvorený od 8. do 18. hod.
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