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Tohtoročná výzdoba námestia prevýšila očakávania.
Príjemným prekvapením je stromček hrajúci vianočné
melódie.  Foto Viera Barošková
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Záver Roka Ladislava Novomeského 

Dielo podnetné a inšpirujúce  
Laco Novomeský svojím životom a dielom prerástol hra-

nice našej vlasti, dôkazom čoho je zaradenie storočnice
básnikovho narodenia do kalendára UNESCO a vyhlásenie
Roka L. Novomeského.  Začal sa v Senici  16. januára a 10.
decembra sa slávnostne ukončil opäť v našom meste,
v ktorom mal básnik  svoj domov. Bola to aj bodka za podu-
jatiami, sprevádzajúcimi toto jubileum. 

Počas roka sa na rôznych miestach Slovenska, v Prahe
i v Budapešti konali spomienkové podujatia, vedecké konfe-
rencie a odborné semináre za účasti významných osobnos-
tí kultúrneho a spoločenského života. V Bratislave na Šúro-
vej ulici bola odhalená pamätná tabuľa P. Sulíka s reliéfom
R. Laura L. Novomeskému ako predsedovi Slovenskej aka-
démie vied a umení v rokoch 1950 – 1951.  Novomeský bol
všade prezentovaný  ako výrazná osobnosť, ktorá zanecha-
la odkaz nielen básnickým dielom, ale aj počinmi v kultúrnej
a politickej oblasti. 

Podujatia  sprevádzajúce záver Roka L. Novomeského sa
začali predpoludním 10. decembra vo vestibule Domu kul-
túry. Účastníkov spomienkovej slávnosti privítal  primátor
Senice Ľubomír Parízek. Vo vstupných priestoroch Domu
kultúry bola nainštalovaná výstava Ladislav Novomeský
v osnove slovenského života 1904 – 1976 - 2004. 

(pokračovanie na str. 9)
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Silvester spolu 
na námestí

Stalo sa  už tradíciou, že Mesto
Senica svojim obyvateľom
v posledný deň roka ponúka mož-
nosť stráviť záverečné hodiny sta-
rého roka na Námestí oslobode-
nia a spoločne s nádejou a rados-
ťou privítať  rok nový. 

Na vyzdobenom námestí je
pripravený  program.  Diskotéka
sa začína o 22. hod. a potrvá do
3. hodiny Nového roka. Na prelo-
me rokov zažiari nad námestím
ohňostroj. V prvý deň roka 2005
si pripomenieme aj výročie vzniku
Slovenskej republiky. bar 

Nech čarovný čas trblietavých vianoč-

ných sviatkov prinesie do vašich rodín

požehnanie, spokojnos�, pohodu a pokoj

v srdciach. 

Nech v novom roku 2005 je každý

váš krok sprevádzaný zdravím,

láskou najbližších, porozumením

a spokojnos�ou. 

Redakcia Naša Senica 

Čas stíšenia
Odkvitli kvietky, ušlo leto sťa blesk,
stíchli už vtáčence, skrátil sa deň,
slnko už nehreje, stratilo lúčov lesk.
Zaduli vetry, koberce lístia objíma
peň.

Ročné obdobia bývajú rady roz-
marné, no v podstate niet na svete
nič spoľahlivejšie ako  jar, leto,
jeseň, zima. Listov z kalendára vi-
siaceho v kuchyni na stene ubúda
počas roka, až zostane pár listov
dvanásteho mesiaca decembra.
Rok sa pravidelne stráca v odtrhnu-
tých listoch kalendára, čas neúpros-
ne letí a opäť sa rok začína napĺňať. 

Žezlo moci preberá zima. Dni
bývajú pochmúrne a hmlisté, keď
sa cez útržky hmly prederie slnko,
hneď sa stratí, zoberie so sebou
všetky farby a teplo celého dňa.
Svet náhle stemnie a presiakne
chladom. Tá šerosť a chlad akoby
prenikali až do špiku kostí. Pod čep-
com oblohy sa spustia mraky až
k samým komínom a začne padať
ako cez deravé sito sneh. Zo sivej
oblohy padajú opreteky chumáče
a rýchlo prikryjú zem bielou, panen-
sky čistou, páperovou prikrývkou.
Snehový poprašok leží na zamrznu-
tom snehu ako púder s ligotavými
zábleskami. Sneh vrždí pod noha-
mi, rieka je zovretá ľadovým pan-
cierom a vietor vyhráva na iskrivých
cencúľoch visiacich zo striech. Šíra-
vu polí pokrytých bielou perinou
narúšajú iba čierne škrvny hladných
havranov. To je obraz zimy.

Ale december, to sú Vianoce
a príprava na ne. Dravá reklama
z televíznej obrazovky upozorňuje
na blížiace sa sviatky, výklady
obchodov hýria pestrou ponukou,
všade plno nástrah a útokov na
peňaženky: kúpte to, kúpte ono, to
je najlepšie, najkrajšie... Opantáva
nás zhon, nákupy, nervozita, ešte
to, ešte ono. A to je zmysel a posla-
nie Vianoc? Od sviatku Kataríny
nastáva doba duchovná, advent,
obdobie očakávania príchodu
Spasiteľa. Práve v tomto
čase, keď dni sú najkratšie
a večery najdlhšie, je mož-
nosť sa zamyslieť nad
sebou. Život je malý a prí-
zemný, pokiaľ sa upne len
k matérii - komputer napro-
gramovaný na zabezpeče-
nie fyzických potrieb tela.
Ale čo duchovno, naša
myseľ, srdce, duša? 
(pokračovanie na str. 7)

Výtvarníci 
budú vystavovať

Usporiadatelia Záhorské osve-
tové stredisko a Mesto Senica
pozývajú milovníkov výtvarného
umenia na otvorenie 39. regionál-
nej výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby okresov Senica
a Skalica Výtvarná Senica
2004/2005, ktoré sa uskutoční
v piatok 14. januára 2005 o 16.
hod. vo výstavných priestoroch
Záhorského osvetového strediska
v Senici.

Súčasťou vernisáže bude
i slávnostné vyhodnotenie súťaže
a ocenenie autorov najlepších
výtvarných prác. 

Výstava, na ktorej sa senickej
verejnosti predstaví 24 výtvarníkov
oboch okresov, potrvá do 4. febru-
ára 2005. Otvorená bude v pra-
covných dňoch od 8. do 16. hod.

-vp-
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

Rok 2004 bol významný pre samosprá-
vy z dôvodov, že bol ukončený proces
decentralizácie verejnej správy. Zákonom
NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niekto-
rých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky: Na
obce prešli pôsobnosti na úseku:
- pozemných komunikácií
- vodného hospodárstva
- všeobecnej vnútornej správy - vedenie

matriky
- sociálnej pomoci
- územného plánovania a stavebného

poriadku
- ochrany prírody
- školstva
- telesnej kultúry
- divadelnej činnosti
- zdravotníctva
- regionálneho rozvoja
- cestovného ruchu

Na MsÚ v Senici bol od 1.1.2003 zria-
dený Spoločný obecný úrad pre Senicu
a 22 obcí okresu Senica pre úsek územné-
ho plánu a stavebného poriadku a od
1.7.2004 pôsobí na MsÚ Spoločný školský
úrad pre Senicu a 22 obcí okresu.

S prenosom kompetencií bude už
v roku 2005 zavŕšená aj decentralizácia
financií. V porovnaní s minulosťou sa fiškál-
nou decentralizáciou všetky doterajšie
zdroje na výkon originálnych kompetencií
zjednotili do podielu na dani z príjmov
fyzických osôb, z ktorých obce a mestá
dostanú 70,3 %, samosprávne kraje 23,5%
a štátu ostáva 6,2 %.

Financovanie obcí bude prehľadnejšie
a podiel na výnose dane z príjmov obcí
bude ďalej určený podľa kritérií: 
- počet obyvateľov
- nadmorská výška
- počet žiakov
- počet obyvateľov vo veku nad 62 rokov

Okrem podielu na výnose dane z príj-
mov fyzických osôb ďalšími príjmami budú:
- daň z nehnuteľnosti
- miestne dane
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňo-

vanie komunálneho a drobného staveb-
ného odpadu

- príjmy z nájmov a predaja majetku
- granty a transfery obciam

Mesto  Senica  schválením  sadzieb daní
z nehnuteľností  a miestnych  daní  a
miestnych poplatkov na rok 2005 a štát
určením podielu na výnose dani z príjmov
fyzických osôb určili základ pre tvorbu príj-
movej časti rozpočtu mesta na rok 2005.
V januári 2005 bude mestskej rade predlo-

žený návrh rozpočtu na rok 2005
a do schválenia rozpočtu mest-
ským zastupiteľstvom bude mesto
v rozpočtovom provizóriu.

V roku 2004 MsR zasadala
9 krát a prijala 157 uznesení.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 7
krát, prijalo 182 uznesení a 20 vše-
obecne záväzných nariadení

mesta.
Účasť poslancov na zasadaní

MsZ v roku 2004 bola 79,43 %.

V roku 2004 mesto riešilo výnimočné
úlohy, akými boli prevzatie kasární do
majetku mesta, dostavba novej budovy
Polikliniky, výkup pozemkov pre priemysel-
nú zónu v Senici a racionalizačné opatrenia
na úseku školstva.

V apríli tohto roka sa konalo neúspešné
referendum o vypísaní predčasných volieb
a dvojkolovo prezidentské voľby. V júni
sme volili poslancov do Európskeho parla-
mentu.

Okrem reformy verejnej správy prebie-
hajú ďalšie reformy, ktoré sa dotýkajú všet-
kých občanov a často sú sprevádzané oba-
vami o ich správnosti.

V roku 2005 nás čakajú nielen  voľby
predsedu a poslancov samosprávneho
kraja, ale hlavne veľa dôležitých plánov,
ktoré by sme chceli pre našich občanov pri-
praviť a zrealizovať tak, aby sme pripravili
nové pracovné príležitosti,  ponúkli riešenie
bytovej otázky, skvalitnili dopravu a služby.

Na sklonku roka 2004 chcem poďako-
vať všetkým, ktorí prispeli k plneniu rôzno-
rodých úloh samosprávy, ale aj tým, ktorým
nie je ľahostajné verejné dianie a našli si
čas, aby nás upozornili na nedostatky, prí-
padne navrhli iné riešenia.

Všetkým spoluobčanom prajem spokoj-
né prežitie vianočných sviatkov a veľa zdra-
via, šťastia a spokojnosti v ich rodinách
v novom roku 2005.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Daň z motorových
vozidiel

Dňom 31. decembra 2004 sa končí
platnosť zákona NR SR 87/1994 Z. z.
o cestnej dani. Dňom 1. januára 2005
nadobúda účinnosť nový zákon NR SR
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a poplatkoch. V súlade s týmto zákonom
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vydal
všeobecnozáväzné nariadenie (VZN)
o zavedení miestnej dane z motorových
vozidiel v rámci TTSK.

Z tohto VZN vyplýva povinnosť
každému podnikateľskému subjektu,
ktorý má vozidlo evidované na
Dopravnom inšpektoráte Policajného
zboru v rámci Trnavského samosprávne-
ho kraja a ktoré slúži na podnikanie alebo
sa používa v súvislosti s podnikaním, aby
na príslušnom daňovom úrade podal
nové daňové priznanie najneskôr do 31.
januára 2005.

TTSK

Na konte štvrť milióna Sk
Už len niekoľko dní potrvá zbierka na

sanitku – pojazdnú ambulanciu, ktorú
vyhlásila Poliklinika Senica, n.o.  Na špe-
ciálny účet číslo  7583317/5200 vedený
v OTP Banka Slovensko pribudli ďalšie
financie, ktoré postupne prichádzajú z jed-
notlivých obcí. Na verejnú zbierku je
možné prispieť poukázaním financií na
účet alebo kúpou pohľadníc a odznakov
so zdravotníckou tematikou, ktoré boli
vyrobené pri tejto príležitosti. Občania
a firmy, každý, kto chce pomôcť, môže tak
urobiť jedným zo spôsobov na sekretariá-
te Polikliniky Senica, n.o., v pokladni
Mestského úradu Senica alebo na obec-
ných úradoch v spádovej oblasti
Polikliniky Senica, n.o.  
Na účet verejnej zbierky prispeli:
JUDr. Fedor Klimo 100 Sk
MUDr. Jana Gašparová 3 000 Sk
Členovia COOP Jednota Senica12 130 Sk
I. ZŠ Senica 2 000 Sk
COOP Jednota Senica 50 000 Sk
Anonymný darca     100 Sk
Častkov – zbierka občanov 350 Sk
Podbranč – zbierka občanov 320 Sk
Prievaly – zbierka občanov 405 Sk
Jablonica – zbierka občanov 210 Sk
Osuské – zbierka občanov 620 Sk
Prietrž – zbierka občanov 120 Sk 
Borský Mikuláš – zbierka občanov 190 Sk
Čáry – zbierka občanov 230 Sk
Šaštín-Stráže  – zbierka občanov 385 Sk
Smolinské – zbierka občanov 486 Sk
II. ZŠ Senica 3 060 Sk
Zostatok na účte k 8. decembru 2004 je
257 447,50 Sk.
Všetkým darcom ďakujeme!

Chcete naďalej užívať
parkovacie miesto?

Možnosť ako si zabezpečiť užívanie
parkovacieho miesta i na rok 2005, je
zaplatenie miestnej dane na základe
VZN č. 3 o miestnych daniach v meste
Senica najneskôr do 31. marca 2005.
Platbu môžete uskutočniť  v pokladni
MsÚ Senica v budove na prízemí v čase:
Pondelok, utorok:  8.00 – 14.30 
Streda:                 8.30 – 15.30
Štvrtok:                 8.00 – 12.00 
Piatok:                  8.00 – 13.30
alebo prevodom z účtu. 

Pred zaplatením uvedenej dane je
potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť
o užívanie parkovacieho miesta na rok
2005. Tlačivo obdržíte  i u informátora na
prízemí, kde ho môžete i s fotokópiou
malého technického preukazu odovzdať.

Za dočasné parkovanie na parkovis-
kách s režimom parkovacích lístkov je
sadza 10 Sk/h.

Predplatené parkovacie karty - sadzby:
1. parkovacia karta pre fyzické a právnické
osoby 500  Sk/rok

100 Sk/mesiac
2. parkovacia karta pre fyzické osoby,
ktoré majú trvalý pobyt v zóne dočasného
parkovania 300 Sk/rok
3. bezplatná parkovacia karta pre služob-
né vozidlá Mestského úradu v Senici, slu-
žobné vozidlá podnikov a organizácií, kto-
rých zriaďovateľom je Mesto Senica,
poslancov Mestského zastupiteľstva
a neziskové organizácie so sídlom na
území mesta.

Parkovacie karty na rok 2005 bude možné
zakúpiť v pokladni  na prízemí  budovy
MsÚ Senica od 20. decembra 2004 v čase
pokladničných hodín (viď vyššie).

Oddelenie výstavby, ŽP 
a dopravy MsÚ
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Miestna daň za psa
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 18. novembra

poslanci schválili zmenu VZN  č. 3 o miestnych daniach, kde
sa v druhej časti upravuje daň za psa. Táto miestna daň je účin-
ná od 1. januára 2005.
Výšku dane za psa rieši čl. 6 VZN o miestnych daniach, kde sa
menila sadzba dane v bode 1.  za psa chovaného:
a) v rodinnom dome v Senici ročne  150 Sk
b) v objektoch práv. osôb v Senici ročne 150 Sk
c) v bytových domoch ročne 1 500 Sk
d) v rodinných domoch v častiach: Kunov, 
Čáčov, Košútovec, Brestové, H.a D. Suroviny ročne 150 Sk     

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov cho-
vaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Čl. 7 VZN hovorí o vzniku a zániku daňovej povinnosti  -
kde daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nado-
budol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom psa. 

V zmysle čl. 8. bod 1. je daňovník povinný oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňo-
vej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

Daň je splatná bez vyrubenia do 31. januára  2005.
Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladnice

Mestského úradu Senica, bezhotovostne prevodom z účtu na
bežný účet mesta v banke DEXIA a.s. Senica č.ú.
9200512001/5600, variabilný symbol 7544 alebo v hotovosti
v prospech tohoto bežného účtu mesta.

Oddelenie správy majetku mesta 
a regionálneho rozvoja MsÚ 

Daň z nehnuteľností 
V septembri roku 2004 bol prijatý nový zákon o miestnych

daniach, ktorého súčasťou je aj daň  z nehnuteľností. Tento záko-
na dostal číslo 582/2004 Z.z. 

V zmysle tohoto zákona upozorňujeme všetkých daňovníkov –
vlastníkov akýchkoľvek nehnuteľností v katastrálnom území Senica
a Kunov na povinnosť podať v roku  2005 priznanie  k dani z nehnu-
teľností. Tlačivá budú k dispozícii na mestskom úrade. 

Pre rok  2005 je predĺžený  termín na podanie daňového priz-
nania a to do 28. februára 2005.

Súčasťou priznania k dani je aj Potvrdenie o podaní daňového
priznania k dani z nehnuteľností, ktoré  budeme potvrdzovať len ak
budú vyplnené daňovníkom. 

Sadzby dane z nehnuteľností 
Daň z pozemkov : upravená z.s.  %

a) orná pôda Senica cena pôdy 21,84  Sk/m2 0,25 %
orná pôda Kunov       cena pôdy 17,01 Sk/m2 0,25 %

b) tráv. porasty Senica cena pôdy  5,94 Sk/m2 0,25 %
tráv. porasty Kunov    cena pôdy 3,28 Sk/m2 0,25 %
lesy, rybníky Senica                                       0,25 %
lesy, rybníky Kunov cena pôdy                 0,25 %

c) záhrady, nádvoria,
ostat. plochy Senica cena pôdy 140 Sk/m2 0,43 %
Kunov, Čáčov, Košutovec        -„- 140 Sk/m2 0,29 %
Brestové, Horné
a Dolné Suroviny                    -„- 140 Sk/m2 0,15 %    

d) stavebný pozemok                                                     
v k.ú Senica, Kunov cena pôdy 1400 Sk/m2 0,40 %    

Daň zo stavieb : suma
a) stavby na bývanie  + príslušenstvo  Senica + IBV Čáčov 5,25

Kunov, Čáčov, Košutovec  (mimo IBV Čáčov)  3,00    
Horné a Dolné Suroviny, Brestové 1,50

b) stavby poľnohosp. prvovýroby, skleníky 7,50
c) chaty, záhr. chatky 30,00
d) garáže 21,00
e) priemys. stavby 95,00
f) podnikateľ. objekty, administr. budovy, sklady 95,00
g) ostatné stavby 25,00

Daň z bytov :
a) byty, nebytové priestory 3,50

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), g)  sa
upravená  ročná sadzba dane z v y š u j e o 3 Sk za každý aj zača-
tý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie (aj
manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia a pri viacpodlaž-
ných stavbách uvedených v písm. e), f)  sa upravená ročná  sadzba
dane  z v y š u j e o 10  Sk   za  každý aj začatý  m2 zastavanej plo-
chy za  každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného podla-
žia.

VZN bolo schválené na 5. riadnom zasadnutí MsZ dňa 18.
novembra 2004  uznesením č. 13/04/CH a vyvesené na úradnej
tabuli od   23. 11.  do 7. 12. 2004. Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.

Platobné výmery na daň budú daňovníkom postupne v marci
doručované do vlastných rúk.  Daň sa bude platiť v štyroch splát-
kach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru, druhá splátka do 30. júna 2005, tretia splátka do 30. sep-
tembra 2005, štvrtá splátka najneskôr 30. novembra 2005.
Odporúčame tieto termíny dodržať, pretože sankcie za neplatenie
dane v termínoch je správca  dane povinný predpisovať. Taktiež za
nepodanie priznania k dani alebo aj za neoznámenie akýchkoľvek
skutočností súvisiacich s daňou z nehnuteľností je správca dane
povinný daňovníkov sankcionovať. 

Finančné oddelenie  MsÚ 
správa dane z nehnuteľností

Poplatok za komunálny odpad
Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadaní dňa

18.11.2004 schválilo zmenu Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 3/A o miestnom poplatku za komunálne a drobné sta-
vebné odpady. 

Tak ako každý rok prehodnocovala sa výška tohto poplat-
ku pre budúci kalendárny rok. Poplatok bol schválený vo
výške 555 Sk na osobu a zohľadňuje všetky náklady spojené
s odvozom komunálnych odpadov z domácností, od hro-
madných garáží, zo záhradkových osád a z rekreačných chát.
Občan, fyzická osoba, ktorá má na území mesta trvalý alebo
prechodný pobyt, bude platiť poplatok v uvedenej výške. Ak
majiteľ nehnuteľnosti  nachádzajúcej sa na území mesta
nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Senici, bude platiť tento
poplatok z dôvodu, že je  oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť. Podľa toho, o akú nehnuteľnosť ide, sú poplat-
ky stanovené v nasledovne: za rodinný dom 431 Sk, za
záhradku v záhradkovej osade 362 Sk, za rekreačnú chatu
v RO Kunovská priehrada 639 Sk a za garáž v skupinovej
zástavbe 232 Sk.

Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov (ďalej
len podnikateľské subjekty)  nastáva zmena v spôsobe plate-
nia. Doteraz bol zavedený systém tak, že podnikateľské sub-
jekty platili za vykonané práce (za vývoz a zneškodňovanie
komunálnych odpadov) Technickým službám Senica s.r.o. na
základe vystavenej faktúry v súlade s uzatvorenou
zmluvou. Od 1.1.2005 bude Mesto Senica podnika-
teľským subjektom  zasielať výzvu na zaplatenie
miestneho poplatku v zmysle zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatok bude príjmom Mesta Senica. Výška tohto
miestneho poplatku bude závislá od  dohodnutého
rozsahu služieb, pričom ceny za vývoz sa pre rok
2005 nemenia.

Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ



M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 12/2004

4

Víťazka zo Senice
V predvečer slávnostného ukončenia Roka Ladislava

Novomeského 9. decembra  boli v Dome kultúry vyhlásené
výsledky celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského. Do XVIII. ročníka súťaže sa zapojilo 177 autorov
so 663 prácami. 

Ladislav Novomeský je jedným z našich najväčších básnikov,
ktorý zanechal dielo podnetné a inšpirujúce a svojím životom a die-
lom prerástol hranice našej vlasti. V meste, v ktorom mal svoje kore-
ne a domov, sa stretli literáti, ktorí sa poetickým či prozaickým slo-
vom zapojili do súťaže. Spolu s nimi boli účastníkmi tejto udalosti
vedúci odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Viliam
Kubányi, predstavitelia spoločenských, kultúrnych a politických
organizácií v Senici. 

V úvodnom príhovore predsedníčka Klubu Spoločnosti L.
Novomeského v Senici Milina Rosová pripomenula, že Literárna
Senica bezprostredne súvisí s duchom a odkazom L. Novomeského
a to nielen preto, že to má v názve, ale najmä preto, že otvára mož-
nosti konfrontácie, prezentácie rozdielnych názorov a postupov, že
mladým „otvára okná", tak ako to Novomeský mal rád. 

Po vystúpení protagonistov divadla Šesť pé z Partizánskeho
s inscenáciou Je taká múdrosť... v réžii Jozefa Krasulu, sa dostali
k slovu porotcovia. V I. kategórii žiakov základných škôl hodnotil

poéziu i prózu Ján Beňo.  Zapojilo sa do nej  53 autorov, ktorí  odo-
vzdali 188 prác. V II.  kategórii stredoškolákov bolo 45 autorov so
126 prácami, prózu hodnotil Anton Hykisch a poéziu Boris
Brendza. Najviac  79 účastníkov bolo v III. kategórii dospelých, ktorí
prispeli 308 prácami v poézii a 41 autorov napísalo prozaickú
prácu. Próza  prešla rukami Antona Hykischa a poéziu hodnotili Ján
Majerník a Pavol Pius. 

Ján Beňo zdôraznil potrebu  literárnych súťaží. „Práve v týchto
dňoch sa dostalo do verejnosti hodnotenie úrovne slovenských
škôl v porovnaní s ostatnými európskymi. Tam    sa konštatovalo, že
naši žiaci a študenti čítajú málo. To, čo prečítajú, nevedia poriadne
chápať, čiže nevedia čítať zmysluplne. Sú pokazení sledovaním
televízie, prácou s počítačmi, s internetom, pretože podľa môjho
presvedčenia pravé a hlboké vedomosti dáva iba čítanie. Ľudia,
ktorí píšu, sa učia z čítania, musia veľa čítať a musia sa naučiť čítať
tak, aby si všímali ako je to napísané, prečo je to tak napísané, akú
to má kompozíciu, aký to má rytmus. Kto chce písať, nesmie čítať
povrchne. Písanie je remeslo veľmi  náročné a vydržia pri ňom len
tí, ktorí sú jednak talentovaní a vytrvalí."  

A. Hykisch na margo  kategórie stredoškolákov bol príjemne pre-
kvapený štylistickou úrovňou odmenených prác aj tematikou.
„Neboli tam len bežné príbehy zo študentského života alebo
z toho ich bezprostredného  generačného.  Odmenili sme aj niek-
toré veľmi zaujímavé práce, ktoré sa zaoberali životom celkom inej
generácie, generácie ich rodičov a veľmi zaujímavo to vykreslili,
čiže to je prínosom. Zaznamenali sme aj pokus o umeleckú repor-
táž, čo predtým nebolo, ale nie vždy bola zvládnutá. Čo vytýkam je
značné  používanie slangu a nesprávnych nielen slovenských výra-
zov a mnoho bohemizmov. Keď už používame slang, tak si treba
všímať ten náš a písať naším spisovným jazykom, ktorý máme viac
ako poldruha storočia a nemôžme ho jednoducho opustiť." V kate-
górii prózy dospelých  bol A. Hykisch trošku sklamaný, okrem práce
A. Perezslényiho z Bratislavy, ktorú označil za  vynikajúcu. Autor
podal skvelý príbeh zo 70. rokov. „Z mladších autorov napísali niek-
torí veľmi pekne poviedky, vystihli generačné vzťahy, boli tam aj
prózy z pracovného prostredia, ale žiaľ, mnohé lajdácky literárne
urobené, takže sme ich nemohli odmeniť. Najväčší nedostatok
pociťujem to, že tam bolo málo analytických próz, ktoré by pravdi-
vo hovorili o dnešnej dobe, o jej problémoch, aj kladoch, o cene
slobody, o stereotypoch. Takých próz bolo veľmi málo. Odmenené
však boli vynikajúce," dodal na záver A. Hykisch. 

Večer sa porotcovia s literátmi streli v Záhorskej knižnici a dis-
kutovali o jednotlivých prácach a všeobecne o literárnej tvorbe.

Viera Barošková, foto autorka

Porota Literárnej Senice L. Novomeského 2004 zľava: Boris
Brendza, Ján Majerník, Anton Hykisch, Pavol Pius a Ján Beňo.

Držiteľka Hlavnej ceny Marcela Heglasová:

„Moja hlava už bola preplnená“ 
Po koľkýkrát ste sa zapojili do Literárnej Senice?
- Prvýkrát a hneď veľmi úspešne.
Píšete básne už dlho?
- Keby som to mala zhrnúť, tak v podstate moja tvorba, „intímna
tvorba", tak ju nazývam,  vznikla za posledný rok a pol.
Dovtedy ste nepísali?
- Dovtedy som necítila  nejakú potrebu písať, všetko sa odohráva-
lo iba v hlave.
V čom bol ten inšpiračný, zlomový bod, ktorý vás prinútil chytiť
pero do ruky a svoje myšlienky a pocity dať na papier?
- Moja hlava už bola strašne preplnená, tak to bolo treba niekam
zaznamenávať.
O čom najviac píšete, ktoré sú vaše témy, ktoré chcete vypove-

dať a sprostredkovať ostatným?
- Nemám žiadnu tému, ale všetko, čo som doteraz napí-
sala, by sa dalo zhrnúť asi tak pod súhrnný názov
Parazitológia. Vlastne parazitujem na všetkom tom, čo sa
odohráva nielen v mojom živote, ale aj v živote iných
a keď to dostane nejakú veľmi koncentrovanú a kom-

penzovanú podobu, potrebujem to nejakým spôsobom
vyventilovať. Potom píšem.
Pracujete?

- Áno, som novopečený redaktor - žurnalista v časopise Eva.
Vlastne tam môžete svoje literárne, novinárske sklony
sprostredkúvať...

- Celkom dobre sa tam z toho všetkého „vyslovíčkárim“, priestor je
tam veľmi veľký.
Z tohto mi vyplýva, že mienite v tejto dráhe pokračovať...
-  Ak sa dá na dobu určitú uzavrieť zmluva s inšpiráciou a na dobu
neurčitú s talentom, tak áno.
Ďakujem za rozhovor Viera Barošková, foto autorka

Marcele Heglasovej (vpravo) zo Senice k Hlavnej cene súťaže bla-
hoželá Jarmila Procházková zo Spoločnosti Ladislava Novomes-
kého a Milina Rosová, predsedníčka Klubu Spoločnosti L.
Novomeského v Senici.
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Prezentácia vydavateľstva Ex Tempore  
V spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska 10.

novembra predstavil Dr. Ivan Panenka najnovšie knižné tituly svoj-
ho bratislavského vydavateľstva   Ex Tempore. Prítomných divákov
potešila  skutočnosť, že okrem krásnych  kníh prišli medzi nich
i vynikajúci spisovatelia a rozprávači – manželia Oľga  a Ľubomír
Feldekovci. Ukážky z Modrozelenej knihy rozprávok a Poviedok
čítala jedna z ich dcér, herečka  Olinka Orfea. Vydavateľ priviedol
do Senice i ďalšieho hosťa,  mladého básnika  Erika Ondrejičku,
ktorý zarecitoval verše zo svojej prvej knihy básní Na vnútornej
strane viečok.

Mladého básnika predstavil Ľubomír Feldek, ktorého iba v tomto
roku básnik vyhľadal a poprosil o názor na svoje celoživotné bás-
nické dielko. Pán Feldek bol príjemne prekvapený nielen tým, že
verše existujú, ale najmä tým, aké sú dobré. Potom už  vlastne nič
nebránilo vydaniu knihy s ilustráciami jeho svokra Albína
Brunovského v edícii NOVA spomínaného vydavateľstva. Zbierka
sa tak zaradila k umelecky hodnotným titulom vydavateľstva, čo
bolo dokumentované i prezentáciou videokazety z uvedenia biblio-
filského vydania básne Rudyarda Kiplinga IF / KEĎ / KDYŽ / s ilus-
tráciami Jozefa Jankoviča, v slovenskom preklade Ľ. Feldeka, za
ktorú bolo vydavateľstvo Ex Tempore ocenené v súťaži Najkrajšie
knihy Slovenska 2003 Cenou Ministerstva kultúry za bibliofilské
tlače. Príjemnú atmosféru literárneho večera umocňovala hudba vo
virtuóznom podaní husľového majstra Alexandra Jablokova.

Katarína Soukupová, foto MUDr. Ondrej Šimek 

Mikulášsky sviatok 
Centrum voľného času Stonožka v Senici pripravilo pre

senické deti i tento rok v poradí už 12. mikulášske divadelné
predstavenie. Tentoraz išlo o pôvodný rozprávkový príbeh
O odvážnej princeznej a strašidlách, v ktorom účinkovalo 64
detí,  členov záujmových krúžkov CVČ (tanečné skupiny, spe-
vácky a dramatický krúžok CVČ) a ktorý videlo v Dome kultú-
ry 3.  až 6. decembra  v piatich reprízach  takmer 1 700  malých
i veľkých divákov.

Príbeh márnivej a neposlušnej princeznej  Viktórie zaviedol
deti  do kráľovstva, v ktorom Čierna kráľovná, najmä „vďaka"
princeznej zvíťazila nad Ohnivou vílou,  zmocnila sa jej Večného
svetla a stala sa vládkyňou Tmy na celom svete. Princeznej nezo-
stalo nič iné, iba ísť Večné svetlo hľadať  a pokúsiť sa  opäť zobu-
diť na Zemi  jas a dobrú náladu. Na ceste musela prekonať
nástrahy Čiernej kráľovnej, lesných bosoriek, duchov i samotné-
ho  pekla. Pretože však v princezninom srdiečku driemali pla-
mienky nádeje, rozhodla sa jej Ohnivá víla pomôcť svojím čarov-
ným Lúčom. Pomohol i zajko, svätojánske mušky a dokonca
i sám Lucifer, ktorý sa zaľúbil do Čiernej kráľovnej, a najmä
vďaka tejto láske bolo Večné svetlo zachránené.

70 minútové divadelné  predstavenie, plné  tancov, pesničiek,
humoru, krásnych kostýmov má každoročne svoje neopakovateľ-
né čaro a patrilo i tento rok k najúspešnejším podujatiam CVČ.
Na základe vlastného scenára podujatie režijne a dramaturgicky
pripravila Dana Kopecká, vedúca oddelenia kultúry,  v spoluprá-
ci s pracovníkmi CVČ. Kostýmy, výprava, kulisy boli záležitosťou
Mgr. Silvie Krišákovej a Evy Rehákovej, na výbere hudby, textoch
piesní, výrobe hudobných podkladov, zvukov apod. sa podieľali
okrem D. Kopeckej, Miroslav Tehlár a Michal Kalman. Tanečné
choreografie komorných, bosoriek a čertíc pripravila Andy
Jakubcová,  tanec duchov nacvičila Martina Jamrichová

Za zapožičanie niektorých druhov kostýmov veľmi pekne
ďakujeme pani Ľubici Grimmovej, Ivete Balogovej a skupine his-
torického šermu Ctibor.

V divadielku O odvážnej princeznej a strašidlách účinkovali: 
Princezná Viktória - Magda Trubanová,  Kráľ - Ján Jozéfek,
Ohnivá víla - Zuzana Hrubá, Čierna kráľovná - Paťa Lejdarová,
Striga - Dominika Janovíčková, Zajko - Veronika Kuzlbauerová,
Komorné - Nikola Luhová, Simona Luhová, Zuzana Kádeková,
Terezka Včelková a Jana Kostolanská, Svätojánska muška
Maruška - Katka Blažová, Bosorky - Hermína a Elvíra -
Paťa Barkóci a Danka Labová, Kráľovský radca - Michal
Kopriva, Stráž - Matej Madunický a Peter Kukliš, Malý
Janko - Martin Dudáš, Lucifer - Michal Králik, Duchovia
- členky tanečnej skupiny Sonny Kuriatka, Bosorky
a Čerti - členovia tanečnej skupiny Sonny Junior, Anjelici
- Klára Procházková a Dominik Toráč, Stromčeky, sväto-
jánske mušky, pážatá  - členovia dramatického krúžku
CVČ, Rozprávačka - Silvia Krišáková.       

Dana Kopecká, CVČ

Nechýbali ani Lucie
Predvianočná atmosféra v Záhorskom osvetovom stredisku

vyvrcholila výstavou detských prác Čarovný odkaz Vianoc
a výstavou vianočného pečiva, predovšetkým medovníčkov.
Keďže výstava bola zameraná práve na oživenie tradícií a ľudo-
vej kultúry, otvorili ju   13.decembra  na Luciu pravé Lucie, ktoré
s lampášikmi a metličkami povymetali všetko zlé a škodlivé.

Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z troch senických škôl a Špe-
ciálnej základnej školy internátnej, materská škola zo Smrdák  i jed-
notlivci z okolia. V prácach detí aj v tomto roku  dominovali  tradič-
né témy ako vianočné stromčeky, darčeky, Betlehemy, Mikuláš,
zimné zasnežené krajinky. Nechýbali ani výrobky detí svietniky, via-
nočné pozdravy, výšivky, ozdobné lampášiky z dielne špeciálnej
školy, ktorá tradične prináša na výstavy prekrásne dielka detí.

Vianočné medovníkové pečivo v tomto roku predstavili me-
dovnikárky J. Ševčíková, E. Zajíčková, O. Kučková, Ľ. Suchanská.
Z medovníkového cesta vyčarili najrôznejšie ozdoby, chalúpky,
košíčky, svietniky, sane ťahané sobmi, šperkovnice ozdobené
farebne alebo krajkovo bielo. Tento rok zaujali i figúrky z cesta
a čipky od L. Dzúrovej.

Súčasťou podujatia  bola i literárna súťaž, kde deti písali o svojich
predstavách Vianoc,  prianiach a snoch. Vo výtvarnej časti súťaže
boli ocenení Richard Rigo ŠZŠI, Patrícia Škodová I.ZŠ, Bianka
Franková IV.ZŠ, Marcela Mašlanková IV.ZŠ, Darina Dureová ŠZŠI,
Erik Daniel SZŠI, Eva Polakovičová a v literárnej súťaži Peter Ľalík,
Klára Ferenčíková, Simona Jakabovičová, Zuzana Vandeliová.

RNDr. Ľubica Krištofová

Hostia literárneho večera zľava Ľ. Feldek, E. Ondrejička, O.
Feldeková, O. Feldeková ml. a I. Panenka.
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Aké máme Vianoce?
... Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás

... Tichá noc, svätá noc...  Odvšadiaľ, kam
sa len obzrieme, sa ozýva vianočná
hudba, usmievajú sa na nás „americkí
Ježiškovia" - Santa Clausovia, každý
výklad skrášľuje nádherná vianočná
výzdoba s ešte krajším vianočným strom-
čekom. Vianoce na nás jednoducho kričia
a kamkoľvek sa pohneme, znovu sa nám
pripomínajú (a to už od októbra!). Už
chápem, prečo sa na ne nikdy nedá
zabudnúť.

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami
lásky, porozumenia a pokoja. Ale mám
pocit, že sa to naozaj len hovorí. Zdá sa
mi čudné, že americkí vojaci si budú
doma spievať „šťastné a veselé", zatiaľ čo
obyvatelia Iraku či Afganistanu nebudú
mať ani čím potešiť svoje ratolesti.
Neviem ako vy, ale ja som pokojné
Vianoce nezažila už dobrých päť rokov.
Stovky ľudí náhliacich sa a blúdiacich po
uliciach, aby našli nejaký ten vhodný dar-
ček pre svojich blízkych, niekoľkometrové
rady v obchodoch plné vystresovaných
zákazníkov. Takto vyzerajú Vianoce 21.
storočia. Všade vládne napätá atmosféra,
po pokoji nezostala ani stopa. Pokojné
a veselé Vianoce sa pomaly vytrácajú
a stávajú sa iba reklamou v televízii. Môže
za to doba, v ktorej žijeme?

Nie. My ľudia robíme Vianoce takými,
aké sú. Svojimi šialenými naháňačkami za
kúpou výhodných vianočných darčekov
pripravujeme vianočné sviatky o ich čaro.
A verte mi, práve to čaro robí Vianoce
Vianocami. Zastavme sa a poobzerajme
sa na chvíľu okolo seba... Prečo sú tu
vlastne Vianoce? Určite nie preto, aby
sme sa celý rok tešili na vytúžený darček. 

Oslávme vianočné sviatky tak, ako si to
zaslúžia. Môžeme si vymyslieť novú kole-

du alebo rozpovedať deťom vlastnú
verziu príbehu, prečo v zime
padajú snehové vločky. A hlavne,
nezabudnime potešiť i tých,
ktorí nemajú možnosť stráviť
Vianoce doma alebo so svojimi

najbližšími. Ukážme, že ešte
vieme, čo je láska a porozume-
nie. Veď nie nadarmo sa hovorí,

že Vianoce sú sviatkami lásky,
porozumenia a pokoja.

Romana Otočková

Stromčeky deťom 
Štátny podnik Lesy SR

daroval  v rámci vianoč-
ného projektu Lesy
deťom 374 živých boro-
víc, smrekov a jedličiek
124 detským domovom
a zariadeniam pre deti na
celom Slovensku. 

Projekt je výnimočný tým, že si každé
zariadenie mohlo vybrať druh stromčeka,
jeho výšku a dokonca aj počet stromče-
kov. Lesy SR tak potešili spolu viac ako
7 000 detí. 

V Senici doručili 5 stromčekov, borovíc,
deťom do Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej a Špeciálnej materskej školy inter-
nátnej na Brezovej ulici.  Podľa slov  riadi-
teľa Ota Marečka jeden veľký 2,5 metrový
bude vo vstupných priestoroch zariadenia
a ďalšie 4 vysoké  1,5 metra umiestnia do
klubovní. Zo 65 detí, ktoré navštevujú
materskú školu a základnú školu,  ich na
Vianoce zostane v zariadení približne
polovica. ts, bar 

Mestský ples 
Mesto Senica 
v spolupráci s MsKS Senica
poriada 

14. januára o 20. hod.  
Mestský ples. 

V Dome  kultúry 
budú vyhrávať 
Magic band 
a Myjavská cimbalovka. 
Vstupné 1 000 Sk. 

Náhlikova Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici

a Mesto Senica vyhlasujú 45. ročník re-
gionálnej súťaže neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby okresov Senica a Skalica
Náhlikova Senica 2005.

Súťaž je otvorená širokej verejnosti (mlá-
deži i dospelým) bez tematického obme-
dzenia. 

Fotografické práce prihlásené do súťaže
bude hodnotiť odborná porota v troch kate-
góriách: v kategórii čiernobielej fotografie,
v kategórii farebnej fotografie a v kategórii
farebného diapozitívu. Rozlíšení budú
dospelí autori od juniorov (autorov do 18
rokov). Fotografie ocenených a odporuče-
ných autorov postúpia do krajskej súťažnej
výstavy Amfo  a Diafoto 2005.

Verejná prezentácia tvorby autorov -
výstava - sa uskutoční vo februári 2005 vo
výstavných priestoroch Záhorského osve-
tového strediska v Senici.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do
jubilejného 45. ročníka súťaže neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby, môžu sa bližšie
informovať o technických podmienkach
a účasti v Záhorskom osvetovom stredisku,
odd. ZUČ, č. tel. 034/651 3261.

Uzávierka súťaže je 10. januára 2005.
-vp-

Darček pre mamu
Chlapci na pult v predajni vysypali

mince a odrátali za nákup. Za darčeky pre
mamu. „Kúpili sme jej ihly do šijacieho
stroja a túto farbu nitky často používa...
Zostalo nám 16 korún, ešte niečo dokúpi-
me," s iskričkami v očiach vraveli Maťko
a Ľubko, vychádzajúc zababušení do mra-
zivého decembrového podvečera. Na
dno tašky položili darček, ktorý musia do
Štedrého večera dobre skryť. Darček,
ktorý mamu určite poteší a presvedčí, že
v rodine každý na každého myslel. 

bar

Čarovný odkaz Vianoc
Tento názov sme dali výtvarnej súťaži

s cieľom vyprovokovať deti, aby ukázali,
čo si predstavia, keď sa povie Vianoce.
Deti maľovali a našťastie sa na obrázkoch
objavili tradičné témy: sneh, zima, vianoč-
ný stromček, darčeky, Betlehem, Mikuláš.
Zatiaľ ani jedno dieťa nenakreslilo nákupy
a supermarkety. Veľký úspech, že sme
deťom nezobrali ilúziu týchto sviatkov. Ak
by kreslili dospelí, supermarkety by sa na
obrázkoch určite objavili spolu s nákup-
ným šialenstvom - akcie, zľavy či súťaže.
Takisto by sa tu objavilo i tradičné sviatoč-
né upratovanie, pečenie, varenie a napo-
kon horizontálny pohľad prejedených ľudí
na televíznu obrazovku v očakávaní milió-
nových a superstárových reality šou.
Veľké firmy sa trhajú o zákazníkov, ktorí
sa dajú strhávať ich psychologicky prepra-
covanou kampaňou. A tak sa  stane, že sa
po sviatkoch preberieme do beznádejne
sivého všedného dňa a povieme si – a to
už je po Vianociach? Chcelo by to ešte
dovolenku na zotavenie po namáhavom
psychickom vypätí, ktoré sviatky priniesli.

A tu sa pýtame - kde je ten čarovný
odkaz Vianoc? Veď ich kresťanská podsta-
ta sa stráca i napriek tomu, že sa pokladá-
me za kresťanov. Že nie? Ako by ste zarea-
govali, keby sa zrušil napríklad nedeľný pre-
daj, nejaké trhy, predajné akcie a miesto
nich by sa otvorili kostoly, modlitebne
a obrady by sa konali častejšie? Menili by
sme? Rozhodnutie zostáva na každom
z nás.

Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa
v tejto dobe stávame citlivejší, túžime
obdarúvať, prejavujeme si viac lásky,
porozumenia, spolupatričnosti. Citlivejšie
vnímame okolie a snažíme sa byť lepšími.
Kiež by nám to vydržalo po celý rok. Nie
to nakupovanie a bohaté stoly, darčeky,
ale tá nálada a ľudskosť, porozumenie.
Aby sa nestalo, že necháme bez povšim-
nutia umrieť na ulici  či v predajni človeka,
ktorému zavoláme miesto záchranky
políciu. 

Aby sa nestalo, že sa neozveme, ak nám
ničia naše životné prostredie, pokiaľ je
ďalej ako plot nášho dvora. Aby sme sa
necítili na úradoch ako nevítaní obťažova-
telia, na pracoviskách ako nevoľníci, v reali-
te ako bezmocní voči legislatívnej mašinérii
chrániacej veľkých a mocných.

Čaro Vianoc, to, ktoré začalo už nieke-
dy v septembri v obchodoch, to,  ktoré na
nás bliká zo všemožných dekorácií,
reklám, bilbordov a obrazoviek,  zovšed-
nieva. Úderom polnoci 24. decembra sa
stratí, svetielka a trblietky budú miznúť do
6. januára a potom vyhasnú a premenia sa
na hory odpadu, suchých stromčekov pri
kontajneroch a chvíľu prázdna... A čo
ostane v nás? Bude tam, hoci malý, drob-
nučký, čarovný odkaz toho, ktorý sa naro-
dil v Betleheme a ktorý mal o svete cel-
kom iné predstavy? Pred 2000 rokmi ho
za ne ukrižovali.

My sme dnes z jeho narodenín urobili
šou. Alebo sa mýlim?

Ľubica Krištofová
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Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - DECEMBER

autor: názov: vydavateľ:
1. Vasilková, T. Cukor a soľ Ikar
2. Murphy, J. Nekonečný prameň vašej sily Aktuell
3. kol. Anglický výkl. slovník Password SPN
4. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
5. Vasilková, T. Slzy a smiech Ikar
6. kol. Medovníkový receptár Regent
7. Dobšinský, P. Trojruža Buvik
8. Jacq, Ch. Nefertiti a Achnaton Remedium
9. Aroldová, M. Ľahká ako vták Arkus
10. Allanová, J. Bez šľachtického titulu Ikar
11. Ďuríčková, M. Zlatá brána Buvik
12. Brownová, S. Adamov pád Ikar

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

Knihy 
do vašej pozornosti 
Isabella Allende: Dom duchov
Kto má rád magický realizmus Južnej
Ameriky, príde si na svoje. Strhujúca
rodinná sága na pozadí prevratu v pred
Pinochetovom a po Pinochetovom reži-
me v Chile.

Winston Churchil: Zrodenie Británie
Britom môžeme iba závidieť, koľko toho
vedia o svojej minulosti. Na ostrove sa
vystriedali Rimania, Normani, Sasi, Vikin-
govia. Ich dedičstvo na ostrove pretrváva
v menách ľudí, krajov, miest. Rád by som
si prečítal dejiny Slovenska, napísané tak
fundovane a pritom pútavo. Nečudujem
sa, že sú takí hrdí na svoju  krajinu.  Asi je
to tým, že o svojej histórii vedia veľa
a nemajú s ňou problémy (ako my
s Uhorskom).

Knihy do vašej pozornosti odporúča
MUDr. Zdeněk Šulek

Hlas ako zvon 
Tak sa vyjadrila odborná porota na

čele s Dušanom Grúňom o mladej senic-
kej speváčke ZUZANE HRUBEJ (Gymná-
zium Senica), keď počula prvé tóny jej
súťažnej piesne Love hurt’s vo finále
celoslovenskej speváckej súťaže Študent-
ská nota. Ide o amatérsku súťaž sólistov
- študentov stredných a vysokých škôl
v speve  populárnej piesne. Jej vyhlaso-
vateľom pre rok 2004 bola ZUŠ Pezinok.

Do finále,  ktoré sa konalo 8. decembra
v pezinskom dome kultúry, postúpilo na
základe zaslaných audio nahrávok spolu
so Zuzkou 10 mladých talentov z celého
Slovenska, aby tu. naživo, v dvoch súťaž-
ných kolách predviedli svoje umenie.
Finálový večer sa naozaj vydaril a prítom-
ní diváci boli svedkom mimoriadne kvalit-
ných a vyrovnaných výkonov  i napínavé-
ho záverečného vyhodnotenia.

Finalistov do Pezinka vyberala odbor-
ná porota zo 42 uchádzačov, čo zname-
ná, že už postup do finále v Pezinku bol
pre Zuzku  úspechom. O to väčšiu radosť
mala z vyhlásenia výsledkov, veď  získala
krásne  3. miesto.  Blahoželáme!

Zuzka spieva iba tretí rok,   navštevuje
spevácky krúžok v CVČ, kde s ňou pracu-
je Mgr. Zuzana Pfeifferová. V CVČ sa tiež
učí hrať na gitaru a založila i dievčenskú
hudobnú skupinu, kde skúšajú jej vlastné
piesne. Zuzka je  mimoriadne  talentova-
ná nielen v oblasti hudby, ale tiež
vo vlastnej literárnej tvorbe  (má
vlastnú zbierku básní),  v drama-
tickej činnosti, kde sa venuje
najmä moderovaniu pre CVČ.

Je obetavá, zodpovedná, zdra-
vo ctižiadostivá, skrátka typická
predstaviteľka aktívnej študent-
skej mládeže, ktorej bude v blíz-
kej budúcnosti patriť svet. 

Dana Kopecká, CVČ

Ponuka CVČ 
na december 
➬ 27.12. o 18. hod. v telocvični ŠZŠI
Vianočný basketbalový turnaj 

➬ 27.12.  od 10. do 12. hod. v CVČ
Filatelistická burza (pre verejnosť)

➬ 27.-29.12. od 9. do 12. hod. v CVČ
Šach pre členov šachového krúžku

➬ 27.-29.12.  v CVČ 
Hry sa počítačom po sieti 
deti do 12 rokov 9. – 11. hod.   
deti nad 12 rokov 12. – 14.hod.   

➬ 28.12. v Sokolovni 9. – 12. hod. 
Vianočný stolný tenis                                  
turnaj pre deti a mládež, prihlásiť sa treba
tesne  pred podujatím         

➬ V prípade veľmi dobrých snehových
podmienok je 28. decembra plánovaná
lyžovačka a sánkovačka na Javorine, treba
sa informovať 26.-27. decembra  v CVČ,
tel.  651 3539.

➬ Na január pripravuje CVČ Karneval na
ľade  (pravdepodobne 23.1. 2005 a prázd-
ninovú lyžovačku 28.1. – 1.2. 

Knižnica počas Vianoc 
23. 12. 8.00-16.00
24. – 26. 12. zatvorené
27. 12. 8.00-18.00
28. 12. 8.00-18.00
29. 12. 8.00-18.00
30. 12. 8.00-16.00
31. 12. 2004 – 2. 1. 2005 zatvorené

Čas stíšenia
(dokončenie zo str. 1)

Máme možnosť sa očistiť, odstrániť všet-
ko zlé, čo nás ničí. Bude treba obnoviť
mnoho zabudnutého, nájsť silu v dobrote
srdca, poctivosti, tolerancii, ľudskej solidarite
a pospolitosti. V láske. Tak sa naučíme du-
chovne vnímať svet, priblížime sa k pravde. 

Je pravda, že Vianoce sú najmä sviatka-
mi detí. Čo môže byť pre rodiča viac ako
šťastné, zdravé dieťa, ktoré sa usmieva nad
balíčkom? Neraz vtedy premôžu človeka
city dojatia, mamkám  zasvieti i slza v oku
a otec ich tiež nedokáže skryť. Áno,
Vianoce a deti, to patrí k sebe. Hovorí sa,
že na svete je veľa vecí, ktoré človeku
možno darovať, ale spokojnosť, lásku
a radosť treba darovať s čistým srdcom.
I obilný lán nikdy nie je čistý, vždy sa v ňom
nájde kúkoľ, ktorý treba z neho odstrániť.
Lebo len ten, kto má poriadok v duši, sa
môže úprimne radovať zo života.

Áno, podstatou Vianoc je posolstvo
lásky. Pamätajme, že luxusné darčeky
nikdy nenahradia pohladenie matky, otca,
pekný vzťah v rodine.  Dnes je taká doba,
že rodičia nemajú čas pre svoje deti, nenav-
štívia svojich rodičov, rodinu, proste nie je
čas. Možno práve takto len skrývame svoju
neochotu, nezáujem, bezcitnosť. Šťastie,
že sú i takí, čo majú málo a dávajú všetko.
Ich truhlica lásky a porozumenia, pokoja
nikdy nie je prázdna, dávajú s radosťou
a táto radosť je im odmenou. Želám vám,
nech vás všade sprevádza láska, ten naj-
väčší dar, aký môžeme mať. Lásku, pokoj,
šťastie – týchto darov hojnosť prajem, stôl
lásky bez jedinej prázdnej stoličky.

Podvečer, za zvukov zvonov, keď všet-
ko vstane k modlitbe, vstúpia Vianoce do
našich príbytkov krásnou piesňou Narodil
sa Kristus Pán... Vlasta Macová

Na konci roka veselo
Vianočné akadémie žiakov  IV. základ-

nej školy v Senici sa stali už tradičným
podujatím na  záver roka, kedy v sviatoč-
nej  atmosfére blížiacich sa Vianoc pre-
zentujú svoje aktivity v školskom klube.
V programe 16. akadémie 13. decembra
sa na pódiu predstavilo 160 detí z celko-
vého počtu 621 žiakov. Podľa slov riadite-
ľa IV. základnej školy v Senici Branislava
Grimma v mimoškolských aktivitách  vyni-
ká spevácky zbor Hviezdička,  ktorý za-
čiatkom decembra nahral svoj 6. CD
album s vianočnými koledami a tie boli
súčasťou programu. Koledy vystriedali
country i disko tance, ktoré si choreogra-
ficky zostavili deti. Hosťami akadémie boli
deti a pedagógovia z partnerskej školy na
Očovskej ulici v Hodoníne a vyše 70 člen-
ný spevácky zbor Sedmihlásek  z Vrbna
pod Pradědom. bar
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Zdravotnícke okienko

Ako nepodľahnúť kašľu
Drvivú väčšinu pacientov v zimných

mesiacoch v ambulanciách detských leká-
rov tvoria pacienti s kašľom. Preto bude
užitočné, ak si o kašli povieme niečo viac.

Kašeľ je najčastejšie príznakom ochore-
nia dýchacích ciest. Od banálnych prechlad-
nutí až po ťažké zápaly pľúc. Povaha kašľa,
jeho frekvencia a sprievodné príznaky nám
veľa napovedia o jeho pôvode. Predovšet-
kým si treba uvedomiť, že dva – trikrát za
deň zakašle aj zdravé dieťa. Aj v zdravých
dýchacích cestách sa tvoria hlieny, ktoré
zvlhčujú ich povrch a zachytávajú baktérie
a vírusy.

Pri prechladnutí sa ich tvorba zvýši – od
nosa až po dolné dýchacie cesty.

Suchý, dráždivý kašeľ sprevádza ochore-
nia horných dýchacích ciest a aj zápaly prie-
dušiek v počiatočnom štádiu. Pokiaľ je dieťa
bez teploty, z nošteka mu vyteká číry sekrét,
netreba ihneď utekať k lekárovi. Dieťa by
malo mať pokoj, čistíme mu noštek, často
ponúkame tekutiny – ideálny je teplý čaj,
pretože prehreje a zvlhčí hrdlo a zvýši pro-
dukciu hlienu v dolných dýchacích cestách
a tým aj ich očistu. Lieky tlmiace suchý dráž-
divý kašeľ sú Pleumolysin kvapky, Kodynal,
Diolan tablety a Sinecod. Sú väčšinou na
lekársky predpis a ich podanie je vhodné po
porade s lekárom.

Nočné kašle, najmä navodzujúce pocit
dávenia, sú často pri zápaloch prínosových
dutín – typická je súčasná bolesť hlavy,
upchatý nos s občasným hnisavým výtokom
z nosa. Prítomná je aj teplota – nemusí byť
vysoká. Nočný kašeľ a upchatý nos bez tep-
loty sú skôr podozrivé z alergie na perie.
Kašeľ pri zápale hrtana (laryngitída) je ostrý,
kovový, so sípavým, hlasným nadychova-
ním. Väčšinou nebýva teplota a kašeľ je
horší v noci. Tu už je vyšetrenie u lekára
vhodné. Zápal priedušiek sa manifestuje
teplotou, kašľom s vykašliavaním hnisavých
hlienov. Pri zápale pľúc je v popredí spočiat-
ku únavný, obtiažny kašeľ vo dne i v noci,
únava neadekvátna námahe, zadýchavanie
sa aj pri malej námahe a nočné potenie.

Ak nám dieťa začne kašľať, predovšet-
kým mu nariadime pokoj. Námaha a pohyb
zrýchľujú prúdenie vzduchu v dýchacích
cestách, čo provokuje k častejším atakom
kašľa. Viac kašľú aj deti nedostatočne
zavodnené, so suchými sliznicami a hustým
hlienom v dýchacích cestách. Dobré zavod-
nenie zriedi hlien a uľahčí vykašľávanie – čo
šetrí podanie dosť drahých sirupov
(Solvolan, Mucosolvan, Penorin a pod.),
účinkom ktorých sa dlhá molekula hlienu
poseká na menšie, skvapalní a uľahčí vyka-
šľanie. Žiaden teda nie je hlavným, ale iba
pomocným liekom - a na tých sa dá najviac
ušetriť.

Prevažná väčšina ochorení dýchacích
ciest je vírusového pôvodu a pri týchto anti-
biotiká nie sú indikované. Podanie antibiotík
patrí do rúk lekára - od výberu správneho,
cez načasovanie až  po ukončenie liečby. 

Záverom by som chcel pripomenúť, že
najlepšia je prevencia:  správna výživa, pitný
režim, optimálna mikroklíma a pravidelné
otužovanie.

MUDr. Zdeňek Šulek

Seničania 
a Vysoké Tatry

Piatok 19. novembra 2004. Katastrofa.
Vysoké Tatry už nikdy nebudú také ako
predtým. Mohutná víchrica značne pozna-
čila miesto, ktoré je symbolom Slovenskej
republiky. Ochranári sú zdrvení, hasiči,
vojaci a stovky dobrovoľníkov sa snažia
zachrániť aspoň to, čo zostalo. Mnohé
mestá, firmy a organizácie prispeli finanč-
ne alebo organizujú finančné zbierky na
pomoc Tatrám. 

Mala by Senica zostať ľahostajná?
Občania si to nemyslia. Tak by sa dala zhr-
núť anonymná anketa medzi obyvateľmi
nášho mesta.

Napriek tomu, že Vysoké Tatry sú od
nás vzdialené vyše 300 km, ľudia sa
domnievajú, že Senica nielen môže, ale by
aj mala pomôcť. Nenájde sa takmer nikto,
kto by o tejto katastrofe nič nepočul, ale
tiež nikto, kto by nebol ochotný pomôcť.
Mnohí Seničania veria,  že tak, ako by mal
pomôcť každý občan Slovenskej republi-
ky, mali by pomôcť i oni. Ak by Senica zor-
ganizovala verejnú finančnú zbierku,
veľmi radi prispejú, viacerí dokonca pris-
peli aj do iných zbierok zorganizovaných
na pomoc Tatrám.  Keďže i Senica, podob-
ne ako iné slovenské mestá,  bojuje s neza-
mestnanosťou, podľa oslovených  by úrad
práce mohol nezamestnaných poslať do
Vysokých Tatier „na brigádu", aby pomá-
hali odstraňovať  spôsobené škody. 

Slovom, Seničania sa nechcú  problé-
mu, ktorý sa týka celej Slovenskej republi-
ky,  stavať chrbtom.  Majú nápady na rie-
šenie tejto situácie, o ktoré sa s nami
podelili. Chcú a cítia sa povinní pomôcť.
Tak ako neraz i teraz sa ukazuje, že Senica
je síce mesto s neveľkým počtom obyva-
teľov, ale obyvateľov s veľkým srdcom. 

Romana Otočková

Oduševnený národovec 
V pondelok 6. decembra popoludní sa

na priestranstve pred materskou školou
v Čáčove  zišlo zopár obyvateľov tejto
časti mesta, predstavitelia MsÚ, kultúr-
nych inštitúcií, dvaja poslanci MsZ
a občania zaujímajúci sa o históriu
mesta. Práve tu sa totiž konalo slávnost-
né odhalenie pomníka Martina Bartoňa,
čáčovského richtára, ktorý bol  za svoje
presvedčenie odsúdený a popravený na
šibenici v poli na Surovinách v roku
1848.

Primátor Senice Ľubomír Parízek toto
miesto a pamätník  označil za základný
kameň budúceho námestia v Čáčove.
„Nech je príkladný život M. Bartoňa inšpi-
ráciou  a poučením pre všetkých," povedal
primátor.  

Životné osudy Martina Bartoňa, čáčov-
ského richtára, vzdelaného muža, túžiace-
ho po pravde a slobodnom národnom
živote, prítomným priblížil Ján Rehuš,
zaznamenávajúci  históriu Senice i okolia.
Bartoňove národné presvedčenie sa napl-
no prejavilo v roku 1848, keď i jeho  obža-
lovali z buričstva a panslávizmu. 

„Ako dôkaz jeho viny bol leták Žiados-
ti slovenského národa, ktorý našli v jeho
dome. Zatvorili ho do tmavého väzenia,
odsúdili na smrť pre výstrahu všetkým
občanom. Pred smrťou sa ešte vo väzení
odobral listom od svojej rodiny a Čáčova-
nov: Má nejmilší rodinko. Rozchodení
našého spoluživota, kterému sme my
dobre pokojne živí byli, tá smutná hodina
cílu mého pokročiť nemohla, lebo ve štvr-
tek po peknem rozejití našem, jsem do
tmavého sklepu stúpil, ukázalo sa mi vide-
ní, tré muži v bílem rúše, mne bilo známe,
že ten poslední cíl došel, tak moji nejmilší
prítelé, manželka, sinu, neviesto aj s malú
vnučku, Bohu vás porúčam.

Trinásteho októbra 1848 po tom, čo
vyriekol ortieľ náhly súd v Senici,
nastúpil Martin Bartoň pred obec-
ným domom v Senici za náreku
občanov a smutného hlaholu
zvonov do rebrináka a vydal sa

na cestu pod šibenicu na
Surovinách. Richtár Martin
Bartoň vo svojej hrdosti a pre-
svedčení o svojej pravde, odmie-

tol sa posadiť vedľa farára
Teszáka, ktorý mu mal poskyt-

núť predsmrtnú útechu. On s opovrhnu-
tím, pohľadom plným utrpenia pozrel na
farára, posadil sa vedľa furmana, aby
i v ťažkej chvíli vypovedal, že s maďarón-
mi a zabijakmi panslávov nechce mať nič
spoločné. Občania po rokoch previezli
pozostatky Bartoňa zo surovinského poľa
na dôstojné miesto odpočinku. Jeho telo
bolo pochované a postavený pomník na
senickom cintoríne," dodal na záver Ján
Rehuš.                                           

Pamätná tabuľa bola umiestnená na
rodnom dome Martina Bartoňa v Čáčove.
Jej kópia je dnes súčasťou pomníka a bude
pripomínať súčasníkom i ďalším generá-
ciám posolstvo vzdelanca a národovca,
ktorý sa nebál postaviť vtedajšej moci.  

Pamätník odhalili primátor mesta Ľubo-
mír Parízek (na foto vpravo) a poslanec
mestského zastupiteľstva za Čáčov
Ferdinand Beňa.  Kyticu kvetov k pomníku
položil zástupca primátora Anton Cibula.
Na spomienkovom podujatí účinkovala
dychovka Seničanka a deti z materskej
školy so svojimi  učiteľkami. 

Viera Barošková 
Foto autorka
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(dokončenie zo str. 1)
Tento výstavný projekt Slovenskej

národnej knižnice – Slovenského národ-
ného literárneho múzea v Martine  k sto-
ročnici básnika, novinára, publicistu, poli-
tika a organizátora slovenského kultúrne-
ho života priblížil prítomným jeho autor
Jozef Beňovský. 

V kinodivadelnej sále nasledovalo kolo-
kvium, ktoré moderoval  Stanislav Mičev,
člen predstavenstva Spoločnosti L.
Novomeského v Bratislave.   Na jeho za-
čiatku sa zhromaždeným hosťom, verej-
nosti a študentom senických stredných
škôl prihovoril predseda Spoločnosti
Ladislava Novomeského Peter Jaroš.
Okrem iného vyjadril radosť nad prítom-
nosťou mladých ľudí, pre ktorých môže
byť Novomeský s jeho literárnou tvorbou
veľmi inšpirujúcou osobnosťou. 

Pozdrav od prezidenta SR Ivana
Gašparoviča, ktorý sa zúčastnil na otvore-
ní Roka L. Novomeského, priniesol do
Senice Marián Servátka z Kancelárie  pre-
zidenta SR. „Všetkým organizátorom,
ktorí sa pričinili o úspešný priebeh Roka L.
Novomeského, vyjadrujem svoj obdiv. Sú
príkladom, ako treba približovať velikánov
nám samým, ale  i svetu a Európe," píše sa
v liste I. Gašparoviča.

Anton Baláž z Literárneho informačné-
ho centra poukázal na skutočnosť, že
dielo Novomeského prerástlo náš priestor
a o Novomeskom sa dnes hovorí v me-
dzinárodných súvislostiach.  

„Rád chodím do Senice, lebo ma fasci-
nuje, ako ste mu verní  a ako ste naňho

hrdí," začal svoju životopisnú skratku
o Novomeskom Štefan Drug, člen
Slovenskej literárnovednej spoločnosti SAV.  

Drahoslav Machala, spisovateľ, publi-
cista, podpredseda Spolku slovenských
spisovateľov a Spoločnosti L. Novomes-
kého sprítomnil básnika cez jeho životné
postoje. 

Súkromnú knižnicu básnika obohatenú
originálnymi venovaniami od významných
osobností kultúry a umenia z prvej polovi-
ce 20. stor. predstavil Jozef Beňovský, ria-
diteľ Slovenského národného literárneho
múzea v Martine.

Laco Novomeský v labyrinte 20. storo-
čia - tak nazval svoj príhovor John
Minahane z Írska,  ktorý 8 rokov pôsobí na
Slovensku a prekladá L. Novomeského. Po
slovensky, s írskym prízvukom, rozoberal
Novomeského básnickú tvorbu a jeho
básne recitoval v slovenčine i v anglickom
preklade. Za propagáciu myšlienok
Novomeského mu P. Jaroš  odovzdal
pamätný list Spoločnosti L. Novo-
meského. 

Eduard Chmelár , literárny vedec a pub-
licista  rozobral brilantnú novinársku
a publicistickú  tvorbu L. Novomeského,
vyzdvihol jeho reportáže z vojnového
Španielska, pripomenul Novomeského
ako zakladateľa sociálnej reportáže na
Slovensku.

Popoludní o 14. hodine pokračovalo
podujatie pri soche L. Novomeského pred
budovou múzea, nesúceho jeho meno,
kde sa prítomným prihovorila predsedníč-
ka Klubu Spoločnosti L. Novomeského
v Senici Milina Rosová, ktorá okrem iného
povedala: „Málokoho tak poznačila doba
a málokto tak ovplyvnil dobu ako Laco
Novomeský. Pre jeho tvorbu a postoje je
príznačné prelínanie a prenikanie politiky
do umenia a umenia do politiky, čím
vytvoril dielo neopakovateľnej zmesi
talentu, intelektu, obraznosti, a preto býva
označovaný za básnika integrálneho
humanizmu alebo aj humanistického
lyrika. Hľadanie a nachádzanie vždy nové-
ho významu a odkazu jeho básnickej
tvorby i potvrdzovanie významu a pretr-
vávajúceho zmyslu jeho kultúrnych poči-
nov na slovenskej kultúrnej a politickej
scéne, to sú dôvody, prečo si pripomína-
me sté výročie narodenia Ladislava
Novomeského.“ 

Vence pri soche L. Novomeského polo-
žili zástupcovia Mestského úradu v Senici,
poslanci a zástupcovia Trnavského samos-
právneho kraja, predstavenstvo Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov,
vedenie Spoločnosti Ladislava Novo-
meského v Bratislave a Klubu Spoločnosti
L. Novomeského v Senici, zástupcovia
Spolku slovenských spisovateľov a Literár-
neho a informačného centra, predstavite-
lia Komunistickej strany Slovenska a OV
KSS v Senici, vedenie okresnej organizácie
SDĽ a zástupcovia Klubu Spoločnosti L.
Novomeského v Trnave.  

Vyvrcholením celodenného podujatia
bola podvečerná   literárno-hudobná kom-
pozícia zostavená z poézie, esejí a publi-
cistiky Laca Novomeského nazvaná S tŕp-
kami v hrdle, ktorú   scenáristicky  a režij-
ne pripravil Juraj Sarvaš, člen SND
v Bratislave. Pred jej začiatkom primátor
Senice Ľ. Parízek povedal: „Aj keď sa
Novomeský v Senici nenarodil, citovo sa
s ňou zviazal  natrvalo od čias svojho
budapeštianskeho detstva. V Senici  mal
svoje korene,   domov  v slove, vo viere,
v piesni i v bolesti. Rád sa vracal do mesta
svojej mladosti nielen vo veršoch, ale
i osobne. Naposledy bol v Senici v roku
1969, kedy prijal čestné občianstvo
mesta." Ďalej sa venoval  jeho aktivitám
v SNP i budovaní kultúrnych a vzdeláva-
cích inštitúcií. „Ladislav Novomeský vždy
išiel svojou cestou, nezastával a nevybo-
čoval z nej. V knihách básní, na stránkach
novín, na rečníckych tribúnach vážil
každú vetu a slovo v nej. Aj preto jeho
dielo neostalo iba svedectvom doby, ale
prerástlo do závažného umeleckého a ide-
ového posolstva, z ktorého možno čer-
pať," povedal na záver primátor Senice. 

Poslanec NR SR Dušan Čaplovič v prí-
hovore vyjadril potešenie, že L.
Novomeský je opäť v Senici a „verím, že
v nej aj napriek  ešte pretrvávajúcej ideo-
logickej zadubenosti, zostane po celé ďal-
šie storočie. Nielen  v múzeu a na stanici,
ale aj na našom gymnáziu, v pomenovaní
ulice, v učebniciach dejepisu i literatúry,
v knihách a v básňach i v srdciach našich
občanov". Za Spoločnosť L. Novomeského
D. Machala odovzdal primátorovi Senice
Ľ. Parízkovi, Jarmile Procházkovej zo
Spoločnosti L. Novomeského, M. Rosovej,
riaditeľke Záhorskej knižnice Kata-
ríne Soukupovej ďakovné  listy za
veľký organizačný podiel na
zabezpečovaní podujatí súvisia-
cich s Rokom L. Novomeského.  

V súvislosti s Rokom L.
Novomeského nám zostáva ešte
jedna úloha – zabezpečiť pome-
novanie gymnázia po L.
Novomeskom.

Viera Barošková
Foto autorka

Záver Roka Ladislava Novomeského 

Dielo podnetné a inšpirujúce 

Dom kultúry bol miestom otvorenia výsta-
vy o L. Novomeskom. Zľava Jozef Beňovs-
ký, Katarína Soukupová, Peter Jaroš, Pavol
Pius a Ľubomír Parízek.

Vzácna knižočka 
Ján Peter je známy zberateľ historických

tlačí, pohľadníc, kníh o Senici a jej rodá-
koch. Okrem toho má  vo svojej  zbierke aj
mince, v čom pracuje ako súdny znalec.
Z rodinného archívu sme tentoraz vybrali
vzácnu knižočku, ktorá vyšla v roku 1932
ako druhý zväzok bibliofilskej edície
Záhrady v Lamači pri Bratislave. Ide o bás-
nickú zbierku Romboid od Laca Novomes-
kého. Knižka je vzácna tým, že vyšla
v náklade 250 číslovaných a podpísaných
výtlačkov v kníhtlačiarni Kryl a Scotti
v Novom Jičíne na ručnom holand. papieri
van Gelder. Spomínaná knižka je venovaná
pani Gašparovej, prastarej mame Jána
Petra, od nakladateľa. Knižka má poradové
číslo 126. Uverejňujeme úvodnú stranu
knihy aj s podpisom Laca Novomeského.

bar  
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- Nikdy si neodkladajte peňaženku v obchode na pult, keď si skú-

šate tovar alebo keď si prezeráte tovar. Majte tašku alebo kabel-
ku vedľa seba a riadne uzavretú.

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

Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí
najpriateľskejší ľudia, akých ste kedy
videli.

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

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

udalosti a neoznámite to, umožňujete
páchateľovi pokračovať v jeho činnosti
ďalej.

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

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

Mestská polícia 
zasahovala
Opitý v škôlke. Dňa 25.11. o 14.45
hod. bol prijatý telefonát z MŠ v časti
Sotina na operačné .MsP, že k nim pri-
šiel strýko jedného dieťaťa, ktorý je
opitý a nechce opustiť areál škôlky.
Hliadka MsP dotyčného z areálu vyká-
zala. O chvíľu sa tento muž zapotácal
a spadol na zem, pričom sa zranil na
hlave a musela mu byť privolaná sanit-
ka.
Pokuta za umývanie. Dňa 2.12. na
MsP ústne oznámil občan mesta, že
niekto umýva auto na verejnom priest-
ranstve. Hliadka podľa oznámenia zisti-
la priestupcu, s ktorým bola vec riešená
na mieste v blokovom konaní.

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

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

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

- Nepodpisujte nič čomu nerozumiete.
Máte právo povedať NIE.

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

- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.

S pyrotechnikou 
opatrne

S blížiacimi sa vianočnými a novoroč-
nými sviatkami je každoročne spojené
i používanie zábavnej pyrotechniky.
Mesto Senica jej používanie upravilo
VZN č. 27, ktoré presne stanovuje čas jej
použitia i sankcie za porušenie ustanove-
ní VZN. Vo VZN v článku 1 sa uvádza, že
v záujme ochrany verejného poriadku
a zdravia ľudí je zakázané používanie
pyrotechnických predmetov II. a III. triedy
na verejnosti prístupných miestach
s výnimkou štátnych sviatkov a význam-
ných pamätných dní určených mestom. 

Týmito dňami sú: 1. január, 30. apríl, 1.
máj, 24.-31. december.

Pyrotechnické predmety triedy I. a pod-
triedy To  smú nadobúdať a používať aj
osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je
v návode zakázané. Pyrotechnické pred-
mety triedy I. sú napríklad pyrotechnické
hračky, prskavky, pištoľové kapsle a pyro-
technické predmety podtriedy To sú všeo-
becne používané výrobky, najmä zápalky,
vulkanizačné vložky, podpaľovače.

Pyrotechnické predmety triedy II. a III.
smú nadobúdať a používať iba

osoby staršie ako 18 rokov. 
Medzi pyrotechnické pred-

mety triedy II.  patria napríklad
rímske sviece, fontány, gejzíry,

malé petardy, vystreľovacie
puzdrá alebo rakety s náplňou
farebných svetlíc alebo výbuško-
vého zloženia, farebné dymy

a bengálskej ohne.
Pyrotechnické predmety

triedy III. sú delové rany, ohňopády, rôzne
druhy rakiet a vystreľovacích efektov,
veľké japonské slnká, atď. 

Za priestupky menšieho rozsahu, kto-
rými dôjde k porušeniu povinností podľa
čl. 1. VZN (používanie pyrotechniky
mimo určených dní) môže mestská polí-
cia uložiť jednorazovú blokovú pokutu do
výšky 1000 Sk. Kontrolu nariadenia vyko-
návajú mestskí policajti.

Všetci, ktorí používajú zábavnú pyro-
techniku by si mali uvedomiť,  že by to
malo byť nielen v súlade so zákonom, ale
i s dobrými mravmi. Je neprijateľné, aby
používatelia zábavnú pyrotechniku úmy-
selne hádzali  ľuďom pod nohy či pod
okná domov a bytov. Mali by si uvedomiť,
že to môže spôsobiť aj poškodenie
zdravia.  bar

Kasárne 
sa začínajú meniť 

Mesto Senica prevzalo celý areál
kasární do svojho majetku od 1. októb-
ra. O mesiac neskôr na základe zmluvy
o nájme nebytových priestorov prešiel
majetok do správy Mestského podniku
služieb, ktorý zabezpečuje celý servis. 

Čo sa od prevzatia kasární udialo?
Primátor mesta Ľ. Parízek odpovedal:
„Zverejnili sme všetky informácie, ktoré
sme získali pri preberaní kasární, t. z. zna-
lecké posudky, podkladové materiály
týkajúce sa umiestnenia, rozlohy jednot-
livých objektov.  

Na workshope 14. 10. sme takisto
prestavili stratégiu využitia kasární.
Podnikatelia dostali časový priestor na
predloženie návrhov a podnetov na
svoju činnosť.  Ich podnikateľské zámery
vyhodnotila komisia a najlepšie z nich
majú šancu na umiestnenie v areáli kasár-
ní.  Mestský podnik služieb pripravil návr-
hy zmlúv s jednotlivými podnikateľmi.
Predpokladám, že k 1. januáru 2005
budú všetky zmluvy už podpísané.
V tomto areáli budú  rôzne opravárenské
firmy, firma na spracovanie obalov, firma
na spracovanie mäsových výrobkov,
parkovanie kamiónov, ich oprava, logis-
tické centrum." 

bar 

Táto fotografia evanjelického  kostola je
z 8. septembra 1901,  kedy bola slávnost-
ná posviacka zvonov.  Zvony boli z veže
kostola zrekvirované 2. októbra 1916  na
vojenské ciele – boli použité  na výrobu
nábojov. Zo štyroch zvonov zostal iba
jeden. 

Foto z archívu Ján Petra

Takto to bolo...
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V tomto čísle uverejňujeme druhú časť
článku Násilie páchané na ženách – mýty
a fakty. Prvá časť bola publikovaná v čísle
11/2004.  V ďalších vydaniach Našej
Senice prinesieme ďalšie články k tejto
tematike.
Naopak medzi fakty a predpoklady o nási-
lí páchanom na ženách patria:
1. Ženy sú najviac ohrozené mužmi, kto-
rých poznajú.
Pokiaľ ide o problém násilia na Slovensku,
podľa E. Sopkovej (1998) je najčastejšie
obeťou násilia žena a útočníkom je jej
manžel alebo bývalý manžel.  
2. Rodovo podmienené násilie sa vysky-
tuje vo všetkých sociálno – ekonomic-
kých skupinách.
Štúdie poukazujú na to, že domáce násilie
sa vyskytuje ako v chudobných a robot-
níckych rodinách, tak aj v dobre situova-
ných a vzdelaných rodinách.
3. Násilie v rodinách má tendenciu sa
časom stupňovať.
Týranie v rodine má sklon nadobúdať  rôz-
norodé podoby a časom sa stupňovať.
Veľa žien zažije násilie často až po svad-
be.
4. Citové a psychické týranie môže mať
rovnako ničivé následky ako fyzické týra-
nie.
Pracovníci s obeťami násilia v rodinách
uvádzajú, že ženy často považujú psychic-
ké týranie a ponižovanie za horšie ako
fyzické týranie.  
5. Rodinné násilie je bežné a zapadá do
predvídateľných vzorcov.
Výskum ukázal, že  rodinné násilie sa
vyskytuje – i keď nerovnomerne rozlože-
né – vo všetkých spoločenských vrstvách.
Vo väčšej miere sa vyskytuje násilie v niž-
šej ekonomickej vrstve,  v rodinách s väč-
šou nezamestnanosťou, v patriarchálnych
rodinách, izolovaných a s malou podpor-
nou sieťou. Otázkou zostáva, či násilie
v ekonomicky vyšších spoločenských vrst-
vách nezostáva viac skrytým. Riešené
a známe prípady sú len vrcholom ľadovca,
oveľa viac prípadov násilia sú utajované.
6. Za väčšinu  rodinného násilia sú vo
väčšej miere zodpovedné sociálne  príči-
ny než individuálne psychologické fakto-
ry.
Tento predpoklad hovorí o tom, rodinné
násilie pramení viac z povahy a fungova-
nia rodiny a z charakteru spoločnosti,
v ktorej je rodina situovaná ako z individu-
álnych príčin. 
Väčšina  násilníkov  sa naučila používať
násilie ako výsledok skúseností v pôvod-
nej rodine.  Zaujímajú postoj, že násilie je
legitímny spôsob riešenia problémov
alebo reagovania na stres. Rodinné násilie
je hlavne zneužívaním moci, akciou silnej-
šieho proti slabšiemu – rodiča voči dieťa-
ťu, muža voči žene, staršieho voči mlad-
šiemu - a je reakciou na vnímanú bezmoc-
nosť alebo neschopnosť uplatňovať moc
inak než násilím.
7. Najužitočnejším pohľadom pre poro-
zumenie a terapiu domáceho násilia je
prístup založený na všeobecnej teórie
systémov.

Rodinné a sociálne procesy sú vhodnejšie
pre terapeutickú intervenciu a zmenu než
individuálne faktory. Z tohto hľadiska  sa
ako najvhodnejší prístup javí systémová
rodinná terapia. Ako najefektívnejší tera-
peutický postup sa javí zameranie sa na
multigeneračnú povahu rodinného násilia
s cieľom uvedomiť  si a zmeniť správanie
a hodnoty svojej pôvodnej rodiny.
8. Partnerské  násilie je skrytým problé-
mom.
Odhadnúť reálny výskyt násilia v domác-
nostiach je ťažké. Tento problém je
z veľkej časti skrytý. I oficiálnych štatistík je
zatiaľ veľmi málo. Samotné obete majú
často zábrany nahlásiť útok na svoju
osobu. Hanbia sa alebo nechcú rozbiť
rodinu, vo väčšine  prípadoch majú strach
z dôsledkov. Aj v prípadoch, že ženy nási-
lie nahlásia, štatistiky môžu byť stratené,
pretože incident sa nezaznamená alebo
sa zaznamená spôsobom, ktorý pre
výskumné ciele nemá význam
9. Riešenie partnerského násilia je iné
v prípade krízovej intervencie a v prípade
terapeutickej práce.
V prípade akútneho ohrozenia členov rodi-
ny násilníkom sa ich bezpečnosť stáva naj-
vyššou prioritou. To nie je typ násilia, s kto-
rým sa väčšina rodinných terapeutov bežne
stretáva. Tento typ domáceho násilia si
vyžaduje uplatnenie komplexného prístu-
pu, teamovú spoluprácu rôznych profesií
a koordináciu komunitných zdrojov.

Domáce násilie môže byť predmetom
terapie, pokiaľ je bezpečie členov rodiny
zaručené a ako vhodná sa javí rodinná
systémová terapia. Niekedy sa problém
domáceho násilia odhalí v priebehu tera-
pie, inokedy je rodinné násilie zapúzdrené
ako rodinné tajomstvo, obklopené pocit-
mi viny a hanby, zblíženia a zmätku,
hnevu a bezmocnosti. 

Mgr. Ivana Závodská

Násilie páchané na ženách – mýty a fakty Kde možno hľadať
pomoc
Dom pre týrané ženy
Ul. Čabelku,  908 51 Holíč
Tel: 034/ 6645712, 0907 185 817

Zelená linka pomoci 
- bezplatne z pevnej siete z celého úze-
mia SR
Tel.: 0800 12 00 24
www.anoprezivot.sk
e-mail: apz@nextra.sk

Aliancia žien Slovenska
- krízová linka a poradňa
Tel.: 0903 519 550
e-mail: aliancia.zien@internet.sk

Centrum  Nádej – Bratislava
– ubytovanie, sociálne, psychologické
a právne poradenstvo
Tel.: 02/62 24 99 14,  02/62 24 78 87,  
0905 463 425
e-mail: nadej@gtsi.sk
Azylové ubytovanie
Tel.:  02/62 24 78 77

Detské centrum Kľúčik 
– ubytovanie s utajenou adresou
Tel.: 02/54 41 14 61, 02/63 45 20 30, 
0904 609 247
e-mail:  ozdck@centrum.sk

Pomoc obetiam násilia 
– poradňa v pondelok, utorok, štvrtok
14.00 – 18,00 hod
Bezručova 6, Bratislava
Tel.: 02/52 93 21 94
e-mail:  linkapomoci@stonline.sk

Mgr. Ivana Závodská 

Zlatá Monika 
Spanilú jazdu predviedli senickí  kara-

tisti v uplynulom mesiaci na turnajoch
v Čechách. Každý týždeň štartovali
v inom meste a vždy priviezli na
Slovensko vzácne kovy. V Ústí nad Orlicí
(170 pretekárov) zvíťazil Peter Dermek
v kata žiakov a v zápase bol druhý.
Striebro získal Daniel Sebeš  v kategórii
žiakov a dve bronzové medaily v kata
i kumite Monika Čulenová. 

Vianočný pohár v Mladej Boleslavi  27.
novembra  sa snažilo získať 410 preteká-
rov zo 43 klubov. Najviac sa darilo  vzácne
univerzálnej M. Čulenovej (hnedý pás).
Toto 14-ročné dievča ukazuje vynikajúcu
techniku v kata (získala striebro) i bojov-
nosť,  nasadenie a dokonalú kontrolu  úde-
rov z kopov v zápase kumite.  Za perfekt-
né mawaši geri (kop na hlavu) si zaslúžila
zvíťaziť  i v meste škodoviek.  Jej súperka
však trochu „prifilmovala" zranenie a roz-
hodcovia penalizovali Moniku za kontakt
na tvár. Napriek prehre získala nakoniec

senická bojovníčka  bronzovú medailu.
Satisfakciou a dodatočným uznaním
mimoriadnych kvalít  karatistky Hanko kai
Senica bolo vyhlásenie najúspešnejšieho
karatistu turnaja, ktorým sa zo štyroch sto-
viek pretekárov stala práve Monika.
Okrem nej  získal 3. miesto v kata žiakov
i Boris  Thebery.

Úplným triumfom Seničanov skončil
o týždeň neskoršie turnaj Funakoši cup 4.
decembra v Českej Lípe. Na pretekoch
pomenovaných po zakladateľovi  moder-
ného karate okinavskom majstrovi
Funakošim, sa predviedla vo výbornej
forme M. Čulenová. Rýchlosťou,
silou, veľkou výbušnosťou
a povestným prevedením nároč-
ných kata nedala šancu súper-
kám a zvíťazila nielen vo svojej
kategórii kata žiačky, ale najlep-
šou sa stala práve medzi  staršími
dorastnkami. V žiakoch zostal vo
finále  Daniel Sebeš na štíte čes-
kého pretekára Nejedlého
a obsadil 2. miesto. E. J.
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Kam na turistiku 
Trojkráľový pochod 6. januára

organizuje Klub slovenských turistov
Holíč. Uskutoční sa po 11. raz. KST
Sobotište organizuje 20.-23. januára
lyžovačku v Kremnici. 29. januára
bude 42. regionálny zraz – zimné
stretnutie turistov v Malých
Karpatoch  (Baba). 

Príďte na
Silvestrovský beh  

Už XIX. ročník  Silvestrovského behu
pripravujú organizátori  Mestský úrad
a komisia pre mládež a šport pri MsZ
spolu s Oblastným športovým združe-
ním, OZTK  a CVČ Stonožka v Senici.
Športová aktivita v posledný deň roka
zapustila svoje korene a pre určitú skupi-
nu ľudí tvorí pravidelnú súčasť Silvestra. 

Zapojiť sa môže každý, veď bežecká
trať v parku pri Múzeu L. Novomeského
vôbec nie je náročná. Aj tohto roku je
vypísaných 10 vekových kategórií: mlad-
šie žiačky (1 okruh) a žiaci (1), staršie
žiačky (1) a žiaci (2), dorastenky (2), dora-
stenci (3), ženy (6), muži do 40 rokov (6),
veteráni nad 40 (6)a veteráni nad 50
rokov (6).  Jeden okruh meria 900 met-
rov. 

Prví 3 v kategórii muži, ženy a veterá-
ni získajú finančné odmeny, víťazi ostat-
ných kategórií  vecné ceny. Škola alebo
športový klub s najväčším počtom prete-
károv získa  špeciálnu cenu 3 športové
lopty. Súčasťou Silvestrovského behu
bude aj  900 metrový Beh Seničanov pre
zdravie. Štart pretekov je o 10. hod. pri
futbalovom štadióne. 

bar 

Korčuľovanie 
pre verejnosť

V januári bude môcť verejnosť vyu-
žívať ľadovú plochu zimného štadió-
na na korčuľovanie vždy v nedeľu od
14. do 16. hod.  Rekreačné služby
mesta Senica môžu v prípade potreby
zmeniť alebo doplniť čas vyhradený
na  korčuľovanie pre verejnosť. 

Odstávka plavárne 
V závere roka bude krytá plaváreň

a sauna fungovať v obmedzenom reži-
me. Otvorené bude 26. až 30. decem-
bra. Zatvorené bude 24., 25., 31.12
2004 a 1.1. 2005.

V dňoch 2.1. – 16.1.2005 (vrátane)
bude krytý bazén mimo prevádzky.
Počas odstávky krytého bazéna bude
sauna, fitness, solárium v prevádzke
nasledovne:
sauna: muži – pondelok, streda: 14.00
– 21.15, nedeľa: 10.00 – 17.00 
ženy – utorok, štvrtok, sobota: 
14.00 – 21.15
fitness: muži – pondelok, streda: 
17.00 – 20.00
ženy – utorok, štvrtok, sobota: 
17.00 – 20.00 
solárium: podľa prevádzkových hodín
sauny 
Krytý bazén bude opäť v prevádzke od
17.1.2005

Ich svetom 
je šachovnica

Šach – hra plná logiky, matematiky
a predvídavosti. Brrr! Povedali by si mnohí
z vás, to musí byť nuda! Opak je však prav-
dou – v šachovom krúžku Centra voľného
času v Senici je každý piatok vždy plno dža-
votu a dobrej nálady. Aj napriek tomu, že
v rôznorodom kolektíve má najmladší člen
8 rokov a najstarší 16 a že medzi samými
chlapcami je iba jedna odvážna dievčina
Soňa Pláteníková.  Kráľovská hra všetkých
bez výnimky baví a nad šachovnicou doká-
žu presedieť hodiny. Zásluhu na tom určite
má vedúci krúžku Ing. Rudolf Diviak, ktoré-
mu pomáha už i jeho syn, vysokoškolák
Rasťo. Obaja sú vynikajúci šachisti.

Na návšteve v krúžku sa zrodil rozhovor
s jeho vedúcim i mladými šachistami.  
Odpovedá Ing. R. Diviak: 
Kedy, kde  a kto vás naučil hrať šach?
- Veľmi neskoro a sám. Zdokonalil som sa
počas vysokoškolského štúdia v Rusku
pred 25-timi rokmi.
Čo vás viedlo k založeniu šachového krúž-
ku  v CVČ a ako dlho funguje?
- Mám rád prácu s deťmi a chcel som si
vyskúšať, či dokážem vedomosti odovzdať
ďalej. So šachistami robím už 10 rok a tu
v Stonožke štvrtý rok. Okrem toho vediem
šachový krúžok i na II. ZŠ. 
Aký je vek detí, s ktorými pracujete?
- Tu v CVČ už ste zistili – od 8 do l6, ale na
súťaže pripravujem i 20 ročných. Najvhod-
nejší vek pre dieťa, ktoré sa chce učiť hrať
šach, je však 5 – 6 rokov.
Odpovedajú členovia krúžku:
Čo okrem šachu počas roka robíte?
- Hráme takmer každú sobotu Šachovú ligu
s ďalšími šachistami v našom regióne a cho-
díme na súťaže Slovenského šachového
zväzu. Každý rok organizujeme letný
šachový tábor - teda náš pán vedúci ho
organizuje pre nás.
A máte už aj nejaké úspechy?
- Jasné!  V marci tohto roka získal Martin
Pagerka na Majstrovstvách SR detí do  10
rokov v Pohorelci cenné 5. miesto, v máji
v Budmericiach na Majstrovstvách  SR detí
do 10 rokov v rapid  šachu (tzv. zrýchlený
šach)  zvíťazil a stal sa   ako 9 ročný maj-
strom Slovenska s postupom na
Majstrovstvá Európy.  Tie sa konali v rakús-
kom meste Mureck  v auguste  a tu Martin
získal pekné 20. miesto (z 32 súťažiacich
z celej Európy). Jeho starší brat, 11 ročný
Slavomír, v júli  zase  zvíťazil na  turnaji
šachových  nádejí do 15 rokov. Úspech slá-
vilo i naše 4-členné družstvo Tibor Čajka,

Slavo a Martin Pagerka a Soňa
Pláteníková  na Majstrovstvách SR
mladších žiakov v Žiline, kde
vybojovali veľmi pekné 4. miesto.
Blahoželáme k úspechom. Čo
vás na hre vlastne baví?

- No predsa šach! (smiech).
A čo by ste chceli zmeniť, zlepšiť?
Soňa: - Aby tu bolo viac dievčat! 
A hráte šach i doma, vo voľnom

čase ?
Všetci zborovo: - Áno!!!

Tak nech sa vám darí i naďalej!
Po tomto „vyčerpávajúcom" rozhovore

sme ešte deti vyfotografovali a klubovňu
sme potichu opustili, pretože oni už chceli
naozaj hrať. 

A ešte jedna perlička na záver: Pán ve-
dúci ani nechce poslať v roku 2005 Maťa
Pagerku na žiadne majstrovské súťaže, pre-
tože keby vyhral, kto potom zaplatí dvad-
saťtisícovú letenku na Majstrovstvá sveta?

Mária Kačinová 
a Radka Rýzková,

členky redaktorského krúžku CVČ

Pod-vodníci v akcii
Rekreačné služby mesta Senica  a Záho-
rácky potápačský klub pozývajú na stret-
nutie senických Pod-vodníkov. Uskutoční
sa 30. decembra v krytej plavárni od 14.
do 17. hod. 
Program:
- propagácia potápania medzi deťmi,      

mládežou a ostatnými priateľmi vody
- zábavné súťaže spojené s potápaním
- fotoprezentácia sveta pod vodnou     

hladinou
- ukážky potápačskej techniky
- skúšobný ponor s prístrojom

Bratia Martin (vľavo) a Slavomír Pagerkovci.

ŠŠTTAARRTT
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Spoločenská kronika
U z a v r
e t é
m a n
ž
e
l s t v á
Daniel Kollár a Ľubica Lajdová
Karol Fabian a Lenka Suchánková
Marián Hercegh a Jana Malíková
Jaroslav Vojtek a Bibiana Surovičová
Mgr. art. Tomáš Polonský a Mgr. art. Zuzana Ožvoldíková
Pavol Leška a Jana Šuriková
Marián Vanček a Dagmar Navrátilová
Miroslav Mihok a Dana Mihoková
Radoslav Štefka a Ľubomíra Jurovatá

N a r o d
i
l
i  s a
Juraj Fajnor 5. 11. 2004
Ester Piovarčiová 5. 11. 2004
Klára Turzová 8. 11. 2004
Radka Vizváryová 8. 11. 2004
Branislav Macek 11. 11. 2004
Marek Macho 11. 11. 2004
Michal Novotníček 11. 11. 2004
Karolína Zvardoňová 15. 11. 2004
Diana Čechová 19. 11. 2004
Matúš Kováčik 26. 11. 2004

O p u s t i
l
i  n á s
Alexander Rybanský, H. Suroviny 1015 4. 11. 2004
vo veku 60 rokov
Miroslav Kutálek, Kolónia 559 7. 11. 2004
vo veku 44 rokov
Věra Morávková, Hurbanova 486 8. 11. 2004
vo veku 69 rokov
Ján Valigurský, Kolónia 568 11. 11. 2004
vo veku 68 rokov
Adolf Horník, Komenského 969 13. 11. 2004
vo veku 62 rokov
Anna Ušiaková, Štefánikova 1377 15. 11. 2004

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 14.1.2005 V. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA SENICA
� 22.1.2005 PLES  POĽOVNÍKOV
� 29.1.2005  PLES LEKÁRNIKOV

� 22.1.2005 HASIČSKÝ PLES  - závodný klub

Prešli aj cez Suboticu!
Volejbalistky OMS SH Senica sa po výborných výkonoch

a výsledkoch v holandskom meste Amstelveen, kde vyhrali svoju
skupinu Pohára CEV, prebojovali do osemfinále. V stredu
8. decembra o 19. hodine privítali na domácej palubovke v úvod-
nom dvojzápase družstvo zo Srbska a Čiernej Hory - Spartak
Subotica. Hosťujúci tréner má v kádri veľmi mladé hráčky, veď naj-
staršie z nich majú len 21 rokov. Celé družstvo sa vyznačuje veľkou
bojovnosťou, ktoré sa nevzdáva ani za nepriaznivého stavu. 

V zaplnenej senickej športovej hale bolo vyše 500 divákov. Úvod
prvého setu vyšiel lepšie zverenkyniam trénera Vladimíra Sirvoňa,
keď viedli už 17:11, neskôr 21:16. Seničanky však spravili viacero
zbytočných chýb, hráčky Subotice sa chytili a hoci domáce viedli
ešte 23:22, hosťujúce družstvo set doviedlo do víťazného konca.
Domáce dievčatá tento vývoj veľmi zaskočil, v druhom sete urobili
veľké množstvo chýb a Subotica ho bez problémov vyhrala 12:25.
So Seničankami to nevyzeralo dobre. Skúsenosti sa však predsa len
prejavili, začalo sa dariť najmä Studziennej. V treťom sete otočili
z 13:14 na 18:14 a set si už tentoraz nenechali ujsť. Vo štvrtom pokra-
čovali v bojovnom výkone a vyhrali ho 25:20. Vyvrcholením celého
zápasu bol tajbrejk. Seničankám sa v ňom od stavu 5:5 podarila
šnúra šiestich bodov na 11:5, čo bolo rozhodujúce. Záverečný bod
dala za stavu 14:10 Solipiwko a v senickej športovej hale sa mohlo
začať oslavovať víťazstvo.

Hráčky si však dobre uvedomovali, že sú iba na polceste za
postupom do štvrťfinále. O týždeň ich totiž čakalo odvetné stretnu-
tie vo výbornej atmosfére v Subotici. Našim dievčatám síce nevyšiel
úvodný set zápasu, keď nezachytili tlak domácich hráčok a prehrali
ho 25:17. Od druhého setu sa však plne sústredili na hru, podali
výborný výkon a podarilo sa im vyhrať tri sety a zápas doviesť do
víťazného konca. 

Senické dievčatá tak po víťazstvách v obidvoch zápasoch (3:2
a 3:1) postúpili už do štvrťfinále Pohára CEV. Tu ich čaká turecké
mužstvo Türk Telecom Avea Ankara, ktoré prešlo v osemfinále cez
španielske družstvo Caja de Avila. Prvý zápas odohrajú Seničanky na
domácej pôde. Termín stretnutia nie je ešte presne stanovený, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou však budú hrať v stredu 5. januára
2005. Odveta ich bude čakať v Turecku o týždeň neskôr.

Seničankám prajeme aj v ďalších dueloch výbornú formu a dobré
výsledky.
Výsledky v osemfinále:
Senica - Subotica 3:2 (23:25, 12:25, 25:19, 25:20, 15:10)
Subotica - Senica 1:3 (25:17, 15:25, 17:25, 20:25) Ivan Tobiáš

Dve medaily z Českého pohára  
V sobotu 11. decembra sa konali v Ústí nad Labem  Majstrovstvá

ČR žiakov v karate. Zo stoviek mladých karatistov snažiacich sa
postúpiť  na šampionát sa to podarilo iba  tým najlepším z 3 kôl  Čes-
kého pohára. Medzi nimi prvý raz i prekvapenie zo Slovenska –
mladí karatisti Hanko kai Senica, ktorí poriadne rozčerili hladinu čes-
kého karate.  Množstvo umiestnení z turnajov v Čechách ukázalo
českým trénerom (cvičiacim väčšinou tvrdý štýl šotokan) a rozhod-
com, že na tatami  zavítal nový a vážny súper.  Seničania cvičiaci
atraktívny a rýchly štýl šito ryu i tvrdo-mäkký  štýl godžu ryu vynikali
presnou technikou a presadili sa aj v českej presile. Najväčší úspech
dosiahol iba 11-ročný Michal Toure. Mladý držiteľ  zeleného opasku
prešiel víťazne  všetky vyraďovacie  boje v kata žiakov a dostal sa až
do finále.  Až posledný súper v priamom  súboji o zlato  bol nad
Michalove sily. Strieborná medaila a titul českého vicemajstra sú
však v krajine, kde karate zažíva veľký rozmach a je masovou
záležitosťou, veľkým uznaním. V kata žiačok porazila pred
pozorným zrakom 5 rozhodcov v rozhodujúcom  súboji
o 3. miesto 14-ročná Monika Čulenová domácu
Bandasovú  a získala bronzovú medailu.  Seničania tak tro-
chu nahnevali českých karatistov, ktorí sa sklamaní vrátili
z nedávnych Majstrovstiev sveta v Mexiku. Vyšli naprázdno,
zatiaľ čo Slováci  získali zásluhou Kaudia Farmadína opäť
bronzovú medailu v kumite mužov.  Úspešný rok zakončia
senickí karatisti na turnaji v Slovinsku a hneď po novom
roku začínajú tradičným sústredením 6.-9. januára na
Dubníku pri Starej Turej. E. J.  

Pozvánka na Senický pohár
Už tradične sa začiatkom roka odohrá Senický pohár vo fut-

sale. Zúčastniť sa ho môžu mužstvá z prvej a druhej Senickej
ligy vo futsale. Prvenstvo z minulého roka bude obhajovať muž-
stvo SF Gafex Senica. Do tohto ročníka Senického pohára sa pri-
hlásilo 19 družstiev. Predkolo a prvé kolo sa odohrá hneď po
novom roku v nedeľu 2. januára 2005. Bude sa hrať od 8. hodi-
ny. Štvrťfinále, semifinále a finále sa bude hrať na Troch kráľoch,
vo štvrtok 6. januára 2005.
Prinášame dvojice predkola a prvého kola Senického pohára:
2. 1. 2005 - predkolo: 1. 8.00 hod. Nad Ress – CNN, 2. 8.40 hod.
Kúty – Moby Dick B, 3. 9.20 hod. Panthers – Prietrž, 1. kolo -
10.00 hod. Alchem – Jednota T’86, 10.50 hod. Cerová – Senstav
T’93, 11.40 hod. Gafex – Bučo, 12.30 hod. (víťaz 1. predkola) –
Kav Hurban, 13.20 hod. C.V.S.-Jako B. Mikuláš – (víťaz 2. pred-
kola), 14.10 hod. (víťaz 3. predkola) – Moby Dick A, 15.00 hod.
Rovensko – Holíč, 15.50 hod. Slovmetal – Skalica. Ivan Tobiáš
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Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

" Utorok 4. a streda 5. január
BRIDGET  JONESOVÁ: S ROZUMOM  V KONCOCH
Dokonalý priateľ. Dokonalý život. Čo by sa mohlo pokašľať. Dej
pokračovania úspešnej inteligentnej komédie začína tam, kde
predchádzajúci snímok skončil, teda v náručí Marka Darcyho.
Bridget, ktorá túžila, aby ju niekto miloval takú aká je, zisťuje, že
partnerstvo nie je prechádzka ružovým sadom. Zvlášť, keď máte
spoločné len to objatie: on je suchár, ona spontánna, jeho zvádza
príťažlivá kráska a ju jej bývalý šéf Daniel.
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 120 min.
" Sobota 8. a nedeľa 9. január
VYHÁŇAČ  DIABLA:  POČIATOK
Boh tu nie je. Krátko po druhej svetovej vojne sa ocitne otec
Merrin v africkej Keni. Hnaný spomienkami na hrôzy vojny sem
prišiel na pracovnú dovolenku, ďaleko od jeho rodného
Holandska. Prišiel sem viesť archeologické vykopávky starého,
byzantského kostola, zasypaného v deň, kedy bol dokončený.
Priamo pod kostolom nájde Merrin o mnoho staršiu kryptu...a ocit-
ne sa tvárou v tvár neopísateľnej hrôze. 
Vstupné: 65 Sk, MP 18 r., 114 min.
" Utorok 11. a streda 12. január
KRÁČAJÚCA  SKALA
Mesto plné zločincov a drog môže vyčistiť len kráčajúca „Skala".
Bývalý člen zvláštnej jednotky americkej armády sa vracia do rod-
ného mesta. Neplánuje nič viac, len pokojný život v miestach, kde
vyrastal. Kedysi tak idylické malé mestečko však nachádza drastic-
ky zmenené: v uliciach vládne násilie a drogy. 
Vstupné 65 Sk, MP 12 r., 86 min.
" Sobota 15. a nedeľa 16. január
SANTA  JE  ÚCHYL!
Je tak trochu iný... Nerozdáva, ale kradne! Nemá rád deti, ale milu-
je chlast a ženy! Milé deti, milí dospelí, v tomto filme sa dozviete,
že aj z dobrého deda Mráza sa môže vykľuť pekná sviňa...!
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 98 min.
" Utorok 18. a streda 19. január
ZLODEJI  PAMÄTI
Telly Parettová prišla pred 14 mesiacmi pri tragickej leteckej havá-
rii o svojho osemročného syna Sama. Zároveň, ako sa usiluje
vyrovnať s týmto tragickým nešťastím a následným rozchodom
s manželom Jimom, dozvie sa od svojho psychiatra hroznú sku-
točnosť - podľa jeho tvrdení trpí halucináciami, nikdy nijakého
syna nemala a spomienky sú výplodom jej fantázie. Šokovaná Telly
sa pokúša nájsť akékoľvek dôkazy o Samovej existencii – fotogra-
fie, pamätníky...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 91 min.
" Piatok 21. január
VOTRELEC vs. PREDÁTOR
V akčnom sci-fi thrilleri proti sebe bojujú uctievané monštrá
z dvoch najstrašidelnejších filmov. Odhalenie starobylej pyramídy,
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 bojujúce mimo-
zemské druhy. Ktokoľvek vyhrá, ľudia prehrávajú.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 101 min.
" Sobota 22. a nedeľa 23. január
DANNYHO  DVANÁSTKA
Pred tromi rokmi ukradli 160 miliónov dolárov. Jediné, čo ich teraz
delí od  ich nepriateľov, je oceán. Danny sa tento raz vracia s jede-
nástimi komplicami a vo výhľade má tri lúpežné plány v troch
miestach Európy. Amsterdam, Rím a Paríž sa stávajú hlavnými cieľ-
mi ich odvážnych plánov, v ktorých pôjde napr. o obraz Mony Lízy
alebo o obrovský diamant. Ani oceán však nie je prekážka pre
stále zúriaceho Terryho, ktorého hnevu musia stále čeliť a ktorý im
nevie stále zabudnúť, že mu vykradli kasíno. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 130 min.
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" Utorok 25. a streda 26. január
PÁD  DO  TICHA
Čím bližšie si k smrti, tým viac cítiš, že žiješ. Opustil priateľa, aby
zachránil životy obom! Film rozpráva skutočný príbeh dvoch brit-
ských horolezcov Joe Simpsona a Simona Yatesa,  ktorí prežili v roku
1985 tragickú nehodu vysoko v peruánskych Andách. Pri zliezaní
západnej steny oboch spájalo jediné lano. Simpson sa však nešťastne
zranil a oboch dostal do život ohrozujúcej situácie. Jediné, čo mohol
Yates pre oboch spraviť, bolo prerezanie lana, ktoré ich spájalo. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 106 min.
" Piatok 28. január
MUŽ  V OHNI
Túžbu po pomste neuhasil. Mexické podsvetie sa začalo baviť
novým športom – únosy pre peniaze. Medzi majetnými obyvateľ-
mi, ktorí majú deti, sa šíri panický strach. Mnoho z nich si najíma
pre svojich potomkov osobnú ochranku. Do tohto sveta vstupuje
John Creasy, bývalý tajný agent a zabijak, ktorý už v podstate rezig-
noval na život. Jeho priateľ ho privedie do Mexika a dohodí mu
prácu telesného strážcu dievčatka Pity. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 142 min.
" Sobota 29. a nedeľa 30. január
POLÁRNY  EXPRES
Český dabing. Santa Claus predsa neexistuje. Alebo áno? Ako je to
vlastne so Santa Clausom? Existuje alebo nie? Na jedného pochy-
bujúceho chlapca je prichystané jedno neobyčajné dobrodružstvo.
Neskoro v noci na Vianoce leží v posteli a tajne dúfa, že začuje zvuk
sobích zvončekov a saní Santa Clausa. Namiesto toho však pod jeho
oknami zastaví zvláštny vlak – z hustej pary sa vynorí Polárny expres. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 100 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
" Pondelok 10. január
PIESNE  Z DRUHÉHO  POSCHODIA 
V podobenstve Roya Anderssona sa veci zlomyseľne a kafkovsky
vymykajú kontrole. Film sa skladá z radu neveselých ľudských osu-
dov, všetko sa kazí a ľudia sú bezradní, niečo nie je v poriadku, vyš-
šia moc zlyhala. Film je podobenstvom o stave ľudstva nadnese-
ným s trochou absurdity a zvláštneho humoru. Ako má človek ve-
dieť, čo sa vlastne od neho v tomto živote chce?
Vstupné: 55 Sk, člen FK 35 Sk, 96 min. 
" Pondelok 24. január
ALBÍN  MENOM  NOI     
Noi je 17 ročný rebel, možno blázon, možno génius, žijúci
s babičkou Linou vo večne snehom zapadnutom rybárskom mes-
tečku pod vyhasnutou sopkou. Namiesto školy radšej číta a vymý-
šľa ako z mestečka ujsť.     
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 90 min.

Daňová povinnosť  
Daňové riaditeľstvo oznamuje, že  na základe § 18 zákona

č. 554/2003 Z.z. pre podanie daňového priznania a zaplatenie
dane z prevodu a prechodu nehnuteľností  je rozhodujúci vznik
daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká dňom 
a) zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

s výnimkou podľa písmena c),
b) nadobudnutia platnosti zmluvy týkajúcej sa prevodu vlast-

níctva rozostavenej stavby, neskolaudovanej stavby alebo
stavby, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo

c) nesplnenia záväzku zabezpečeného prevodom práva.  
Ak daňová povinnosť vznikne do konca roku 2004, daňovník

je povinný podať daňové priznanie k dani z prevodu a precho-
du nehnuteľností a zaplatiť daň.

Ak daňová povinnosť vznikne v roku 2005, daňovník nie je
povinný podať daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu
nehnuteľností a zaplatiť daň. 


