
Naša Senica 1/2005

Jedna z budov v bývalom vojenskom priestore prechádza stavebnými úpravami.
Foto bar

Senica
Naša

I N F O R M A Č N Ý  M E S A Č N Í K  M E S T A  S E N I C A

Maximum 
pre rozvoj mesta  
Z novoročného príhovoru primátora
Vážení spoluobčania!

Teší ma, že dobrá spolupráca s poslan-
cami mestského zastupiteľstva je o riešení
problémov v prospech občanov, a nie
o politikárčení. Taktiež treba pochváliť
dobrú spoluprácu samosprávy so štátnou
správou, zamestnávateľmi, dobrovoľnými
združeniami, cirkvami a občanmi. 

Začínajú sa napĺňať rozvojové zámery
mesta. Ekonomická stabilita mesta a pri-
pravované projekty zahŕňajú celú škálu
potrieb obyvateľov, dávajú záruku  zlep-
šujúcej sa kvality života v našom meste. 

Nebolo jednoduché prevziať kompe-
tencie v oblasti školstva, sociálnej pomo-
ci, opatrovateľskej služby, matrík, staveb-
nej agendy, komunikácií, zdravotníctva,
dopravy, kultúre, atď. Delimitovali sme
majetok zo štátu (školy, materské školy,
CVČ, ZUŠ), delimitovali sme organizácie.
Všetky tieto organizácie fungujú a budú
ešte kvalitnejšie. 

Sprevádzkovali sme popri tom novú
budovu Polikliniku a pomaly skvalitňuje-
me zdravotnícke služby v našom meste.
Prevzali sme kasárne a začíname budovať
priemyselnú zónu. Začala sa výstavba
novej fabriky Arcelor. 

Postavili sme nové obchody, skvalitnili
sa služby. Prevzali sme zodpovednosť za
športoviská, budeme pokračovať v budo-
vaní cyklotrasy. Úspešne začali rokovania
s ďalšími investormi. Začneme s výstav-
bou rodinných domov, bytových domov
a budovaním tak potrebnej infraštruktúry.
Každý občan a organizácia sa budú môcť
zapojiť do tvorby strategického plánu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Naším cieľom je neustále vytvárať tvo-
rivé podmienky pre všetkých, nájsť moti-
váciu pre ľudí, ktorí stratili prácu pred
dôchodkom a tiež ponúknuť mladým
ľuďom perspektívu, prečo tu majú žiť
a pracovať. Musíme pomôcť dôchodcom
a mladým rodinám, osamelým matkám
s deťmi. Tu však treba hľadať pomoc aj od
štátu, pretože na ramenách samosprávy
je toho už priveľa a peňazí pomenej.
Preto je nevyhnutné, aby sme sa všetci
snažili. My všetci tvoríme mesto, a je len
na našich schopnostiach, aké prostredie si
vytvoríme.

Vážení spoluobčania! V tomto roku
prajem všetkým pevné zdravie, šťastie,
spokojnosť, lásku, harmóniu v srdci
a pevné zázemie vo vašich rodinách.

RNDr. Ľubomír Parízek 
primátor Senice

Opýtali sme sa za vás
Premena kasární      

V decembrovom vydaní Našej Senice
sme priniesli  prvú informáciu, že bývalé
kasárne postupne začínajú meniť svoj
vzhľad.  Z areálu už medzitým  boli odstrá-
nené časť betónového plota a 3 drevené
stavby, slúžiace ako skladové priestory.
Ustúpili  výstavbe cesty vedúcej k budúcej
fabrike Arcelor. Ostatné objekty  v kasár-
ňach zatiaľ  stoja, hoci mnohé už menia
svoj vzhľad a prenájomcovia si ich pris-
pôsobujú novému využitiu. Na základe
zmluvy o nájme nebytových priestorov sa
od 1. novembra 2004 správcom celého are-
álu stal Mestský podnik služieb. S jeho ria-
diteľom Ing. Jánom Bachurom sme sa
porozprávali o premene areálu bývalých
kasární. 
Pán riaditeľ, čo všetko ste dostali do sprá-
vy?
- V pôvodnej verzii zmluvy to bolo 119
pozemkov o rozlohe 149 872 m2 a 47
budov. Následne  prišlo ku korekcii, keď zo
zmluvy bola vyňatá časť, o ktorú mali záu-
jem Technické služby Senica (tento vzťah
rieši zmluva medzi Mestom a TS). Nám tak
zostalo 46 budov, z ktorých 2 sú neprenají-
mateľné (trafostanica a vodáreň) a výmera
pozemkov klesla o 7 340 m2.  Z uvedeného
počtu budov bolo na 5 vydané búracie
povolenie, zostali už len dve budovy.  

(pokračovanie na str. 2)
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Na sanitku 
takmer 400 000 Sk          

Od 15. júna do 31. decembra 2004 sa na
účte verejnej zbierky, ktorú vyhlásila nezis-
ková organizácia Poliklinika Senica, zhro-
maždilo od občanov a podnikov presne
395 671,50 Sk. Takouto sumou ľudia pod-
porili nákup sanitky – pojazdnej ambulan-
cie, ktorú potrebuje Záchranná zdravotná
služba (ZZS), aby mohla byť pri pacientovi
rýchlo a s potrebným vybavením. Hoci
suma z verejnej zbierky na nákup sanitky
nestačí, predsa už v marci ju bude
Poliklinika mať. Podľa informácií riaditeľky
Polikliniky, n.o. A. Kovačičovej sa to podarí
vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR vo
výške 2,268 mil. Sk. Cena novej sanitky na
základe výberového konania je 2,490 mil.
Sk. Za zostávajúce finančné prostriedky
bude prístrojmi  vybavené pracovisko ZZS. 
Darcovia peňazí na sanitku
Plavecký Peter – zbierka občanov 500 Sk
Cerová - zbierka občanov 1 000 Sk
Senica - zb. vo vestibule MsÚ 3 943,50 Sk
Dojč -  zbierka občanov 530 Sk 
Cerová -  zbierka občanov 720 Sk
František Parízek 200 Sk
Anonymný darca 100 Sk
ZZS - pacienti 281 Sk
E. Wágnerová                   5 000 Sk
Slovenský hodváb, a.s.          100 000 Sk
K 31. 12. 2004 bolo na účte verejnej zbierky
395 671,50 Sk. Všetkým darcom ďakujeme!
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

1. riadne zasadnutie mestskej rady
v Senici zvolal primátor mesta na 27. janu-
ára. Predmetom rokovania mestskej rady
boli nasledovné materiály:
- správa o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 27. januára 2005
- informatívna správa o plnení harmono-

gramu opráv miestnych komunikácií
a chodníkov mesta v roku 2004, kde sa
konštatuje, že všetky tieto akcie boli
financované z cestnej dane za rok 2004
a zo zostatku z predchádzajúceho roka.
Cestný fond bol v roku 2004 čerpaný
nasledovne:
- opravy ciest a chodníkov 3 817 685 Sk
- Cyklotrasa Kunov II. etapa                      

1 445 172 Sk 
- oprava miestnych komunikácií k parko-

visku STAR CENTRUM 866 053 Sk

Celkom čerpanie 6 128 910 Sk

V roku 2005 mesto nebude tvoriť
Cestný fond z dôvodu, že cestná daň bola
štátom   zrušená a stala sa súčasťou balíka
fiškálnej decentralizácie. Opravy a výstav-
bu nových komunikácií bude mesto riešiť
z rozpočtu mesta na rok 2005 vo výške,
ktorej  objem bude známy až po schvále-
ní rozpočtu na rok 2005.
- návrh na zmenu VZN – územného plánu

mesta Senice – riešenie zmeny využitia
územia medzi bytovkou č. 530 na Tová-
renskej ul. a autobusovou stanicou zo
zelenej plochy na plochu pre občiansku
vybavenosť. V tomto prípade ide
o opätovné prerokovanie návrhu, ktoré
predchádzajúce MsZ zamietlo. 

- správa o činnosti hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok 2004 

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na prvý polrok 2005 

- návrh  rozpočtu mesta na rok 2005.
Keďže rozpočet mesta nebol schválený
do 31. decembra 2004, mesto hospodári
podľa rozpočtu predchádzajúceho roka,
pričom výdavky počas rozpočtového
provizória nesmú v každom mesiaci
prekročiť 1/12 celkových výdavkov pred-
chádzajúceho roka. Predložené výcho-
disko pre  návrh rozpočtu na rok 2005 sa
predkladá so schodkom presahujúcim
10 mil. Sk. Poslanecký zbor rozhodne
o vyrovnanom  bežnom rozpočte a bež-
ných výdavkoch a prioritách, ktoré
pokryjú bežné príjmy vo výške
228 273 000 Sk,  o kapitálových príj-
moch a výdavkoch a ich  prioritách
a objeme finančných operácií, ktorými sa
vykonávajú prevody z peňažných fon-
dov mesta, realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie. Pri tvorbe
rozpočtu na rok 2005 bežné príjmy
vychádzajú najmä z fiškálnej decentrali-
zácie, ktorá jednou sumou (99 600 000
Sk) nahradí bývalý príjem z dane z príj-
mu fyzických a právnických osôb, cestnú
daň a originálne právomoci na školstvo,
opatrovateľskú službu a 1/3 nákladov na
mestskú hromadnú dopravu. Zbytok

bežných príjmov tvorí daň z nehnuteľ-
ností vo výške 41 000 000  Sk, miestne
dane, poplatok za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie komunálneho a drobného
stavebného odpadu, príjmy z nájmov
a predaja majetku a granty a transfery
obciam zo štátneho rozpočtu

- dispozície s majetkom
- odpredaj bytov
- plán činnosti MsR a MsZ na prvý polrok
- rôzne

Medzi významné zámery mesta na rok
2005 patrí spracovanie Plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta, vybu-
dovanie priemyselného parku pre budú-
cich investorov a revízia Územného plánu
mesta. Medzi priority patrí tiež výstavba
nájomných bytov a efektívne využívanie
majetku, ktorý mesto získalo bezodplat-
ným prevodom a privatizáciou (bývalé
kasárne a stará budova Polikliniky). 

Primátor mesta zvolal 12. riadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva  na 3. 2. 

JUDr. Katarína Vrlová  
prednostka MsÚ Senica

Upravíme priestranstvá? 
Nadácia Ekopolis v spolupráci s ČSOB

vyhlásila 12. januára 1. kolo grantového
a asistenčného programu PrieStory. Prog-
ram finančne aj nefinančne podporí úpravy
a rozvoj verejných priestranstiev, poskytne
metodickú a finančnú pomoc ľuďom, ktorí
chcú spolu s komunitou, v ktorej žijú, pre-
meniť zanedbané a opustené verejné pri-
estranstvá na prijemné miesta. Cieľom pro-
gramu je okrem skrášlenia prostredia aj
zvýšenie záujmu občanov o veci verejné. 

Uzávierka prijímania žiadostí programu
PrieStory 2005 je 10. februára 2005.

Program je obmedzený iba na mestá,
kde má pobočku ČSOB. Všetky potrebné
informácie nájdete na stránke www.priesto-
ry.sk a u manažéra programu Jána Roháča.

Opýtali sme sa za vás
Premena kasární      
(dokončenie zo str. 1)
Do 31. januára bolo prenajatých 22 budov.
Zatiaľ sú voľné kuchynsko-jedálenský blok,
veľká ubytovňa, pomocné roľnícke hospo-
dárstvo, sklad a čerpacia stanica PHM.
Mesto Senica si zatiaľ v areáli rezervovalo
priestor na  vybudovanie odchytovej stani-
ce pre psov a voľnú plochu, ktorá by bola
vhodná pre investora. V tejto fáze ešte
čakáme na vyjadrenie jednej firmy, ktorá
mala záujem vyrábať tu habánsku kerami-
ku. 
Čo všetko ste stihli urobiť a aké úlohy vás
ešte čakajú? 
- Najprv sme zabezpečili 24-hodinové strá-
ženie areálu. V decembri a v januári sme
odstránili 2 veľké niekoľkoročné  poruchy
na vodovodnej sieti. Momentálne sa zao-
beráme čistením prívodov vody do budov
a montážou vodomerov i čistením kanali-
zácie  a jej sfunkčnením. Do konca januá-
ra máme termín na vypracovanie štúdie
plynofikácie celého areálu a po dohode
s nájomníkmi urýchlenú plynofikáciu.
Uzavreli sme zmluvy o odbere elektrickej
energie, vody a odvod povrchových vôd
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou
a Západoslovenskou energetikou. Pripra-
vujeme tiež  projekt vrátnice pri centrál-
nom vchode. 
S koľkými nájomníkmi ste uzavreli zmlu-
vy a aké majú podnikateľské zámery?  
- Zatiaľ je uzatvorených 25 zmlúv a s ďal-
šími 6 rokujeme o podmienkach prená-
jmu. Do areálu kasární prišla značná sku-
pina  firiem, ktoré sa zaoberajú dopravou.
Spomeniem napríklad Damtrans, J. a R.
Partners, JAAS, J.a R. Truck servis. Z inej
obchodnej činnosti sú to napríklad
Hevron – spracovanie mäsa, OMS plánuje
urobiť ubytovacie kapacity,  Global Pack
Slovakia sa zaoberá obalovou technikou.
V areáli budú pôsobiť firmy Colorex
- Logistic, VKS, Devis, Mella Plus... K naj-
väčším patria Hílek a spol., KRON SK
a Ecommy.  
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti pri
obsadzovaní areálu?
- Hádam najväčší problém vidím v tom, že
areál nie je  plynofikovaný, preto tejto
otázke venujeme mimoriadnu pozornosť.
V prvej fáze bol areál ponúknutý firmám,
ktorých vybrala určená komisia. Niektorí
odstúpili, no stalo sa, že prehodnotili svoje
podnikateľské zámery a vrátili sa k rokova-
ciemu stolu. Zmluvy sú uzatvárané na 10
rokov. Naším záujmom je v prvom rade
prenajímať celé komplexy, radšej ako jed-
notlivé menšie priestory. 
Budete na sprevádzkovanie potrebovať
aj finančnú pomoc od mesta?
- V prvom roku budú pomerne vysoké
náklady. Očakávaná plynofikácia, náklady
na odvod dažďových vôd a pod. Je naším
záujmom, aby sme z nájomného pokryli
všetky náklady, ktoré s prevádzkovaním
bývalého vojenského objektu vzniknú
a nežiadali od mesta ani korunu.

Ďakujem za rozhovor.
Viera Barošková 

Nezabudnite 
na daňové priznanie

Nadobudnutím platnosti zákona o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorého súčasťou je i miestna daň - daň
z nehnuteľností - vznikla občanom daňovní-
kom, t.j. vlastníkom každej nehnuteľnosti
bytu, pozemku alebo stavby podať v roku
2005 priznanie k dani z nehnuteľností.

Týka sa to i tých, ktorí odkúpili byty do
OV najneskôr v roku 2003. Týmto obča-
nom oslobodenie pokračuje, ale je potreb-
né podať priznanie, daň sa nevypočítava.
Tí, ktorí odkúpili byty v roku 2004  platia
daň z nehnuteľností. Priznanie nemusia
podať spoluvlastníci každý sa svoj vlastníc-
ky podiel, môžu splnomocniť jedného,
ktorý za všetkých priznanie podá, musí
však doložiť písomné splnomocnenie, že
napr. manželia majú byt v bezpodielovom
spoluvlastníctve. Priznanie môže podať
manžel a manželka ho splnomocní. Stačí to
napísať na tretiu stranu žltého tlačiva do
poznámky - s menom, priezviskom, r.č.
a podpisom  toho, kto splnomocňuje. 

Finančné oddelenie MsÚ
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Z listu čitateľa

Pripomienky k dani 
za psa

Do redakcie Našej  Senice bol doruče-
ný list našej čitateľky, v ktorom vyjadruje
svoj nesúhlas a nespokojnosť so schvále-
nou daňou za psa a platbou za parkovacie
miesto na rok 2005 a zároveň apeluje na
poslancov, aby ako volení zástupcovia
občanov rozhodovali tak, aby občania
boli spokojní s ich prácou a prístupom
k jednotlivým veciam a problémom. Na
list našej čitateľky odpovedá prednostka
MsÚ JUDr. Katarína Vrlová. 

-  To, že mesto vyrubuje miestne dane
a poplatok nie je represiou voči občanom,
ale je len logickým výsledkom zabezpeče-
nia dostatočných finančných zdrojov na
plnenie úloh samosprávy a poskytovanie
služieb občanom. Miestne dane sú teda
hlavne zdrojom príjmov obcí a miest, pre-
tože z balíka fiškálnej decentralizácie, ktorý
predstavuje 44 percent rozpočtu, by sme
nepokryli všetky náklady na plnenie úloh
samosprávy a preneseného výkonu štátnej
správy. Represívne opatrenia nastupujú až
v prípadoch, keď občan nedodržiava
postup platcu dane určený správcom dane.

Dve dane, ktorých sa dotkla čitateľka, sú
v objeme daňami, ktoré sú v porovnaní
s rozpočtom mesta malým príjmom. Čo sa
týka poplatku za psa: v roku 2004 sme evi-
dovali 841 poplatníkov za psa, z toho 243
psov bolo evidovaných v bytových
domoch a 579 psov  v rodinných domoch
a 19 psov v objektoch právnických osôb.
Celkový príjem z poplatku za psa bol
290 000 Sk. Myslím si, že je rozdiel v pod-
mienkach chovania psa v rodinnom dome
a v bytovom dome, pretože pes v rodin-
nom dome väčšinou neznečisťuje verejné
priestranstvo, priamo neruší bezprostred-
ných susedov, ale určite sa nemôže zabrá-
niť ani diskriminovať toho, kto má psa
v paneláku. 

Čo sa týka pozitívneho vplyvu na blíz-
kosť zvieraťa nielen pre osamelých ľudí, ale
pre všetkých, o tom niet pochýb.  Žiaľ je
všeobecná skúsenosť, že  psy  z panelákov
znečisťujú verejné priestranstvo a vyžaduje
sa aj určitá dávka tolerancie, aby neobťa-
žovali susedov v paneláku. Je vecou sluš-
nosti a inteligencie, že majiteľ psa bude zbi-
erať psie exkrementy na verejnom priest-
ranstve a vodiť ho len na tie miesta, kde to
nie je zakázané. Už dvakrát mesto investo-
valo do smetných nádob na psie exkre-
menty, ale žiaľ, tieto nádoby nedokázali
prežiť ani jeden rok. Rozdiel v poplatku je
výsledkom zvýšených nákladov na udržia-
vanie čistoty verejného priestranstva po
psoch a mal by slúžiť aj na výbehové plo-
chy pre psov. Sadzba dane za psa na rok
2005  už bola určená a správca dane bude
pokračovať pri správe daní v zmysle platnej
legislatívy. Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké a výskumné

účely 
- pes umiestnený v útulku zvierat
- pes so špeciálnym výcvikom na sprevá-

dzanie nevidomej osoby
- pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdra-

votným postihnutím

S listom čitateľky budú oboznámení na
najbližšom zasadnutí  aj poslanci mestské-
ho zastupiteľstva a môžu, ale až pre ďalší
rozpočtový rok 2006 novo určiť túto miest-
nu daň. Sú mestá, kde daň za psa nie je
vyrubovaná. Takýto návrh odznel aj na
rokovaní mestskej rady v Senici, ale pre rok
2005 tento návrh v poslaneckom zbore
neprešiel.

Druhý problém vidí čitateľka v systéme
platených parkovacích miest v zóne dočas-
ného parkovania, ktorú tvorí centrálna
zóna mesta. Občania tejto centrálnej zóny
majú možnosť známkou za 300 Sk/rok
využívať na parkovanie v tejto centrálnej
zóne. Pokiaľ niekto vlastní rodinný dom
v tejto zóne, na svojom pozemku vo svo-
jom dvore parkuje bezplatne, ale pokiaľ
tento parkuje na komunikácii, tiež je povin-
ný zaplatiť za parkovanie v dočasnej zóne.
Obyvatelia tejto zóny sú práve zvýhodnení
oproti ostatným občanom, ktorí si môžu
takúto známku zakúpiť za 500 Sk/ rok.

Ceny MHD sa menia
Dňa 27. januára sa uskutočnilo pracov-

né rokovanie na Trnavskom samosprávnom
kraji (TT SK), ktorého predmetom boli ceny
cestovného v MHD v Senici. Mesto Senica
sa k uvedeným cenám vyjadrilo písomne
listom 29. novembra 2004 a na rokovaní sa
iba potvrdilo toto stanovisko bez zmien.

TT SK vydal rozhodnutie, ktorým pre
Slovenskú autobusovú dopravu Trnava, a.s.
určil maximálne ceny cestovného v MHD
v Senici takto:
1. Cena cestovného lístka 10 Sk
2. Cena lístka s 50 % zľavou        5 Sk
3. Cena lístka za batožinu            5 Sk
4. Cena lístka za psa pokiaľ nie je 

umiestnený v schránke 10 Sk
5. Cena lístka za detský kočík         5 Sk
6. Cena lístka pre občana 

nad 70 rokov veku 2 Sk
7. Cena lístka pre ťažko zdravotne 

postihnuté osoby, ktoré sú 
držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S 2 Sk

1. Bezplatne sa prepravujú:
1.1  Dieťa do dovŕšenia 6. roku veku 

v sprievode cestujúceho
1.2. Ťažko zdravotne postihnutá osoba,

ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S:
- jeho sprievodca alebo vodiaci pes
- jeho invalidný vozík alebo kočík

2. Za cenu cestovného lístka s 50 % 
zľavou sa prepravujú:
2.1. Dieťa po dovŕšení 6.roku veku do 

dovŕšenia 15.roku veku
2.2. Ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku 

veku v sprievode toho istého 
cestujúceho

2.3. Žiaci a študenti do 26. roku veku 
študujúci
- na základných a stredných 
školách podľa osobitného predpisu
1) v dennej forme štúdia
- na vysokých školách a fakultách 
podľa osobitného predpisu 2) 
v dennej forme štúdia
- v zahraničí, ktorých štúdium sa 
považuje za rovnocenné so štúdiom
na školách, zriadených v SR

3. Nárok na poskytovanie zliav 
a bezplatnej prepravy preukazujú 
oprávnené osoby dokladmi.

23.-24.11. - Zasadanie Rady ZMOS na
Podbanskom

25.11. - Rokovanie Klubu starostov okre-
su Senica - aktuálne otázky
samosprávy

- Stretnutie so Študentským parla-
mentom

26.11. - Dom kultúry - benefičný koncert
detí z Domova  sociálnych slu-
žieb v Rohove

29.11. - IPEC Bratislava – pracovné stret-
nutie

30.11. - Konkurz na vedúceho Spoloč-
ného obecného úradu 

1.12. - Workshop v DK o bývaní
2.12. - 20. výročie vzniku Záhorskej

galérie 
- Stretnutie predstaviteľov samos-

právy  a Dexia banky
6.12. - Slávnostné odhalenie pamätníka

Martina Bartoňa - čáčovského
richtára

7.12. - Mimoriadne valné zhromažde-
nie Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti.

- Rokovanie Dozornej rady TS
Senica

8.12. - Rokovanie ohľadom priemysel-
ného parku v Senici

- Akadémia študentov Obchodnej
akadémie v Senici

9.12. -  Klub starostov okresu Senica
- Valné zhromaždenie futbalové-

ho zväzu
10.12. - Ukončenie Roka Ladislava Novo-

meského - celodenná akcia v DK
a v Múzeu L. Novomeského

20.12. - Stretnutie s poslancami, vedúci-
mi oddelení MsÚ a riaditeľmi
škôl v Senici

21.12. - Valné zhromaždenie Službytu
- Rokovanie Oblastného športové-

ho  združenia
3.1. - Pracovné stretnutie s Ing. Hebná-

rom – Dexia banka
4.1. - Pracovné stretnutie s riaditeľom

RSMS Senica Štefanom Majchrá-
kom

- Pracovné stretnutie s riaditeľkou
Polikliniky Senica Ing. A. Kovači-
čovou

10.1. - Pracovné stretnutie s pracovní-
kom  OR PZ odboru dopravy
npor. Bc. Danielom  Pavlíkom

11.1. - Pracovné stretnutie so zástupca-
mi firiem Arcelor, Belar, SH 

12.1. - Prijatie plaveckého družstva
u primátora 

13.1. - Pracovné rokovanie s Bratislav-
skou  vodárenskou spoločnosťou

- Valné zhromaždenie Futbalo-
vého klubu 

14.1. - Mestský ples
19.1. -  Rokovanie Klubu starostov okresu

Senica
- Prijatie volejbalového družstva

žien u primátora 
20.1. - Prijatie predstaviteľov ZMOS

u prezidenta republiky I. Gašpa-
roviča

- Návšteva veľtrhu cestovného
ruchu Slovakiatour v Bratislave

Aktivity radnice
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Zápis 
do materskej školy

Riaditeľka MŠ Novomeského 1209
v Senici oznamuje rodičom, že od 1. do
31. marca sa uskutoční zápis detí do všet-
kých materských škôl v meste k školskému
roku 2005/2006.

Bližšie informácie o čase zápisu sa
dozviete u zástupkyne MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú
prihlášku s vyjadrením lekára o zdravot-
nom stave dieťaťa a občiansky preukaz
zákonného zástupcu.

Deň otvorených dverí
na Dvojke 

Dňa 26. januára v II. ZŠ v Senici bol
Deň otvorených dverí pre budúcich prvá-
čikov, ktorého sa zúčastnili všetky MŠ v
meste. Do školy tak prišlo 160 detí
z ôsmich MŠ s pani učiteľkami a niektorí
rodičia.

Privítal ich folklórny súbor Dvojkáčik
s tancami a pesničkami. Zvedavé deti
potom odišli do tried, kde sa zúčastnili
vyučovania v 1. a 2. ročníku. Naši žiaci
i pani učiteľky si pripravili množstvo čin-
ností, ktoré na hodinách robia a samozrej-
me, zapojili i budúcich prvákov.

Návšteva pokračovala prehliadkou
školy a odborných učební chémie, počíta-
čov, fyziky, prírodopisu a čitárne. 

Deti odchádzali s peknými zážitkami
a drobnými darčekmi. Veríme, že tento
zážitok zostane pre nich pozitívnou moti-
váciou pred vstupom do 1. ročníka.

A. Kováčová

Zápis detí do škôl
Oznamujeme rodičom, že zápis detí

do prvého ročníka základnej školy sa
uskutoční dňa 10. februára v čase od
14.30 do 18. hod.

Bližšie informácie  v prípade záujmu
poskytnú riaditeľstvá jednotlivých zá-
kladných škôl.

Máte doma prváka?
Rok sa s rokom zišiel a z bábätka je bu-

dúci prvák.  Mnohí rodičia  na túto skutoč-
nosť pripravili seba aj svoje dieťa už
v podobe darčeka pod stromčekom.
Mnohé deti dostali školskú tašku, perační-
ky  alebo písacie potreby a určite starostliví
rodičia objavili  na pultoch kníhkupectiev i
knižky pre predškolákov. 

Príprava dieťaťa do prvej triedy je samoz-
rejme veľmi dôležitá a materské školy svo-
jich „veľkáčov“ aj svedomito pripravujú, aby
boli dostatočne zrelé  pre vstup do škol-
ských lavíc.  Pod školskou zrelosťou rozu-
mieme takú vyspelosť dieťaťa, ktorá mu
umožní úspešne sa zapojiť do výchovno
-vzdelávacieho procesu. 

V škole očakávame dieťa telesne
a duševne primerane vyspelé. Pod telesnou
vyspelosťou sa rozumie , že dieťa je zdravé,
má primeranú telesnú hmotnosť a výšku,
jeho pohyby sú účelové a koordinované. Od
prváka sa vyžaduje, aby mal primerané
poznatky o okolí, aby ovládal praktické
návyky a tiež disponoval určitým stupňom
morálno-vôľových vlastností.

Učitelia prvého ročníka neočakávajú, že
ich žiaci prídu s hotovými vedomosťami
z oblasti písma a matematiky. Skôr ocenia,
ak sa  dieťa dokáže zrozumiteľne vyjadro-
vať, vie sa samo obslúžiť pri obliekaní, ak má
správne hygienické návyky a kultúru správa-
nia. Dieťa by malo dokázať pokojne vypočuť
dospelého, neskákať do reči, nevykrikovať
pri otázkach, teda jednoducho mať základy
sebadisciplíny. Rodičia nemusia doma učiť
deti to, čo sa stačí učiť  až v škole s pani uči-
teľkou, ale trénovať vlastnosti, ktoré sú
potrebné na učenie. Medzi tieto vlastnosti
nesporne patrí  vytrvalosť pri práci, pokojné
správanie  a trpezlivosť, ako aj vôľa počúvať
a plniť príkazy.

Povinná školská dochádzka sa spravidla
začína začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok
veku.  Na zápis do prvého ročníka 10. febru-
ára 2005 prídu deti narodené po 1. septem-
bri 1998 až do 30. augusta 1999. Na zápis
však musia prísť i deti, ktoré v školskom roku
2003/2004 mali povolený odklad školskej
dochádzky, ale i tie deti, ktorých rodičia
o odklad školskej dochádzky chcú požiadať.
Rodičia detí, ktoré sú narodené po 1. sep-
tembri 1999  a vykazujú  veľmi dobrú teles-
nú a duševnú vyspelosť, môžu prísť na zápis
do vybranej školy. Dieťa bude podmienečne
zapísané. 

Zápis do prvej triedy je  v živote detí a ich
rodičov veľkou udalosťou a učitelia sa stretá-
vajú neraz s vystrašeným pohľadom nielen
budúcich žiakov.  Niet sa prečo obávať. Kým
sa učitelia venujú pohovoru s dieťaťom, pri
ktorom sledujú jeho telesný a duševný roz-
voj, rodičia poskytnú druhému učiteľovi
základné osobné údaje o dieťati. Preto treba
mať so sebou rodný list dieťaťa. Rodičia
dostanú od zapisujúceho učiteľa informácie
o organizácii vyučovania v škole, o školských
potrebách žiaka a o tom, ako má postupovať
pri žiadosti o odklad povinnej školskej
dochádzky a ako sa postupuje pri podmie-
nečnom zápise žiaka.   Tým sa prvá cesta do
školy skončí a ďalšia bude až v septembri.
Dovidenia v školskom roku 2005/2006.

Mgr. D. Procházková

Vianočná kapustnica
pre osamelých

Krása Vianoc spočíva v tom, že sa stá-
vame citlivejšími, obdarúvame sa navzá-
jom, prejavujeme si viac lásky, rodinného
porozumenia a zblíženia. Sú však medzi
nami ľudia osamelí, opustení, odkázaní na
pomoc iných. Práve pre nich zorganizoval
Trnavský samosprávny kraj spolu
s Mestom Senica charitatívnu akciu –
podávanie občerstvenia a novoročnej
kapustnice pre osamelých a opustených
občanov Senice. 

Akcia sa uskutočnila 31. decembra
2004 v Reštaurácii Malina. Pozvaným
zaželali všetko najlepšie v novom roku
2005 prednostka Mestského úradu  JUDr.
Katarína Vrlová a poslanec Trnavského
samosprávneho kraja Ing. Vladimír
Kocourek. Akciu organizačne pripravili
pracovníci úradu TTSK- Regionálnej expo-
zitúry Senica Anna Kovárová, Ing. Jaroslav
Barcaj a vedúca odboru sociálnych vecí
MsÚ RNDr. Katarína Poláková. Organi-
zátori týmto ďakujú sponzorom Pekárni
Hlboké spol. s r.o., Mestskému podniku
služieb s. r.o., Mäsiarstvu Miroslav Fajták,
Viere Ružičkovej Salaš Sobotišťan. Pretože
akcia  sa stretla s priaznivým ohlasom tých,
pre ktorých bola určená, mienime v tejto
aktivite pokračovať aj v budúcnosti. 

Anna Kovárová

IV. ZŠ prvákom ponúka:
- zdarma zabezpečíme potrebné zošity

pre 1.roč.   
- ranný školský klub od 7.00 hod.
- desiatu za 5 Sk a obedy v školskej jedálni

za 23 Sk, možnosť výberu z dvoch
múčnych jedál 

- možnosť navštevovať krúžky: tanečno–
pohybový, recitačno-dramatický, výtvar-
ný, počítačový, športový  (volejbal, bas-
ketbal, futbal, pohybové hry, stolný tenis,
florbal), spevácky zbor Hviezdička, jazy-
kovo zamerané (Nemčina trochu iná,
Slovenčina hrou, anglická konverzácia,
francúžština), výučba hry na keyboard

- od 4. ročníka možnosť zaradenia do
športovej triedy so zameraním na ľadový
hokej a ľahkú atletiku

- družobné zahraničné styky s ČR a Rakús-
kom

- ozdravovacie pobyty v prírode, plavecké,
korčuliarske a lyžiarske kurzy,

- cudzie jazyky AJ/NJ /FrJ už od 1.ročníka,
- od 5.ročníka povinná výučba informatiky  
Náš obvod podľa rozhodnutia MsZ:
Mudrochova ulica, Rovenská ulica, Gen.
L.Svobodu, Novomeského ulica, Sotinská
ulica1475

Nové možnosti štúdia !
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
otvára v školskom roku 2005/2006
nový bakalársky študijný program
Systematická biológia  a ekológia.
Štúdium vhodné predovšetkým pre  matu-
rantov so záujmom o biológiu a prírodu.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na
internete na adrese
http://www.fns.uniba.sk/~kzo/sk_studi-
um_sbe.htm
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Učíme sa hravo-zdravo
Koncom októbra 2004 prevzala riadi-

teľka III. ZŠ Mgr. M. Radičová od riadite-
ľa VZP Ing. I. Mikuša 13 červených elas-
tických lôpt s cieľom zapojiť našich žia-
kov do programu Pilates medical – fit-
lopty v škole.

Autorom programu je MUDr. Július
Kazimír. Program využíva fitlopty ako efek-
tívnu pomôcku u žiakov I. stupňa ZŠ
v oblasti prevencie chybného držania tela,
zlepšenia koncentrácie a motivácie
k pohybovým aktivitám.

Z hravého spôsobu života v MŠ sa deti
dostávajú po nástupe do ZŠ na niekoľko
hodín do vynúteného sedu na stoličke
s rovnou sedacou plochou. Aj keď peda-
gógovia zaraďujú do vyučovacích hodín
krátke telovýchovné chvíľky a snažia sa
striedať dynamické časti hodiny so static-
kými, žiak väčšinu doobedňajšieho vyučo-
vania monotónne presedí opretý o opera-
dlo, často v neprirodzených polohách.
Takýto sed sa nazýva  statický  a je mimo-
riadne nepriaznivý pre chrbticu a platnič-
ky. (Môžu sa objaviť aj poruchy prekrvenia
dolných končatín, tŕpnutie rúk, hemoroidy
...) Výskumy ukazujú, že až 60 percent
detskej populácie vykazuje v štatistikách
chybné držanie tela.

Fitlopty sú ideálnym  prostriedkom pre
dynamické sedenie. Pri sede na fitlopte sa
žiak nemôže oprieť o žiadne operadlo,
sedacia plocha je nestabilná. Príslušné sva-
lové skupiny trupu a dolných končatín
musia teda neustále pracovať. Každé dieťa
ja hravé. Prvé čo ho napadne, keď si na fit-
loptu sadne je – pohupovať a nadskakovať
na nej. Toto  pohupovanie   veľmi blaho-
dárne  pôsobí na platničky, strieda sa totiž
neustále ich zaťaženie a odľahčenie.
Pohupovaním sa dokonca  môžeme roz-
ptýliť nepokoj a nervozitu žiaka. Fitlopta
zabezpečuje  aktívno-dynamický sed. 

Ako to funguje u nás, v III.  ZŠ? Do pro-
gramu je zatiaľ zapojených 25 žiakov I. B.
triedy pod vedením triednej učiteľky, ktorá
absolvovala odborné školenie v rehabili-
tačnom centre v Bratislave  Pilates medi-
cal.  Jeden až dvakrát do týždňa si deti pre-
nesú lopty do triedy. Tu  ich zamenia za
stoličky na tých častiach hodiny, kde  pre-
važuje riadený rozhovor. Pohupujúc sa na
lopte  počúvajú, hlásia sa, odpovedajú na
otázky, rozprávajú. Pri sede na nich  nepí-
šu ani nečítajú. Fitlopty sú ideálnou
pomôckou aj na telesnej výchove. Ktoré
dieťa by odolalo hrať sa  s tak veľkou lop-
tou (priemer  55-65 cm), gúľať sa po nej na
brušku či na chrbáte, zdvíhať ju nohami
alebo ju v zástupe za sebou tlačiť  na chr-
bát pred ním stojaceho kamaráta, aby sa
vytvorila húsenička? Deťom sa netradičné
vyučovanie páči. Niet sa čomu diviť: Je to
hra. Aj keď má fitlopta protišmykový
povrch zo špeciálneho PVC, spočiatku sa
nejeden prváčik ocitol v triede aj na
zemi...  K hre na vyučovaní sa pridal aj
smiech a dobrá nálada. Po dvoch mesia-
coch už prváci ovládajú zásady správneho
sedu, na ktorý treba stále dohliadať.

Dokážu skĺbiť cviky s rytmickou hudbou
a verím, že do školy  chodia s ešte väčšou
chuťou ako predtým.

(Mimochodom, fitlopty využívajú aj
„dospeláci".Stali sa súčasťou kancelárií
i domácností.Z výskumou odborníkov
totiž vyplýva, že ročne presedíme viac ako
3000 hodín! Presedíme ich prevažne
nesprávne...)   

tr. uč.  I.B. Mgr. Dudášová Tatiana
III.  ZŠ

Do nového roku
v novom   

Mnohých prvákov  v III.  ZŠ  začiatkom
decembra  2004 ráno prekvapil pohľad do
svojej vlastnej triedy. Staré hnedé lavice,
v ktorých sedeli vždy dvaja žiaci, boli preč.
Namiesto nich v triede svietili nové modré
lavice i stoličky s oranžovou - kovovou
konštrukciou, určené len pre jedného
žiaka. Trieda sa  farebne rozsvietila, ožila
a vo vzduchu ešte pár dní bolo cítiť  vôňu
novoty a dreva. Do nového si zasadli aj
pani učiteľky 1. ročníka.

Stoličky aj lavice sú veľmi pekné, ale
hlavne praktické. Dĺžka lavice je 75 cm, čo
je o 15 cm viac ako mal žiak predtým.
Ľaváci už nemusia sedieť len na ľavej stra-
ne, ani sa už nikto nemusí báť, že ho spo-
lužiak pri písaní nechtiac drgne alebo ho
bude utláčať príliš rozťahujúci sa  kamarát.

Reakcie našich najmenších boli rôzne.
Od prvého  Jééééééj!, až po neskoršie
Ako budeme teraz od seba odpisovať?. Ak
žiak sedí v lavici sám, je nútený viac sa
sústrediť, pretože sa nemôže spoliehať na
to, že cvičenie odpíše od suseda.
Samostatnosť v škole (a nielen  v nej) je
veľmi dôležitá. Sú však žiaci, ktorí sused-
skú spoluprácu niekedy potrebujú. Aj niek-
toré vyučovacie modely si to vyžadujú
(viac hláv- viac rozumu). Záleží na vedo-
mostnej úrovni celého kolektívu, jednotli-
vých žiakov, druhu vyučovacej hodiny
i formy práce učiteľa so žiakmi, ako budú
tieto nové lavice v triede rozmiestnené.

Mgr. Dudášová Tatiana, III. ZŠ

Napísali nám
Vážená redakcia,
prostredníctvom vášho mesačníka by som
chcela vyjadriť úprimné poďakovanie celé-
mu kolektívu Materskej školy na Kalin-
čiakovej ulici v Senici za ich citlivý peda-
gogický prístup k deťom, udržiavanú čisto-
tu v areáli MŠ i prípravu pestrej stravy.

Menovite moje poďakovanie patrí pani
zástupkyni Miroslave Císarovej, ktorá vždy
ochotne odpovie na otázky rodičov, prí-
padne si vypočuje ich názory. Triednym
učiteľkám „stredňákov" Gabriele Mudro-
chovej a Zuzane Holej najmä za ich trpez-
livosť a partnerský prístup. Celému peda-
gogickému kolektívu za estetický cit
a zručnosť pri výzdobe tried a spoločných
priestorov. Veď čo iné okrem zdravia si
môže rodič priať, ako spokojné, žiarivé
očká a milý úsmev na tvári svojho dieťaťa.

Ďakujem!
Spokojná mamička L. B. 

Aj o doprave
Na pracovnej návšteve Senice boli

14. januára podpredseda NR SR Viliam
Veteška a poslanec SN SR Dušan
Jarjabek, ktorých na radnici prijal primá-
tor Senice Ľ. Parízek. Hostia sa zaujíma-
li o rozvojové zámery mesta, stav
zamestnanosti, čerpanie fondov, mož-
nosti investícií. Primátor ich informoval
aj o najväčšom probléme mesta – ne-
priaznivej dopravnej situácii, ktorú bude
treba urýchlene riešiť. bar
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Autorov menej, 
kvalita neklesla

Usporiadatelia Záhorské osvetové stre-
disko v Senici a Mesto Senica vyhlásili
v roku 2004 39. ročník regionálnej súťaž-
nej výstavy neprofesionálnej výtvarnej
tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná
Senica 2004/2005. Výstavná kolekcia,
ktorá je v súčasnom období sprístupnená
širokej verejnosti vo výstavných priesto-
roch Záhorského osvetového strediska
v Senici v dňoch od 14. januára do 4. feb-
ruára poskytuje návštevníkom širokú škálu
pestrofarebných obrazov, zhotovených
rôznymi výtvarnými technikami.

I napriek tomu, že na tohtoročnú súťaž-
nú výstavu poslalo práce v porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi menej auto-
rov, jej kvalitatívna úroveň (podľa vyjadre-
nia odbornej poroty) sa neznížila.

Do 39. ročníka regionálnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov
Senica a Skalica sa prihlásilo 24 výtvarní-
kov so 74 výtvarnými prácami, z ktorých
odborná porota vybrala do výstavnej
kolekcie vyše 60 výtvarných diel.

Výtvarné práce prihlásené do súťaže
hodnotila odborná porota v zložení: Mgr.
art. Róbert Makar, pedagóg VŠVÚ
z Bratislavy ako predseda, Mgr. art. Peter
Žúrek, grafik a pedagóg, Mgr. art. Martin
Orth, reštaurátor a pedagóg, obaja zo
Senice - ako členovia, ktorí navrhli udeliť
diplom a vecnú cenu
v kategórii autorov do 25 rokov
- Tomášovi Bilkovi zo Senice – za výtvarné

práce zhotovené kombinovanou techni-
kou s názvom Hra a Úzkosť

- Kvetoslave Pavlíkovej z Osuského za
maľbu na sklo V čakárni a Na trhu

Čestné uznanie v tejto kategórii získal za
olejomaľby Rudolf Janák zo Senice.
v kategórii autorov nad 25 rokov si diplom
a cenu odniesol:
- Jozef Chrena z Moravského Svätého

Jána za celú predloženú kolekciu olejo-
malieb a akvarelov s krajinárskou temati-
kou

Čestné uznanie v tejto kategórii získali za
olejomaľby viacerí autori:
- Jozef Anovčin z Radošoviec - Viesky,

Jozef Halás z Gbelov
- Jozef Palkovič - Dopiera z Kútov

a Jaroslav Salay z Holíča
V kategórii insitnej tvorby odborná porota
udelila diplom a cenu i v tomto roku
- Jozefovi Pavlíkovi z Osuského za olejo-

maľby Na dedine, Púšťanie šarkanov
a Cesta do poľa

Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocene-
nie autorov sa uskutočnilo na slávnostnej
vernisáži 14. januára v Záhorskom osveto-
vom stredisku v Senici. Po nej sa mohli
výtvarníci viac dozvedieť o svojich dielach
na rozborovom seminári od členov odbor-
nej poroty - Mgr. art. R. Makara a Mgr. art.
P. Žúreka.

Výtvarné práce ocenených autorov
postupujú na krajskú súťažnú výstavu
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvar-
né spektrum 2005, ktorá sa uskutoční

v apríli t. r. v Žitnoostrovnom múzeu
v Dunajskej Strede.

Oceneným výtvarníkom želáme ďalšie
úspechy. Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným autorom a hlavne spolu-
usporiadateľovi Mestskému úradu v Senici
za jeho finančný spolupodiel pri realizácii
katalógu k výstave Výtvarná Senica
2004/2005.

V. Poláková
ZOS Senica

Stretnutie  
mladých výtvarníkov

Myšlienka kreslenia priamo v prírode
pod názvom  Plenér vznikla na ZUŠ
v Senici pred deviatimi rokmi a jeho pod-
statou bolo dostať žiakov z ateliérov do
prírody, ukázať im jej krásu v pohranič-
nej oblasti troch susediacich štátov.

Na minuloročnom, v poradí piatom
Plenéri,  sa  v termíne od 13. do 16. mája
2004  stretlo 30  výtvarne talentovaných
žiakov vo veku od 12 do 18 rokov
z Rakúska  z Musik Hauptschule
Dürnkrut, z Gymnázia Velké Pavlovice
(ČR) a ZUŠ Senica. Miestom ich stretnutia
sa už po tretí  krát stala Škola v prírode
Piesočná, zariadenie pri hraničnom pre-
chode Moravský Svätý Ján – Hohenau. Tu
sa navzájom spoznávali a nadväzovali
nové priateľstvá,  vytvárali  veľa zaujíma-
vých obrázkov z povodia rieky Moravy,
pri obciach Sekule, Moravský Svätý Ján
i pri rakúskej  obci  Hohenau. Cieľom
tohoto projektu, ktorý bol podporený
z programu Phare, nebolo len pozorovať,
kresliť a zobrazovať peknú prírodu, ale aj
prezentovať vytvorené práce  na výsta-
vách vo všetkých troch štátoch. 

Na prvom slávnostnom otvorení výsta-
vy  a prezentácii projektu Plenér v Musik
Hauptschule  Dürnkrut  1. októbra 2004
sa zúčastnili všetci mladí výtvarníci –
účastníci plenéru, ich rodičia a hostia zo
všetkých troch štátov. 

V priestoroch ZUŠ v Senici  12. novem-
bra 2004 otvoril výstavu jej riaditeľ Milan
Gál. Medzi hosťami bol na otvorení
v Senici i starosta obce Dürnkrut  Rudolf
Reckendorfer a starosta mesta Velké
Pavlovice Ing. Martin Balko. Myšlienku
uskutočňovania takýchto tvorivých stret-
nutí mladých ľudí  podporila vo svojom
príhovore i rakúska školská inšpektorka
Ingeborg Machacek a krajský školský
inšpektor z Trnavy Mgr. Štefan Zachar.
Súčasťou programu v Senici bola  návšte-
va výstavy Ľudovíta Hološku v Záhorskej
galérii  a tvorivá dielňa mladých výtvarní-
kov  na tému Krajina, ktorá nás spája. 

Tretia vernisáž  tejto výstavy  bola 3.
decembra  2004  v priestoroch
Mestského úradu Velké Pavlovice.  V prí-
hovoroch všetkých zúčastnených  partne-
rov  bol Plenér  2004  vysoko hodnotený.
Nebolo to len nostalgické spomínanie na
niečo, čo sa vydarilo a čo už končí, ale
hovorilo sa o ďalšej spolupráci, ktorá by sa
mala rozšíriť aj do ďalších oblastí.

Najbližšie stretnutie by malo byť na špor-
tovom poli, kde by sa zástupcovia a repre-
zentanti všetkých troch partnerov mali
stretnúť na športovom poli pod vysokou
sieťou vo volejbalových súbojoch.
Hostiteľom bude  4. februára  mesto
Velké Pavlovice.

Štefan Orth
Foto autor

Na otvorení výstavy v Senici zľava tlmoč-
ník V. Hager, riaditeľ ZUŠ Senica M. Gál,
riaditeľ gymnázia V. Pavlovice A. Kavan
a pedagogička z gymnázia V. Pavlovice
a účastníčka Plenéra M. Šmidová.  

Na ľade s vodníkom 
... vodník ako živý, príšerná bosorka,

originálny cukrík, nápaditý kominár s reb-
ríkom alebo kuchár so špekačikmi... a ďal-
ších 150 masiek od výmyslu sveta! I tak sa
dá charakterizovať v poradí druhý, úspeš-
ný, rozprávkový karneval na ľade, ktorý
pripravilo CVČ Stonožka v nedeľu 23.
januára na zimnom štadióne v Senici.
„Klobúk dolu pred šikovnými mamičkami
a babičkami a ich výtvormi," skonštatovala
odborná porota, keď rozhodovala o naj-
krajšej, o najoriginálnejšej či najzábavnej-
šej  maske. 

Okrem vyhodnotenia masiek 450 účast-
níkov vďačne ocenilo i vystúpenie muziká-
lového speváka Jána Slezáka, ktorý ako kráľ
Ján III. s rozprávkovou vílou Silviou deťom
vyrozprávali príbeh o zlom škriatkovi
a popletených rozprávkach. S pomocou prí-
tomných rozprávkových postavičiek však
všetko dobre skončilo a všetky deti sa
i s rodičmi do sýtosti vytancovali a vyšantili.
Ceny najlepším maskám venovali Prvá sta-
vebná sporiteľňa, Agrostav. a OMS. Ďakuje-
me!

D.K.  
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Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - JANUÁR

autor: názov: vydavateľ:
1. Pratchett, T. Lehké fantastično Talpress
2. kol. 499 tipov pre milovníkov psov Arkus
3. Lasica, M. Piesne a iné texty Q 111
4. Bunčák, P. (zost.) Básnici slov Q 111
5. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
6. Smith, G. Biblie pijákú piva Pragma
7. Oetker, dr. Chuťovky Ikar
8. Musset, J. Odkrývanie sveta - Nový zákon Mladé Letá
9. Lothar, E. Helga Regent
10. Feldeková, O. Poviedky Ex Tempore
11. Tanská, N. Puf a Muf Buvik
12. Brezina, T. Prázdniny v strašidelnom hoteli Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza i internetové kníhkupectvo Arkusu.

Novinka Arkusu
Detské doplňovačky 1/05 strašidelné
Prvé tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek sa bude hmýriť strašidlami,
mátohami, príšerami a inými potvorami. V predaji budú v kníhkupectve vydavateľstva
Arkus a vo všetkých stánkoch Mediaprint Kapa.

Fotografi 
pripravujú výstavu

Záhorské osvetové stredisko a Mesto
Senica pripravujú 45. ročník regionálnej
súťažnej výstavy neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorby Náhlikova Senica 2005, v kto-
rej sa senickej verejnosti predstavia svojou
najnovšou tvorbou autori z okresov
Senica a Skalica. Najlepšie fotografické
práce ocenených a odporučených foto-
grafov odbornou porotou postúpia na
krajskú výstavu Amfo a Diafoto 2005.

Slávnostná vernisáž s vyhlásením
výsledkov súťaže a ocenením autorov naj-
lepších fotografických diel sa uskutoční
v piatok 18. februára o 16. hod. vo výstav-
ných priestoroch Záhorského osvetového
strediska v Senici, Hviezdoslavova 323.

Výstava potrvá do 11. marca, otvorená
bude v pracovných dňoch od 8. do 16.
hod. V. Poláková

ZOS Senica

Vianočný benefičný koncert
v Záhorskej galérii

Príspevok deťom 
na onkológii

„Dovoľujeme si vám poďakovať za
peňažný dar - výnos z Vianočného bene-
fičného koncertu zo dňa 3. decembra,
ktorý sa uskutočnil v Záhorskej galérii.

V komornom prostredí Záhorskej galé-
rii v Senici, za povznášajúcich tónov
hudby, ktorú neopakovateľne interpreto-
vali umelci z Brna, v prostredí fluida ume-
leckých artefaktov vynikajúcich výtvarní-
kov zo Záhoria, sa výnimočne ozývalo
klopanie na ľudské srdcia, ktoré sa otvorili
pre skutok dobra, pre pomoc chorým. 

Poďakovanie vyslovujeme za našich
detských onkologických pacientov, pre
liečbu ktorých bol váš dar určený. Tieto
deti a ich rodiny, ktoré sú ťažko skúšané
závažnou chorobou, nemôžu vám všet-
kým poďakovať osobne, ale úprimný
odkaz čítaný z ich tváričiek sa vám snaží-
me len nedokonale sprostredkovať. Pre
mnohé z nich je detský úsmev na určité
obdobie prerušený bôľom a plačom.
Zdravotné problémy a ochorenia ľahšie
prekonávajú i vďaka liekom, prístrojom
a špeciálnemu zdravotnému materiálu,
ktoré boli z vami zaslaných finančných
prostriedkov zakúpené."

List, z ktorého je citovaný úryvok, bol
zaslaný 14. decembra pracovníkom
Záhorskej galérie a Infosenu v Senici od
lekárov a primárky oddelenia detskej
onkológie Doc. MUDr. E. Kaiserovej, CSc.
a MUDr. V. Žilínka, CSc.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí poda-
li pomocnú ruku pri realizácii benefičného
koncertu v predvianočnom období v galé-
rii. Celý výťažok zo vstupného i dobrovoľ-
ných príspevkov bol venovaný Nadácii na
pomoc detskej onkológii, ktorá pracuje pri
detskom onkologickom oddelenní DFNsP
Bratislava.

Finančný príspevok detskej onkológii
darovali i všetci pracovníci Infosenu
a Záhorskej galérie. Benefičný koncert
podporili priatelia a spolupracovníci galé-
rie nielen zo Senice, ale i Skalice, Brezovej
pod Bradlom, Šaštína-Stráží, Sobotišťa,
Trnavy...

Srdečné poďakovanie patrí Mestskému
úradu v Senici, Copy Centru Senica, kveti-
nárstvu Anička (pani Matúšová),
Záhorskej knižnici v Senici, kolektívu pra-
covníčok DDK Slovakia. Svetlo sviečok,
vianočné posolstvo, vystúpenie Tria od sv.
Jakuba z Brna - to všetko patrilo účastní-
kom benefičného koncertu, ale v myšlien-
kach i všetkým chorým deťom s nádejou
na ich vyliečenie.

Všetkým návštevníkom galérie, spolu-
pracovníkom, sponzorom v novom roku
2005 prajeme hodnotné umelecké zážitky
na výstavách a podujatiach s prianím, aby
i vo všedných dňoch v priebehu roka zví-
ťazilo umenie, láska a ľudskosť medzi
ľuďmi.

Alžbeta Pullmanová

Nezostali sme ľahostajní 
Vo štvrtok 27. januára v hoteli Senica

vyvrcholila vianočná zbierka Pomôžte
spolu s nami  v hypermarkete Tesco
v Senici odovzdaním symbolického šeku
občianskemu združeniu Promethea
z Rohova. 

Počas troch  predvianočných víkendov
vyzbieralo združenie 87 349 Sk. Po odpo-
čítaní nákladov je výnos zbierky  86
296,70 Sk, ktorý bude použitý na projekt
Vitae ludus – život hrou. Symbolický šek
s touto sumou odovzdala riaditeľke
Domova sociálnych služieb v Rohove
Monike Knezovičovej riaditeľka hyper-
marketu Tesco v Senici Mária Čiernohor-
ská (na foto vpravo).

Charitatívna akcia bola v spolupráci so
Slovenskou humanitnou radou vo všet-
kých 30 prevádzkach Tesco na Slovensku.
V senickom hypermarkete sa týkala ich
partnerského  zariadenia Domova sociál-
nych služieb v Rohove, v ktorom žije 120
klientiek s mentálnym a telesným postih-
nutím vo veku od 5 do 50 rokov.  Podľa
slov riaditeľky Moniky Knezovičovej z
peňazí získaných v zbierke budú hradiť
rehabilitačno-rekondičný pobyt 25 klien-
tiek s ľahším a stredným stupňom postih-
nutia v kúpeľoch Smrdáky s cieľom  inklú-
zie, čiže včlenenia dievčat  do spoločnosti

mimo ústavného zariadenia. „Výsledná
suma nás veľmi prekvapila, už po prvom
víkende bolo vyzbieraných 40 000 Sk, čo
nás utvrdilo v tom, že ľudia majú otvorené
srdcia. Naše poďakovanie patrí aj študen-
tom senického gymnázia, ktorí nám ako
dobrovoľníci pomáhali. Okrem toho sme
vďační aj našim sponzorom, vďaka kto-
rým boli naše náklady na zbierku nízke,"
povedala M. Knezovičová.   

„Združenie Promethea sa vyzbieranou
sumou zaradilo do prvej desiatky zariade-
ní, ktorým ľudia  venovali najviac financií.
V prevádzkach Tesco vyzbierali takmer
2 milióny Sk," povedala Elena Kašiarová,
zastupujúca Tesco Stores SR. Prednostka
MsÚ Senica Katarína Vrlová vyzdvihla, že
napriek tomu, že v Senici v závere minulé-
ho roka vrcholila aj zbierka    na pojazdnú
ambulanciu, ľudia nezostali slepí a hluchí
k tým, ktorí pomoc potrebujú. 

Text a foto  bar 
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Ponuka na február
" 3.2. o 8. hod. v Sokolovni 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
žiakov ZŠ 

" 4.2. 8. – 14. hod.  v CVČ
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
v kategórii  študentov stredných škôl  

" 5.2. Stará Myjava
Jednodňová  lyžovačka a sánkovačka
na  Starej Myjave, odchod o 9. hod. od
CVČ, návrat okolo 15. hod. (dobré pod-
mienky na sánkovanie, bežkovanie,
umelé zasnežovanie), poldňový lístok
na vlek cca 150 Sk, lyžiarsku výstroj
treba vlastnú, poplatok za autobus 70 Sk,
treba sa prihlásiť a zaplatiť v CVČ do  2.2.

" 9.2. o 10. hod. v CVČ 
Beseda so psychologičkou (Mgr. Han-
ka Bzdúšková) na tému Detský strach
a úzkosti - pre Klub mamičiek i pre
verejnosť

" 9.2. o 8. hod. v IV.ZŠ
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
žiačok ZŠ

" 9.2. o 8. hod. v III.ZŠ
Olympiáda v nemeckom jazyku 

" 10.2. o 8. hod. v CVČ
Olympiáda v anglickom jazyku 

" 11.1. o 17.30 hod.  v CVČ.
Predvalentínsky hudobný večer – účin-
kujú hudobné skupiny APPLAUSE
a SUMMER RAIN (bývalý Nabetón),
vstupné 20 Sk

" 14.2. o 13.30 hod.  v CVČ
Valentínske zábavné popoludnie pre
deti z krúžkov CVČ a zo školských klu-
bov, vstupné 10 Sk

" 15.2. Európa v škole o 10. hod v CVČ 
Vyhodnotenie výtvarnej a literárnej
súťaže 

" 16.2. o 8.hod. v IV.ZŠ 
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov 

" 16.2. o 8. hod. v III.ZŠ
Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok

JARNÉ PRÁZDNINY 
– 21. až 25. februára 
21. 2. Filatelistická burza, zaujímavé filate-

listické súťaže a hry 9.30 v CVČ

21.-25. Mestský detský tábor    
Basketbal so Stonožkou - o 18. hod.
v telocvični  SZŠI

22.2. Turnaj v stolnom tenise 10. - 12. hod.
Turnaj v stolných spoločenských
hrách – Pexeso, Dáma, Človeče
10. – 12. hod.

23.2. Sánkovačka a lyžovačka na Starej
Myjave (tie isté podmienky ako
5.2., odchod 9. hod.)  

24.2. Hurá, do telocvične 10. – 13. hod.,
telocvičňa SOU (loptové hry,
zábavné súťaže)  poplatok 10 Sk

22.,23. 2. :
HRY NA POČÍTAČI – 9. až 15. hod.
10 Sk/hod.
INTERNET  15. – 18.30 hod.  20 Sk/
pol hodiny

Zmena programu vyhradená - sledujte pla-
gáty!

* každý štvrtok a piatok vo februári od 15.
do 18.30 v CVČ internet (okrem 24.
a 25.2.),  poplatok  20 Sk/pol hodiny

* každý pondelok doobeda:
Dopravná výchova pre 1.ročníky ZŠ
každý utorok doobeda:      
Životné prostredie  pre 8.ročníky ZŠ
každú stredu doobeda:       
Požiarna výchova pre 4.ročníky ZŠ

(ide o cyklus besied pre pozvaných žiakov)

MESTSKÝ DETSKÝ TÁBOR
CVČ ponúka deťom (a zamestnaným rodi-
čom) počas jarných prázdnin 
21. – 25. februára  c e l o d e n n ý
p o b y t v Stonožke
Pôjde o záujmovú činnosť v CVČ od 8. do
16.30 hod. pod vedením pedagogických
pracovníkov. Denný poplatok je 100 Sk
Dieťa môžete prihlásiť na celý týždeň
alebo iba na niektoré dni, podľa potreby.
V programe: hry, súťaže, video, počítače,
stolný tenis, v utorok návšteva plavárne,
v stredu celodenný výlet na Starú Myjavu -
sánkovačka, lyžovačka, vo štvrtok športo-
vanie v telocvični a pod.
V týždňovom poplatku 500 je zahrnutý
5x obed, celodenný pitný režim, vstupné
do plavárne a na zimný štadión, drobné
odmeny, pedagogický dozor
Prihlášky a informácie v CVČ. PRIHLÁSIŤ
sa treba do 12. 2.!

Hobby nielen pre deti  
Asi málokto vie, že Stonožka obrátila

svoju pozornosť aj na tvorivých dospelých
Seničanov, lepšie povedané Seničanky.
V októbri sa vďaka záujmu takto zamera-
ných ľudí začala v CVČ činnosť výtvarné-
ho krúžku - špeciálne pre dospelých -
Hobby dielne. Hlavným cieľom tohto 1.
skúšobného ročníka bolo oboznámiť záu-
jemcov s novými, modernými technikami
a materiálom dostupným na našom trhu
pre tvorivcov - amatérov. Takže bokom
výkresy, ceruzky a klasické farby. My sme
sa zamerali na maľbu windowcolors, vypa-
ľovacími farbami na sklo, farbami na textil,
servítkovú techniku na viacero spôsobov.

Neobišli sme modelovanie zo slaného
cesta a hrnčiarskej hliny či kašírovanie.
Vyrábali sme ručný papier, aj krásne origi-
nálne rámiky. Absolútne najväčší úspech
zožalo staré, ale dobré batikovanie. Ženy
od 18 do 55 rokov v sebe možno objavili
skrytý talent, ale určite radosť z tvorivej

Koľko dobra rozdáš,
toľko sa ti vráti 

V posledných mesiacoch roka 2004 sa
v senickej pobočke Akadémie vzdeláva-
nia uskutočnil rekvalifikačný kurz Opatro-
vateľka. Absolvovalo ho desať záujem-
kýň, evidovaných na NÚP.

Odovzdaniu certifikátov, ktoré sa kona-
lo 22. decembra, predchádzala dvojmesač-
ná výučba s množstvom nových informácií,
praktických rád a ukážok, týkajúcich sa
práce opatrovateľky a vzájomná výmena
informácií. Súčasťou kurzu bola tiež prax
v domovoch dôchodcov v Senici, Skalici
a Gbeloch. Frekventantky kurzu sa stretli
s profesionálnym a zároveň ľudským prístu-
pom, ktorý charakterizoval výrok riaditeľky
Akadémie vzdelávania Mgr. Marty Štítnej:
„Koľko dobra rozdáš, toľko sa ti vráti."

Ďakujeme jej a rovnako pani
Pavlovčinovej i lektorkám Dr. Rajnohovej,
Fojtlínovej, Procháskovej a Komornej.

Absolventky kurzu 

práce. Ako samy potvrdili, pre nich je naša
Hobby dielňa predovšetkým užitočným
relaxom (navyše s prínosom do útulnej
domácnosti) a odreagovaním sa od kaž-
dodenných starostí. Príjemná atmosféra
v pestrom kolektíve k tomu len dopomo-
hla. Onedlho sa stretneme posledný,
15krát (vždy na 2 hodiny) a už teraz roz-
mýšľame, čím obohatiť budúci 2. ročník
našich stretnutí. Takže, kto nenašiel odva-
hu teraz, má čas na rozmyslenie - my sa už
tešíme!

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Okienko JDS
Výbor MsO Jednoty dôchodcov

Slovenska praje v tomto roku všetkým
dôchodcom veľa zdravia a spokojnosti. 

Vyjadrujeme poďakovanie primáto-
rovi mesta Ľ. Parízkovi za to, že boli
osadené lavičky na Dlhej ulici. 

Členský príspevok 30 Sk možno
zaplatiť v oboch kluboch dôchodcov na
Továrenskej i Hviezdoslavovej ulici. 
Termíny posedení pri živej hudbe
v Branči v roku 2005:
17. februára, 17. marca, 14. apríla, 19.
mája, 16. júna, 14. júla, 11. augusta, 22.
septembra, 20. októbra, 24. novembra,
15. decembra. Posedenia sa uskutočnia
vždy v Branči o 15. hod. M. Slivková
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Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskut

V Bratislave bol v dňoch 20. – 24. januára veľtrh cestovného ruchu
ITF Slovakiatour, na ktorom mala v spoločnom stánku ZOZO svoje
zastúpenie aj Senica. V našej expozícii sa predstavitelia mesta
Senica zišli s hosťami z družobných Velkých Pavlovic.  

Foto M. Hessková 

Skvelý deň mali žiaci I. ZŠ 6. decembra. Vítal ich vyzdobený strom-
ček a neskôr chodil Mikuláš  s čertom a anjelmi a rozdávali všetkým
balíčky sladkostí. V triedach bolo  veľa radosti, smiechu, len u tých
najmladších aj trocha strachu.  Členovia redakčného krúžku pripra-
vili do školského rozhlasu reportáž o pôvode  zvyku obdarúvania
Mikulášom a cez veľkú prestávku hrali na želanie žiakov. 

M. Bašnárová

Družinárska rodina I. ZŠ sa stretla 17. decembra pod vianočným
stromčekom v školskom klube detí, kde ich privítala vedúca vycho-
vávateľka Blanka Andelová. Každé oddelenie malo pripravený pro-
gram pre svojich kamarátov, po ktorom zase deti museli plniť
úlohy, aby si zaslúžili darček pod stromčekom.  

PaedDr. S. Melišová

Kúsok tepla, šťastia a radosti sme sa pokúsili vniesť v predvianoč-
nom období medzi našich občanov. Príjemné posedenie bolo 17.
12. v Záhorskom osvetovom stredisku za  účasti 12 dôchodcov
z JDS a 15 detí z MŠ na Kalinčiakovej ulici. Starší si s radosťou
zaspomínali na časy svojej mladosti. Deti zarecitovali i zaspievali
babkám a dedkom vianočné koledy.  RNDr. M. Hessková

Takto sme spoločne privítali rok 2005 na námestí.  Foto J. Jurík 

Advent v ZUŠ bol veľmi pestrý a bohatý. Výstavy, koncerty, tanečné
predstavenia, divadelné hry žiakov sa stretli s nebývalým záujmom.
Advent vyvrcholil benefičným koncertom pedagógov.  Foto Š. Orth
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Viete, ako oznámiť porušenie verejného poriadku,
podozrenie z trestnej činnosti a inej protispoločen-
skej činnosti, ktorej ste svedkom? Mestská polícia
v Senici ponúka nasledovné rady:

- svoje pripomienky na Mestskú políciu
adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk
alebo telefonicky na číslo 651/5886

- pamätajte na to, ak ste boli svedkom
nejakej udalosti a neoznámite to, umož-
ňujete páchateľovi pokračovať v jeho čin-
nosti ďalej. Nabudúce aj vy alebo osoba
vám blízka sa môže stať obeťou kriminál-
nej činnosti

- pri opise vozidla udajte farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla

- pri opise osoby si všímajte vek, pohlavie,
rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl
účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol
ozbrojený, vyjadrovanie sa a iné zvlášt-
nosti (kríva a pod.)

Mestská polícia 
zasahovala

Odpad dal do potoka. Na základe
telefonického oznámenia občana
mesta  12. januára  o 9.30 hod. hliadka
Mestskej polície zistila priestupcu, ktorý
vyložil odpad z nákladného auta pri
letisku do potoka. Pri objasňovaní sa
k činu priznal, za čo mu bola na mieste
uložená bloková pokuta a daná výzva
na odstránenie vyloženého odpadu. 

Zanedbávala dieťa. Hliadka Mest-
skej polície na podnet iného občana
mesta  11. januára  preverovala matku
dvojročného dieťaťa, keďže vzniklo
podozrenie, že zanedbáva zverenú
osobu. Hliadka s pracovníkmi z oddele-
nia sociálnych vecí vykonala na mieste
kontrolu, kde sa podozrenia potvrdili.
Dieťa bolo v prevezené k lekárovi
a následne do nemocnice v Skalici. 

- vždy, keď polícii oznamujete udalosť,
ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch

- oznámte každú činnosť, ktorá sa vám
zdá podozrivá, hliadka na mieste vec
preverí

- oznámenie môže byť aj anonymné,
v takom prípade uveďte presne miesto,
popis páchateľa a čo urobil

- oznamovať môžete telefonicky na čísle
159, 24 hodín denne

- oznamovateľ môže požiadať Mestskú
políciu o vysvetlenie, ako bola nahlásená
udalosť riešená

- tiež môžete oznámiť na Mestskú polí-
ciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú
osobu atď., službukonajúci policajt
zabezpečí ďalšie potrebné zložky

Štatistika dopravných nehôd
V roku 2004 bolo na teritóriu okresov Senica a Skalica zaznamenaných 7 doprav-

ných nehôd so smrteľným následkom. Pri šiestich nehodách bol u vinníka zistený alko-
hol (u jednej ešte nie je známy výsledok pitvy). Všetky nehody sa stali v skorých ran-
ných alebo večerných hodinách. Pri troch dopravných nehodách bol usmrtený chodec.

Nemotoroví účastníci boli evidovaní pri 81 dopravných nehodách, z toho pri 54 boli
súčasne jej vinníkom. Tretina týchto nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v neskorých
večerných alebo ranných hodinách. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd zavine-
ných cyklistom bolo porušenie základných povinností cyklistom a nesprávny spôsob
jazdy. Napriek tomu, že neosvetlení cyklisti v čase zníženej viditeľnosti vysoko zvyšujú
riziko, že môžu spôsobiť dopravnú nehodu, neustále tento takt podceňujú. Zároveň
tým porušujú základné povinnosti cyklistu a podceňujú tiež fakt, že nemotoroví účast-
níci dopravných nehôd sú z hľadiska následkov podstatne zraniteľnejší. Cyklisti zavini-
li v minulom roku 40 dopravných nehôd, pri ktorých boli dve osoby ťažko zranené a 23
ľahko. Chodci zavinili 14 dopravných nehôd, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené, 3 ťažko
zranené a 29 ľahko.

OR PZ Senica

Na území policajného okresu Senica
bolo vlani evidovaných 2 070 trestných
činov, z ktorých viac ako polovica bola
objasnená (1 117). V porovnaní s rokom
2003 môžeme konštatovať, že situácia
bola stabilizovaná. Na tlačovej besede to
14. januára konštatoval riaditeľ OR PZ
Senica pplk. Mgr. František Harnúšek. 

V okrese Senica bolo z tohto počtu
zaznamenaných  1 102 trestných skutkov,
z ktorých bolo 578 objasnených.  V porov-
naní  s rokom 2003 neprišlo  k výrazným
zmenám v štruktúre trestnej činnosti.
Najvyšší podiel  na celkovej trestnej čin-
nosti mala aj majetková trestná činnosť
(51,8 %), násilná trestná činnosť (13,4 %)
a ekonomická (12 %).  

V policajnom okrese bolo vlani 1 072
majetkových trestných činov, z ktorých
bolo 434 objasnených.  K najčastejším
objektom páchateľov krádeží vlámaním
patrili rekreačné objekty, pohostinské zari-

adenia, obchody, rodinné domy a byty.
Páchatelia sa zameriavali  najmä na
odcudzenie  cigariet, alkoholu, finančnej
hotovosti a elektroniky. 

V roku 2004 policajti zaznamenali
nárast lúpežných  prepadnutí  spáchaných
na ulici. Páchatelia sa zameriavali na
osoby pod vplyvom alkoholu alebo staršie
osoby, ktoré prepadávali na opustených
miestach v neskorých nočných hodinách.
Takéto prípady sa vyskytli najmä v Senici,
v Skalici a v Holíči. 

V rámci násilných trestných  činov bolo
zaevidovaných aj 70 skutkov, ktoré vyka-
zovali znaky domáceho násilia. Páchatelia
domáceho násilia  porušili zákon rôznym
spôsobom od trestného činu vraždy cez
ublíženie na zdraví, obmedzovanie osob-
nej slobody, týranie blízkej a zverenej
osoby, avšak najčastejšie išlo o trestné
činy násilia proti skupine obyvateľov
a proti jednotlivcovi. V 58 prípadoch bolo

voči páchateľom vznesené obvinenie,
v 30 prípadoch bol spracovaný návrh na
podanie obžaloby a 8 páchateľov bolo
vzatých do väzby. Obeťami domáceho
násilia boli v prevažnej väčšine manželky,
v menšej miere deti, ale aj rodičia, manže-
lia a súrodenci. 

Na úseku ekonomickej kriminality bolo
vlani 250 zistených trestných činov, z kto-
rých bolo 156 objasnených.  Ide predov-
šetkým  o trestné činy podvodu,  úverové-
ho podvodu a sprenevery, v ktorých vo
väčšine  klienti rôznych spoločností pred-
kladali nepravdivé, resp. falošné  potvrde-
nia o výške ich príjmu, na základe ktorých
im  bol úver, pôžička či nákup tovaru na
splátky poskytnutý. 

K 1. januáru 2005 bolo z evidencie
Okresného dopravného inšpektorátu OR
PZ Senica vyradených 3 188 áut, ktorých
majitelia nepožiadali do konca minulého
roka  o výmenu starých štátnych poznáva-
cích značiek za nové evidenčné čísla. 

bar  

Pribudlo domáceho násilia

Vlani bolo 124 požiarov
Zo štatistiky požiarovosti vedenej Okres-

ným riaditeľstvom Hasičského a záchranné-
ho zboru v Senici vyplýva, že v roku 2004
vzniklo na území okresu Senica 124 požia-
rov s výškou priamej škody 3,53 mil. korún,
pri ktorých bolo zranených 5 osôb. Uchrá-
nené hodnoty na majetku právnických
a fyzických osôb predstavujú vyše 27 mil.
korún. Požiarmi bolo postihnutých 22 obcí
a miest okresu. Najviac požiarov vzniklo v k.
ú. mesta Senica (49), obce Kúty (17), mesta
Šaštín-Stráže (13), obce Borský Mikuláš (10)
atď. Deviatim obciam okresu sa požiar
vyhol. Najviac požiarov, ako už každoročne
(spolu 82), vzniklo v prírodnom prostredí.
Najviac škôd napáchali požiare v odvetví
bytového hospodárstva, kde pri počte 23
požiarov celková suma priamych škôd pred-
stavuje 1,339 mil. korún. Deti vo veku od 6
do 15 rokov spôsobili v uplynulom roku 5
požiarov. 

kpt. Ing. Štefan Ovečka
Okresné riaditeľstvo HaZZ  Senica
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Školské hokejové triedy

Obzretie 
za mládežníckym hokejom

Hokejová sezóna začína v týchto
dňoch vrcholiť prakticky vo všetkých kate-
góriách. Športovým hokejovým triedam
HK 91 Senica sa dňom 8. januára  začala
druhá časť ligy o konečné umiestnenie.
V priebehu vianočných sviatkov si väčšina
ročníkov zmerala svoje sily počas vianoč-
ných turnajov. 4. ŠHT skončila na turnaji
v Senici na 2. mieste, kde si zmerala sily
s mužstvami Levíc, Břeclavi a Slovana
Bratislava. 5. ŠHT odohrala turnaj rovnako
v Senici, kde sa im ušlo 4. miesto po zápa-
soch s Piešťanmi, Uherským Ostrohom
a Hodonínom. Počas sviatkov si stihli
odskočiť aj na turnaj do Bratislavy, kde
skončili na 3. mieste. Aj 6. ŠHT organizo-
vala turnaj v domácom prostredí, kde odo-
hrala zápasy s mužstvami Piešťan,
Hodonína a Zlatých Moraviec, kde skonči-
li na 2. mieste. Počas tohtoročných Vianoc
stačil zorganizovať v Senici turnaj aj 8. roč-
ník, ktorý privítal kvalitné mužstvá
z Prievidze, Kromeříža a Hoby Bratislava,
na ktorom sa umiestnili na 4. mieste.

S prichádzajúcim obdobím konca sezó-
ny sa začínajú posuny hráčov z nižších
kategórií do vyšších, kedy šikovnejší
a talentovanejší hráči môžu využiť svoje
schopnosti pri starších spoluhráčoch
a protihráčoch a zároveň získavať v pred-
stihu skúsenosti už na budúcu sezónu.
Predsa len pri kategóriách žiakov základ-
ných škôl nám ide hlavne o športový
vývoj, a výchovu mladých hokejistov, a nie
za každú cenu o získavanie bodov.
Zárukou dobrej práce s mládežou v Senici
je kolektív mladých trénerov, z ktorých
väčšina má ukončené vysokoškolské vzde-
lanie, alebo dlhoročné hráčske skúsenosti.

Juniori:
Predstavenstvo HK 91 Senica si pre

sezónu 2004/2005 uložilo hlavný cieľ
postup juniorov do extraligy, z ktorej pred
touto sezónou vypadli. Uvedomuje si, že
iba takto bude zabezpečený plynulý pre-
stup hráčov juniorov k seniorom.
Základnú časť 1. ligy máme rozohranú
veľmi dobre, sme na 1. mieste, pričom od
26. januára sa začína druhá časť dlhodo-
bej súťaži, kde sa odohrá ešte 8 kôl, podľa
ktorých sa rozhodne o dvojici, ktorá postú-
pi do baráže ku 4 mužstvám z extraligy
o štyri postupové miesta. Všetci veríme, že
sa nám to podarí a spoločne budeme
držať palce našim juniorom hlavne v bará-
žových zápasoch.

Dorast:
Mužstvo dorastencov máme už druhý

rok v extralige, ich momentálne menej
želané umiestnenie je čiastočne poznače-
né neúčasťou najlepších hráčov v niekto-
rých zápasoch, ktorí práve posilňovali muž-
stvo juniorov. Avšak ešte pred ukončením
časti pred barážou je dostatok zápasov na
to, aby sme sa z nelichotivého miesta
dostali vyššie. Vedenie v týchto dňoch
hľadá posily na niektoré posty, s ktorými
tréneri nie sú celkom spokojní. Prestupové
obdobie končí koncom januára, takže je
možné, že získame ešte nejakú posilu.

Predstavenstvo HK 91 Senica veľmi
rado privíta divákov na všetkých zápasoch
hráčov HK 91 Senica, hlavne však na dôle-
žitých barážových zápasoch juniorov.
Zároveň vyzýva rodičov mladých chlapcov
a dievčat vo veku od 6 do 9 rokov, ktorí sa
chcú naučiť korčuľovať, aby ich priviedli na
tréningy prípravky každú sobotu a v nedeľu
ráno, kde na nich čakajú skúsení tréneri.

Ing. Martin Sakmár
manager klubu

Stolnotenisový turnaj
2. januára pripravil dobrovoľný stolnote-

nisový oddiel Raketka Senica v spolupráci
so IV. ZŠ Senica 2. ročník stolnotenisového
turnaja neregistrovaných hráčov. Úspešné-
ho podujatia sa zúčastnilo 26 hráčov - ama-
térov, ktorí boli rozdelení do štyroch sku-
pín. Každý účastník si zahral najmenej
osem zápasov. Hlavným rozhodcom bol
Mgr. Pavol Grimm.
Osemfinálové výsledky:
Kufel - Gašpárek 3:2
Portáš - Rýzek 3:2
Šváček - Kubánek 3:1
Flajžík - S. Grimm 3:0
Semifinále:
Šváček - Portáš 3:1
Flajžík - Kufel 3:1
O 3. miesto:
Portáš - Kufel 3:0
Finále: 
Šváček - Flajžík 3:0
Poradie útechy:
1. m. Jarábek, 2. m. Šmída, 
3. m. I. Príkopa ml.

Mgr. Branislav Grimm

Hasičky do Chorvátska 
Dňa 9. januára sa konalo výročné

valné zhromaždenie Dobrovoľného
hasičského zboru v Senici v zasadačke
MsÚ v Senici. Pozvanie na VVZ okrem
členov DHZ prijali primátor mesta
RNDr. Ľubomír Parízek, vedúca oddele-
nia Mgr. Ľubica Lesayová, aj delegát
z OV DPO Ing. Katarína Marečková.

Na VVZ bola zhodnotená bohatá čin-
nosť DHZ na rok 2004. Hasiči v roku
2004 zorganizovali kultúrne podujatia
ako je Pochovávanie basy a Oživenie
basy, trikrát boli darovať krv v počte 35
členov, pomohli pri zabezpečovaní cyk-
listických pretekov, Záhoráckom marató-
ne. Všetky kategórie sa zapojili do hasič-
ských súťaží organizovaných OV DPO -
deti, dorast, ženy, muži a družstvo nad
35. rokov, taktiež sa zapojili do hasičskej
ligy, zúčastnili sa pohárových súťaží nie-
len v okrese Senica, ale aj v okrese
Skalica a Myjava. Nespočetne veľa času
trávili na „domčeku“, kde opravovali
hasičskú techniku a vykonávali brigádnic-
kú činnosť, ale tiež posedenie pri príleži-
tosti Svätého Floriána. Kontrolné skupiny
vykonali preventívne kontroly v rodin-
ných domoch. Zablahoželali sme našim
jubilantom a odovzdali medaily za ver-
nosť 30 rokov Jaroslavovi Heickerovi,
Jozefovi Kovačovskému a Jozefovi
Slobodovi, za vernosť 40 rokov Milošovi
Bacharovi a za vernosť 50 rokov Jánovi
Žilovi.

Na VVZ sme si vytýčili nové ciele na
rok 2005, ktoré sú podobné ako vlani.
Novinkou je Hasičský ples. V utorok  8.
februára bude už tradičné pochovávanie
basy, na ktorú všetkých srdečne pozýva-
me. Okrem bežnej činnosti, údržbe tech-
niky, skrášľovaní „domčeka“ a účastiach
na súťažiach budú senické ženy repre-
zentovať mesto Senica na Medzinárod-
nej súťaži hasičov v Chorvátsku v meste
Varaždin. Na to, aby všetky družstvá
mohli dosiahnuť dobré výsledky v hasič-
skom športe, vykonávajú zimnú prípravu
tréningov v telocvični v I. a III. základnej
škole v Senici. Touto cestou sa chcem
poďakovať  riaditeľke Mgr. M. Radičovej
a riaditeľovi Mgr. V. Blažekovi za poskyt-
nutie telocvične na prípravu výcviku na
súťaž v hasičskom športe. V roku 2005
v zimnom vykurovacom období budú
kontrolné skupiny mesta vykonávať pre-
ventívne protipožiarne kontroly v rodin-
ných domoch okrem bytov, obytných
domoch a iných stavbách vo vlastníctve
alebo užívaní fyzických osôb. V DHZ sú
aj starší členovia, ktorí boli v minulosti
aktívni, no ich zdravotný stav im teraz
nedovoľuje zúčastňovať sa na poduja-
tiach, preto ich budeme chodiť priebežne
navštevovať a informovať o činnosti,
ktorá sa deje v organizácii. 

Jarmila Drinková
predsedníčka DHZ v Senici

Mudroškova hokejka
Hokejový oddiel HK 91 Senica

v spolupráci so IV. základnou školou
v Senici na Mudrochovej ulici
a Spoločným školským úradom Senica
organizujú 3. februára o 8.30 hod. na
zimnom štadióne v Senici tradičný
hokejový turnaj žiakov 1. - 4. ročníkov
pod názvom Mudroškova hokejka.
Bližšie informácie pre rodičov o turnaji
budú poskytnuté na sekretariáte HK 91
Senica na tel. č. 034 651 0536.

Podpora športu 
v miliónoch 

„Približne 15 miliónov Sk z rozpočtu
mesta Senica ide na správu a prevádzku
športových zariadení (zimný a futbalový
štadión, plaváreň, športová hala, Kunovská
priehrada, kúpalisko). Ďalšie financovanie
športu je prostredníctvom fondu Pro
Senica, odkiaľ asi 600 000 Sk ide na pod-
poru športových aktivít. Asi 1 milión Sk
dávame na činnosť školských športových
stredísk," vyjadruje  primátor Ľ. Parízek filo-
zofiu mesta – podporovať tvorivé aktivity
detí, mládeže i dospelých. Možnosti špor-
tovania by sa mali rozšíriť, keď v pláne je
výstavba viacúčelovej športovej haly
v Sotine. Investorom bude  OMS, nepeňaž-
ný vklad mesta bude pozemok. 

bar 
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Na Silvestrovskom
behu 98 bežcov    

Mesto Senica, komisia pre mládež
a šport pri MsZ, ObZ SZTK Senica a CVČ
Senica usporiadali už 19. ročník
Silvestrovského behu, ktorého sa zúčast-
nilo  98 bežcov v 10 kategóriách. Preteky
sledovali aj zástupca primátora Senice A.
Cibula a prednosta Obvodného úradu
Senica Š. Mikula. 

Výsledky: 
MLADŠIE ŽIAČKY 
1. Holičová Michaela (Cerová) 3:18, 2.- 3.
Dingová Miroslava (Cerová) 3:29, Beňová
Eva (AC Malacky) 3:29, 4. Hrebíčková
Veronika (I. ZŠ Senica) 4:01, 5. Vizváryová
Lucia (III.ZŠ Senica) 4:07, 7. Madunická
Katarína (CVČ Senica) 4:28,  10.
Hrozenová Hana (III.ZŠ Senica) 4:51,
Baďurová Lucia, Baďurová Terézia
a Sviteková Linda (všetky VII.MŠ Senica) -
vzdali 
MLADŠÍ ŽIACI 
1. Lukáč Michal (III.ZŠ Senica) 3:02, 2.
Herceg Jaroslav (Cerová) 3:13, 3. Sekáč

Dominik (III.ZŠ Senica) 3:25, 4. Černek
Peter (IV.ZŠ Senica) 3:29, 6. Tipan Bruno
(III.ZŠ Senica) 3:41, 8. Vizváry Janko (IV.ZŠ
Senica) 3:47, 9. Mesíček Peter (III.ZŠ
Senica) 3:50, 11. Khúla Lukáš (III.ZŠ
Senica) 4:00, 12. Szabo Jaroslav (I.ZŠ
Senica) 4:03, 13. Pánik Pavol (I.ZŠ Senica)
4:13, 15. Cibula Jozef (III.ZŠ Senica) 5:03,
17. Samuel Filip (III.ZŠ Senica) 5:54, 18.
Petranský Micha (II.ZŠ Senica) 5:55,
Kučera Martin (IV.ZŠ Senica), Patka
Dominik (III.ZŠ Senica), Danihel Peter (I.ZŠ
Senica), Mullner Filip (VII.MŠ Senica),
Petranský David (IV.ZŠ Senica) - vzdal 
STARŠIE ŽIAČKY 
1. Turečková Patrícia (AK Junior Holíč)
3:22, 2. Hercegová Hana (Cerová) 3:28, 3.
Šedivá Ivana (Cerová) 3:31
STARŠÍ ŽIACI 
1. Beňa Ján (AC Malacky) 5:58, 2. Černo
Adam (ŠMK Borský Mikuláš) 6:12, 3.
Jurásek Kristián (ŠZŠI Senica) 6:55 

DORASTENKY 
1. Malíková Klára (MŠK Borský Mikuláš)
7:17, 2. Tokošová Lenka (AK Junior Holíč)
7:32 
DORASTENCI 
1. Váňa Martin (AŠK Skalica) 9:17, 2. Gažo
Štefan (AK Junior Holíč) 9:45, 3. Škápik
Peter (AK Junior Holíč) 10:21, 4. - 5.
Sloboda Roman a Mareček Peter (OA
Senica) 12:00 
ŽENY 
1. Biolková Jana (SSK Vítkovice) 20:32, 2.
Zetochová Jana (AK Hodonín) 22:03, 3.
Klimešová Jana (SBK Wiky Kyjov) 22:17
MUŽI 
1. Hlúpik Miroslav (AŠK Grafobal Skalica)
16:58, 2. Moravec Ján (ŠKP Skalica) 17:37,
3. Durďák Luděk (AK Hodonín) 18:24,
Ožvoldík Ľubomír (Senica) - vzdal 
VETERÁNI NAD 40 ROKOV 
1. Klimeš Pavol (SBK Kyjov) 17:14, 2. Piala
Peter (AŠK Grafobal Skalica) 17:49, 3.
Portášik Peter (AŠK Grafobal Skalica)
18:43, 15. Kúdela Ľudovít (OMS Senica)
24:02 

Raz budem stáť na najvyššom stupni.

Medzi divákmi bol i poslanec NR SR
Dušan Čaplovič.

Chvíle sústredenia tesne pred štartom.

Ceny víťazom odovzdávala prednostka
MsÚ K. Vrlová.

VETERÁNI NAD 50 ROKOV 
1. Topor Jaroslav (ŠKP Skalica) 19:06, 2.
Kaňa Jiří (AŠK Grafobal Skalica) 19:18, 3.
Varmuža Vladimír (BK Hodonín) 19:53, 4.
Tirpák Ondrej (Senica)22:29

Foto Marian Holenka

Zmena 
otváracej doby       
V strediskách Rekreačných služieb
mesta Senica  v plavárni, saune, fitness
a soláriu je od 24. januára zmenená
otváracia doba. 

PLAVÁREŇ:
pondelok - piatok:
6.30 – 15.30 predškolské a školské 

zariadenia
15.30 – 17.30   PK Záhorák
Verejnosť:
pondelok - piatok: 17.30 – 20.30
sobota, nedeľa: 10.00 – 20.30
sviatky a šk. prázdniny: 10.00 – 20.30   

SAUNA:  
pondelok, streda:

14.00 – 20.30   muži   
nedeľa: 10.00 – 17.00   muži   
utorok, štvrtok, sobota:

14.00 – 20.30   ženy   
piatok: ZATVORENÉ

FITNESS:    
pondelok, streda, piatok:

17.00 – 20.00  muži   
utorok, štvrtok, sobota:

17.00 – 20.00   ženy 
nedeľa: ZATVORENÉ

SOLÁRIUM:   
pondelok – nedeľa: 8.00 – 20.30
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Volejbalistky postúpili
do Final Four 

Husársky kúsok sa podaril senickým
volejbalistkám, keď v dvojzápase vo štvrť-
finále Pohára CEV vyradili favorizovaný
turecký tím Türk Telecom Avea Ankara
a postúpili do Final Four. Ale poďme
pekne od začiatku.

Volejbalistky OMS SH Senica odohrali
svoj úvodný štvrťfinálový duel v stredu 5.
januára proti silnému tureckému družstvu
Türk Telecom Avea Ankara. 700 divákov
bolo zvedavých, ako sa senické dievčatá
popasujú s favoritom zápasu, za ktoré
nastúpila 30-ročná skúsená bulharská
reprezentantka, smečiarka Aneta
Germanova, o šesť rokov mladšia ukrajin-
ská reprezentačná blokárka Iryna
Shvachka, ako aj 22-ročná nahrávačka
z krajiny polmesiaca Pelin Celik. V novo-
dobej histórii Slovenskej republiky sa ešte
žiadnemu družstvu nepodarilo zdolať
turecké družstvo, takže naše dievčatá mali
o motiváciu naviac. 

Hneď od začiatku úvodného setu sa
častejšie presadzovali hosťujúce hráčky,
Seničanky hrali s prílišným rešpektom.
Hosťky viedli v sete už 16:7 a hoci sa diev-
čatám podarilo znížiť na rozdiel dvoch
bodov (17:19, či 19:21), záver setu si už
nepustili a doviedli ho do víťazného konca
20:25. V druhom dejstve sa domáce hráč-
ky prebudili. Za stavu 9:13 prišla na poda-
nie Poľka Marta Solipiwko a šnúrou 8
bodov Senica zrazu viedla 17:13. Turkyne
sa nevzdávali, ale naše úspešne doviedli
set a vyhrali ho 25:20. Úvod tretieho setu
síce naše viedli 5:2, potom sa však presa-
dzovali hráčky Ankary a set poľahky vyhra-
li 18:25. Vo štvrtom sete naše zabrali,
počas celého setu vyhrávali (16:11, 20:14),
aby ho nakoniec vyhrali 25:17 a zápas
doviedli do tajbrejku. Tie sa Seničankám
v tejto sezóne daria, tak všetci v športovej
hale dúfali, že bude tomu tak aj tentoraz.
Dievčatá pokračovali v dobrom výkone,
viedli 8:5, no neskôr Turkyne vyrovnali na
8:8, ba dokonca aj viedli 10:11. Stretnutie
vrcholilo, fantastickí senickí diváci neustále
povzbudzovali a vytvorili elektrizujúcu
atmosféru. Záver tajbrejku vyšiel našim
dievčatám, vyhrali ho 15:12 a celý zápas
nad ťažkým súperom 3:2. Seničanky poda-
li veľmi dobrý kolektívny výkon, v ktorom
vynikli Marta Solipiwko a kapitánka
Monika Smák.

Odveta sa hrala o týždeň neskôr  12.
januára v Turecku. Naše dievčatá sa od
začiatku duelu sústredili plne na hru a pred
búrlivou atmosférou (v hale bolo asi 2 500
divákov) podali vynikajúci kolektívny
výkon. Hneď v úvodnom sete zaskočili
senické dievčatá družstvo Ankary a vyhrali
ho 25:20. V druhom zabrali domáce hráč-
ky a set vyhrali v rovnakom pomere ako
Seničanky. Zápas sa lámal v treťom sete.
Hráčky Ankary v ňom viedli 23:20 a mali
všetky tromfy v rukách. Volejbalistky OMS
SH Senica však lepšie zvládli záver tohto
setu, keď šnúrou piatich bodov dokázali
otočiť stav a doviesť set do víťazného
konca. Štvrtý set sa už premenil na exhibí-
ciu nášho tímu a hráčky potvrdili postup
víťazstvom 25:15. 

Seničanky tak potvrdili svoju výbornú
formu a fakt, že v tejto sezóne na súperovej
pôde, či už na slovenských, alebo európ-
skych palubovkách, neokúsili trpkosť pre-
hry. Dievčatá ako prvé v histórii slovenské-
ho ženského i mužského volejbalu postúpi-
li do Final Four. Dejisko záverečného turna-
ja ešte nie je známe, vieme však, že sa bude
hrať 5. a 6. marca. Známe sú však súperky
zverenkýň trénera Vladimíra Sirvoňa a asi-
stenta Martina Šnegoňa. Sú to dve talianske
družstvá Pallavolo Sirio Perugia (v kádri sú 2
Kubánky, 2 Brazílčanky, 2 Poľky, Chorvátka
a talianske reprezentantky) a Vini Monte
Schiavo Jesi (v kádri s Bulharkou, Nemkou,
Češkou, Američankou, Rumunkou a domá-
cimi hráčkami). Tretím súperom bude lepší
z dvojice Balakovskaia AES Balakovo
(Rusko) a CV Albacete (Španielsko).
Seničanky sa stretnú v boji o finále s ruským
družstvom Balakovo.
Senica - Ankara 3:2 
(20:25, 25:20, 18:25, 25:17, 15:12)
Zápas trval 116 minút, 700 divákov
Ankara - Senica 1:3 
(20:25, 25:20, 23:25, 15:25) 
Zápas trval 94 minút, 2500 divákov. 
Zostava Senice: Monika Smák, Martina
Schwobová, Vyara Hadžimosková, Marta
Solipiwko, Zuzana Michalcová, Jolanta
Studzienna, libero Renáta Koleňáková
(Blanka Brúsilová, Marcela Krišková)

Ivan Tobiáš 

Momentka zo semifinálového zápasu
Slovenského pohára Senica – Slávia UK
Bratislava.

Ďalšia legionárka
Vedenie OMS SH Senica rozšírilo kon-

com decembra svoje družstvo o ďalšiu
hráčku. Je ňou bulharská legionárka
Daniela Popovová. Ku skúsenej kapitánke
Monike Smák pribudla teda na nahrávač-
ský post druhá hráčka. Daniela odohrala
prvý zápas vo farbách Senice v sobotu 15.
januára vo víťaznom stretnutí proti
Forplastu Komárno (3:0).

Je v poradí už piata legionárka, ktorá
oblieka dres OMS SH Senica – Poľky
Marta Solipiwko a Jolanta Studzienna,
Češka Martina Schwobová (má už sloven-
ské občianstvo) a Bulharka Vyara
Hadžimosková.

IT

Poďakovanie 
za skvelý úspech  

V obradnej sieni Mestského úradu
v Senici prijal 19. januára volejbalové
družstvo žien OMS SH Senica primátor
mesta Ľubomír Parízek. Poďakoval im za
výbornú doterajšiu reprezentáciu mesta
v Pohári CEV a zaželal im úspechy aj
v ďalších zápasoch. Hráčky a členovia
realizačného tímu sa zapísali do
Pamätnej knihy mesta. 

Text a foto Viera Barošková 

Do pamätnej knihy mesta sa zapisuje
Vyara Hadžimosková.

Korčuľovanie 
pre verejnosť
Ľadová plocha na zimnom štadióne je
verejnosti vo februári k dispozícii
v týchto termínoch: 

1.2.   14.00 - 16.00
6.2.    14.15 - 16.15

13.2.  14.00 - 16.00
20.2.   14.15 - 16.15
21.2.   14.00 - 16.00
22.2.   14.00 - 16.00
23.2.   14.00 - 16.00
24.2.   14.00 - 16.00
25.2.   14.00 - 16.00
27.2.   14.15 - 16.15 

Využívali sme 
športoviská? 

Celoročne najviac využité boli športová
hala a krytá plaváreň. Vodu 25-metrového
bazéna vlani využilo takmer 56 000 ľudí,
ktorí si pravidelným plávaním upevňovali
kondíciu a zdravie. Plaveckú gramotnosť
získalo na základných výcvikoch  aj vyše
11 000 detí z materských a základných škôl
z mesta i celého regiónu. Okrem toho pla-
váreň pravidelne využívajú na tréningy aj
členovia plaveckého klubu Záhorák. Špor-
tová hala hostila takmer 57 000 športovcov
z viacerých športových klubov a samozrej-
me verejnosť. V tomto čase je plne využitý
aj zimný štadión, kde trénuje 10 hokejo-
vých družstiev, korčuľovať sa chodia deti
zo škôl i verejnosť.  Najväčšie ťažisko čin-
nosti  RSMS sa však sústreďuje na prímest-
skú rekreačnú zónu Kunovská priehrada. 

bar 
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Senický pohár 
do B. Mikuláša

V sobotu 8. januára vyvrcholil finálo-
vým zápasom Senický pohár vo futsale.
Stretli  sa v ňom družstvá Senstav
Tango’93 Senica a C.V.S.- Jako Borský
Mikuláš. Hostia si svoju finálovú účasť
zopakovali z minulého roka, vtedy prehra-
li s Gafexom 5:2.

Zaplnená senická športová hala čakala
dramatický duel. Úvod zápasu patril hrá-
čom Senstavu, ktorí si vytvorili dobré príle-
žitosti na gól, ale L. Bajan ani J. Ružička ich
nevyužili. Z úvodného gólu sa tak radovali
hráči B. Mikuláša. Ružička nešťastne faulo-
val v 6-ke Krča a Joniak z nariadenej penal-
ty otvoril skóre finálového zápasu  0:1.
Stretnutie dostalo náboj, hráči Senstavu
chceli čo najrýchlejšie vyrovnať. Podarilo sa
im to v 14. miniúte, kedy Lukáš Bajan tvr-
dou strelou pod brvno vyrovnal a začínalo
sa odznova. Druhý polčas už nepriniesol
príliš pekný futsal. Oba tímy sa zamerali
viac na obranu. Rozhodnutie priniesla 34.
minúta, kedy opäť Joniak efektným lobom
z priameho kopu prehodil brankára
Senstavu Andreja Fišana, ktorý v deň finále
oslavoval 20. narodeniny. Hráči Tanga’93
sa však nevzdávali ani za nepriaznivého
stavu. Dve výborné gólové príležitosti
zahodil skúsený Peter Baumgartner, keď
hlavne tá prvá volala po vyrovnaní. Takisto
tvrdá strela Kukliša vystrašila brankára
Semanka. Vyrovnanie už neprišlo, a tak sa
z víťazstva v Senickom pohári po prvýkrát
radovali hráči C.V.S.- Jako Borský Mikuláš.
Výsledky Senického pohára od štvrťfinále:
Alchem - Senstav T’93 2:4 (0:1) 
g: R. Šefčík, Pavlík – Kováč 2, Kukliš, L. Bajan
Bučo - Nad Ress 5:0 (5:0) 
g: Duška 3, R. Burian, Kalamen
B. Mikuláš - Moby Dick 1:1 (1:0) na p. k. 2:1 
g: M. Macek – R. Kollár
Holíč - Slovmetal 1:5 (0:1) 
g: Ovečka – J. Šulla a Veselý po 2, Hyránek
Semifinále:
Senstav T’93 - Bučo 0:0 na p. k. 5:4
B. Mikuláš - Slovmetal 4:1 (2:0) g: Šarudi,
Joniak, R. Wallner, M. Wallner - J. Šulla
Finále:
Senstav T’93 - B. Mikuláš 1:2 (1:1) 
g: L. Bajan – Joniak 2 Ivan Tobiáš

Vianočné dni športu
Vianočnou atmosférou nás dňa 17.

decembra privítala I. ZŠ v Senici, ktorá
v spolupráci s CVČ Stonožka, Oblastným
športovým združením a Spoločným škol-
ským úradom v Senici zorganizovala
Vianočné dni športu. Na sklonku roka naj-
úspešnejší jednotlivci základných škôl okre-
su Senica prezentovali svoje výsledky.
Basketbalový turnaj

Tak ako každoročne i počas vianočných
prázdnin pripravilo CVČ Stonožka v Senici
pre deti a mládež rôzne športové aktivity.
27. decembra sa záujemcovia o basketbal
zúčastnili Vianočného basketbalového tur-
naja. Výsledky:
1. m. Stonožka team, 2. m. HK 91 Senica, 3.
m. Dream team
Vianočný turnaj v stolnom tenise

29. decembra CVČ v spolupráci so stol-
notenisovým oddielom BYT Centrum
Senica a Maxbel Senica privítalo neregist-
rovaných žiakov a študentov na 1. ročníka
Vianočného stolnotenisového turnaja
v Sokolovni Senica.
V kategórii žiakov zvíťazil Tomáš Vacula. 2.
m. Juraj Bella, 3. m. Jozef Procházka
V kategórii dorast: 1. m. Boris Bača, 2. m.
Peter Mareček, 3. m. Ján Kozák
Majstrovstvá Slovenska v šachu

V dňoch 17. a 18. decembra sa v Banskej
Bystrici konali Školské majstrovstvá v šachu
žiakov ZŠ a SŠ, ktorých sa zúčastnili najús-
pešnejší šachisti - víťazi krajských kôl. Náš
okres reprezentoval študent Gymnázia
v Senici Tomáš Perička (na foto v strede).
V silnej konkurencii mladých slovenských
šachistov obsadil krásne 5. miesto. Srdečne
blahoželáme a prajeme veľa úspechov
v ďalšom roku.

Skákanie cez švihadlo - rope skiping
1. Denis Plaisner (ZŠ B. Mikuláš), 2. Sabína
Vaňková (ZŠ Dojč), 3. m. Zdenka Pavlíková
(ZŠ Jablonica)
Abeceda futbalistu
1. Peter Valla (ZŠ L. N. Ves), 2. Lukáš Gaža (III.
ZŠ Senica), 3. Erik Brunner (ZŠ Šaštín-Stráže)
Penaltový kráľ
1. Martin Búran (ZŠ Jablonica), 2. Roman
Hlavenka (ZŠ Dojč), 3. Tomáš Ďurica (II. ZŠ
Senica)
Preťahovanie lanom
Chlapci
1. IV. ZŠ Senica, 2. II. ZŠ Senica, 3. I. ZŠ
Senica
Dievčatá
1. I. ZŠ Senica, 2. IV. ZŠ Senica, 3. II. ZŠ
Senica CVČ, oddelenie športu

Karatisti 
v Slovinsku zažiarili 

Karatisti Hanko kai Senica sa vrátili
z medzinárodného turnaja v slovinskom
meste Trboulje, odkiaľ si po výborných
výkonoch odviezli jednu zlatú a päť bron-
zových medailí. V sobotu 18. decembra sa
v zaplnenej športovej hale, v typicky búrli-
vej južanskej atmosfére, predstavilo šesť
pretekárov a dvaja rozhodcovia zo Senice.
Okrem domácich bojovných pretekárov na
32. ročníku najstaršieho turnaja v Európe
štartovali reprezentanti ďalších 11 krajín
z Európy a Ázie. Jeden z najväčších turna-
jov v Európe prilákal tentoraz až 467 karati-
stov zo 66 klubov. 

O korektné rozhodovanie sa postarali
kvalitní rozhodcovia EKF (Európska federá-
cia karate) a WKF (Svetová federácie kara-
te). Na kvalitnom turnaji podal fantastický
výkon 15-ročný Peter Dermek (nar. 10. 1.
1989) v kata dorastencov do 18 rokov. Úra-
dujúci vicemajster Slovenska a víťaz Veľkej
ceny Ústí nad Labem po brilantne zacviče-
ných kata vyradil postupne reprezentantov
Slovinska a Rakúska 3:0. V 3. kole preteká-
ra z Talianska - krajiny patriacej k svetovej
špičke, znova jasne 3:0. V semifinále sa pre-
sadil proti ďalšiemu Talianovi 3:0 a vo finá-
le ho čakal niekoľkonásobný majster
Slovenska, Dedko z Ekonómu Trenčín.
Senický dorastenec predviedol extrémne
náročnú katu Kušanku s bravúrnou istotou
a podaril sa mu ten posledný najťažší krok -
krok k zlatu. Zvíťazil tesne 2:1 a triumf na
juhu Európy nie je určite posledným slo-
vom tohto talentovaného gymnazistu.

Obhajkyňa prvenstva v kata ženy, 21-
ročná Mirka Vašeková sa po chorobe
nedostala včas do správnej formy. V 3. kole
prehrala s Ribarskou z Macedónska, ale
Mirka zabojovala sama so sebou a nako-
niec dosiahla na bronz - 3. miesto. Medzi
33 žiakmi v kata do 14 rokov si výborne vie-
dol minuloročný finalista Boris Thebery. Po
zdolaných reprezentantoch Slovinska
a Uzbekistanu Seničana porazil iba neskor-
ší víťaz Tomislav Stolar z Chorvátska. V ďal-
ších súbojoch Boris ukázal naplno svoje
najväčšie prednosti - rýchlosť a výbušnosť,
s ktorými porazil v priamom súboji o 3.
miesto i talianskeho pretekára. Ďalší bronz
získal v žiakoch postavou menší, ale výko-
nom veľký majster Slovenska Daniel Sebeš
(8. 5. 1991). V športovom zápase kumite

dievčat do 15 rokov porazila v súboji
o bronz 14-ročná Monika Čulenová svoju
súperku jasne 6:0 a získala ďalší cenný kov
pre Senicu. Najmladší zo senickej výpravy,
iba 11-ročný Michal Toure (3. 10. 1993),
strieborný z nedávnych Majstrovstiev Čes-
kej republiky, tiež potvrdil medzinárodnú
kvalitu senického karate ziskom bronzovej
medaily v kata chlapcov do 12 rokov (32
pretekárov). Každý zo senických športov-
cov v kimonách si teda priviezol z Balkánu
medailu. 

Rok 2004 bol znova veľmi úspešný pre
klub Hanko kai Senica. Okrem víťazstiev
v Holandsku, Nemecku, Slovinsku, Srbsku
a Čechách, patria medzi najjagavejšie
úspechy medailové zápisy mládežníkov na
Svetovom pohári vo Švédsku a bronz druž-
stva žien na Majstrovstvách sveta
v Belehrade. E. Jareč
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jozef Macejka a Lucia Vaňková
Tibor Fabian a Zuzana Marečková
Tomáš Loveček a Lenka Vrablicová
Bold Mráz a Bernadeta Sabina Domek
Vladimír Predmeský a Zora Kramárová

Narodili sa
Linda Nemcová 7. 12. 2004
Alex Čuvala 8. 12. 2004
Silvia Srnková 8. 12. 2004
Dominika Černeková 10. 12. 2004
Marián Hudec 10. 12. 2004
Alexandra Šullová 14. 12. 2004
Samuel Vajda 14. 12. 2004
Dominik Srba 17. 12. 2004
Sabina Balážová 18. 12. 2004
Adrián Kres 19. 12. 2004
Jakub Labo 20. 12. 2004
Ondrej Majkút 20. 12. 2004
Richard Majkút 20. 12. 2004
Šimon Majkút 20. 12. 2004
Jana Halabrínová 21. 12. 2004
Klára Bôriková 22. 12. 2004
Michaela Jakábová 23. 12. 2004
Sára Slobodová 25. 12. 2004
Samuel Filo 26. 12. 2004
Tamara Škodáčková 29. 12. 2004
Jakub Blaho 30. 12. 2004
Jana Jurovatá 30. 12. 2004

Opustili nás
Emília Theberyová, Štefánikova 1377 1. 12. 2004
vo veku 88 rokov
Marta Chocholáčková, Hviezdoslavova 312 2. 12. 2004
vo veku 73 rokov
Verona Smyčková, Kunov 56 8. 12. 2004
vo veku 90 rokov
Mária Pitoňáková, J. Mudrocha 661 10. 12. 2004
vo veku 71 rokov
Jozef Višvader, L. Novomeského 1216 13. 12. 2004
vo veku 51 rokov
Alžbeta Belková, Štefánikova 1377 19. 12. 2004
vo veku 86 rokov
Pavol Janík, Kalinčiakova 302 29. 12. 2004
vo veku 76 rokov

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 3.2. Hra o láske 

- predpremiéra v podaní Radošinského naivného divadla
� 4.2. Venček - záver kurzu spoločenského tanca
� 5.2.2005 - Ples COOP Jednota
� 13.2. - Spoločenské posedenie dôchodcov
� 16.2. - Výchovný koncert pre školy
� 18.2. - Retro párty - gymnázium
� 25.2. - Výročná členská schôdza PD Senica 
� 25.2. - koncert Františka Nedvěda

(presunutý koncert z decembra 2004) 

Nové vedenie vo futbale
Vo štvrtok 13. januára sa v zasadačke mestského zastupiteľstva na

Mestskom úrade v Senici uskutočnilo valné zhromaždenie
Futbalového klubu Slovenský hodváb Senica. Senický futbal prechá-
dza momentálne hlbokou krízou. Nedostatok finančných prostried-
kov spôsobilo, že mužstvo dospelých je v tretej lige skupiny Západ
s dvomi bodmi beznádejne posledné. Ešteže sa ako-tak darí mláde-
žníckym družstvám. Starší dorastenci sú v tabuľke na treťom mieste
s päťbodovou stratou na vedúce Nové Zámky. Mladší dorast je po
jeseni v tabuľke na 11. mieste. Starší žiaci „A" spolu s mladšími bojujú
o postup do prvej ligy, starší sú na treťom a mladší na druhom mieste. 

Ale poďme späť k valnému zhromaždeniu, na ktorom sa zúčastni-
lo 42 delegátov a viedol ho člen Správnej rady FK SH RNDr. Ľubomír
Parízek. Program bol nasledovný: voľba komisií, správa o činnosti,
odvolanie členov Správnej rady, voľba Výkonného manažmentu
a novej Správnej rady FK SH, zmena stanov a rôzne. Po voľbe komi-
sií nasledovala správa o činnosti Správnej rady FK SH Senica za obdo-
bie od 5. marca 2004 do 13. januára 2005, ktorú predniesol člen
Správnej rady Ing. Milan Podhoráni. Po nej nasledovalo odvolanie čle-
nov predchádzajúcej Správnej rady, ktorú prítomní delegáti jedno-
myselne odvolali. Ďalej boli valným zhromaždením navrhnutí a zvo-
lení členovia Výkonného manažmentu: Ing. Jozef Rosa, Peter Šulla,
Mário Demo, Alojz Polakovič, Ing. Milan Ondruš, Dušan Manďák
a Anton Jobb. Za riaditeľa Výkonného manažmentu bol schválený
Ing. Jozef Rosa a za jeho zástupcu Peter Šulla. Za členov novej
Správnej rady FK SH boli zvolení: Mgr. Ľudovít Kúdela, Mgr. Milan
Bella, Henrich Ravas, Radoslav Valjent, Jozef Ružička, Ivan Vizváry,
Ing. Jozef Dvorský, Ing. Ferdinand Bartal, RNDr. Ľubomír Parízek
a Emil Truska. Za podpredsedu Správnej rady bol zvolený Mgr. Ľudo-
vít Kúdela, predsedu bude voliť Správna rada na svojom zasadnutí.
Ďalej boli schválené zmeny stanov. Správna rada bola poverená
k zapracovaniu ich zmien a právnym spracovaním znenia stanov,
a takto upravených zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR. Ďalej
bola poverená prevzatím hmotného majetku, administratívy futbalo-
vého klubu SH Senica, včítane účtovníctva a pracovno-právnych
a obchodných vzťahov. 

V budúcom čísle prinesieme aktuálne novinky z futbalového
klubu Slovenský hodváb Senica. Ivan Tobiáš

Hľadáme 
najobľúbenejšieho športovca   

Mesto Senica v spolupráci s komisiou pre mládež a šport pri
MsZ pripravuje na 10. februára 2005 v Dome kultúry stretnutie
športovcov mesta spojené s vyhlásením najlepších za rok 2004.
Vyhodnocovať sa bude v kategóriách žiak, dorastenec – junior,
dospelý, tréner mládeže a mládežnícky kolektív.

Organizátori XII. ročníka vyhlasovania najlepších športovcov
už oslovili všetky telovýchovné jednoty a športové kluby
v meste, aby predložili svoje návrhy športovcov jednotlivcov
i športových  kolektívov, po jednom z každej vekovej kategórie.
Komisia pre mládež a šport z predložených návrhov vyberie
v každej kategórii 10 športovcov, ktorí budú ocenení.
Nominácie športových klubov a TJ treba odovzdať do 28. janu-
ára na MsÚ. 

Súčasťou bude aj anketa o najobľúbenejšieho športovca mesta
Senica. Hlasovať možno e-mailom na masikova@msu.senica.sk
alebo osobne vhodením anketového lístka do urny na prízemí
budovy MsÚ.  Na anketový lístok, ktorý  je k dispozícii pri urne,
treba napísať meno športovca a športový klub, ktorý reprezentuje. 

Slávnostné podujatie v Dome kultúry bude moderovať špor-
tový komentátor  Viktor Blažek. Súčasťou bude aj bohatý kul-
túrny program, v ktorom vystúpia tanečné skupiny Scream,
Sonny a predstavia sa aj mladí karatisti. bar  

Chcete vidieť Donaha?         
Centrum voľného času poriada 19. februára zájazd do Bratislavy na
Novú scénu na muzikál  Donaha, v ktorom účinkuje Seničan Ján
Slezák. Cena zájazdu 790 Sk. V cene je doprava a vstupenka.
Odchod od CVČ je o 13. hod., príchod  okolo 23. hod. Info  v CVČ
a na tel. čísle 0907/774 406. Prihlásiť sa treba do 8. februára.

Pochovávanie basy  
Mesto Senica a Dobrovoľný hasičský zbor Senica sú organizátormi
tradičnej fašiangovej zábavy 8. februára od 19. hod. v Dome kultú-
ry. Do tanca hrá hudobná skupina Orbita. Vstupné 60 Sk.

Harnúškovci vystavujú 
V galérii ZUŠ Senica bude 4. februára o 17. hod. vernisáž výsta-
vy výtvarných prác  Mária a Miroslavy Harnúškovcov  Na rázces-
tí.  Výstava potrvá do 28. februára, prístupná je v pondelok – pia-
tok 9. – 18. hod., v sobotu  9. – 12.hod. 
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na FEBRUÁR 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

# Utorok 1. a streda 2. február
Premieta sa o 17. hod.!!!
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 dobrodruž-
stvo. 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 vyno-
rí Polárny expres. Je plný detí v pyžamách a jeho sprievodca ho
pozve na nezabudnuteľnú cestu na Severný pól. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 100 min.
# Piatok 4. február
Premieta sa o 17. hod.!!!
PRÍBEH  ŽRALOKA
Český dabing. Oscar, malá ukecaná rybka, má ambíciu pohybovať
sa v najvyšších spoločenských vrstvách. Lennymu, veľkému biele-
mu žralokovi, spôsobila citlivá povaha životný problém, ktorý drží
vo veľkej tajnosti: je totiž vegetarián. Po tom, čo pravda vyjde naja-
vo, stane sa Oscar následkom veľkej lži pochybným hrdinom.
Napriek tomu sa práve vtedy Oscar a Lenny stanú dobrými pria-
teľmi.
Vstupné: 55 Sk, MP, 86 min.
# Sobota 5. a nedeľa 6. február
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. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 120 min.
# Utorok 8. február
MONŠTRUM
Skutočný príbeh masovej vrahyne. Aileen Wuornosová bola pred
dvomi rokmi popravená na Floride. Milostný príbeh dvoch strate-
ných existencií: Aileen – bývalej prostitútky a Selby, ktorú rodičia
pošlú k tete na Floridu, aby sa  „vyliečila zo svojej homosexuality".
Zúfalá Aileen pomýšľa na samovraždu. V bare spozná Selbu
a zamiluje sa do nej. Kvôli nej pokračuje v prostitúcii. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 109 min.
# Streda 9. február
KUKUŠKA
Režisér A. Rogožkynov prichádza po svojich úspešných
Zvláštnostiach národného lovu a rybolovu s ďalšou úsmevnou
snímkou. Dej filmu sa odohráva na konci II. svetovej vojny uprost-
red tundry. Fínsky snajper a kapitán červenej armády sa stretajú na
území nikoho v domčeku Laponky Anni. Nikto nikomu nerozumie,
ale každý sa rozpráva s každým. Tieto komunikačné problémy
vytvárajú rad humorných situácií s krásnymi pointami.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 100 min.
# Piatok 11. február
OTVORENÉ MORE
Zostali sami v čeľustiach oceánu... Susan a Daniel sú dobre situo-
vaný manželský pár, ich vzťah je však v poslednom čase dosť
napätý. Slnečná dovolenka na Bahamách vyzerá ako skvelý nápad,
ale len do chvíle, keď sa dvojica vyberie na výlet ku koralovému
atolu... Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 79 min.
# Sobota 12. a nedeľa 13. február
PROTIVNÉ BABY
Čo dokážu baby, keď sa bijú o chalana... Film ilustruje situáciu, kto-
rej musia čeliť dievčatá na akejkoľvek strednej škole. „Nebudeš
o nič štíhlejšia, keď o niekom povieš, že je tučný. Nestaneš sa chyt-
rejšou, keď niekomu povieš, že je hlúpy." Z prejavu učiteľky mate-
matiky na zhromaždení študentov. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 93 min.
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# Utorok 15. február
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
Nočná mora sa neskončila... Milla Jovovich obdarená novými
schopnosťami a silou pokračovať vo svojej výprave...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 94 min.
# Streda 16. február
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 mies-
tach Európy. Amsterdam, Rím a Paríž sa stávajú hlavnými cieľmi ich
odvážnych plánov, v ktorých pôjde napr. o obraz  Mony Lízy, alebo
o obrovský diamant. Ani oceán však nie je prekážka pre stále zúri-
aceho Terryho, ktorého hnevu musia stále čeliť a ktorý im nevie
stále zabudnúť, že mu vykradli kasíno. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 130 min.
# Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. február
ALEXANDER VEĽKÝ
Veľkolepá filmová sága o mladom vládcovi, ktorý dobyl svet.
Historický veľkofilm ukazuje celý Alexandrov život od dospievania,
ktoré bolo naplnené snami o sláve a dobrodružstve, až po jeho
osamelú a mystickú smrť. Od búrlivého vzťahu k rodičom, ktorí
presadzovali svojho syna, aby sa stal následníkom trónu za každú
cenu, až po chvíle, kedy vyburcoval svojich spoločníkov a viedol
obrovskú armádu cez vyprahnuté vojenské polia v Perzii i zasne-
žené vrcholce indických hôr. Film je kronikou muža, ktorý bol
hnaný myšlienkou, že moc je sila osudu.
Vstupné: 80 Sk, MP 15 r., 173 min.
# Utorok 22. a streda 23. február
SVET  ZAJTRAJŠKA
Prichádzajú bez varovania. Útočia bez zľutovania. Miznú bez
stopy. Životom pulzujúcu metropolu nečakane napadne armáda
obrovských robotov. V meste vypukne panika. Kto stojí za smrte-
ľným útokom? A prečo v poslednom čase záhadne zmizlo hneď
niekoľko známych vedcov?
Vstupné: 80 Sk, MP, 106 min.
# Sobota 26. a nedeľa 27. február
SEXBOMBA OD  VEDĽA
Matthew ju nikdy nevidel sa urobiť, všetci ostatní áno.
Osemnásťročný Matthew je normálny mladík, ktorý doteraz pori-
adne nežil. Potom sa ale zamiloval do svojej novej susedky, krásnej
Danielle. Keď Matthew zistí, že perfektná „sexbomba od vedľa" je
niekdajšia porno hviezda, jeho krehká existencia je otrasená od
základov. Nakoniec ale práve Danielle pomôže Matthewovi vystú-
piť z jeho ulity, a odhaliť starú pravdu, že kvôli človeku, ktorého
milujete, niekedy musíte riskovať úplne všetko.
Vstupné: 70 Sk, 105 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

# Pondelok 7. február
VEĽKÁ ŽRANICA
Štyria priatelia sa rozhodnú stráviť víkend v izolovanom sídle na
kraji Paríža, kde sa chcú ujesť k smrti, pridáva sa k nim kyprá učite-
ľka Andréa, ktorá sa im stáva psychickou a fyzickou oporou pri
dosiahnutí vytýčeného cieľa. Film je zrkadlom nastaveným kon-
zumnosti spoločnosti, v ktorej sa na rozdiel od filmu jedlo a sex
nespája so smrťou, ale s uspokojovaním potrieb.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 133 min.
# Pondelok 21. február
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Hudobný dokument o snahe zachovať miznúcu hudbu a kultúru
polozabudnutými legendárnymi kubánskymi muzikantmi. Film
o unikátnych ľuďoch s ohromujúcou vitalitou a vášnivým vzťahom
k hudbe. Spevák Ibrahim Ferrer (70), zachytený ako pouličný čistič
topánok, Omara (60) spieva kráčajúc po ulici, Ruben Gonzáles
(80) hrá malým baletkám na klavíri. Oslava večnej energie života.
Vstupné: 55 Sk, člen FK 35 Sk, 105 min.


