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Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil primátor Senice
Ľubomír Parízek najlepších študentov stredných škôl.
Ďakovný list odovzdáva študentke Obchodnej akadé-
mie v Senici Jane Surovej. Viac na str. 4.
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Vianočný benefičný koncert
Záhorská galéria a Infosen v Senici srdečne pozývajú

na Vianočný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční
3. decembra o 18. hod. v Záhorskej galérii. V programe
koncertu účinkuje Trio od sv. Jakuba z Brna v zložení
Milan Řihák - spev, Karel Plocek - viola, Martin Jakubiček -
hra na klavír.

Trio sa venuje hudbe od renesancie po súčasnosť. V pro-
grame sa predstaví vianočnou hudbou a spevom diel sveto-
vých majstrov. Dominantu tria tvorí romantická chrámová
hudba, ktorou sa vo vianočných koncertoch predstavujú na
domácich a zahraničných pódiách. Všetci sú absolventi
Janáčkovej akadémie múzických umení. Milan Řihák je širo-
kému publiku známy z mnohých muzikálov,  napríklad My
Fair Lady, Bedári... Karel Plocek a Martin Jakubíček hrajú nie-
len sólovo, ale spoločne účinkujú i v malých komorných
súboroch a spolupracujú s Českým rozhlasom. S úspechom
sa venujú i vlastnej tvorbe.

Koncert je na vstupenky, ktoré sú v predaji v Infosene
a v Záhorskej galérii. Celý výťažok zo vstupného i dobrovoľ-
ných príspevkov bude venovaný na detskú onkológiu.

Pozývame všetkých priateľov galérie, ktorým sa pred pri-
chádzajúcimi vianočnými sviatkami prostredníctvom ume-
nia splní jedno z mnohých želaní a zároveň všetci spolu
pomôžeme chorým deťom plniť ich túžbu po zdraví.

Alžbeta Pullmanová

INFO

DeÀ ‰tudentstva 4
Ponuka CVâ 7
Galéria dvadsaÈroãná 11
MsP informuje 12

Zbierka na sanitku
Už len mesiac potrvá zbierka

na sanitku – pojazdnú ambulan-
ciu, ktorú vyhlásila Poliklinika
Senica, n.o.  Na špeciálny účet
číslo  7583317/5200 vedený
v OTP Banka Slovensko pribudlo
od 18. októbra 4 407 Sk.  Na
verejnú zbierku je možné prispieť
poukázaním financií na účet
alebo kúpou pohľadníc a odzna-
kov so zdravotníckou tematikou,
ktoré boli vyrobené pri tejto príle-
žitosti. Občania a firmy, každý,
kto chce pomôcť, môže tak uro-
biť jedným zo spôsobov na sekre-
tariáte Polikliniky Senica, n.o.,
v pokladni Mestského úradu
Senica alebo na obecných úra-
doch v spádovej oblasti
Polikliniky Senica, n.o.  
Ďalšími darcami sú:
Anonymný darca        500 Sk   
Ing. Tibor Ravas          500 Sk
IV. ZŠ Senica              3 107 Sk
Anonymný darca          300 Sk
Stav účtu verejnej zbierky bol
k 16. novembru 183 741,50 Sk.
Všetkým darcom ďakujeme! 

Francúzska investícia sa rozbieha
Investícia oceliarskej spoločnosti Arcelor v našom

meste začína naberať konkrétne kontúry. Podľa slov pri-
mátora Senice Ľubomíra Parízka sa momentálne už budu-
je prístupová cesta do celej priemyselnej zóny situovanej
za kasárňami. Mesto dostalo podporu od vlády SR vo
výške 10 miliónov Sk na výstavbu spomínanej cesty. V krát-
kom čase sa začne  aj s výstavbou samotných objektov
spoločnosti. Výstavba fabriky by mala byť ukončená
v polovici budúceho roka. Už v jarných mesiacoch  bude
spoločnosť prijímať prvých zamestnancov, ktorí prejdú
pracovným tréningom. Začiatok spustenia výroby sa pred-
pokladá koncom augusta – začiatkom septembra 2005. 

bar  

Čaro Vianoc v nás 
Záhorské osvetové stredisko

(ZOS) Senica spolu s cirkevnými
zbormi a Femina klubom SZOPK
v Senici aj tohto roku vyhlasujú
súťaž pre deti, mládež a dospelých
Čarovný odkaz Vianoc.   

Vo výtvarnej súťaži môžu účast-
níci kresliť, modelovať a ľubovoľ-
ným spôsobom stvárňovať odkaz
adventu a Vianoc.  

V literárnej súťaži môžu napísať
krátky príspevok, čo pre nich zna-
menajú Vianoce, čo sa im na nich
najviac páči, čo od nich očakávajú,
na čo sa tešia. Môžu to byť aj zážit-
ky, ktoré prežili počas Vianoc
v minulosti, ale aj ich sny, predstavy
a priania (listy Ježiškovi).

Cieľom súťaže je dať deťom
možnosť vyjadriť, čo cítia pri slove
Vianoce, aké sú ich pocity, túžby,
zistiť čo pre ne tento najkrajší kres-
ťanský sviatok znamená.

Výtvarné práce – výkresy, ale
i plastické výtvory, napr. betlehemy
z papiera a pod. budú vystavené vo
výstavnej sieni ZOS v Senici od
13. do 31. decembra. Najlepšie
práce budú ocenené. Kultúrny pro-
gram bude v podaní žiakov ZUŠ. 

Práce treba priniesť do 9. de-
cembra. Ľ.K.

Vianočné námestie  
Obyvatelia mesta i jeho návštev-

níci privítali v minulých rokoch
v závere roka  premenu Námestia
oslobodenia a centra mesta  na idy-
lickejšie miesto navodzujúce atmo-
sféru  blížiacich  sa Vianoc.  Tento
rok sa dočkáme aj prekvapenia. 

Technické služby  finišujú s mon-
tážou  vianočnej svetelnej výzdoby,
ktorá sa rozsvieti s príchodom
Mikuláša. V porovnaní s minulým
rokom bude čiastočne obnovená,
nápaditejšia a hlavne s prekvapením,
ktoré si budeme môcť vychutnať
prvý raz 6. decembra v podvečer. 

Námestie ožije drevenými stán-
kami s pestrým vianočným tovarom
a občerstvením 15. decembra.
Atmosféru opäť vyčarí vyzdobený
vianočný stromček, zvonček pre
šťastie a ďalšie vianočné drobnosti.
Tentoraz však nebude živý betle-
hem. 

Želaním vedenia radnice je, aby
celé námestie a jeho atmosféra pris-
peli k dobrej pohode obyvateľov
napriek tomu, že všetci máme
predvianočný zhon. bar 

Adventné 
stretnutie  
Záhorské osvetové stredisko
v spolupráci s katolíckou
i evanjelickou cirkvou  v Senici
poriada 19. decembra vo
výstavnej sieni Záhorského
osvetového strediska v Senici
program kresťanských detí
s adventnou  tematikou. 
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
9. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 4. novembra. Mestská rada
prerokovala: 
- správu o plnení uznesení MsR.
- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2004
- návrh VZN – daň z nehnuteľnosti na rok

2005
- návrh VZN – miestne dane na rok 2005
- návrh VZN – miestny poplatok za komu-

nálny odpad a drobný stavebný odpad
na rok 2005

- návrh na zmenu VZN č. 16 o Územnom
pláne mesta – na parc. č. 3093

- dispozície s majetkom
- návrh na zriadenie Komisie pre prevenciu

kriminality a iných protispoločenských
činností

- návrh na vyplatenie odmeny za III. štvrť-
rok 2004 primátorovi a zástupcovi pri-
mátora

- rôzne
11. riadne zasadanie Mestského zastu-

piteľstva v Senici sa uskutočnilo 18.
novembra.  

Rokovanie viedol RNDr. Ľubomír
Parízek, primátor mesta a bolo na ňom prí-
tomných 20 poslancov mestského zastu-
piteľstva, vedúci oddelení a útvarov MsÚ
v Senici, riaditelia rozpočtových, príspev-
kových  a neziskovej organizácie mesta,
riaditelia obchodných spoločností s účas-
ťou mesta, poslanci Trnavského samos-
právneho kraja a niekoľko občanov mesta.

V úvode primátor mesta zablahoželal
Jaroslavovi Kaščákovi, poslancovi MsZ
a riaditeľovi Technických služieb, spol.
s r.o. Senici k životnému jubileu 50 rokov
a odovzdal mu pri tejto príležitosti pamät-
nú plaketu mesta ako najvyššie ocenenie
za doterajšiu prácu poslanca MsZ.

V interpeláciách poslancov odzneli
ústne interpelácie a boli doručené  písom-
né  od Mgr. Ondreja  Krajčiho, Jaroslava
Kaščáka, MUDr. Jany Švárnej, MUDr.
Jozefa Gembeša, RNDr. Ľubice
Krištofovej,  ktoré sa týkali riešenia problé-
mu premnožených holubov a hlodavcov
v meste,  riešenia bezdomovcov v priesto-
roch rozostavaného centra v Sotine, ban-
komatu v Sotine, režimu zatvárania a otvá-
rania vchodov cintorína, nedostatočnej
mestskej hromadnej dopravy k Poliklinike
Senica a požiadavky na finančné vykrytie
potrieb niektorých chýbajúcich spojov
v Senici, nedostatočnej kapacity parkovis-
ka pri Poliklinike Senica, riešenia  doprav-
nej situácie križovatky  Dlhá ul.  –
Priemyselná ul. v čase, keď idú deti do I.
ZŠ, požiadavky na vyčlenenie priestorov
pre mládež v niektorom z objektov
Mestských kasární, nedostatočné osvetle-
nie od predajne LÍDL po Továrenskej ul.
smerom k Slovenskému hodvábu, a.s.
Senica.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení

pripomienok poslancov s termínom do
18.11.2004 

- uznesenia prijaté  na 8. a 9.  riadnom
zasadnutí mestskej rady, ktorá sa konala
7.10.2004 a 4.11.2004

- správu o predškolských a školských za-
riadeniach mesta Senica

- správu o stave prevodu práv k bytom ku
dňu 31.7.2004 

- informáciu zo záverov z rokovania majo-
ritného akcionára Bratislavskej vodárens-
kej spoločnosti a.s. Bratislava s minorit-
nými akcionármi Bratislavskej vodárens-
kej spoločnosti, a.s. Bratislava, ktoré sa
konalo 14.10.2004 (mesto Senica je
akcionárom 2,81% akcií v BVS, a.s., obce
a mestá okresu Senica sú spolu vlastní-
kom 8,04% akcií v BVS, a.s. a majoritným
akcionárom je mesto Bratislava, ktorá
vlastní 59,29% akcií)

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení

uznesení 
- zmenu rozpočtu mesta Senica na rok

2004 
- VZN mesta Senica o dani z nehnuteľ-

nosti na rok 2005 
- Zmenu VZN č. 3 o miestnych poplatkoch
- VZN mesta Senica o miestnych daniach

na rok 2005 – od 1. januára 2005 bude
mesto vyberať tieto miestne dane: 
- daň za psa 
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie 
- daň za predajné automaty  
- daň  za nevýherné hracie prístroje  

- zmenu VZN č. 17 o nakladaní s komu-
nálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom a poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady  

- zmenu Štatútu neziskovej organizácie
Polikliniky Senica n.o.

- dispozície s majetkom 
- opatrenia mesta na zabezpečenie po-

žiarnej prevencie  počas zimného vyku-
rovacieho obdobia 2004 – 2005

- zriadenie Komisie na ochranu verejného
záujmu, ktorá bola vytvorená v súlade
s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z,.
o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. Za čle-
nov komisie boli zvolení poslanci MsZ:
Ing. Roman Radočák, Rudolf Halaš,
MUDr. Peter Šťastný, Mária Bezdeková,
RSDr. Ján Pukančík, Ing. Ferdinad Bartal,
RNDr. Ľubica Krištofová, MUDr. Zdenek
Šulek, Jaroslav Kaščák    

- zriadenie Komisie pre prevenciu krimina-
lity a iných protispoločenských činností 

- zmeny v komisiách MsZ
- vyhlásenie súťaže na zabezpečenie zho-

toviteľa projektu a stavby nájomných
bytov v časti Sotina

- vyhlásenie súťaže na zabezpečenie
obstarania zmien a doplnkov územno-
plánovacej dokumentácie mesta Senica 

- podanie žiadosti na Ministerstvo hospo-
dárstva SR na získanie nenávratných
finančných prostriedkov pre priemyselný
park v meste Senica

Mestské zastupiteľstvo v Senici neschválilo:
- zmenu VZN č. 16  o územnom pláne

mesta Senica z plochy zelene na plochu
pre občiansku vybavenosť v časti mesta
medzi bytovkou č. 530 a autobusovou
stanicou na realizáciu výstavby poly-

funkčného domu
- odpredaj časti pozemku firme VAT

TRADING, s.r.o. na rozšírenie územia pri
hoteli Senica 

O sadzbách miestnych daní a poplat-
kov budeme podrobne informovať
v samostatných článkoch v budúcom čísle

Úplné znenie prijatých uznesení MsZ
a schválených všeobecne záväzných na-
riadení mesta nájdete na internetovej strán-
ke www.senica.sk,  alebo na sekretariáte
prednostky Mestského úradu v Senici.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ  

Workshop o bývaní      
Mesto Senica pozýva občanov na ďalší
workshop - pracovné stretnutie, ktorý
sa uskutoční 1. decembra o 17. hod.
v Dome kultúry. Bude sa venovať roz-
vojovým zámerom mesta  vo výstavbe
bytov a rodinných domov v Senici.
Prednášku na túto tému bude mať pri-
mátor mesta Ľubomír Parízek.
Stretnutie s občanmi umožní výmenu
informácií  na tieto aktuálne témy. 

bar 

Rokoval Klub starostov
Na zasadaní 25. novembra na MsÚ

v Senici  sa Klub starostov  Senického
okresu venoval hlavne Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti a autobusovej
doprave.  

Starostovia konštatovali, že sa nepoda-
rilo udržať jednotu vidieckych miest, čím
sa  oslabila  pozícia menšinových akcio-
nárov Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti. Na  valnom zhromaždení 7. decem-
bra budú Senický okres zastupovať 8 sta-
rostovia  a primátori obcí, ktorých ostatní
splnomocnia akcionárskymi právami.
Budú podporovať zmenu stanov s pod-
mienkou, aby nevznikala prevádzková
spoločnosť, ale  zostala súčasná mana-
žérska spoločnosť. Takisto   chcú docieliť,
aby sa zabezpečili investície do tohto
regiónu tak, aby prístup k budovaniu
kanalizácie  a vodovodných sietí  mali  aj
malé a stredne veľké obce. Starostovia
a primátori deklarovali, že nepredajú
akcie Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti a zostanú jej  akcionármi. V diskusii
vyjadrili výhrady k fungovaniu autobuso-
vej dopravy v regióne, ktorá je stále viac
obmedzovaná. Samospráva pochopiteľ-
ne chce zabezpečiť, aby občania mohli
chodiť do práce, k lekárovi či žiaci cesto-
vať do školy, no stále nie je presne dané,
kto to bude platiť.    V uznesení konštato-
vali, že budú hľadať riešenia a vyzvali aj
vyšší  územný celok, aby bol sprostred-
kovateľom rokovaní medzi vládou a pre-
pravcami. Na zasadaní Klubu starostov
Senického okresu sa zaoberali aj proble-
matikou grantov, ktoré obce a mestá za-
tiaľ nedostatočne využívajú.  

Viera Barošková
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27.10. - Rokovanie s neziskovou organi-
záciou zastupujúcou stomatoló-
gov v meste

28.10. - Pracovné stretnutie so španiels-
kymi investormi o možnej
výstavbe v Senici

29.10. - Krajský úrad Trnava – pracovné
rokovanie o svetelnej signalizácii
a dopravnej situácii v meste

2.11. - Pracovné rokovanie na tému
výstavba bytov a rodinných
domov

3.11. - Pracovné stretnutie u primátora
Bratislavy – rokovanie o Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti
– problémy regiónu

- Valné zhromaždenie FK SH
Senica

4.11. - Prezentácie stredných škôl re-
giónu

- Pracovné stretnutie zástupcov
mesta, Službytu a OSBD v Se-
nici – byty a bývanie

- Rokovanie MsR
5.11. - Pracovné rokovanie s pracovník-

mi spoločnosti Arcelor
- Slávnostné otvorenie redizajno-

vej pobočky VÚB banky v Senici
- ZPOZ – stretnutie členov Zboru

pre občianske záležitosti mesta
– riešenie problematiky obra-
dov, cintorína

8.11. - Rokovanie so zahraničnými
investormi

- Správna rada Polikliniky, n.o. 
9.- - Technopol Bratislava - workshop
10.11. organizovaný ministrom hospo-

dárstva Pavlom Ruskom
- DK Senica – stretnutie so spiso-

vateľom Ľubomírom Feldekom
a jeho hosťami

11.11. - Slávnostné prijatie najlepších
študentov stredných škôl mesta
Senica a ocenenie ich práce

11.- - Amsterdam – reprezentácia
15.11. volejbalistiek mesta Senica na

medzinárodnej súťaži, kde Se-
nica porazila družstvá Španiel-
ska, Holandska a Chorvátska

15.11. - Stretnutie poslanca NR SR
Dušana Čaploviča (SMER) s pra-
covníkmi v školstve

16.11. - Rokovanie o železničnej vlečke
so zástupcami firiem IPEC, Belar,
Slovenský hodváb a Arcelor

18.11. - Prijatie u predsedu VÚC
Trnavského kraja a rokovania
na aktuálne problémy MHD
a autobusovej dopravy v re-
gióne

- SARIO Bratislava – podpísanie
zmluvy na dotáciu pre priemy-
selnú zónu v Senici na výstavbu
Arceloru

- Rokovanie mestského zastupi-
teľstva

19.11. - Celoslovenské stretnutie riadite-
ľov základných škôl v Piešťa-
noch – prednáška primátora
mesta Senica  za ZMOS.

Aktivity radnice Záver 
Roka L. Novomeského 
Mesto Senica, 
Záhorská knižnica Senica, 
Záhorské osvetové stredisko Senica, 
Národné osvetové centrum Bratislava, 
Spolok slovenských spisovateľov 
Bratislava, 
Spoločnosť Ladislava Novomeského
Bratislava, 
Klub Spoločnosti Ladislava
Novomeského Senica

pozývajú

na slávnostné ukončenie 
Roka Ladislava Novomeského

pri príležitosti 100. výročia 
narodenia básnika, 
publicistu a politika
10. decembra 2004 

v Senici

Program:
10.00 hod. Dom kultúry Senica
Ladislav Novomeský 
v osnove slovenského života
1904 –1976 - 2004
Výstavný projekt SNK 
• Slovenského národného literárneho 

múzea v Martine
• otvorenie výstavy: 

- Jozef Beňovský, riaditeľ SNLM SNK,
autor projektu Kolokvium

- Peter Jaroš, príhovor predsedu 
Nadácie L. Novomeského Bratislava

- Drahoslav Machala: 
Laco Novomeský - večne mladý 
človek

- Štefan Drug: Životopisná skratka
- Jana Borguľová: I. zjazd slovenských

umelcov a vedeckých pracovníkov 
v Banskej Bystrici v roku 1945

- John Minahane (Írsko): 
Laco Novomeský v labyrinte 
20. storočia

14.00 hod. Múzeum L. Novomeského
Pocta básnikovi - kladenie kytíc k soche 
L. Novomeského

15.00 hod. Gymnázium Senica
Pomenovanie Gymnázia Senica  
na  Gymnázium Ladislava Novomeského

16.30 hod. Dom kultúry
S tŕpkami v hrdle - literárno-hudobná 
kompozícia k 100. narodeninám 
L. Novomeského
• scenár a réžia: Juraj Sarvaš
• účinkujú: Svetlana Sarvašová 

- Csudayová a Marek Fajnor, členovia
Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, 
Michal Nikodém, Jaroslav Szaboó, 
Ján Jakáb, poslucháči Dramatickej 
fakulty Akadémie umení 
v Banskej Bystrici

Koncerty na námestí
Dychové kvarteto pod vedením

Jaroslava Jankoviča (na foto) aj v tomto
roku poteší priaznivcov kolied priamo na
Námestí oslobodenia. V dňoch 18. až 20.
decembra a 23. decembra budú hrať od
9. do 10. hod a od 10.30 do 11.30 hod.
V utorok  a v stredu 21. a 22. decembra si
ich koncert môžete vypočuť  od 10.30 do
11.30 hod. V predvianočnom čase koncert
odohrajú aj pre našich spoluobčanov
v Dome penzióne pre dôchodcov.        NS

Nechcú zostať bokom  
Únia nevidiacich a slabozrakých  zdru-

žuje na Záhorí 130 členov. V Senici sa 26.
novembra  stretli na slávnostnej akadémii
pri príležitosti Dňa nevidiacich.  

Podobné stretnutia sú pre ľudí  s rovna-
kým zdravotným postihnutím  veľmi víta-
nou zmenou, pretože nechcú zostať sami
a stratiť spoločenské kontakty. Podľa slov
predsedníčky  Únie nevidiacich a slabozra-
kých v okresoch Senica a Skalica Márie
Kuklišovej snažia sa pripraviť viaceré podu-
jatia smerujúce k výmene skúseností. Práve
poradenstvo  patrí k pilierom  ich činnosti,
ktoré poskytujú svojim členom každý pon-
delok v Senici. Už po piaty raz  v lete na
Kunovskej priehrade pripravili týždenný
kurz sociálnej rehabilitácie a priestorovej
orientácie. 25 ľudí s poruchami zraku sa na
ňom  pod vedením inštruktorov učilo vyko-
návať samoobslužné práce v domácnosti
i pohybovať sa s pomocou bielej palice.
Kurzy sú tiež príležitosťou  na stretnutie
s priateľmi a získanie užitočných rád do
života. K pravidelnej činnosti Únie nevidia-
cich a slabozrakých patria aj turistické
vychádzky. Čas si nájdu i na stretnutia
s partnerskou organizáciou v moravskom
Kyjove. Kontakty udržiavajú aj s členmi
z Piešťan. Zástupcovia oboch partnerských
organizácií prišli Seničanov pozdraviť.
Prítomným členom sa prihovorila aj vedúca
Krajského strediska Únie nevidiacich a sla-
bozrakých z Trnavy. 

Deň nevidiacich je zavŕšením celoroč-
ných aktivít a príležitosťou pripomenúť
verejnosti, že sú medzi nami ľudia, ktorí
potrebujú pomoc vidiacich. Predsedníčka
organizácie ocenila, že sa našlo mnoho fi-
riem, organizácií i jednotlivcov, ktorí im
poskytli pri tejto príležitosti ceny do tombo-
ly. Do budúcnosti  by uvítali, keby im niekto
poskytol miestnosť na schádzanie sa. 

Viera Barošková
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Mladí by radi zostali 
na Slovensku

Poslanec NR SR Viktor Béreš vyhlásil
v septembri pre študentov  stredných škôl
Trnavského kraja súťaž o najlepšiu úvahu
na tému Čo by ste zmenili na Slovensku,
ktorej výsledky boli slávnostne vyhlásené
10. novembra v Trnave. Do súťaže sa
zapojili študenti zo všetkých siedmich
okresov Trnavského kraja, prevažne zo
stredných priemyselných škôl.

V prácach rezonovali medziľudské
vzťahy, ktoré si mladí ľudia zvlášť všímajú,
ale dominovala tam predovšetkým ambí-
cia študentov ostať na Slovensku aj po
ukončení štúdia. Študenti by uvítali zvyšo-
vanie miezd na Slovensku, aby neboli
nútení odchádzať pracovať do zahraničia
iba ako au-pair. V obsahu prác bola aj
téma o budúcnosti cestovného ruchu.

Kritériom pre vyhodnotenie súťaže
bolo nielen poukázanie na problémy,
ktoré mladých ľudí trápia a kde by privítali
zmenu, ale aj navrhnutie spôsobu riešenia.

V okresnom kole súťaže v Senici sa
umiestnili Bohdana Ondrášková, študent-
ka Obchodnej akadémie v Senici, Jana
Mikulová a Michal Kovárik, obaja  študen-
ti Súkromnej odbornej školy Humanus via
v Senici. 

Hlavnou cenou bol digitálny fotoapa-
rát, ostatní si odniesli okrem diplomov aj
hodnotné knihy. Všetci ocenení sa zúčast-
nia 8. decembra prehliadky Národnej rady
Slovenskej republiky, kde budú môcť sle-
dovať aj živé hlasovanie poslancov.

dk

Okienko JDS
Výbor mestskej organizácie

Jednoty dôchodcov Slovenska  ďakuje
všetkým inštitúciám, organizáciám,
školám i jednotlivcom, ktorí sa
v v októbri Mesiaci úcty k starším
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
akciách poriadaných pre starších spo-
luobčanov.

Posedenie v hoteli Branč pri hudbe
bude 16. decembra.

12. decembra o 13. hod. bude
v Dome kultúry stretnutie s poslan-
com NR SR Viktorom Bérešom.
Témou  budú problémy dôchodcov.
Súčasťou stretnutia bude aj kultúrny
program  a občerstvenie.

M. Slivková

Úspech fotografov 
v B. Bystrici

Až jedenásť fotografov z nášho mesta
a regiónu sa prezentuje na tohtoročnej
celoštátnej súťažnej výstave neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby Amfo
a Diafoto 2004 vo výstavných priesto-
roch Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktorá
je sprístupnená verejnosti ešte do 5.
decembra.

Do celoštátneho kola súťaže, ktorej
hlavným usporiadateľom je Národné osve-
tové centrum v Bratislave, postúpilo prost-
redníctvom Záhorského osvetového stre-
diska v Senici na odporúčanie odbornej
poroty krajskej súťaže 11 fotografov
z nášho regiónu. Fotografické práce tých-
to autorov boli opäť vybrané a zaradené
do celoštátnej výstavnej kolekcie.

Výberom svojej najnovšej fotografickej
tvorby sa v Banskej Bystrici predstavili Ing.
Marián Kufel, Filip Kalka, MUDr. Ondrej
Šimek, Vladimír Třeska, Tomáš Tytykalo zo
Senice, Miroslav Adamčík z Prieval,
Alexander Kollár a Alexander Kollár ml.
z Gbelov, Ing. Roman Malec zo Smoleníc
a Marián Rafaja z Rohova. Najmladšiu
kategóriu  juniorov zastupuje mladá autor-
ka Hana Šimková zo Senice.

Autori opäť potvrdili i v tomto ročníku
Amfo a Diafoto 2004 vysokú technickú
i umeleckú úroveň svojich fotografických
prác, za ktoré získali viaceré významné
ocenenia.

V kategórii farebnej fotografie si ocene-
nia v Banskej Bystrici na slávnostnej verni-
sáži prevzal za 2. cenu Ing. Marián Kufel
zo Senice za fotografie Zlatá strela
Harryho Pottera I. - II., Jadro I. - II., Zátišie
I. - II. a Autoportrét. Čestné uznanie v tejto
kategórii bolo udelené dvom autorom zo
Senice - Filipovi Kalkovi za fotografie
Penetrácia svetla I., II., V., VI. a MUDr.
Ondrejovi Šimekovi za cyklus farebných
fotografií O čom sníš? Slnko, Slnko,
pomôž mi! I., III., V., VI.

V kategórii juniorov získala čestné
uznanie začínajúca fotografka Hana Šim-
ková zo Senice za farebné fotografie Prsty,
prsty, prstíčky I. - II.

Organizátori regionálnej súťažnej
výstavy Náhlikova Senica sa stále viac
presviedčajú o potrebnosti a zmysluplnos-
ti realizácie súťaží, prehliadok a výstav na
úseku záujmovej umeleckej činnosti, kde
sa vytvára priestor pre zanietenosť auto-
rov, zdravú súťaživosť a prezentáciu diel
začínajúcich autorov, nových a mladých
talentov nášho regiónu, ktorí nás úspešne
reprezentujú až na celoštátnych výstavách
v ďalších mestách Slovenska.

Túto snahu organizátorov i samotných
fotografov viackrát ocenilo Mesto Senica
svojou finančnou pomocou z Fondu Pro
Senica na jednotlivé projekty, či už v rámci
Mesiaca fotografie alebo pri realizácii tra-
dičnej súťažnej výstavy Náhlikova Senica.

Veríme, že spoločne s Mestom Senica,
ktoré je spoluusporiadateľom týchto
podujatí, vytvoríme také podmienky, aby
senická fotografia, ktorá svojou vyše 60-

ročnou tradíciou a umeleckou kvalitou
zaujala významné miesto v slovenskom
fotografickom hnutí, pretrvala i v budú-
com období a naďalej úspešne prezento-
vala naše mesto.

Všetkým oceneným a vystavujúcim
autorom na tohtoročnej súťažnej výstave
Amfo a Diafoto 2004 blahoželáme a do
ďalšej tvorivej fotografickej činnosti želáme
veľa nových nápadov a „dobrého svetla".

V. Poláková, ZOS

Študenti u primátora 
Obradná sieň Mestského úradu

v Senici  bola 11. novembra  zaplnená
študentmi štyroch senických stredných
škôl – Gymnázia, Obchodnej akadémie,
Súkromnej strednej školy podnikania
a Stredného odborného učilišťa. 17 naj-
lepších žiakov z týchto škôl prevzalo  od
primátora Ľubomíra Parízka  pamätnú
plaketu a zapísalo sa do pamätnej knihy
mesta. Ďalších 24 študentov dostalo
ďakovný list. Pri príležitosti Dňa študent-
stva  boli ocenení za vynikajúce výsledky
a vzornú reprezentáciu školy  a mesta
v rôznych súťažiach a olympiádach.

Podľa slov primátora   mladí ľudia majú
dnes obrovské možnosti a je len na kaž-
dom z nich, ako využije  šance na plno-
hodnotné uplatnenie. Mnohí si otestovali
svoje schopnosti už v Študentskom parla-
mente, ktorý začal v Senici fungovať
v minulom školskom roku a je poradným
orgánom primátora. Študenti tak môžu
ovplyvňovať najmä veci týkajúce sa mla-
dých ľudí. Zo študentských návrhov  sa
realizovalo osadenie basketbalových
košov, v súčasnosti sa buduje skateboar-
dová dráha. Súčasťou slávnostného podu-
jatia boli aj ukážky z tvorby študentov –
recitácia vlastnej básne a hudobné  a spe-
vácke vystúpenia. Mladí ľudia sa však pre-
zentovali aj ako skúsení rečníci, keď refe-
rovali o niektorých svojich aktivitách či
naopak kritizovali stále sa  meniace pravi-
dlá maturity po novom. Mozaiku slávnost-
ného podujatia dotvoril aj Čaj o piatej 12.
novembra v Centre voľného času, kde sa
mladí stretli pri pekných piesňach a poézii
a diskutovali s členmi Rady mládeže
Trnavského kraja. 
Ocenení študenti  
- pamätnú plaketu dostali
• Súkromná stredná škola podnikania:

Mária Závodská, Michal Černek, 
Peter Valent 

• Stredné odborné učilište:
Ivana Lapuníková, Katarína Bielčiková, 
Monika Záškvarová 

• Obchodná akadémia:
Žaneta Čelústková, 
Bohdana Ondrášková, 
Monika Zámečníková, Jana Černáková

• Gymnázium Senica:
Samuel Židek, Zuzana Andrášiková, 
Michaela Plačková, Jana Králičková, 
Júlia Kľačanská, Peter Siwiec 

- ďakovný list dostali
• Súkromná stredná škola podnikania:

Veronika Dorotková, Eva Horvátová, 
Martin Hartmann, 
Adela Martinkovičová, Lenka Bednárová 

• Stredné odborné učilište:
Monika Škanderová, Tatiana Pomorská, 
Ondrej Kopecký, Alica Bartošová, 
Lukáš Bečka, Michal Kalman 

• Obchodná akadémia:
Katarína Hrebíčková, Sabina Staňková, 
Martina Petrovičová, Jana Surová, 
Ľubica Holická 

• Gymnázium Senica:
Martin Kassay, Marián Orešanský, 
Veronika Petrincová, Monika Mikušová, 
Ivan Štefek, Martin Gašpar, Jaroslav Kováč

Viera Barošková
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Slovenská sporiteľňa
s novými produktami 

Slovenská sporiteľňa ponúka v trnav-
skom regióne komplexné služby pre fyzic-
ké osoby prostredníctvom štyroch mest-
ských pobočiek, 16 pobočiek a 27 filiálok.
S počtom klientov 2,5 milióna je najväčšou
komerčnou  bankou v Slovenskej republike
–  v roku 2001 stala členom silnej stredoe-
urópskej finančnej skupiny Erste Bank.  Na
tlačovej besede o tom informovali predsta-
vitelia obchodného centra v Trnave. 

V tomto roku uviedla Slovenská sporite-
ľňa na trh niekoľko nových produktov
v oblasti sporenia aj úverov. Klienti, ktorí
uprednostňujú prístup k svojmu sporožíro-
vému účtu prostredníctvom elektronické-
ho bankovníctva, bankomatov a banko-
vých platobných kariet, si môžu zriadiť
účet SPOROžíro Extra s výhodnými poplat-
kami. Požiadavky na zaujímavú investíciu
uspokoja nové podielové fondy ESPA
alebo štruktúrovaný termínovaný vklad
SPORObenefit. 

K významným zmenám a zlepšeniu
dostupnosti došlo pri poskytovaní úverov.
Slovenská sporiteľňa ponúka klientom
spotrebné aj hypotekárne úvery na finan-
covanie družstevných bytov. Mladí man-
želia do 35 rokov môžu získať výhodnú
pôžičku určenú na financovanie bývania,
na bežné nákupy možno využiť novú
SPOROnákup kartu s dohodnutým úve-
rovým rámcom. Podnikateľom obdobie
bez peňažných prostriedkov pomôže
preklenúť obratový kontokorent až do
výšky 1 mil. Sk.

Obchodné centrum v Trnave obsluhuje
prostredníctvom svojich firemných porad-
cov v spolupráci s pracovníkmi pobočko-
vej siete malé a stredné podniky v trnav-
skom regióne. 

V roku 2004 sa zvýšil objem čerpaných
úverov o 15,9 %, objem depozít vzrástol
o 7,7 %. 

Servis pre malých a stredných podnika-
teľov dopĺňa Kancelária Slovenskej sporiteľ-
ne pre Európsku úniu. Zhromažďuje infor-
mácie o aktivitách v Európskej únii i na
Slovensku, spracúva problematiku eurofon-
dov. Takisto môže sprostredkovať kontakty
na poradenské firmy v oblasti tvorby projek-
tov financovaných z fondov EÚ. NS

Dostali ste doklad 
z registračnej pokladne?

Kto má povinnosť používať elektro-
nickú registračnú pokladňu? Elektro-
nickú registračnú pokladňu (ERP) má
povinnosť používať daňový subjekt, kto-
rého predmetom podnikania  je predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb vo
všetkých predajných miestach, v ktorých
dochádza k úhrade v hotovosti.

Vyhláška MF SR č. 55/1994 o spôsobe
vedenia evidencie tržieb elektronickou
registračnou pokladnicou v znení vyhlášky
MF SR č. 59/1995 Z.z. a vyhlášky
353/1996 je v podvedomí obchodníkov
i kupujúcich už udomácnená a dá sa pove-
dať, že väčšina z nich ju pozná a pri evi-
dencii tržieb postupuje podľa nej.               
Daňový subjekt má povinnosť používať
pokladnicu, ak poskytuje  napr. tieto služ-
by:
- údržba a opravy motorových vozidiel
- služby spojené s podávaním jedál v reš-

tauráciách s obsluhou, služby spojené
s podávaním jedál  v samoobslužných
zariadeniach

- ostatné služby spojené s podávaním
jedál a nápojov – patria sem bufety, stán-
kový predaj teplých jedál, zmrzliny a pod.

- služby spojené s podávaním nápojov –
patrí sem podávanie nápojov na priamu
konzumáciu vo výčapoch, pivniciach,
baroch, čajovniach, diskotékových
a pod. zariadeniach

- služby spojené s dodávkou hotových
jedál pre súkromné domácnosti – patrí
sem príprava jedál alebo  hostín a doda-
nie hotových jedál, napr. pizza do domu,
pravidelné rozvážanie jedál starým, cho-
rým alebo invalidným osobám

- parkovacie služby
- prenájom tovaru osobnej spotreby a po-

trieb pre domácnosť a služby s tým spo-
jené – patrí sem prenájom, alebo nájom
všetkých typov elektrických i neelektric-
kých prístrojov a zariadení určených na
zábavu v domácnosti, napr. prenájom
stereosystémov, CD prehrávačov, mag-
netofónov, televíznych a rozhlasových
prijímačov, videorekordérov, DVD pre-
hrávačov, platní, audiokaziet, magneto-
fónových kaziet, CD a pod., požičiavanie
športových potrieb a potrieb pre domác-
nosť, napr. požičiavanie príborov, ku-
chynského a stolového riadu

- ostatné portrétne fotografické služby,
vyvolávanie kinematografických filmov,
reklamné a súvisiace fotografické služby,
fotografické služby poskytované pri rôz-
nych spoločenských a iných udalostiach
– patrí  sem fotografovanie aktuálnych
udalostí, napr. obrady, recepcie, svadby,
módne prehliadky, vyhotovenie video-
záznamov, fotografovanie zbierok, výs-
tav, športových udalostí a pod.

- činnosť lunaparkov a zábavných parkov
- prevádzka športových zariadení (kryté

i nekryté kúpaliská)
- zber a rozvoz bielizne, chemické čiste-

nie, žehlenie, farbenie a tónovanie textílií

- služby kadernícke a holičské, kozmetic-
ké, manikúra a pedikúra

- služby prispievajúce k telesnej pohode –
patria sem služby poskytované saunami,
odtučňovacími centrami, soláriami,
masážnymi strediskami, depilačné služ-
by, ezoterická činnosť (poradenstvo,
kurzy a školenia v tejto oblasti) služby fit-
ness centier, aerobiku, bodbuildingu
a pod.

Daňový úrad apeluje touto cestou,
aby ste vy, občania, pri každom nákupe
tovaru a služieb trvali na tom, aby vám bol
vydaný doklad z ERP. Týmto spôsobom sa
široká verejnosť môže zapojiť nepriamo
do kontroly používania registračných
pokladníc a zamedziť tak kráteniu tržieb
a náväzne na to aj kráteniu daní, ktoré sú
zdrojom príjmov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

Je v záujme každého občana, aby  štát-
ny rozpočet bol naplnený, pretože násled-
ne práve občan dostáva podiel z daní, či
už vo forme financovania školstva,  zdra-
votníctva,  kultúry a všetkých ostatných
rezortov, ktoré zabezpečujú chod štátu.

Daňový úrad Senica

Stretnutie 
pracovníkov kultúry

Vo štvrtok  4. novembra  Záhorské
osvetové stredisko (ZOS)  privítalo vo
svojich priestoroch viacerých pracovní-
kov zo sféry kultúry zo Senice. Toto stret-
nutie sa konalo pri príležitosti Dňa osve-
tových pracovníkov, ale i pri príležitosti
50. výročia existencie osvety. Zároveň si
pripomenuli i 45. výročie otvorenia prvé-
ho Okresného osvetového strediska –
Domu Osvety v Senici, ktoré pripadne na
1. január 2005. Táto budova sa nachá-
dzala na dnešnej Štefánikovej ulici v mies-
tach, kde dnes stojí Mestský úrad. Až
neskôr, keď sa začala tvár mesta meniť
a staré budovy ustupovali novej výstavbe,
sa osvetové stredisko presťahovalo na
Hviezdoslavovu ulicu, kde je dodnes.

Toto priateľské stretnutie sa konalo
v úzkom kruhu, tak ako to dovoľovali
obmedzené priestory a v neposlednom
rade i finančné prostriedky. Pri organizo-
vaní tohto podujatia sme zistili, že ak by
sme pozvali všetkých doterajších pracov-
níkov tejto organizácie a všetky spolupra-
cujúce organizácie, nebol by stačil Dom
kultúry. Preto stretnutie bolo skôr komor-
né, ale o to srdečnejšie sme si pripome-
nuli všetkých tých, ktorí sa o rozvoj kultú-
ry a osvety zaslúžili. Poďakovanie patrí
teda bývalým, ale i terajším spolupracov-
níkom ZOS,  vďaka ktorým sa mohli naše
podujatia uskutočniť. Treba len dúfať, že
finančná situácia v kultúre sa zmení na-
toľko k lepšiemu, že ďalšie okrúhle výro-
čie si na osvete pripomenieme v oveľa šir-
šom kruhu  tak, ako by si to toto výročie
zaslúžilo.

RNDr. Ľubica Krištofová
riaditeľka ZOS 

Vianočné pečivo
a zvyky 

Femina klub a Záhorské osvetové stre-
disko v Senici v snahe oživiť ľudové tradície
a zvyky nášho regiónu a priblížiť ich našim
deťom, mládeži, ale i širokej verejnosti
usporiada výstavu tradičných vianočných
medovníkov, ľudových vianočných ozdôb
z prírodných materiálov. Výstava  sa bude
od 17. decembri  vo výstavnej sieni ZOS

Medovníčky a ozdoby treba zaslať
alebo doručiť  do ZOS Senica 13.12. ozna-
čené menovkou. Súčasťou výstavy bude aj
beseda o Vianočných ľudových tradíciách
a zvykoch na Záhorí.

NS
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Stonožkine slniečka
ako v rozprávke

Je pekným zvykom na konci roka
ďakovať roku za to, čo nám priniesol. Aj
v Klube mamičiek s deťmi sa udialo nie-
koľko zmien a napriek tomu, že ich
podoba nie je ešte konečná, je komu
ďakovať.

Všetci naši priaznivci vedia, že sme
začali už 2. ročník našej úspešnej činnosti.
A nielen tak hocijako - ale v nových pries-
toroch. Centrum voľného času senickým
mamičkám a drobčekom poskytlo útulný
domček v areáli CVČ. Tí, čo majú cestu
okolo, mohli zmeny takmer z týždňa na
týždeň sledovať. Po vybudovaní malého
detského ihriska (na foto), ktoré je určené
a chránené pre našich maličkých, sme sa
svojpomocne pustili do tvrdej driny.
Počnúc upratovaním pod strechou
a zemou, opravou popraskaných či plesni-
vých stien, cez renováciu okien, dverí,

vymaľovanie interiéru, až po zmenu fasá-
dy. Bez úpravy sa nezaobišla hádam žiad-
na časť stavby. Ale stálo to za to! Aj keď
v procese výstavby je ešte drevený prístre-
šok na odkladanie detských kočiarov, my
už dva mesiace užívame nové, rozprávko-
vé priestory KMsD. Naším snom bolo
vytvoriť príjemné domáce prostredie, kde
budeme všetci ako jedna rodina. Či sa
nám to podarilo, musí posúdiť našich 120
stálych mamičiek a detí, ktoré nás od pon-
delka do piatku navštevujú. 

A práve v ich mene chcem poďakovať
všetkým láskavým ľuďom a firmám, za kto-
rými sa skrývajú tiež ľudia so srdcom, ktorí
nám neváhali pomôcť. Materiálna
a finančná pomoc sa ocitla v dobrých
rukách a my budeme radi, ak si k nám nie-
kedy nájdu cestu. Vždy budú vítaní!

Za konečnú podobu domčeka plného
detskej radosti vďačíme mestu Senica, fir-
mám RI - plastové okná, 101 drogérie,
Colorex, Elektrodom Nay, Bonus, Dema,
Coop Jednota SD, Canon, manželom
Kubekovom, manželom Mikulovcom,
pani Gabike L., pánom H. Ravasovi,
Polákovi, D. Mášikovi, J. Krišákovi a všet-
kým zamestnancom CVČ Stonožka!

Aj keď tieto mesiace sú organizačne
náročné a zaujímavých akcií je menej

verím, že od januára začneme na plné
obrátky. K angličtine pre najmenších chce-
me pridať obľúbené saunovanie, besedy
s odborníkmi, ale aj cvičenie pre mamičky
s deťmi. Klub mamičiek s deťmi rád privíta
ďalšie mamičky s deťmi od 0 do 6 rokov,
najmä však do 1 roka! To je výzva pre
tých, ktorí ešte váhajú. Chceme, aby aj
našim najmenším členom bolo spolu
veselšie. Je tu možnosť dieťatko nakŕmiť,
dojčiť, prebaliť...

Klub mamičiek s deťmi pripravuje 11.
januára o 10. hodine v CVČ besedu
s gynekológom MUDr. P. Šťastným na
tému Najčastejšie ženské ochorenia a ich
prevencia. 

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Mikuláš príde
z CVČ
Centrum voľného času detí
a mládeže Stonožka v Senici uvádza
predstavenie O Mikulášovi odvážnej
princeznej a strašidlách 4. decembra
o 15.30 v Dome kultúry Senica.
Vstupné: deti 100 Sk, dospelí 70 Sk,
každé dieťa dostane od Mikuláša balí-
ček! Predpredaj vstupeniek od 22.
novembra od 8. do 17. hod. v CVČ

Stonožkin úspech v Gbeloch  
V sobotu 14. novembra  sa deti z tanečných krúžkov CVČ Stonožka Senica už tradič-

ne zúčastnili na celoslovenskej tanečnej súťaži BEATFORUM 2004 a opäť neodišli
naprázdno.

Tentoraz bodovali so všetkými štyrmi pripravenými choreografiami, aj keď konkurencia
z roka na rok stúpa. Súťaže sa v troch tanečných kategóriách zúčastnilo viac ako 300 účast-
níkov nielen z okresov  Senica, Holíč a Skalica, ale i zo ZUŠ a CVČ z Bratislavy, Topoľčian,
Piešťan, Trenčína, Považskej Bystrice i z českých Velkých Bílovíc. 

V kategórii dance show si tanečná skupina Sonny junior  Andy Jakubcovej s choreogra-
fiou Crazy girls  vybojovala krásne 2.miesto. 3. miesto a 2. miesto získali i v kategórii disco
dance a to s choreografiou Let’s go a attenzione. Mladšie tanečníčky Sonny Kuriatka Lenky
Plešovej získali tentoraz (po troch predchádzajúcich víťazstvách v roku 2000, 2001 a 2003)
v kategórii do 11 rokov cenu poroty. Členka tejto skupiny Nikola ŠIŠKOVÁ (11 r.) si navyše
odniesla cenu pre najlepšiu tanečníčku súťaže. Blahoželáme!  D. Kopecká, CVČ

Máte 
postihnuté dieťa?

Je to dieťa, ktoré túži po láske ako
všetky ostatné deti? Ste rodič, ktorý sa
chce podeliť o radosti i starosti pri
výchove postihnutých detí? Ak hľadáte
pre seba i vaše dieťa priateľov, príďte
k nám. Chceme žiť plnohodnotný
život, hľadáme, ale aj chceme rozdá-
vať podporu, povzbudenie.

Naberte teda odvahu, nájdite si čas,
pretože na podnet rodín s rovnakým
problémom máme záujem organizo-
vať pravidelné stretnutia v krásnych
priestoroch Klubu mamičiek s deťmi
jedno popoludnie (predvečer) v týžd-
ni.

Členom nášho klubu môže byť
každý otec, mama, mentálne i telesne
postihnuté deti a ich priatelia. Chceme
si pomáhať a spoločne hľadať rovno-
právne uplatnenie v každej spoločnos-
ti. Ozvite sa!
Informácie v CVČ: Mgr. Silvia
Krišáková, t. č. 034/651 3539, mobil
0908/110 814, alebo Ivana
Karvašová, t. č. 034/657 1014, mobil
0903/691 716.

Nikola Šišková na foto vpredu vpravo.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - NOVEMBER

autor: názov: vydavateľ:
1. Vasilková, T. Cukor a soľ Ikar
2. kol. 499 tipov pre milovníkov psov Arkus
3. Coelho, P. Alchymista Sofa
4. Pratchett, T. Stráže, stráže Talpress
5. Pravda, M. Francúzština pre samoukov SPN
6. kol. Medovníkový receptár Regent
7. Arden, W. Záhada bezhlavého koňa Mladé letá
8. Cibulka, J. Domácí vína, piva, likéry... Gen
9. Mráz, I. Horár Sever Epos
10. kol. Hlavolamy Arkus
11. McDowellová, B. Veselý anglický slovník s nálepkami Pluto
12. MacQuittyová, M. Žraloky a iné strašidelné morské tvory Slovart

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

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA ARKUS
Dickinson, Margaret: Tulipánové dievča
288 strán, pevná väzba, preklad z angličtiny T. Mečíř, cena 259 Sk
Strhujúci román o láske, rivalite a odvahe. Sirota Maddie prichádza žiť na farmu Franka
Brackenburyho. Víta šancu na nový život a keď sa do nej zaľúbi farmárov syn, zdá sa, že
jej šťastie je úplné. Nečakane krutá zima však zničí takmer celé hospodárstvo a na farme
sa začne odohrávať nevšedná dráma, ktorá navždy zmení život každého jej obyvateľa...

Jesenné radosti 
na Dvojke

Farebná, slnečná,
veselá. Aj taká môže
byť jeseň. Už tradič-
ne ju deti z našej
školy vítajú pesnič-
kami a kresbami,
hrami a súťažami.
Tento rok ožili chod-
níky obrázkami šar-
kanov, triedy kolážami z listov stromov,
výstavami vlastnoručne vyrobeného ovo-
cia a zeleniny a aranžmá z tekvíc aj gašta-
nov. Naši malí „dramaťáci" nenechali niko-
ho pochybovať o svojich schopnostiach.
Ich hlasy aj tóny flauty sa rozozvučali
v jesennom ovzduší školského dvora, nad
ktorý vyleteli pestrofarebné šarkany. Tak
začal tretí ročník obľúbenej šarkan-parády.
Najviac sa darilo Miškovi Kľačanskému,
ktorého drak lietal najvyššie, ale ani prvác-
ke sovičky sa nedali zahanbiť. Chlapci aj
dievčatá z 2. až 4. ročníka súťažili so svoji-
mi indiánmi, orlami a motýľmi v kategórii
najvytrvalejší šarkan. Cenu konštruktéra si
tento rok odniesli bratia Jablonickí za svoj
vlastnoručne vyrobený lietajúci výrobok
veľký 1,2 m. Každý účastník bol odmene-
ný sladkosťou a darčekom.

J. S., II. ZŠ

Applause tretí
v Gbeloch

V Gbeloch sa 12. novembra uskutočnil
už 4. ročník súťažnej prehliadky mladých
hudobných skupín pod názvom Beat
Fórum Gbely. Podujatia sa zúčastnila
i hudobná skupina Applause, ktorá pôsobí
pri IV. základnej škole v Senici na
Mudrochovej ulici. Po minuloročnom víťaz-
stve obsadila skupina v zložení Marek

Grimm - klávesy, Branislav Fojtlín - gitara,
Ivan Nečas - bas gitara a vokály, Peter Klvač
- bicie a Michal Kalman - spev, z desiatich
skupín výborné tretie miesto. Na fotografii
sú spoločne s členom poroty Paľom
Drapákom, bývalým lídrom skupiny
Metalinda. Na skupinu môžeme ešte pre-
zradiť, že v decembri iste potešia svojich
fanúšikov novým CD albumom, ktorý
pomenovali Naplno. Branislav Grimm

Poďakovanie
Na tomto mieste by sme sa radi

poďakovali všetkým jednotlivcom
i organizáciám, ktorí prispeli svojimi
2% z daní Občianskemu  združeniu
Promethea  v Rohove. Vďaka podpore
sme mohli skvalitniť život našich
klientiek. Ďakujeme.

Klientky a zamestnanci 
Domova sociálnych služieb v Rohove

Ponuka na december 
❆ 1. a 2. 12. o 10. hod.  Domček U Čajkov

Mikuláš v Klube mamičiek 

❆ 3.12. v kinosále Domu kultúry
O MIKULÁŠOVI, odvážnej princeznej 
a strašidlách
- o 9.  a o 11. hod.  divadelné predsta-
venie pre MŠ a ZŠ
- 14.30 hod. divadelné predstavenie pre
deti senických podnikov

❆ 4.12. v kinosále Domu kultúry
O MIKULÁŠOVI, odvážnej princeznej 
a strašidlách
- 15.30 hod. divadelné predstavenie pre
verejnosť
- predpredaj vstupeniek v CVČ (v prípa-
de vypredania tohto predstavenia si
môžete kúpiť vstupenky na predstave
nie 3.12. o 14.30 hod)

❆ 15. 12. o 14.30 hod. v kinosále 
Domu kultúry
Našim dôchodcom
- kultúrny program detí a mládeže CVČ
pre SH

❆ 15. 12.  o 8. hod. v telocvični I. ZŠ
Vianočné dni športu 
- pozvaní žiaci z okresu Senica

❆ 16. a 17. 12.  o 15.30 hod. 
na Námestí oslobodenia  
Pokoj svätý vinšujeme vám...    
- koledy a vinše detí speváckeho krúžku
vo vianočnej dedine na námestí

❆ 21. 12.  o 16. hod. v jedálni  ŠZŠI
Pre radosť detí...
- program pre deti Špeciálnej základnej
školy internátnej

❆ 27. 12. o 18. hod. v telocvični  ŠZŠI 
Vianočný basketbalový turnaj  
- treba sa vopred prihlásiť v CVČ 
(do 20.12.)

❆ 31. 12. o 18. hod. v CVČ
Silvester v Stonožke
- pre deti prípadne  i rodičov
- hry, súťaže, pesničky pri gitare, tanec,
disko, zábava...  (do 24. hod.)
+ spoločné privítanie Nového roku na
Námestí oslobodenia
- podujatie je určené pre členov krúžkov
CVČ, treba sa informovať v CVČ
poplatok približne  100 Sk
- záväzne sa treba prihlásiť v CVČ do
20.12. (D. Kopecká, 0907 774 406)

Pozn. Upresnenie podujatí pre
deti počas VIANOČNÝCH
PRÁZDNIN od 27. 
do 31. decembra
2004 nájdete  
na plagátoch
a v Našej
Senici, 
ktorá vyjde
pred 
Vianocami.

ww
w.zs

2senica.sk

Tvorivá dielňa
V Záhorskom osvetovom stredisku sa

8. decembra uskutoční druhá časť projektu
Drogy verzus zdravý životný štýl.  Projekt je
zameraný na primárnu prevenciu drogo-
vých závislostí.   NS
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Vzniklo No game
Na podnet Mgr. Miroslava Šťastného

v stredu 10. novembra v Záhorskom osve-
tovom stredisku vzniklo  občianske zdru-
ženie No game. Je to zoskupenie pre ľudí,
ktorých chorobnou vášňou sa stali auto-
maty.

Podľa  slov magistra Šťastného ide pre-
dovšetkým o to, aby príbuzní obetí gamb-
lérstva, ktorí sa rozhodli pomôcť svojmu
rodinnému príslušníkovi vedeli na koho sa
obrátiť. Je známe, že na hráčsku vášeň
dopláca celá rodina. Peniaze, ktoré končia
v automatoch,  boli určené na nájom,
jedlo, elektrinu, deťom na obedy... Ďalšou
zakladajúcou členkou občianskeho zdru-
ženia sa stala Mgr. Ivana Závodská
z Psychologicko-poradenského centra
v Senici.  

Na zakladajúcej schôdzi bol  prítomný
aj poslanec NR SR Ing. Viktor Béreš
(ANO), ktorý  vysoko ocenil tento krok.
Prisľúbil občianskemu združeniu No game
podporu a pomoc, pretože z jeho pohľadu
sa naša spoločnosť málo zaoberá týmito
problémami. 

Mgr. Miroslav Šťastný

Imatrikulácia prvákov
17. november - Deň študentstva.

V tento deň sa väčšina prvákov v stred-
ných a vysokých školách imatrikuláciou
zapisuje do radov študentov. 

V I. základnej škole v Senici sa 16.
november imatrikulovali do radov žiakov
tejto školy malí prváci. Celá akcia sa usku-
točnila v telocvični, kde sa už o 12. hodi-
ne popri prváčikoch a ich rodičov schád-
zali i žiaci I. stupňa. A samozrejme devia-
taci, ktorí celú imatrikuláciu riadili. Na
úvod zatancovali dievčatá 9. ročníka na
pieseň Holky z naší školky a potom všet-
ci prváci nastúpili na pódium. Každý
z nich dostal nádherné papierové zvierat-
ko, srdiečko či hviezdičku so svojím
menom. 

Potom za moderovania deviatakov
boli prváci poverení rôznymi úlohami.
Kreslili „svoju rozprávkovú školu", spieva-
li rôzne pesničky, niekoľkí prváci sa
museli preskákať švihadlom na vyššie
poschodie. Vláčikom, ktorý opäť vytvorili
prváci, zdolávali rôzne prekážky. I maškr-
tili. Bolo to všetko formou súťaže. So za-
viazanými rukami museli jesť jogurt,
chlapci kŕmili dievčatá. A tak to pokračo-
valo ďalej. Súťaže sa striedali s hrou,
zábavou. Celý program bol spestrený
i vystúpením tanečného súboru Sonny,

Deti i rodičia v škole
III. základná škola v Senici pripravila 4.

októbra k Európskemu dňu rodičov
a školy slávnostné dopoludnie pre našich
najmladších žiakov. Deti nacvičili pro-
gram so svojimi pani učiteľkami a pozvali
svojich rodičov do školy. Program začal
príhovorom riaditeľky Mgr. M. Radičovej.
Po tancoch a pesničkách  v slovenskom aj
v anglickom jazyku sa naši prváčikovia
premiestnili spolu s rodičmi do tried.
V triedach si mohli rodičia pozrieť prácu
svojho dieťaťa počas vyučovacej hodiny.
Všetci prváčikovia dostali prvé číslo škol-
ského časopisu Sadovák - Sadováčik
a čakalo na nich aj milé prekvapenie
v podobe darčekov. Rodičia odchádzali
s príjemnými pocitmi a naši prváci sa
zapísali medzi "skutočných" žiakov III.
základnej školy v Senici na Sadovej ulici.

Mgr. Ľubica Flamíková

Príklad vychováva
Čím je človek múdrejší a lepší, tým viac
dobra zbadá v ľuďoch. (Pascal)

Dobro, úctu k staršiemu som zbadala
v posledný októbrový deň – posledný deň
Mesiaca úcty k starším ľuďom. Boli to
dvaja mladí chlapci. Príbeh sa stal takto:

Bol  krásny deň, slnko teplo hrialo,
a tak som sa vybrala bicyklom na chalupu
pozbierať posledné oriešky. Keď som pre-
chádzala cez park pri Múzeu Ladislava
Novomeského, obchádzala som  starčeka
na vozíčku. Mal iba jednu nohu, rukami
ťažko silovo krútil kolesá. Keby som išla
bez bicykla, spýtala by som sa ho, kde
chce zaviezť.

Vracajúc sa naspäť podvečer, zostala
som prekvapená, že starček  prešiel až
k štadiónu. V tme bol skrútený,  nohu mal
zakliesnenú pod vozíkom, okolo bola
vyfajčená celá krabička cigariet. V pohľa-
de mal  bezradnosť. Ľudia išli okolo, nikto
sa mu neprihovoril. Spýtala som sa ho, či
mu môžem  s niečím pomôcť. Smutným
výrazom potichu povedal: „Chcem ísť
domov." A kde to je? Neodpovedal.
Oproti išli práve spomínaní dvaja chlapci
– Michal Vojtek a Michal Račko. Ochotne
upravili starčeka na vozíku  a išli s ním do
Domova penziónu pre dôchodcov – uká-
zal im, kde býva. V jeho hlase bolo cítiť aj
plač aj radosť, že sú ešte  dobrí ľudia, ktorí
pomôžu.

Poďakovanie patrí dvom Michalom,
mládencom,  ktorých možno práve vyčká-
vali dievčatá na diskotéke. O mladých sa
veľa hovorí ako o necitlivom pokolení.
Títo dvaja napravili reputáciu mládeže.

Na záver ešte jeden citát. Nemožno
byť opravdivým človekom bez ľudského
vzťahu k človeku (Rosseav)

Napísala a ďakuje učiteľka z IX.  MŠ
Oľga Štefková

ktorý pracuje v škole. Deviataci pripravili
prváčikom naozaj krásne uvítanie. Na
záver bol každý z nich odmenený slad-
kosťou. A potom nasledovala už len zába-
va a diskotéka.

Bol to pre prváčikov určite krásny deň.
A my im všetkým prajeme veľa úspechov
a samé pekné dni v našej škole.

M. Bašnárová, K. Burdová
členky redakčného krúžku

Vianočná akadémia
Riaditeľstvo IV. ZŠ pozýva na
Vianočnú akadémiu, ktorá bude 13.
decembra o 17. hod. v Dome kultúry.
V programe vystúpia deti školského 
klubu, spevácky zbor
Hviezdička, žiaci
školy, spevácke
zbory z Vrbna
pod Pradědom,
tanečný súbor
z Hodonína a deti
z Hohenau. 

Pôvodná budova 
v prenájme 

„Vzhľadom na to, že v podnikateľských
spoločnostiach  vznikli rôzne  dezinformá-
cie – že Mesto chce neprehľadným spôso-
bom prenajať areál pôvodnej budovy
Polikliniky  sme sa rozhodli v záujme  trans-
parentnosti urobiť verejné ponukové kona-
nie. Ponukové konanie bolo zverejnené na
internetovej stránke mesta Senica i v ďal-
ších periodikách", reagoval primátor Senice
Ľ. Parízek na otázku využitia bývalej budo-
vy Polikliniky v centre mesta. Na ponukové
konanie však neboli žiadne reakcie.
Zostala iba pôvodná žiadosť spoločnosti
Lombard. S tou bude Mesto  pokračovať
v začatých rokovaniach. 

Stále zostáva tá istá myšlienka využitia:
Mesto chce celý areál prenajať jednému
subjektu, ktorý tam bude môcť realizovať
svoj zámer využitia na obchodné, podnika-
teľské a administratívne účely. Výnos z pre-
nájmu Mesto plánuje použiť na splatenie
úveru zobratého na dostavbu novej budo-
vy Polikliniky a na dotovanie zdravotnej sta-
rostlivosti. bar

Účastníci zakladajúceho stretnutia občian-
skeho združenia No game zľava MUDr. P.
Šťastný, Mgr. Miroslav Šťastný a Ing. Viktor
Béreš.
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Mikulášske stretnutie
s poslancom
Poslanec NR SR Ing. Viktor Béreš
(ANO) v spolupráci s okresnou organi-
záciou ANO okresu Senica pozýva
všetky deti do 12 rokov na stretnutie
s Mikulášom dňa 4. decembra do
Domu kultúry  v Senici, ktoré sa bude
konať v čase od 10. do 13. hod. Deti
čaká zaujímavý program a Mikuláš ich
odmení sladkosťami. Stretnutie sa
ukončí diskotékou.

Odpadáčik 2004
Jubilejný 10. ročník kampane Vyčistime

svet (Clean up the World), ktorej súčasťou
je i detská súťaž Odpadáčik alebo
Fantázia z odpadu, bol v priestoroch
Záhorského osvetového strediska v Senici.
Organizátori podujatia  Záhorské osveto-
vé stredisko a Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny v Senici aj v tomto roku
pripravili pre deti súťaž v tvorivosti z odpa-
du - Odpadáčik. Zúčastnilo sa jej 5 senic-
kých základných škôl, 5 materských škôl
a Základné školy zo Šaštína-Stráží, Častko-
va a Gbelov. 

Odpadáčikovia najrôznejších tvarov
a z najrôznejších materiálov, ale i obrázky,
krajinky, mestá a ďalšie výtvory zaplnili
výstavnú sálu ZOS v Senici a 14 dní posky-
tovali deťom zdroj zábavy i poučenia.
Sprievodnými podujatiami bolo premieta-
nie videofilmov z videotéky Slovenskej
agentúry životného prostredia a ponuka
prednášok, hier a praktickej ukážky triede-
nia odpadov. Cieľom tohto podujatia je
naučiť deti zamýšľať sa nad tým, kde sa
berie odpad, ako sa likviduje a ako sa
s ním vysporiadať tak, aby nás neohrozo-
val. Chceme deťom ukázať, že každý
odpad je materiál, často znovupoužiteľný,
recyklovateľný. Mnohé predmety či obaly,
ktoré putujú do odpadkového koša sa dajú
ešte využiť. Aj toto je cesta ako zabrániť
tomu, aby naša Zem nebola časom jedno
veľké páchnuce smetisko s vyčerpanými
prírodnými zdrojmi. Cieľom je tiež aj to,
ako menej platiť za odvoz odpadu a jeho
likvidáciu. Hlavnými garantmi a sponzormi
podujatia boli Technické služby a. s. Senica
a Prvá stavebná sporiteľňa v Senici, ktorí
už pár rokov Odpadáčikovi pomáhajú.
Do súťaže sa zapojilo 7 ZŠ, 1 špec. ZŠ,
5 MŠ s celkovým počtom prác 223. Práce
sa oceňovali v 4. kategóriách:
• 1. kategória - 1. stupeň ZŠ

Zdenka Spustová, Katka Važanová
Zuzana Bašnárová
Kristína Janšáková
Lucia Maláriková  (všetky I. ZŠ)

• 2. kategória - 2. stupeň
Simona Luhová (III. ZŠ)
Lucia Harnošová
Nina Tytykalová (obe II. ZŠ)
Ondrej Kudláč (III. ZŠ)

• 3. kategória - Špeciálne základné školy
Roman Jonáš
Dalibor Jonáš
Martin Sopúšek
Mirka Danielová
Eva Polakovičová 
(všetci Špeciálna základná škola Senica)

• 4. kategória - Materské školy
Materská škola Kolónia
Materská škola Hollého ul. 
Materská škola Novomeského ul.
Materská škola Janka Kráľa
Materská škola Komenského ul.
Špeciálna materská škola internátna

• Ocenené kolektívne práce
7.B - IV. ZŠ Senica

RNDr. Ľ. Krištofová

Fitlopty v škole
Všeobecná zdravotná poisťovňa v spo-

lupráci s rehabilitačným centrom Pilates
Medical a poisťovňou Generali venovala
žiakom III. ZŠ v rámci projektu  Fitlopty
v škole  elastické fitlopty na používanie vo
výchovno - vzdelávacom procese žiakov
prvých tried.

Hlavným cieľom projektu je aktívna pod-
pora prevencie chybného držania tela
a podpora pohybových aktivít u žiakov 1.
stupňa ZŠ.  Alternatívne dynamické sedenie
na elastickej fitlopte bráni nesprávnemu
postaveniu panvy a chrbtice, aktivizuje
symetricky svalstvo trupu a naučí žiakov
uvedomiť si a zafixovať optimálne držanie
tela.

Pani učiteľky absolvujú praktické zaško-
lenie. Používané fitlopty majú priemer 55
cm, disponujú protišmykovým povrchom,
spĺňajú zdravotné, hygienické a bezpeč-
nostné kritériá a sú registrované v EU a SR
ako zdravotnícka pomôcka - Medical
Device.

Fitlopty osobne prevzala riaditeľka školy
Mgr. Mária Radičová  z rúk riaditeľa VZP
v Senici Ing. Jozefa Mikuša (na foto). 

Mgr. Ľubica Flamíková

Tvorivé dielničky
V školskom klube III. ZŠ pani vycho-

vávateľky pre deti 27. októbra  pripravili
zaujímavé činnosti, v ktorých si žiaci pre-
verili svoju zručnosť, tvorivosť a fantáziu.
Deti pracovali v piatich tvorivých dielnič-
kách. Mohli si zhotoviť panáčika z mako-
vice, stojan na ceruzky, upiecť si ozdoby
z cesta, vytvoriť si mozaikový obrázok
z keramických dlaždíc a postavičku zo
suchých listov. 

Deti strávili tvorivé popoludnie, vyro-
bili si pekné darčeky, ktoré ich veľmi
potešili. 

Mgr. Ľubica Flamíková

Ceny Ex libris 
získala Senica  

Žiaci III. ZŠ v Senici na Sadovej ulici
sa každoročne na hodinách výtvarnej
výchovy pripravujú na medzinárodnú
výtvarnú súťaž Ex Libris Hlohovec. 

V tomto roku sa konal už 8. ročník na
tému Cirkus a divadlo, do ktorého sa
zapojilo 1 833 detí z Českej republiky,
Estónska, Chorvátska, Indie, Litvy,
Macedónska, Maďarska, Poľska, Ruska,
Slovinska, Srbska a Čiernej Hory,  ako aj
zo 40 miest a obcí Slovenska. 

V tomto roku bolo hlavným organizá-
torom súťaže občianske združenie Ex lib-
ris ad personam Hlohovec, čo v preklade
znamená Od kníh k osobnostiam
Hlohovca.

Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže bolo
8. októbra v Hlohovci. V kategórii základ-
ných škôl - návrhy ex libris boli dve naše
žiačky mimoriadne úspešné, keď 1. mies-
to získala Soňa Flajžíková a 2. miesto
Kristína Čmelová (obe z 9. D triedy).
Porota udelila  spolu 35 čestných uznaní.
Čestné uznanie získala naša žiačka
Kristína Brhelová zo 7.A triedy.

Každoročne je na súťaži udelená aj
cena pre pedagóga, ktorú v tomto roku
získala učiteľka výtvarnej výchovy Mgr.
Eva Banárová za vyrovnanú kvalitu kolek-
cie súťažných prác a výrazný pokrok detí
v oblasti grafických návrhov Ex libris.

Mgr. Ľubica Flamíková

Lavičky na Dlhej ulici   
Na opakované žiadosti mestskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska,
aby boli lavičky osadené aj na Dlhej
ulici, sa Mestský úrad Senica rozhodol
vyhovieť  starším spoluobčanom, ktorí
si potrebujú odpočinúť   na ceste zo sta-
rého sídliska do centra mesta. Na prelo-
me novembra a decembra boli na tejto
ulici osadené 4 lavičky. bar
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Násilie človeka voči človeku je bohuži-
aľ historickou konštantou a tiahne sa
celou históriou ľudstva. Neodohráva sa
len v extrémnych situáciách vojnových
konfliktov. Často sa odohráva v časoch
mieru, a to priamo v rodinách, skryto za
dverami bytu.

Násilie páchané na ženách  je nielen
jednou z najčastejších foriem kriminálne-
ho správania vo väčšine ľudských spolo-
čenstiev, ale je aj jednou z foriem krimina-
lity s najdevastujúcejšími dôsledkami ako
pre blízke obete, tak aj pre deti, ktoré sú
často svedkami násilia.

Po dlhej dobe tabuizovania tejto témy
sa konečne začína diskutovať aj o tomto
probléme. Týmto krokom sa odkryli
mnohé hrozivé skutočnosti tohto problé-
mu. Konfrontácia s tou či onou formou
násilia patrí medzi každodenné skúsenos-
ti. Iste by o tom mnohí vedeli veľa rozprá-
vať.  

Násilie môže vychádzať od kohokoľvek
voči komukoľvek. Násilie páchajú rodičia
na deťoch, ženy na mužoch, muži na
ženách, deti na rodičoch, mladí ľudia na
starších, prípadne chorých. P. Hartl a H.
Hartlová definujú v psychologickom slov-
níku násilie všeobecne ako uplatňovanie
sily k prekonaniu odporu.

Emerge, bostonský poradenský pro-
gram pre násilníckych mužov, používa
túto pracovnú definíciu násilia: Násilie je
každý čin, ktorého následkom je, že obeť
robí niečo, čo nechce robiť, a ktorý jej
bráni, aby urobila niečo, čo chce urobiť
alebo v nej vyvoláva strach. A dodáva, že
násilie nemusí obsahovať fyzický kontakt
s obeťou, pretože zastrašujúce konanie,
ako búchanie do stien, slovné vyhrážanie
sa a psychické týranie môže mať rovnaké
následky. Psychické týranie, ktoré sa defi-
nuje ako správanie, ktoré podrýva vôľu
a sebaúctu, sa stáva obzvlášť účinným
v spojení s fyzickým násilím.

V podvedomí mnohých ľudí stále
zostáva chápanie násilia v rodine ako
súkromná vec, ako problém vzťahu medzi
obeťou a páchateľom. Ja až zarážajúce,
ako mnohí ľudia ešte stále veria tzv.
mýtom o násilí. Ide zväčša o nasledujúce
normy a očakávania, ktoré zdieľajú prí-
slušníci danej kultúry, môžu výrazne pod-
porovať násilie voči ženám a zľahčovať
dôsledky takéhoto konania pre obeť.
Mýty týkajúce sa sexuálneho násilia
možno charakterizovať ako presvedčenia
o tom, že ženy majú na násilí svoj podiel
viny.
Konkrétne ide o mýty:
1. Mýtus: To nie je násilie, tí dvaja sa len
hádajú.
Medzi hádkou a násilím je podstatný roz-
diel. Ak je medzi stranami nerovnováha
moci a sily, vtedy sa hádka mení na násilie.
Tento predpoklad násilia uznala aj
Organizácia spojených národov v Dekla-

rácii o odstránení násilia voči ženám, zve-
rejnenej v rezolúcii OSN č. 48/104
z 20.decembra 1993.
2. Mýtus: Násilie sa vyskytuje len v pro-
blémových rodinách.
Násilie môže postihnúť všetky rodiny nezá-
visle od príslušnosti k sociálnej vrstve, kul-
túre a náboženstvu a od veku. Tento mýtus
vznikol preto, lebo v niektorých skupinách
spoločnosti sa násilie utajuje väčšmi ako
v iných.
3. Mýtus: Násilie v rodine je súkromná
záležitosť, štát by sa do toho nemal mie-
šať.
Násilné správanie je trestným činom bez
ohľadu na to, či sú spáchané v rodine,
alebo mimo nej.
4. Mýtus: Ženy si len vymýšľajú, aby zís-
kali byt alebo iné výhody pri rozvode.
Ženy častejšie násilné útoky utajujú, akoby
v tomto smere preháňali.
5. Mýtus: Ženy asi chcú byť týrané, inak
by predsa násilníka opustili.
Ženy, ktoré zažívajú násilie, skúšajú nao-
pak všetko možné, aby zmenili svoju situá-
ciu. Chcú, aby násilie prestalo, často si však
želajú aj udržať vzťah či manželstvo.
Niektorí muži kontrolujú svoje ženy tak, že
sa ženy boja o tomto hovoriť. Pretože sa
žena obáva odvety, má strach ho pustiť.
Ženy zostávajú  v takýchto vzťahoch lebo:
• sa nepatrí odísť;
• nemajú kam odísť;
• nemajú peniaze, podporu, vlastne niko-

ho;
• sú naviazané na partnera;
• veria, že muž sa zmení;
• okolie ženu tlačí do pozície, že ona je

za to vinná.
6. Mýtus: Ženy alebo deti provokujú nási-
lie alebo si ho nejakým spôsobom zaslú-
žia.
Tento postoj legitimizuje násilie, vinu pripi-
suje obetiam a násilníkov zbavuje zodpo-
vednosti. 
7. Mýtus: Ženy si samy vyberajú partne-
rov, ktorí ich týrajú.
Žiadna žena nechce, aby ju niekto  týral.
Na začiatku vzťahu tyrani obvykle ešte
nesiahajú po násilných prostriedkoch, nási-
lie sa začína až po určitom čase. Najmä
skryté formy násilia sa často spájajú s pozi-
tívne chápanými tradičnými hodnotami,
takže je ťažké si uvedomiť, kedy sa začína
zneužívanie moci, kontroly a útlaku.
8. Mýtus: Násilníci týrajú svoje obete,
pretože v detstve sami zažívali násilie.
To, keď niekto zažije v detstve násilie,
nemusí nevyhnutne znamenať, že bludný
kruh násilia bude pokračovať. Negatívne
skúsenosti z detstva môžu viesť aj k mimo-
riadne odmietavému postoju voči násiliu.
Skúsenosti z detstva teda môžu určité sprá-
vanie vysvetliť, ale nikdy ho nemôžu ospra-
vedlniť.
9. Mýtus: Základnou príčinou mužského
násilia je alkoholizmus.
Alkohol nie je príčinou násilia, iba jeho sti-

mulátorom. Odbúrava zábrany a zosilňuje
agresívne tendencie.
10. Mýtus: Muži týrajú svoje ženy preto,
lebo nedokážu vyjadriť emócie iným
spôsobom.
Násilné správanie je často výberové. Muži
v afekte napr. neudrú svojho nadriadené-
ho, svoju ženu však áno.

Mgr. Ivana Závodská

Násilie páchané na ženách - mýty a fakty
„Pokiaľ ide o násilie a týranie, nie je možné zostať neutrálnou a neutrálnym. Ak došlo
k trestnému činu,  nie je morálna neutralita ani žiaduca ani možná. Máme povinnosť zau-
jať stanovisko."     Judith Lexis Herman

Program sympózia 

Dvadsať rokov
Záhorskej galérie
2. decembra 2004 
13.30 až 16.30 hod.

• Galérie - ako a čo ďalej ?
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc
Riaditeľka Slovenskej národnej 
galérie Bratislava

• A všetko bolo inak...!
Akad. soch. prof. Juraj Meliš
Vysoká škola výtvarných umení 
Bratislava

• Prestávka -  hudobný program

• Návraty na Záhorie
Akad. mal. Marián Komáček

• Dvadsať rokov Záhorskej galérie
PhDr. Štefan Zajíček
Riaditeľ Záhorskej galérie

• Diskusia
Príhovory hostí
Záver

• Hudobný program
Libor Mišurec - husle
Miloslav Slezák - klavír
J. Massenet - Meditácia
J. Sarasate - Andalúzska romanca

Vernisáž IV. Stretnutie umelcov 
Záhoria
pri príležitosti 20. výročia 
vzniku galérie
2. decembra  o 17. hod., 
kurátorka výstavy 
Mgr. Dana Janáčková

• Hudobný program 
Zamborská Zuzana - klavír, 
Zamborský Stanislav - klavír 
L. van Beethoven: 
Adagio sostenuto zo Sonáty svitu, 
op 27/2
F. Schubert: Moment musical f mol
A. Dvořák: Slovanský tanec 
c. 8 g mol pre štvorručný klavír

Výstava potrvá do 6. februára 2005.
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Jubilujúca Záhorská galéria
V decembri tohto roka oslávi Záhorská galéria v Senici

okrúhle dvadsaťročné jubileum svojho jestvovania. Už od svoj-
ho založenia v roku 1984 sa galéria stala neodmysliteľnou
súčasťou kultúrneho a umeleckého života na Záhorí.

Za doterajších rovných dvadsať rokov svojho odborného
pôsobenia v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorie uspo-
riadala Záhorská galéria vrátane aj tohto roku v budove galérie
a mimo nej spolu tristopäťdesiatpäť výstav, 1 930 iných podujatí
(prednášky, besedy, semináre, koncerty), ktoré vo výstavných
priestoroch galérie navštívilo celkove stopäťdesiatpäťtisíc
návštevníkov. 

Záhorská galéria vznikla po mnohoročnom úsilí ako dlho oča-
kávané regionálne odborné pracovisko pre zbieranie, dokumen-
táciu a prezentáciu výtvarného umenia najrôznejšie spätého so
záhorským regiónom. V rámci svojej špecializácie s celosloven-
skou pôsobnosťou podporuje aj mladé výtvarné umenie poslu-
cháčov výtvarných škôl formou pravidelných trienálnych výstav,
nazvaných príznačne Talenty, poriadaných od roku 1992.

Myšlienka o potrebe založenia samostatnej galérie na Záhorí
sa objavuje už v roku 1960
v Perspektívnom jednotnom
pláne kultúrnoosvetovej práce
v okrese Senica do roku 1970,
hoci ešte vtedy neboli podmien-
ky pre vznik galérie priaznivé.

Zámer ožil v roku 1969 pri
príležitosti usporiadania posmrt-
nej výstavy sotinského rodáka
Jána Mudrocha. Okrem toho od
roku 1972 začali poriadať
v Senici a okolí výstavy viacerí
výtvarníci, pochádzajúci z tohto
kraja Ľ. Hološka, I. Dulanský, B.
Bača, J. Ondriska, ktorí sa zaslú-
žili svojou aktivitou o šírenie
hodnôt výtvarného umenia
v záhorskom regióne. 

Rozhodujúcim medzníkom
pre vznik galérie sa stalo roz-
hodnutie vtedajšej rady
Okresného národného výboru
v Senici z 11. februára 1975 o využití senického kaštieľa
Machatka na „kultúrnospoločenské zariadenie pre galerijné
účely."

V rokoch 1978-1984 bola neskorobaroková budova kaštieľa
Machatka z roku 1760 renovovaná na galériu Pamiatkostavom
Žilina, pracoviskom Holíč podľa projektu Ing. arch. Jelice
Janotovej z Bratislavy.

Umelecké zbierky pre zamýšľanú galériu začínajú vznikať od
polovice 60. rokov v Záhorskom múzeu v Skalici, kde v rokoch
1976-1984 pôsobil pri príprave galérie úsek dejín umenia s auto-
rom týchto riadkov. Finančné prostriedky na nákup umeleckých
diel zabezpečoval vtedajší odbor kultúry ONV v Senici.

Po dokončení adaptácie budovy kaštieľa (1978-1984) bola
Záhorská galéria zriadená 1. decembra 1984 a slávnostne otvo-
rená 14. decembra úvodnou výstavou Umelci Záhoria, predsta-
vujúcou výber najlepších diel umelcov regiónu pochádzajúcich
zo zbierok galérie.

V ďalších dvadsiatich rokoch svojho pôsobenia galéria naplno
rozvinula všetky svoje odborné činnosti výskumnú, zbierkotvor-
nú, uchovávaciu, starostlivosť  o zbierky, kultúrnovýchovnú,
expozičnú (Galéria J. Koreszku v Skalici od roku 1991), výstavnú,
najmä v cykle kmeňových výstav Umelci Záhoria. Ďalej je jej
funkcia v poriadaní prednášok, besied, seminárov, koncertov,
potom v činnosti edičnej, publikačnej, metodickej, dokumentač-
nej, archívnej, knižničnej až po činnosť prevádzkovo technickú.

V tomto jubilejnom roku pripravila Záhorská galéria viacero
podujatí, z ktorých niektoré sa viažu priamo k výročiu galérie.

Po výstavách už doteraz usporiadaných v tomto jubilejnom

roku v galérii Art diagonal Viedeň, ďalej Prírastky zo zbierok
Záhorskej galérie 1989-2004 (k 20. výročiu galérie), potom 5. tri-
enále poslucháčov výtvarných škôl Talenty, katedra reštaurovania
VŠVU v Bratislave (k 55. výročiu VŠVU a 20. výročiu galérie), pri-
pravila Záhorská galéria vo svojich priestoroch jubilejnú výstavu
Jozefa Barinku Socha a kresba v čase od 11. júna do 22. augusta
2004 k šesťdesiatročnému životnému jubileu sochára, známeho
pedagóga, docenta VŠVU v Bratislave. Výstava predstavuje výber
z jeho celoživotného sochárskeho diela spolu s objektami, inšta-
láciami, medailami a kresbou.

Na jeseň v čase od 2. septembra do 10. októbra bola v galérii
otvorená výstava ďalších pedagógov VŠVU v Bratislave Júlia
Sabová textil, Rastislav Trizma plastiky a šperky. Výstava priblížila
najnovšie tvorivé úsilie v príťažlivých umeleckých oblastiach tex-
tilu, sochárstva a šperku pri príležitosti už spomínaného jubilea
školy a galérie.

V závere roka vyvrcholili oslavy dvadsaťročného jubilea galé-
rie výstavami najprv Ľudovíta Hološku  Súvislosti  (1994-2004) na
poschodí budovy a zároveň v suteréne budovy inštalovanou
výstavou Confinium, obidve v mesiaci októbri a novembri.

Autorská výstava Ľudovíta Hološku, známeho pedagóga pro-
fesora VŠVU v Bratislave a AVU
v Banskej Bystrici prezentovala
jeho najnovšiu maliarsku tvorbu
z posledných desiatich rokov,
ktorá sa orientovala viacej
k abstraktnejšiemu výtvarnému
názoru znakového, esenciálne-
ho výťažku skutočnosti.

Druhá výstava Confinium
predstavila tvorbu známych
výtvarných umelcov, autorov
objektov a inštalácií, pochádza-
júcich zo susedných regiónov
hraničiacich so Záhorím (naprí-
klad P. Lehotský z Trenčína, M.
Nicz z Nitry, C. Moravčík
z Trnavy a podobne), bola pri-
pravená ako osobitný hold
a pozdrav k jubileu senickej
galérie. 

Zavŕšením galerijného výro-
čia je výstava 4. stretnutie

Umelcov Záhoria ako periodická skupinová výstavná prehliadka
súčasnej tvorby umelcov záhorského regiónu, poriadaná vždy po
piatich rokoch k výročiu inštitúcie, prezentuje charakteristické
ukážky z najnovšej tvorby päťdesiatich siedmich umelcov naj-
rôznejšie spätých so Záhorím. Výstava je otvorená v čase od 2.
decembra 2004 do 6. februára 2005. 

Okrem toho si môžu návštevníci pozrieť aj Galériu Júliusa
Koreszku, stálu expozíciu známeho slovenského krajinára, zosta-
venú z diel umelca zo zbierok Záhorskej galérie umiestnenú
v Záhorskom múzeu v Skalici.

Z neprezentačných kultúrnovýchovných podujatí sa uskutoč-
nili aspoň Dni otvorených dverí k 20. výročiu Záhorskej galérie
(15. - 18. júna), okrem iného aj s popisom umeleckých diel
J. Mudrocha, J. Kostku, Ľ. Hološku, ďalej Dni kultúrneho dedič-
stva (september - október) o stavebných pamiatkach mesta
Senice, Sympózium Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici.
Program sympózia i vernisáže uverejňujeme na strane 10. 

Veríme, že si nájdete čas na návštevu výstavy IV. stretnutie
Umelcov Záhoria v Záhorskej galérii v záujme bližšieho pozna-
nia ušľachtilého a príťažlivého sveta výtvarného umenia, najrôz-
nejšie spojeného so záhorským regiónom.

Dúfame, že budú vhodnou inšpiráciou nielen pre umeniami-
lovné publikum Záhoria, či už mládež a dospelých, aj pre všet-
kých tvorcov, ktorí budujú svoj vlastný tvorivý program a vlastné
výtvarné, vizuálne postihnutie okolitej skutočnosti k spokojnosti
a duchovnému, estetickému obohateniu nás všetkých.

PhDr. Štefan Zajíček
riaditeľ Záhorskej galérie

Profesor Ľudovít Hološka (štvrtý zľava) na vernisáži autorskej
výstavy Súvislosti 4. novembra v Záhorskej galérii.           Foto bar  
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SSSSttttrrrraaaacccchhhh  aaaa  nnnnáááássssiiiilllliiiieeee  nnnnaaaa  sssseeeennnniiiioooorrrroooocccchhhh
Niektorí starší ľudia sú veľmi vnímaví na vlastné ohrozenie, ale

aj na nešťastie iných. Neraz ich v živote ovládne priveľký strach.
Strach negatívne ovplyvňuje váš život, čo spôsobuje že, trpíte často
bezdôvodnými pocitmi strachu, beriete lieky, aby ste napríklad
večer zvládli strach zo samoty a tmy, žijete kvôli strachu v sociálnej
izolácii (radšej nikam nechodíte, nikoho k sebe nepozývate, nero-
bíte žiadne aktivity mimo bytu), prepadáte panike nad novinovými
titulkami v čiernej kronike.

každý človek právo na ochranu, pomoc
a pocit bezpečia.

Neodpovedajte na inzeráty a nekontak-
tujte sa s podomovými obchodníkmi bez
vedomia vašich príbuzných, susedov alebo
dobrých známych. Často sa stáva, že starší
ľudia prídu ľahko o svoje úspory z dôvodu
prílišnej dôverčivosti.

Dajte vaše telefónne číslo známym
a susedom a dohodnite sa na vašej vzá-
jomnej pravidelnej kontrole. Možnosť zdra-
votnej nevoľnosti je u vás podstatne vyššia
a takáto kontrola vám môže zachrániť
život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si
byt, aj keď idete von len na krátku dobu (po
noviny apod.). Mladší páchatelia túto dobu
vedia dobre využiť vo váš neprospech.
Neschovávajte si kľúče pod rohožky, do
kvetináčov a na podobné, pre páchateľa
ľahko prístupné miesta.

Mestská polícia 
zasahovala
Nedovarili – zaspali. Na operačné
oddelenie MsP  bolo  21. novembra
o 12.30 hod. prijaté telefonické ozná-
menie od občanov z časti Sotina, že
v dome č. 1214 na 5. poschodí asi horí,
pretože stupačka bola plná dymu. Po
príchode na miesto hliadka  MsP našla
dvere bytu otvorené. Podnájomníci pri
príprave jedla zaspali a ten začal ho-
rieť. Nik z osôb nebol zranený. Na
miesto boli privolaní hasiči.
Krátili si dlhú chvíľu? Na základe
oznámenia správcu budovy ZŠ na
Sadovej ulici  7. novembra  o 13. hod.
hliadka MsP zistila maloleté osoby,
ktoré mali rozbiť sklené výplne na dve-
rách uvedenej školy. Pretože išlo
o podozrenie zo spáchania trestného
činu, prípad  bol odovzdaný na dorie-
šenie  OO PZ Senica.

Za účelom zbavenia sa tohoto prílišné-
ho strachu je dobré sa o tom porozprávať
s niekým z rodiny, s dobrým známym, prí-
padne s lekárom alebo sa obrátiť na niekto-
rú z krízových liniek dôvery. Ďalej sa vyhý-
bajte správam o zločine, nesledujte drastic-
ké filmy a kriminálne príbehy a radšej sa
snažte vyhľadať dobré správy, upokojujúce
čítanie a príjemné stretnutia s priateľmi.

Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca
vystavení i násilnému správaniu sa ostat-
ných členov rodiny. Spočiatku to môže mať
miernejšie prejavy. Odporúča sa preto netr-
pieť od prvých príznakov obmedzovanie
a útlak. Nikto nie je povinný znášať
nadmerný hluk, urážanie, výsmech apod.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovorili:
„Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude
stačiť"! a pod. Takéto správanie sa môže
zmeniť na násilie. Vo vlastnej rodine má

Ako prežiť bezpečne 
predvianočné nákupy

Čas Vianoc sa neúprosne blíži a s ním
i obdobie predvianočných nákupov. Zhon
spojený s predvianočnými nákupmi však
často využívajú zlodeji a podvodníci.
Polícia upozorňuje občanov, aby vo vlast-
nom záujme venovali zvýšenú pozornosť
svojim dokladom, nákupom a peňažen-
kám. Aby ste minimalizovali možné riziká
spojené s väčšími nákupmi, ponúkame
pár osvedčených rád:
- pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe

väčší obnos peňazí, ak už máte pri sebe
viac peňazí, majte ich rozdelené

- ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici
a hlučným skupinkám; ak sa nedá vyhnúť
tlačenici, dobre sa na ňu pripravte -
peňaženku noste pri sebe (nie v taške),
napr. vo vrecku zapnutom na zips alebo
gombíkom, aby nevzbudzovala zbytočne
pozornosť; vreckári pracujú v skupin-
kách a často pri krádežiach využívajú
deti

- pri platení neukazujte okolostojacim
obsah vašej peňaženky

- všímajte si podozrivé osoby a vyhýbajte
sa im

- nenoste veľa balíčkov a nákupov, znižuje
to vašu pozornosť

- kabelku majte po ruke, nie prehodenú
na takých miestach, o ktorých nemáte
prehľad; zásadne ju noste uzatvorenú

- dbajte na opatrnosť pri vyberaní peňazí
z bankomatu; nevyberajte peniaze po
tme, ak to nie je bezpodmienečne
nutné; využívajte bankomaty v rušnej-
ších častiach mesta; kartu si pripravte
vopred, aby ste zbytočne nestrácali čas

hľadaním; keď vyberáte peniaze, pozorne
sa poobzerajte okolo seba a presvedčte
sa, či sa vo vašej blízkosti nepohybuje
niekto podozrivý; finančnú hotovosť si
ihneď uschovajte

- pokiaľ si potrebujete nechať vo vozidle
odložené nákupy - nenechávajte ich
vystavené všetkým na očiach, odložte
ich podľa možnosti do batožinového
priestoru alebo ich aspoň prikryte

- ak máte pocit ohrozenia, alebo ak sa
porušuje zákon, volajte políciu, po
prípade využite prítomnosť policajných
hliadok

OR PZ Senica

Poistenec môže 
kontrolovať

Poistenci Vzájomnej zdravotnej
poisťovne Dôvera môžu  už využívať
nové internetové služby sprístupnené
na webovej stránke www.vzpd.sk.
Prostredníctvom tzv. osobného účtu
majú poistenci Dôvery možnosť získať
informácie o uskutočnených lekárskych
vyšetreniach, návštevách v zdravotníc-
kych zariadeniach, ako aj prehľad
o nákladoch za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, ktorú im VZP Dôvera
uhrádza zo zákonného zdravotného
poistenia. Cez internet je možné sa aj
poistiť vo Vzájomnej zdravotnej pois-
ťovni Dôvera. VZP Dôvera prichádza
s týmito novými službami s cieľom
vychádzať poistencom maximálne
v ústrety, zjednodušiť a uľahčiť im
komunikáciu s poisťovňou aj bez osob-
nej návštevy jej pracovísk.

Vzájomná zdravotná poisťovňa
Dôvera vníma realizovanú reformu
zdravotníctva ako významný a pozitív-
ny krok, ktorý má vyriešiť dlhodobé
problémy v zdravotníctve. Transfor-
máciou zdravotných poisťovní na
akciové spoločnosti sa vytvorí skutočné
konkurenčné prostredie medzi poisťov-
ňami. Preto VZP Dôvera už v čase  prí-
pravy transformácie na akciovú spoloč-
nosť začala aj s procesom intenzívneho
skvalitňovania služieb pre poistencov.

Osobný účet poistenca obsahuje
všetky výkony vykázané poskytovateľ-
mi zdravotnej starostlivosti na príslušné-
ho poistenca s finančným vyjadrením
po lekárskej revízii a v zmysle platnej
legislatívy. Poistenec VZP Dôvera má
touto službou  vytvorenú možnosť spät-
nej kontroly a zároveň príležitosť na-
hliadnuť do cien za zdravotnícke výko-
ny hradené zo zdravotného poistenia.
Projekt osobný účet  spĺňa prísne bez-
pečnostné kritériá a je vytvorený v súla-
de so zákonom č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Každý poi-
stenec VZP Dôvera si na základe vlast-
ného hesla a PIN kódu môže na web-
stránke www.vzpd.sk prezerať a násled-
ne i kontrolovať mesačne aktualizované
čerpanie zo svojho účtu a dátum reali-
zácie bezplatnej lekárskej preventívnej
prehliadky.

VZP Dôvera  v tejto súvislosti upo-
zorňuje na skutočnosť, že je vo vlast-
nom záujme poistencov, aby heslo
a osobitný PIN kód umožňujúci prístup
k osobnému účtu neposkytovali iným
osobám.  

Projekt sprístupnenia osobného
účtu poistenca cez internet a možnosť
poistenia cez internet sú  len prvými
z radu pripravovaných projektov pro-
jektov VZP Dôvera.  

Všetky sú pripravované s cieľom
poskytnúť poistencovi čo najviac infor-
mácií jednoduchou cestou a posilniť
jeho postavenie klienta vo vzťahu ku
zdravotnej poisťovni. NS
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Ďalší veľký úspech
volejbalistiek

12. - 14. novembra sa v holandskom
meste Amstelveen konal kvalifikačný tur-
naj 10. skupiny Pohára CEV, na ktorom
štartovalo aj družstvo OMS SH Senica.
Najväčším favoritom bolo španielske
mužstvo Playas Benidorm Alicante, ktoré
má v kádri až šesť legionárok (2 Peruánky,
2 Američkanky, Mexičanku a Holan-
ďanku). Silným súperom boli aj domáce
hráčky HCC Martinus Amstelveen. Tretím
tímom v skupine bol chorvátsky tím ŽOK
Rijeka. 

Hneď v prvom zápase narazili zveren-
kyne trénera Vladimíra Sirvoňa na favorita
skupiny Alicante. Naše dievčatá dokonale
zaskočili vedúce družstvo španielskej ligy
a po päťsetovej dráme zvíťazili 3:2 (25:27,
25:17, 25:22, 19:25, 16:14). V druhom
stretnutí čakal Seničanky domáci celok
Amstelveen. Aj tento duel mal rozuzlenie
až v piatom sete, ktorý nakoniec vyhrali
naše dievčatá a pripísali si tak ďalšie víťaz-
stvo 3:2 (19:25, 25:23, 20:25, 25:22,
15:10). Pred posledným nedeľňajším
zápasom mali všetky tromfy v rukách
hráčky OMS SH Senica, ktoré po dvoch
výhrach viedli skupinu. Za súpera mali
chorvátsku Rijeku, ktorá na turnaji dopo-
siaľ prehrala oba zápasy zhodne 0:3.
Naše dievčatá potvrdili svoju dobrú formu
a zápas doviedli do víťazného konca 3:1
(25:23, 25:23, 22:25, 25:18). Bez jedinej
prehry tak vyhrali 10. kvalifikačnú skupinu
a postúpili do osemfinále Pohára CEV.
Sem sa prebojovalo ďalších 15 družstiev,
ktoré sa stretnú so svojim súperom doma-
vonku. Seničankám vyžrebovali súpera zo
Srbska a Čiernej hory  Spartak Subotica.
Prvý zápas odohrajú na domácej pôde.
Bude sa hrať v stredu 8. decembra o 19.
hodine v mestskej športovej hale. Príďte
povzbudiť hráčky OMS SH Senica.
Na turnaji v Holandsku hrali tieto hráč-
ky:
Renáta Koleňáková, Vyara Hadzhimos-
ková, Marta Solipiwko, Zuzana
Michalcová, Jolanta Studzienna, Martina
Schwobová, Monika Smák, Blanka
Brúsilová a Marcela Krišková.

Ivan Tobiáš

Kapriáda na II. ZŠ 
Tak ako každý rok
aj tento usporiadala
naša škola plaveckú
súťaž pod názvom
Kapriáda. Konala sa
23. novembra v kry-
tej plavárni v Senici
a otvoril ju riaditeľ
školy PaedDr. K. Siwiec. Zúčastnilo sa jej
89 žiakov 2. až 9. ročníka. Súťažiaci si zme-
rali sily v súťaži jednotlivcov i štafiet. Súťaž
prebiehala nasledovne:
jednotlivci v štyroch kategóriách chlapci
a dievčatá
2. – 3. ročníky
- chlapci: 1. m. Michal Petranský, 2. m.
Patrik Blanárik, 3. m. Juraj Portáš
- dievčatá: 1. m. Mária Kolényová, 2. m.
Alexandra Rehušová, 3. m. Lucia Ďurovková

4. – 5. ročníky
- chlapci: 1. m. Miroslav Kaleta, 2. m. Filip
Michlík, 3. m. Miroslav Zríni
- dievčatá: 1. m. Zuzana Bílovská, 2. m.
Lucia Mrkvová, 3. m. Lucia Harnošová

6. – 7. ročníky
- chlapci: 1. m. Dan Kaleta, 2. m. Vladimír
Haruštiak, 3. m. Juraj Tomáň
- dievčatá:1. m. Nikola Hinerová, 2. m.
Eliška Harnúšková, 3. Lenka Oláhová

8. – 9. ročníky
- chlapci 1. m. Daniel Nídel, 2. m. Pavol
Repka, 3. m. Ľubomír Šír
- dievčatá1. m. Zuzana Harnošová, 2. m.
Lenka Hostinská, 3. m. Eva Rýzková

štafety v dvoch kategóriách:
2. – 5. roč.: 1. m. 4.A – R. Slezák, M. Kaleta,
L. Mrkvová, A. Kubincová
6. – 9. roč.: 1. m. 8.B – Z. Harnošová, E.
Kučerová, R. Jurkovič, R. Konečný

Najrýchlejší súťažiaci boli odmenení
diplomami a vecnými cenami. Súťaž pre-
biehala v príjemnej atmosfére. Súťažiaci
zo seba vydali maximum. Každý sa chcel
dobre umiestniť. 

Pri usporiadaní súťaže nám ako roz-
hodcovia pomohli aj plavčíci senickej pla-
várne, hlavne Milan Jamrich.

V. K.

ww
w.zs

2senica.sk

Kedy na ľad 
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú, že verejnosť v decembri môže
využívať ľadovú plochu zimného šta-
dióna v týchto termínoch: 
5.12.2004         14.00 – 16.00 
19.12.2004    14.00 – 16.00 
23.12.2004           09.00 – 11.00 
23.12.2004       14.00 – 16.00 
24.12.2004           09.00 – 11.00 
25.12.2004           14.00 – 16.00 
26.12.2004           09.00 – 11.00 
26.12.2004       14.00 – 16.00 
29.12.2004           09.00 – 11.00 
29.12.2004       14.00 – 16.00 
31.12.2004           14.00 – 16.00 

Jednota futbal cup  
V stredu  13. októbra bolo obvodové

kolo v malom futbale  mladších žiakov ZŠ.
Aj žiaci III. ZŠ  sa zúčastnili tohoto turnaja
a získali cenné 1. miesto a postup do
okresného kola, ktoré sa uskutoční 27. aprí-
la 2005.  

Aj naši starší žiaci dokázali, že patria
medzi najlepších. Dňa 20. októbra  sa vo
svojej kategórii v malom futbale  umiestnili
na 1. mieste, z ktorého tiež postupujú do
okresného kola. Obom kolektívom srdeč-
ne blahoželáme! F.M.

Uličný futsal
Dňa 27. októbra žila športová hala fut-

salom. V tento deň zorganizovali Spoločný
školský úrad v spolupráci s CVČ Stonožka
a Oblastným športovým združením
v Senici športové podujatie pre žiakov ZŠ
pod názvom Uličný futsal. Spočiatku sme
sa obávali, či chlapci prejavia záujem, či
budú schopní sami sa dať dokopy a zosta-
viť družstvo zložené z kamarátov jednej
ulice. O to väčšie bolo naše prekvapenie,
keď sa zaprezentovalo 10 senických ulíc,
dovedna okolo 90 futbalistov. Týmto nám
dali najavo, že akceptujú športové akcie,
ktoré pre nich organizujeme a sú ochotní
zapájať sa i do mimoškolských aktivít.
Napriek tomu, že nešlo o postup ani
o medaily, všetky družstvá hrali z plných síl. 

Vďaka patrí všetkým zúčastneným druž-
stvám, povzbudzujúcim divákom, rozhod-
com a organizátorom, ktorí prispeli
k výbornej atmosfére tohto športového
podujatia.
Výsledky turnaja: 1. m. Mudrochova ulica,
2. m. Sotinská ulica, 3. m. Hollého ulica

Odd. TV a športu CVČ Stonožka

Plaváreň 
počas Vianoc
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú, že počas vianočných  a novoroč-
ných sviatkov bude stredisko plaváreň
a sauna v prevádzke  nasledovne:
24.12.2004 zatvorené
25.12.2004 zatvorené
26.12.- 30.12.2004 OTVORENÉ
31.12.2004 zatvorené
1.1.2005 zatvorené  
Od 2. do 16. januára vrátane bude
odstávka krytého bazéna. Počas
odstávky krytého bazéna bude sauna,
fitness a solárium v prevádzke. 

Na Silvestra v tretrách   
Posledný deň roka  sa v našom meste spája
okrem iného aj so Silvestrovským behom.
Jeho súčasťou bude aj Beh Seničanov pre
zdravie. Štart je o 10. hod. na tradičnom
mieste pri futbalovom štadióne. Bežecký
okruh pre 10 vekových kategórií je v parku
pri Múzeu L. Novomeské-ho. Prví 3 v kate-
górii muži, ženy a veteráni získajú finančné
odmeny, víťazi ostatných kategórií  vecné
ceny. Škola alebo športový klub s najväčším
počtom pretekárov získa  špeciálnu cenu
3 športové lopty.   bar
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Nord Bohemia karate
2004

V Ústí nad Labem sa uskutočnil 6. a 7.
novembra medzinárodný turnaj v karate
mládeže a seniorov. V konkurencii 160
pretekárov zo 4 krajín mali reprezentanti
jednu z posledných šancí otestovať si
formu pred blížiacimi sa Majstrovstvami
sveta 19. - 21. novembra v Mexiku. Obdiv
vzbudzovali hlavne karatisti z exotického
Uzbekistanu, skromní, ale nesmierne tvrdí
a snažiaci sa zvíťaziť iba svojimi útokmi,
nie súperovými chybami. Bojovníci
z Hanko kai Senica získali 4 medaily.
V kata žiačok vybojoval výborné 2. miesto
Boris Thebery a bronz si zo severu Čiech
odviezli Mirka Vašeková (kata ženy) a dva-
krát Monika Čulenová (kata, kumite dora-
stenky). Veľmi radi počuli Seničania z úst
domácich pretekárov a trénera slová chvá-
ly na premiérový ročník Veľkej ceny
Senice 16. októbra. Českí pretekári počí-
tajú i v budúcnosti s účasťou na tomto tur-
naji, čo organizátorov zaväzuje pripraviť 2.
ročník na ešte lepšej úrovni. V tejto súvis-
losti chceme poďakovať sponzorom, bez
ktorých účasti sa žiadne kvalitné podujatie
nezaobíde. Ceny do súťaže zabezpečili
Technické služby Senica, Poisťovňa
Generali a Lacima sport.

O postup na Majstrovstvá Českej
republiky bojovali v 3. kole Českého pohá-
ra žiakov 13. novembra v Českých
Budějoviciach aj senickí žiaci. Nabité kate-
górie, kvalitní pretekári a objektívni roz-
hodcovia dokázali, že karate v Čechách je
už na vyššej úrovni ako na Slovensku. Veď
napríklad  strieborný Daniel Sebeš a za
ním bronzový Boris Thebery mali v kata
žiakov 78 súperov a v predchádzajúcom
kole v Trutnove až 120 pretekárov v jednej
kategórii. Obrovská kvantita, v ktorej sa
presadia iba tí najlepší. Medailisti z 3 kôl
pohárov (aj Monika Čulenová 3. m.
v kumite), by mali mať postup na
Majstrovstvá ČR už istý.

Najmenší karatisti bojovali v rovnakom
termíne 13. novembra na turnaji Soblahov
cup. V súťaži pre začiatočníkov si veľmi
dobre viedla v kategórii 8 - 12 rokov
Alžbeta Ovečková (8 rokov). Najmladšia
a najmenšia pretekárka súťaže, členka
B-družstva Hanko kai Senica, prehrala iba
s neskoršou víťazkou z Realu Trenčín. Vo
všetkých ostatných súbojoch so staršími
súperkami zvíťazila a z Trenčína si odviez-
la bronzovú medailu! O tomto talente
budeme určite ešte počuť. 4. miesto získa-
la Patrícia Benedikovičová (10 rokov).

V decembri sa zúčastnia najlepší kara-
tisti Hanko kai Senica na najstaršom turna-
ji v Európe. 32. ročník Vianočného pohára
v slovinskom Trboulje priláka ako vždy
výbornú európsku i ázijskú konkurenciu.

E. Jareč

V Kopřivnici 10 medailí
Na medzinárodnom turnaji Moravia

open 30. októbra v moravskej Kopřivnici si
senickí karatisti vybojovali rovnú desiatku
medailí. Sedem v cvičení kata a tri v zápa-
se kumite. Na 5. ročníku tohto tradične
kvalitného a v príjemnej atmosfére sa odo-
hrávajúceho podujatia, sa zúčastnilo vyše
200 pretekárov z 29 českých a 9 sloven-
ských klubov. Výbornú povesť, ktorú má
Senica v tomto meste, potvrdili Seničania
ziskom 4 zlatých medailí. Najúspešnejšia
bola Monika Čulenová, víťazka v kata žia-
čok (vo finále porazila slovenskú repre-
zentantku Arvajovú), v kumite žiačok (vo
finále porazila Schéryovú zo Soblahova).
Nepremožiteľnosť vynikajúcej Moniky
napodobnila v dorastenkách Ľubica
Pomóthyová, víťazka v kumite a v kata
ženy Mirka Vašeková, ktorá jednoznačne
triumfovala pred českou pretekárkou na 2.
mieste a Katkou Ižárikovou (Hanko kai) na
3. mieste. Až vo finále v kata žiakov pre-
hral Daniel Sebeš a odniesol si zo stupňa
víťazov striebro. Dve bronzové získal
Michal Toure (kata mladších i starších žia-
kov) a po jednej Peter Dermek (kumite
dorastencov) a Monika Čulenová (kata
dorasteniek). Pred kamerami Českej televí-
zie si veľmi dobre počínala i trojica slo-
venských rozhodcov, ktorí rozhodovali
najdôležitejšie finálové zápasy k všeobec-
nej spokojnosti a tak prispeli k dobrému
menu mesta Senica.

E. J.

Výsledky 
športových podujatí
- Majstrovstvá okresu v šachu - jednotliv-
ci, 3. novembra v CVČ
ZÁKLADNÉ ŠKOLY:
dievčatá - 1. m. Sandra Kalayová, 2. m.
Martina Fischerová (obe I. ZŠ), 3. m. Mária
Krajčovičová (ZŠ Cerová)
chlapci - 1. m. Martin Pagerka (II. ZŠ), 2. m.
Tibor Čajka (Gymnázium Senica), 3. m. Ján
Hanečka (IV. ZŠ)
STREDNÉ ŠKOLY:
dievčatá - 1. m. Barbora Blažková (Gymná-
zium Senica)
chlapci - 1. m. Dominik Kruppa, 2. m.
Tomáš Perička, 3. m. Ondrej Danada (všet-
ci Gymnázium Senica)
- Majstrovstvá okresu vzduchovka, druž-
stvá, 10. novembra v II. ZŠ
chlapci: 1. m. I. ZŠ Senica, 2. m. IV. ZŠ
Senica, 3. m. ZŠ Šaštín-Stráže
dievčatá: 1. m. II. ZŠ Senica, 2. m. ZŠ Šaš-
tín-Stráže, 3. m. I. ZŠ Senica
- Majstrovstvá okresu vo futsale stredných
škôl, 16. novembra v športovej hale
1. m. Súkromná stredná škola podnikania
Senica, 2. m. Gymnázium Šaštín-Stráže,
3. m. Gymnázium Senica, 4. m. SOU Se-
nica, 5. m. Obchodná akadémia Senica

Regionálny 
šachový turnaj 

Dňa 14. novembra sa v II. ZŠ v Senici
uskutočnil Regionálny šachový festival pre
deti z Bratislavy, Piešťan, Skalice, Brezovej
pod Bradlom, Holíča, Osuského  a Senice.
Najmenšie šachové talenty sa stretli, aby si
zmerali svoje schopnosti. Šachovnice,
figúrky biele i čierne, hodiny, proti sebe
dve malé hlavičky plné sústredenia a rôz-
nych kombinácií, tréneri a rodičia, ktorí
držia palce svojim deťom. Taká bola atmo-
sféra v sobotu v jedálni II. ZŠ v Senici.
Súťažilo sa v dvoch kategóriach. A kto zví-
ťazil?
V kategórii do 12 rokov
1. m. Martin Pagerka  II. ZŠ Senica, 2. m.
Juraj Šošovička  Devínska Nová Ves, 3. m.
Viktor Šebo  Klub šachových nádejí
Bratislava, 4. m. Marián Medlen  II. ZŠ
Senica, 6. m. Tomáš Danada  II. ZŠ Senica
V kategórii do 16 rokov
1. m. Lukáš Karlík  Osuské, 2. m. Tomáš
Pejtl, 3. m. Andrej Solár, obaja  Klub šacho-
vých nádejí Bratislava, 4. m. Ondrej
Danada  Gymnázium Senica

Deti z II. ZŠ Senica sa držali statočne
i vďaka trénerovi R. Diviakovi, ktorý pracu-
je so šachovými talentami v šachovom
krúžku II. ZŠ už štvrtý rok. V šachovej klu-
bovni sa tieto deti stretávajú pravidelne
každý týždeň.

A. K. 

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Senica poria-
da 26. decembra tradičný Vianočný
výstup na Záruby. 

Ako sme prekonali
samých seba

Akosi symbolicky zakončilo rok práce
neformálne združenie Kuriatko. Poslednou
akciou v tomto roku bolo putovanie chod-
níkom Viktora Beniaka 20. novembra.
Počasie, hodné románov Jacka Londona
z drsnej Aljašky, dalo mladým účastníkom
poriadne zabrať. Snehová fujavica, zima
a vzdialenosť zreálnili aljašské podmienky
a v budúcnosti iste dostane čítanie drsných
zlatokopeckých príbehov celkom iný roz-
mer. Deti si mohli vyskúšať v praxi, že spo-
ľahnutie na vlastné sily, je niekedy to jediné,
čo človeku ostáva. Hodnota vecí sa zmeni-
la. Skromná zápalka znamenala oheň, teplo
a upečenú potravu, obyčajná stará čiapka
sa stala jedinou zbraňou proti ostrému
vetru. Dlhá cesta z Branča domov dovolila
vychutnať množstvo zážitkov, ktoré v ten
deň získali. Vedomie, že ich čaká teplo
domova, mama a misa koláčov, premieša-
né stretnutiami so zvieracími obyvateľmi
osamelých samôt, nedávalo drsnému poča-
sie žiadnu šancu.  V očiach účastníkov bolo
vidieť v uliciach Senice spokojnosť.
Víťazstvo nad počasím a únavou bolo
jasné. Veď takých ako oni veľa nebolo.

Slavo Valica

Futsal v decembri
1. Senická liga vo futsale pokračuje

v decembri ďalšími kolami. 5. kolo sa hrá
v nedeľu 5. 12., 6. kolo v sobotu 11. 12.,
7. kolo v sobotu 18. 12. a 8. kolo v nedeľu
26. 12. Začiatok je vždy o 8. hodine.

1. Senická liga sa bude hrať v nasledov-
ných termínoch. 5. kolo v sobotu 4. 12. od
11.30 hod., 6. kolo v nedeľu 12. 12. od 8.00
hod. a 7. kolo v nedeľu 19. 12. od 8.00 hod. 

IT
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Mitter a Ingrid Kutálková
Radovan Srba a Zuzana Štvrtecká
Július Petrák a Mgr. Oľga Nalepová
Juraj Tobiáš a Katarína Vachová
Daniel Prokop a Petra Šromová
Dušan Šajánek a Anna Filipková
Peter Černek a Martina Hložková
Martin Nemec a Vlasta Jelínková
Jaroslav Kolaja a Zuzana Dolovacká
Andrej Jankovich a Petra Vymyslická
Ing. Radovan Thebery a Jaroslava Švancárová

Narodili sa
Anna Prokešová 1. 10. 2004
Denis Adrien Glos 2. 10. 2004
Sára Bobeková 4. 10. 2004
Petra Plottová 6. 10. 2004
Matej Florian 9. 10. 2004
Martina Fordinálová 12. 10. 2004
Alex Štvrtecký 15. 10. 2004
Andrej Mišík 16. 10. 2004
Diana Dermeková 20. 10. 2004
Sofia Petrovičová 29. 10. 2004

Opustili nás
Dušan Rosa, Kalinčiakova 296 2. 10. 2004
vo veku 75 rokov
Dana Chovancová, Sotinská 1345 5. 10. 2004
vo veku 40 rokov
Ján Juriga, S. Jurkoviča 1204 5. 10. 2004
vo veku 49 rokov
Ladislav Saglena, Hollého 741 6. 10. 2004
vo veku 71 rokov
Michal Harnúšek, Sotinská 1345 7. 10. 2004
vo veku 15 rokov
Anton Kiripolský, Štefánikova 1377 7. 10. 2004
vo veku 81 rokov
Vilma Vašková, Čáčov 69 13. 10. 2004
vo veku 67 rokov
Anna Závodská, J. Mudrocha 660 13. 10. 2004
vo veku 73 rokov
Jozef Majdan, Štefánikova 703 17. 10. 2004
vo veku 90 rokov
Verona Hájková, J. Mudrocha 651 18. 10. 2004
vo veku 67 rokov
Marie Horváthová, Robotnícka 54 18. 10. 2004
vo veku 92 rokov
Terézia Pavlíková, Štefánikova 1377 21. 10. 2004
vo veku 84 rokov
Marta Rehušová, J. Kráľa 728 21. 10. 2004
vo veku 42 rokov
Eva Brkalová, Štefánikova 709 22. 10. 2004
vo veku 80 rokov
Terezia Knoblochová, Štefánikova 1377 22. 10. 2004
vo veku 92 rokov
Terezia Palkovičová, Štefánikova 1377 24. 10. 2004
vo veku 71 rokov
Ján Bašnár, Štefánikova 1377 26. 10. 2004
vo veku 85 rokov
Ján Lukáč, Štefánikova 1377 29. 10. 2004
vo veku 74 rokov

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

� 1. 12. Odpočinkom ku zdraviu
� 15. 12. Dôveruj životu

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 6.12. o 19. hod. 

Radošinské naivné divadlo s hrou GENERÁL
� 16.12. o 18. hod.

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena jej hostia
– Vianočný koncert

� 31.12.  od 20. do  5. hod. 
Silvestrovská zábava, predpredaj vstupeniek od 29.11. , 
cena 500 Sk, hrá Magic band zo Senice. 

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)

� 4. december
Vernisáž výstavy olejomalieb Angeliky Vanekovej 
a Kataríny Podluckej O šťastnom živote

� 11. december 
Magický pohľad do ľudskej duše (333 ľudských duší v 333 por-
trétoch z Indie). Originálna audiovizuálna projekcia. Vstupné
30 Sk. Bližšie info na internetovej stránke www.sousedi.szm.sk

Návrat Hasičského plesu
Hasičské plesy majú na Slovensku svoju bohatú históriu, na

ktorú sa snažia nadviazať aj súčasní dobrovoľní hasiči v Senici.
S organizovaním kultúrnych podujatí majú dlhoročné skúsenos-
ti. Každoročne poriadajú tradičné zábavy Pochovanie basy
a Oživenie basy a v roku 2005 k nim pribudne už spomínaný
Hasičský ples. Uskutoční sa 22. januára v Závodnom klube
Slovenského hodvábu v Senici od 20. hod. Okrem dobrej hudby
v podaní hudobnej skupiny Pulz čaká plesajúcich aj dobré jedlo,
pitie a bohatá tombola. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa
radi zabávajú. Vstupenky (350 Sk - večera, malinovka, káva) si
môžete zakúpiť do 15. januára 2005 na sekretariáte OV DPO
(Hurbanova 497) alebo zarezervovať na telefónnych číslach
0907/776 526 (J. Drinková) alebo 0904/818 963 (sl.
Heickerová). 

DHZ Senica

Chýbajú vám ešte darčeky pre vašich blízkych? 

Na Vianočných trhoch 
v Dome kultúry Senica 
v dňoch 18. a 19. decembra 
si určite vyberiete darčeky pre deti a dospelých. 
Dom kultúry je pre kupujúcich otvorený 
po oba dni od 8. do 18. hod. 

Oznámenie
MUDr. Karol Kovačič oznamuje, že okrem ambulancie
v Dojčí ordinuje aj  v novej budove Polikliniky na Sotinskej
ulici 1588 na 2. nadzemnom podlaží, číslo dverí
294. Ordinačné hodiny  v Senici v pondelok a stredu sú
od 12. do 15. hod., v utorok a piatok od 7.30 do 11. hod.    

Plavecká štafeta
Ako jedno z podujatí Dní športu bola 16. novembra v krytej  pla-

várni  plavecká štafeta. Podujatie bolo určené všetkým bez rozdie-
lu veku, ktorí majú radi pohyb a veria, že športové aktivity prispie-
vajú k upevňovaniu kondície i psychickej pohody. Hoci vstup na
plaváreň bol zadarmo, tentoraz o plávanie prejavilo záujem málo
ľudí. 

Plaveckého popoludnia sa zúčastnilo 172 plavcov, z ktorých naj-
starší bol 74-ročný Ladislav Malý. 25 metrov zaplávalo 77, 50 met-
rov 60 a 100 metrov 35  plavcov. Ako štýl využilo kraul 140 plav-
cov, prsia viac vyhovovali 29 a iba 3 plávali znak. V kraule najlepší
čas  na 25 m bol 0:20,65, na 50 m 0:37,68 a na 100 m 1:02,16.
Najlepší prsia zaplávali na 25 m za 0:24,19, 50 m za 0:46,20 a 100
m za 1:58,47. bar 
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na DECEMBER 2004
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.
Filmové predstavenia 11. a 12.decembra o 15. hod. a o 18.hod. !

" Streda 1. december
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 nachá-
dza. Jediným kontaktom so svetom je jej mobil. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 94 min.
" Sobota 4. a nedeľa 5. december
HOREM PÁDEM
Dvom prevádzačom utečencov zostane po akcii v aute dvojme-
sačné dieťa. Zabudnutého chlapčeka predajú bezdetnej Miluške,
ktorá túži po dieťati. Jej manžel František je však futbalový hooli-
gan a rasista...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 108 min.
" Utorok 7. december
RRRrrr !!!
Prrrrrrrred 35 000 rokmi...   ...v časoch, kedy bol boj o oheň vybo-
jovaný, prišiel na rad šampón...  Šampón, kvôli ktorému bol spá-
chaný prvý zločin v histórii ľudstva. Dva praveké kmene, Špina-
vovlasých a Čistovlasých žijú v harmónii a mieri až do chvíle, keď
si Špinavovlasí uvedomia, že sa od susedného kmeňa líšia...čisto-
tou vlasov.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 98 min.
" Streda 8. december
VOTRELEC vs. PREDÁTOR
V akčnom sci-fi thrilleri proti sebe bojujú uctievané monštrá
z dvoch najstrašidelnejších filmov. Odhalenie starobylej pyramí-
dy, pochovanej pod ľadovým povrchom Antarktídy, priláka na
tento zamrznutý kontinent tím vedcov a cestovateľov. Tam ich
čaká ešte väčšie prekvapenie: pyramída je arénou pre dva bojuj-
úce mimozemské druhy. Ktokoľvek vyhrá, ľudia prehrávajú.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 101 min.
" Sobota 11. a nedeľa 12. december
!!! POZOR !!! Filmové predstavenia o 15,00 hod. a o 18,00 hod.
po obidva dni !!!
RODINKA ÚŽASNÝCH
Slovenský dabing. Nový animovaný film od tvorcov superhitu
Hľadá sa Nemo! Neuveriteľné dobrodružstvá rodinky Úžasných,
superhrdinov s výnimočnými vlastnosťami!
Vstupné: 70 Sk, MP, 123 min. 
" Utorok 14. a streda 15. december
OTCOM  NA  PLNÝ  ÚVÄZOK
On vie, čo chce, ale ona to vie lepšie! Ollie pracuje ako manažér
a je na vrchole svojej kariéry. Vedie dokonalý život po boku nád-
hernej ženy, ktorá práve čaká dieťa. Zrazu sa mu však zrúti svet
– žena zomiera pri pôrode a on ostáva s dcérkou sám. Po čase
to prestáva zvládať, príde o prácu a tak „hodí" dcérku na krk svoj-
mu otcovi. Otec však tiež zlyhá a tak Olliemu neostáva nič iné,
len začať odznova. Jeho malá rozkošná dcérka má veľakrát viac
rozumu ako jej tatko.
Vstupné: 65 Sk, 102 min.
" Piatok 17. december
UMELCOVA  ZMLUVA
Na konci 17. storočia, v dobe vrcholného baroka, súhlasí módny
maliar s tým, že za 12 dní zhotoví podľa vlastného výberu 12 kre-
sieb šľachtického vidieckeho sídla bohatej aristokratky v čase
neprítomnosti jej manžela pod podmienkou, že bude mať maxi-
málnu slobodu a že pani domu mu bude počas kreslenia po vôli.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 103 min.
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" Sobota 18. a nedeľa 19. december
ČESKÝ  SEN
Hyperkomédia o hypermarkete, ktorý nebol. Škandál, ktorý otria-
sol Českou republikou. V roku 2003 skupina mladých ľudí na
zelenej lúke postavila priečelie falošného hypermarketu Český
sen. Vytvorili silnú značku, urobili obrovskú kampaň, ktorá ovlád-
la všetky české médiá. V ponuke bol televízor za 500 Kč, mlieko
za 7,80 Kč, pivo za 6,50 Kč... jednoducho za ceny, ktorým nikto
nevedel odolať. Nalákali tisíce ľudí... Dostali by aj vás?
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 95 min.
" Utorok 21. a streda 22. december
VEČNÝ  SVIT  NEPOŠKVRNENEJ  MYSLE
Revolučná likvidácia nepríjemných spomienok na kohokoľvek
a čokoľvek práve prichádza!!! Život osamelého Joela sa od zákla-
dov zmení, keď stretne temperamentnú Clementine. Zažíva
s ňou bláznivé chvíle, o ktorých nikdy predtým nesníval.
Clementine je však značne nevyrovnaná a jej chovanie vyústi až
v rozhodnutie zbaviť sa Joela a začať odznova. K tomu jej
pomôžu na experimentálnej klinike, kde jej vymažú pamäť...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 108 min.
" Utorok 28. a streda 29. december
DENNÍK  PRINCEZNEJ 2: KRÁĽOVSTVO  V OHROZENÍ
Päť rokov prešlo, odkedy sa  skončili udalosti, zachytené v úspeš-
nom filme Denník princeznej, a teraz sa začínajú nové. Mia
dospela do krásnej mladej ženy a je pripravená ujať sa úlohy prin-
ceznej kráľovstva Genovia. Akoby to však už nebolo dosť pre
obyčajné americké dievča! Mia sa od svojej starej mamy dozve-
dá, že jej dni ako princeznej sú zrátané ešte skôr, ako sa začali,
a na svoje krehké bedrá musí prijať úlohu ešte náročnejšiu: stať sa
kráľovnou Genovie. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 114 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

" Pondelok 27. december
VŠETKO, ČO STE CHCELI VEDIEŤ O SEXE (ALE BÁLI STE SA
OPÝTAŤ)
W.Allenovi poslúžila ako predloha filmu sexuologická príručka,
ktorej nudný a faktografický materiál premenil na niekoľko epi-
zód vtipne parodujúcich rôzne filmy a filmové štýly.
Nezabudnuteľná je rola W.Allena v úlohe ustráchanej spermie
tesne pred opustením známeho priestoru. Film paroduje americ-
kú posadnutosť sexuologicko štatistickými výskumami a ukazuje,
že na sexe sa možno aj inteligentne baviť.
Vstupné: 55 Sk, člen FK 35 Sk, 87 min.

Zmena v Infosene
- zmena otváracích hodín v stredisku INFOSEN – Informačná
kancelária mesta Senica
(platné od 1.11.2004):
Pondelok – Piatok: 8.00 – 16.00
Sobota, Nedeľa:  zatvorené

Aby motoristi vybavili 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici oznamuje
občanom, že od 1. do 31. decembra sa na Okresnom doprav-
nom inšpektoráte OR PZ v Senici na Moyzesovej ulici rozši-
rujú stránkové hodiny. Svoje záležitosti ohľadom motorového
vozidla vybavíte aj vo štvrtok od 8. do 12. hod. 

OR PZ Senica  


