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Hoci až na konci januára, ale predsa k nám zima  prišla. Na konci februára si užívame
jej dobré i menej príjemné stránky. Foto Ľ. Krištofová 
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Príprava ťažiskových
dokumentov mesta

Mesto Senica pripravuje  dva  význam-
né pracovné programy. Jedným je výstav-
ba priemyselného parku a druhým pro-
gram hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja. Za prípravu oboch  závažných  doku-
mentov a koordináciu s pracovnými sku-
pinami  je zodpovedná nezisková organi-
zácia Pro Region, ktorá sídli v budove
MsÚ Senica.

Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja bude vyjadrovať dlhodobú straté-
giu mesta a bude rozhodujúcim pre zabez-
pečenie rozvojových zámerov  a projektov
na lokálnej úrovni z verejného, súkromné-
ho a tretieho sektora. Nevyhnutnosť prí-
pravy takéhoto dokumentu okrem výrazne
praktických potrieb vyplýva aj z novely
zákona o podpore regionálneho rozvoja,
ktorý vošiel do platnosti v júli minulého
roku. PHSR mesta je jednou zo základných
podmienok na úspešné čerpanie prostried-
kov zo štrukturálnych fondov EÚ. Tento
program po schválení mestským zastupite-
ľstvom Senica a VÚC Trnava bude predsta-
vovať oficiálny dokument, o ktorý sa bude
mesto opierať v novom programovacom
období EÚ v rokoch 2007 – 2013. K prí-
prave dokumentu sa zatiaľ uskutočnili 2
stretnutia – jedno s reprezentantami kľú-
čových sfér Senice a druhé neziskovými
organizáciami.  

(pokračovanie na str. 5)
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Ako zlepšiť dopravu
Mesto Senica prechádza obdobím

intenzívneho rozvoja. Popri americkej
investícii spustí v auguste tohto roka výro-
bu ďalší zahraničný investor. Pripravovaný
priemyselný park ešte viac zvýši nároky na
kvalitnú dopravnú infraštruktúru. 

Mesto Senica si veľmi jasne uvedomuje
nepriaznivú  situáciu v doprave v celom
meste. Vlani dalo spracovať štúdiu, ktorej
cieľom  bolo získať informácie o štruktúre,
smerovaní a dennom priebehu automobilo-
vej dopravy na základnej komunikačnej
sieti mesta, o vývoji intenzity dopravy
a posúdenie jej  výkonnosti. Riešení sa otvá-
ra niekoľko, no samospráva ich môže
ovplyvňovať len čiastočne, pretože cesty I.
triedy spravuje štát a cesty II. triedy
Trnavský samosprávny kraj. Vzhľadom na
tieto skutočnosti vyvíja úsilie, aby zaintere-
sované  orgány v tejto veci začali intenzív-
nejšie konať. Mesto otvorilo diskusiu so
všetkými zodpovednými inštitúciami, aby
sa podľa slov primátora Senice Ľubomíra
Parízka  postupovalo vo vzájomnej symbió-
ze. Mesto predstavilo  svoje zámery rozvo-
ja na najbližšie roky a predstavy riešenia
dopravnej situácie, ktoré predpokladajú
vybudovanie obchvatu, ktorý je v súlade
s územným plánom Senice a Trnavského
samosprávneho kraja  a niekoľkých kruho-
vých križovatiek. V tomto roku z rozpočtu
mesta sa bude rekonštruovať zastaralá sve-
telná signalizácia. 

Viera Barošková

Ach, tá zima 
Kráčal prázdnou ulicou... a zrazu,

bááác! Už nekráča, ale hopká na dvoch
barlách a dáva veľmi dobrý pozor, ktorým
smerom vykročí. Aj vám sa to už stalo?
Ponáhľate sa do práce, uši vám omŕzajú,
keď v tom položíte nohu tam, kde ste
nemali... Až po piatich minútach vám
dôjde, že sedíte na zemi, máte minimálne
modrinu na zadku a týždeň si nesadnete.
Ach, ten život je ťažký...

Ale verte mi, nie ste sami. Ešte na
Vianoce sme zametali lístie a odrazu udre-
la druhá vlna zimy. Bez čiapky, rukavíc
a šálu nemáte šancu na prežitie. Buď
zmrznete akonáhle vyjdete z dverí, alebo
po prvých piatich krokoch. Chceli sme
zimu a tak ju tu máme - krutú, studenú,
ľadovú a vražednú.

Na to, že je vražedná, som prišla len
nedávno. Prežívala som práve novinársku
krízu a hľadala inšpiráciu na nový článok.
Keď v tom na mňa vyletela kamarátka
a spustila, že ona sa raz ráno na chodníku
určite zabije. Všade samý ľad a nič nie je
posypané. A potom prídem do školy
a dozviem sa, že jedna z profesoriek si na
chodníku zlomila ruku. Nad hlavou sa mi
rozsvietila žiarovka. No jasné.

Človek kráča každé ráno za svojimi
povinnosťami, je rád, že stíha to, čo má
a ešte si musí dávať extra pozor, aby sa po
ceste niekde nerozpleštil. Chodníky sú
klzké, neposypané a vy môžete začať svoj
boj o život so zimou. Stačí jeden chybný
krok a nepomôže vám ani mávanie rúk,
ani prudké pohyby tela; jednoducho musí-
te spadnúť. No nenahnevá vás to? Nikto si
nedá tú námahu, aby chodníky posypal
a vy ste radi, že sa na ceste kamkoľvek,
nezabijete.

Tak to nemôže zostať. Okamžite si
musíte ísť sťažovať na mestský úrad. Mali
by ste si začať vyrábať transparenty a pro-
testovať pred okresným úradom. Alebo
prinajmenšom zavolať primátorovi a spý-
tať sa, kam idú vaše peniaze, keď vy musí-
te každý deň bojovať o holý život.
Najlepšie spravíte, ak sa budete sťažovať
hneď u prezidenta.

Mám však pre vás jednoduchšie rieše-
nie, ako nespadnúť ráno na chodníku.
Jednou z možností je neprekračovať rých-
losť 100 m/h. Ak sa skutočne ponáhľate,
choďte aspoň vo dvojici, jeden z vás to
určite istí. Keď nemáte spoločníka, skúste
to po štvornožky. Ak sa pravda nechcete
strápniť, nezostáva vám nič iné, ako zavo-
lať tomu prezidentovi, alebo zostať doma,
uložiť sa na zimný spánok a počkať, až
nastane jar.

Romana Otočková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

12. riadne zasadanie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 3. februára.
Rokovanie viedol primátor mesta Senica
RNDr. Ľubomír Parízek a bolo na ňom prí-
tomných 21 poslancov mestského zastupi-
teľstva. Neprítomnosť na zasadnutí  ospra-
vedlnili poslanci: Jozef Ružička, Rudolf
Halaš, Mária Bezdeková a Mgr. Mária
Briestenská. Na rokovaní boli ďalej prítom-
ní Ing. Vladimír Kocourek a Mgr. Libuša
Orgoníková, poslanci Trnavského samos-
právneho kraja, PaedDr. Krysztof Siwiec
a Mgr. Branislav Grimm, riaditelia základ-
ných škôl, Ing. Alena Kovačičová, riadite-
ľka Polikliniky Senica, Miloš Šajánek, riadi-
teľ Službytu spol. s r.o. Senica, Mgr. Milan
Jakubáč, riaditeľ MsKS, Štefan Majchrák,
riaditeľ RSMS, Ing. Ján Bachura, riaditeľ
MsPS Senica, Ing. Viliam Nečas, konateľ
TS spol. s r.o. Senica, Mgr. Boris Pivoluska,
hlavný kontrolór mesta, vedúci oddelení
MsÚ a Rastislav Janák, náčelník mestskej
polície, zástupcovia médií a traja občania
mesta.

V úvode rokovania odzneli ústne inter-
pelácie poslancov. MUDr. Zdeněk Šulek
upozornil na nedostatky v technickom
stave sanitky na záchranke a nedostatočný
pracovný odev a obuv zamestnancov
záchranky, nedostatočné finančné ohod-
notenie týchto zamestnancov. MUDr.
Peter Šťastný upozornil na základe podne-
tu občanov z Továrenskej ulice   na syste-
matické porušovanie zákazu státia na
zelených plochách, ktoré sa nachádzajú
za predajňou Záhradkárskych potrieb na
Továrenskej ulici  a žiadal, aby boli prijaté
Mestskou políciou a Mestským úradom
príslušné opatrenia, aby sa zamedzilo
devastácii zelených plôch a riešil sa pro-
blém so zásobovaním jednotlivých obcho-
dov. RNDr. Ľubica Krištofová upozornila
na slabo čitateľné cestovné poriadky
MHD v súvislosti so zabezpečením dopra-
vy pri  Novej poliklinike  a žiadala vykonať
nápravu. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 3.2.2005 a o riešení pri-
pomienok 

- uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadaní
MsR konanej dňa 27.1.2005

- správu o plnení harmonogramu opráv
miestnych komunikácií a chodníkov
v roku 2004

- informatívnu správu o príprave rozpočtu
mesta a organizácií v jeho riadení na rok
2005 

- žiadosť spoločnosti Lombard a.s. o kúpu
komplexu nehnuteľností starej budovy
Polikliniky 

- informáciu riaditeľa MsPS Senica o sprá-
ve a prenájme majetku bývalých kasární
a využívaní celého areálu

- prezentáciu realizácie projektu Priemy-
selného parku Senica

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení

uznesení mestského zastupiteľstva
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za

III. štvrťrok 2004 a plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2005

- zmenu VZN č. 16 o územnom pláne
mesta Senica na parc.č. 3093 v k.ú.
Senica – z plochy zelene na plochu pre
občiansku vybavenosť – v časti medzi
autobusovou stanicou a bytovkou č.
530, kde sa uskutoční výstavba poly-
funkčného objektu 

- zobratie kontokorentného úveru do
výšky 10 mil. Sk na vyrovnanie časového
nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu mesta v Dexia ban-
ke a.s.

- zámer výstavby viacúčelovej športovej
haly v Senici, investorom ktorej bude
OMS ARENA Senica, a.s. Mesto Senica
schválilo nepeňažný vklad mesta do
akciovej spoločnosti a to vo forme
pozemkov v celkovej výmere 18 800m2.
Zrealizovaním tohto zámeru v Sotine
v území vpravo od novej budovy
Polikliniky v Senici vyrastie Národné
volejbalové centrum. Schválený zámer
by sa mal zrealizovať v roku 2006 a pred-
pokladaná investícia by mala prekročiť
90 mil. Sk.

- dispozície s majetkom
- prevody vlastníctva bytov v bytových

domoch č. 297 na Kalinčiakovej ul., č.
728 na ul. J. Kráľa, č.1167 na Bottovej ul.,
č. 1351 na Mudrochovej ul.

- plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok
2005

- vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Senica

- členstvo mesta v Regionálnej rozvojovej
agentúre

- transformáciu Technických služieb Seni-
ca spol. s r.o. na akciovú spoločnosť.
S ponukou kapitálového vstupu do spo-
ločnosti prišla anglická spoločnosť
Nutran  Promotions Limited, ktorá pôso-
bí v európskom priestore od roku 2000
a zaoberá sa vyhľadávaním a realizáciou
investičných zámerov v strednej a vý-
chodnej Európe. Mestské zastupiteľstvo
odporučilo primátorovi pokračovať
v riešení procesu transformácie na
Valnom zhromaždení Technických služieb
Senica, spol. s r.o., ktoré tvoria všetci
poslanci mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- predložiť komplexný návrh riešenia vyu-

žitia starej budovy Polikliniky
Mestské zastupiteľstvo vrátilo návrhy na
odpredaj a zámenu majetku spoločnosti
Synthesis s.r.o. Senica a ROOS Group
s.r.o Senica z dôvodov, aby boli spracova-
né podľa vznesených pripomienok a po-
žiadaviek.
Mestské zastupiteľstvo podporilo petíciu
občanov a vyjadrilo nesúhlasné stanovisko
k návrhu na zrušenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Senici a prijatým
uznesením žiada Ministerstvo zdravotníc-
tva SR, aby bol Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Senici zachovaný.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Máme 235 prvákov
Vo štvrtok 10. februára uskutočnili

všetky 4 senické základné školy zápis žia-
kov do prvých ročníkov pre školský rok
2005/2006. 

Celé podujatie sa nieslo v dôstojnom
duchu a budúci prváčikovia preukázali pani
učiteľkám veľmi dobré znalosti geometric-
kých tvarov, v recitácii, kreslení, ba i pri
v práci s počítačom. Tým sa len potvrdila
kvalitná predškolská príprava žiakov navšte-
vujúcich materské školy, za čo patrí poďa-
kovanie ich pani učiteľkám. Za svoje vedo-
mosti, odvahu boli budúci školáci ocenení
i darčekmi, ktoré pre ne pripravili jednotlivé
školy v spolupráci s rôznymi sponzormi,
medzi ktorých patrili i ČSOB a Opavia.

V Senici bolo celkovo zapísaných 235
žiakov a k zaujímavosti zápisu patrí i stú-
pajúci trend prihlasovania žiakov z okoli-
tých obcí. Jednotlivé počty zapísaných žia-
kov na školách: I. ZŠ V. P. Tótha 63, II. ZŠ
Komenského ul.  58, III. ZŠ Sadová ul. 70,
IV. ZŠ, Mudrochova ul. 44.  Školy predpo-
kladajú otvoriť po dve triedy, len III. ZŠ tri
triedy. Mgr. Branislav Grimm

riaditeľ IV. ZŠ

Šanca pre váš región 
Konto Orange vyhlásilo grantový pro-

gram Šanca pre váš región, do ktorého sa
môžu zapojiť občania, združenia, nadá-
cie, obce, školy, nemocnice a univerzity
z celého Slovenska a získať tak celkovo až
4 milióny Sk na podporu svojich regionál-
nych projektov. 

Základnou podmienkou je, aby predlo-
žené projekty mali verejnoprospešný cha-
rakter, odzrkadľovali potreby regiónu a rea-
lizovali sa prostredníctvom dobrovoľníckej
činnosti.

Cieľom programu Šanca pre váš región
je podpora konkrétnych aktivít občanov
a organizácií, ktoré zvyšujú kvalitu života
ľudí v jednotlivých regiónoch Slovenska.
V rámci programu sa rozdelia 4 milióny
korún; v každom z 8 krajov Slovenska pod-
porí Konto Orange projekty v hodnote
500 000 Sk. Maximálna výška podpory,
ktorú môže jeden projekt získať je 70 000 Sk. 

Program je rozdelený do dvoch etáp.
V prvej etape budú podporené projekty
z Košického, Prešovského, Nitrianskeho
a Trnavského samosprávneho kraja. Svoje
projekty môžu posielať do 6. 4. na adresu
Centrum pre filantropiu, Medená 5, 811 02
Bratislava. Kontakty: tel.: 0905 313 313,
02 546 44 682, www.kontoorange.sk      TS

Úrad zostáva  
Zo Senice i z regiónu boli adresované

na Ministerstvo zdravotníctva viaceré pri-
pomienky k návrhu na zrušenie Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva, ktorý
verejnosť viac vníma pod predchádzajú-
cim názvom Štátny zdravotný ústav. „Re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Senici zostáva v sieti RÚVZ v SR,"
je záverečná veta z listu ministra zdravotníc-
tva Rudolfa Zajaca, ktorým akceptoval pri-
pomienky inštitúcií z regiónu.                bar



3

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 2/2005

24.1. - Riešenie problematiky semaforov
- hlavná križovatka, Lidl

- Vývoz zeminy zo stavby Arceloru
- Návrhy investorov na výstavbu

bytov v Senici
- Rokovanie s Futbalovou radou FK SH
- Rokovanie o priemyselnej zóne
- Pracovné stretnutie o doprave v Se-

nici
- Správna rada Polikliniky – moderni-

zácia diagnostiky
26.1. - COOP Jednota – pracovné rokova-

nie o problematike predaja
- Rokovanie o návrhu riešenia dop-

ravy v priemyselnej zóne
27.1. - IPEC – záverečné rokovania o vý-

stavbe fabriky Arcelor s francúzsky-
mi investormi, otvorenie možnosti
rozširovania fabriky

- Rokovanie mestskej rady 
1.2. - Trnava - príprava k zmenám a dopln-

kom Územného plánu mesta Senica
2.2. - Pracovné stretnutie s riaditeľkou

Úradu práce v Senici Ing. Fábiko-
vou na tému zamestnanosť a mož-
nosti vývoja zamestnanosti v meste

- Neziskové organizácie – stretnutie
s organizáciami pôsobiacimi na
území mesta, zapojenie do tvorby
plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta a podpora projektov
a grantov mestom

3.2. - Pracovné stretnutie s novinármi
a médiami pôsobiacimi v regióne

- Stretnutie s investormi pre výstav-
bu bytov

- Rokovanie mestského zastupiteľstva 
4.2. - Velké Pavlovice – družobné stret-

nutie s predstaviteľmi partnerské-
ho českého mesta

7.2. - Rokovanie o spolupráci s riaditeľ-
kou Záhorskej knižnice v Senici
Katarínou Soukupovou o realizácii
zámerov v roku 2005

8.2. - Študentský parlament – stretnutie
so zástupcami študentov stredných
škôl, predloženie návrhov pre tvor-
bu rozpočtu mesta a príprava spo-
ločných projektov

9.2. - Konečné podpísanie zmlúv medzi
Arcelorom, Ipecom a mestom
Senica, ukončenie administratív-
nych a právnych úkonov zabezpe-
čujúcich bezproblémovú realizáciu
výstavby fabriky Arcelor

10.2. - Športové dni mesta – príprava celo-
mestskej  športovej akcie, ktorej
cieľom je zapojiť čo najviac obyva-
teľov

- Centrum voľného času – pracovné
rokovanie pre prípravu mimoškol-
ských aktivít pre mládež a ich finan-
covanie mestom

11.2. - Slovenský pozemkový fond Bratis-
lava – rokovanie o ďalších rozvojo-
vých zámeroch mesta v zmysle
Územného plánu mesta a plánova-
ných zmenách a doplnkoch

14.2. - Prijatie zástupcov organizácií filate-
listov a numizmatikov

- Pracovné rokovanie s TS Senica na
tému zimnej údržby

15.2. - Seminár k aktuálnym úlohám miest

Aktivity radnice a obcí po reforme verejnej správy
v spolupráci so ZMOS, ZOZO
a Ministerstvom financií SR

17.2. - Pracovné stretnutie TS Senica a sta-
rostov okresu Senica – vyhodnote-
nie činnosti a hľadanie ekonomic-
kých možností pre skvalitnenie slu-
žieb obyvateľom

- Pracovné stretnutie s nájomníkmi
objektov v kasárňach, prerokova-
nie ďalších možností zapojenia sa
do budovania priemyselnej zóny

18.2. - Službyt – riešenie problematiky
správy bytov

- Slávnostné otvorenie novej budovy
Katastrálneho úradu a Geodézie.

- Doprava v meste, rokovanie so
zástupcami štátu a VÚC, ktorí spra-
vujú cesty I., II. a III. triedy na území
mesta. Riešenie problematiky
dopravy z pohľadu financovania zo
strany štátu a VÚC.

Talent 2004
pochádza zo Senice
(dosiek, čo znamenajú svet)  

Túto hereckú
cenu udeľuje nadá-
cia Liberálna spo-
ločnosť podporujú-
ca mladých hercov
do 30 rokov, lebo sa
u nás nenakrúcajú
filmy. Za rok 2004
sa ňou stala
Seničanka HELA
KRAJČIOVÁ.

Do povedomia
priaznivcov Tálie sa zapísala ako členka
Činohry SND, známa z inscenácií
Tančiareň, Portugália, Veľké šťastie. Mohli
sme ju vidieť aj v hre Desať malých čer-
noškov, Lev v zime. Ako Lucy v Brechtovej
a Weitlovej Opere za tri groše i v preslá-
venej hre J. C. Graunberga Krajčírky, či
v Inkognite s Evou Krížikovou. Rozhlasovú
moderátorku si zahrala vo filme Evy
Borušovičovej Vadí nevadí. Svoj hlas pravi-
delne prepožičiava filmovým postavám
v dabingu.

Jednoducho Hela. Jej vývoj, rast
a vyspievanie som mohla sledovať od
raných žiackych čias. Výborná pamäť, cha-
rakteristický prejav, neposedné oči a pria-
my nefalšovaný úsmev. Už v „zédeške"
prešla všetkými formami a kategóriami lite-
rárnych súťaží, no najmä Hurbanovho
a Puškinovho pamätníka. Hoci ešte ani
nepoznala azbuku, už zabojovala v kraj-
skej i v celoslovenskej súťaží. Prvú abece-
du recitácií i herectva dostala v dramatic-
kom krúžku ZUŠ u PaedDr. Anny
Gamanovej v súbore Zádrapky. V štrná-
stich rokoch odišla do Bratislavy na kon-
zervatórium a neskôr ukončila herectvo
na VŠMU. 

Herectvo je pre ňu práca, divadlo jej
pracovisko. Ako to vyzerá na jej pracovis-
ku v pracovnom čase? Asi hodinu pred
predstavením musí byť v divadle. Potom
nasleduje maskérna, oblečie si kostým

a zájde si hoci do bufetu a potom v šatni
pri zapálenej sviečke sústredenie a pokoj,
koncentrácia na to, čo sa bude diať
v nasledujúcich chvíľach na javisku, aby
po skončení vybranej role mala dobrý
pocit.

Aká je Hela v súkromí? Priamy, otvore-
ný a citlivý človek. Rada sa vracia k rodi-
čom. V kruhu svojich najbližších otca -
lekára, matky už dôchodkyne, staršej sest-
ry Katky (lekárky) s rodinou a 12-ročnej
mladšej sestry Paulínky, raz možno pokra-
čujúcej v jej šľapajach, rada sa podelí
o svoje úspechy, osobné výhry i prehry. 

A voľné chvíle? Hela bola vždy hype-
raktívna. Tanec a šport, to jej zostalo
i doteraz. Je šťastná, keď hrá tenis, má rada
vodu, je dobrou turistkou, rada trávi dovo-
lenku so svojou rodinou. Vo voľných chví-
ľach, ak sa nájdu, pozerá videokazety.
Bavia ju také, kde je niekto veľmi zvláštny,
vyšinutý, odlišný a psychologické filmy. 

Záver? My Seničania sme hrdí na takú-
to osobnosť, ktorá svojou svedomitou prá-
cou, šarmom typickým len pre ňu, zviditeľ-
ňuje a reprezentuje naše mesto.

Mx

Voľným okom
V Záhorskej galérii bola 11. februára

vernisáž výstavy Voľným okom. Pripravili
ju Záhorská galéria a Fakulta výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Na výstave študentov ateliéru kla-
sických maliarskych disciplín sa prezen-
tujú Bc. Ľudmila Hološková, Mária
Gulášová, Bc. Pavol Bratranec, Bc. Ivana
Beňová, Jozef Halenár, Pavel Mazák,
Marek Urbanovský, Bc. Norbert Bíreš,
Bc. František Cabadaj, Peter Hitzinger,
Bc. Marek Guman, Mgr. art. Martina
Lacová. Výstava bola pripravená v kon-
cepcii akad. Maliara prof. Ľudovíta
Hološku.

Výstava potrvá do 27. marca. Otvorená
je v utorok až piatok 8. – 11.30, 12.30 –
16. hod., v sobotu 9. – 13. hod, v nedeľu
13. –17. hod. ZG

Sovy, sovy ...
Obyvateľov mesta v uplynulých

dňoch prekvapil nález sovieho mláďaťa
v mestskom parku. Tento neobvyklý
úkaz má na svedomí mimoriadne teplé
počasie v mesiaci decembri, kedy sovy,
pomýlené teplom absolvovali svadob-
né lety i párenie a dokonca úspešne
vysedeli mláďatká. A tie práve v týchto
dňoch začali vylietať z hniezda. Jedno
z nich skončilo v parku na zemi, kde ho
našli obyvatelia. 

Sovie mláďa sa snažili privolaní pra-
covníci Štátnej ochrany prírody vrátiť
do blízkosti matky na strom, ale mláďa
sa na strome neudržalo. Tak putovalo
s ochranármi do Zoologickej záhrady
v Bratislave, kde mu poskytli odbornú
opateru. 

Ľ.K. 
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Ponuka podujatí CVČ
na marec  
" 2.3. o 10. hod. v športovej  hale

Majstrovstvá okresu v hádzanej žia-
čok a žiakov

" 7.3. o 15. hod. v CVČ
Zasadnutie Študentského parlamentu
mesta Senica

" 10.3. o 8.30 hod. v telocvični gymnázia 
Školské majstrovstvá okresu v aerobic
maratóne stredných škôl – štartujú pri-
hlásení študenti senických SŠ, 10 naj-
lepších postupuje do krajského kola
31.3.

" 15.3. o 8.30 hod. v CVČ
Rozprávkové vretienko – okresné kolo
súťaže v prednese slovenských ľudo-
vých rozprávok (súťažia víťazi škol-
ských kôl)

" 16.3. o 8. hod. v telocvični  IV. ZŠ 
Volejbalová liga – žiaci ZŠ – posledné
kolo, vyhodnotenie majstra okresu

" 17.3. o 8.30 hod. v CVČ
Goetheho pamätník – okresné kolo
v prednese poézie, prózy, dramatizá-
cia, vlastná tvorba, spev  v nemeckom
jazyku, súťažia víťazi školských kôl

" 23.3. o 15. hod. v CVČ (streda pred
veľkonočnými prázdninami)
Detská Stonožkina Karaoke show 
- spevácka súťaž pre deti do 12 rokov
1. kategória – karaoke (spev na mikro-
fón, na originál piesne na  vlastnom
CD, ľubovolná pieseň)
2. kategória – poloplayback (spev na
mikrofón, na čistý podklad, ktorý dodá
CVČ, možnosť čítať text z obrazovky)
3. kategória – miniplayback show (imi-
tácia, alebo paródia speváka ľubovoľ-
nej vybranej piesne, spev na vypnutý
mikrofón)                                               
- treba sa informovať v CVČ, najmä
v prípade záujmu o 2. súťažnú kategóriu
- prihlásiť sa treba do 16.3. v CVČ  (kon-
takt 0907/ 774 406)

" 26.3. o 10. hod. odchod od CVČ  (Biela
sobota pred Veľkou nocou)
Cykloturistický výlet Záhorím 
- vhodné pre deti od 10 rokov, alebo
pre deti s rodičmi 
- vlastný bicykel v dobrom stave pod-
mienkou, so sebou desiatu, pitie, vhod-
né oblečenie, predpokladaný návrat
o 14. hod.
- v prípade veľmi nepriaznivého poča-
sia sa výlet prekladá na sobotu 2.apríla

Pripravujeme:
" 1. apríla o 17.30 hod. Aprílová disco

párty 

-Stráže, 2. miesto  SOU Senica  

Majstrovstvá okresu v basketbale - žiačky
ZŠ, 16. 2. 
1. miesto III. ZŠ Senica, 2. miesto ZŠ
Cerová, 3. miesto  I. ZŠ Senica

Majstrovstvá okresu v basketbale - žiaci
ZŠ, 16. 2. 
1. miesto  ZŠ Jablonica, 2. miesto  IV. ZŠ
Senica, 3. miesto  ZŠ Cerová

Víťazom želáme veľa úspechov v kraj-
ských kolách!

Chcete hrať na gitaru? 
Centrum voľného času detí a mládeže

Stonožka v Senici ponúka deťom od 10
rokov, prípadne i stredoškolákom alebo
pedagógom kurz hry na gitaru pre začia-
točníkov. 

A čo sa u nás naučíte? Obsahom výuč-
by sú akordy, základné rytmy, ľudová,
populárna, folková a country pieseň, ovlá-
danie rytmických nástrojov, spev s gitarou,
základy hudobnej teórie. Tiež sa naučíte
15 akordov a viac ako 50 piesní.

Vlastná gitara a spevácke predpoklady
sú vítané!

Prvé stretnutie nových záujemcov je
3. marca o 15.30 hod. v CVČ. Stretnutia
budú každý týždeň vo štvrtok. Poplatok za
kurz je 400 Sk. Kontakt: 0907 774 406.

Blahoželáme senickým
školám a žiakom  
Úspešným riešiteľom okresných olympiád
a súťaží:
Šaliansky Maťko - prednes slovenských
ľudových povestí - okresné kolo 27.1.
☛ kategória 1.-3. ročník ZŠ:
Vanesa Sládečková 1. miesto (ZUŠ), 
p. uč. Štefánia Jánošová
☛ kategória 4.-6.ročník ZŠ:  
Ondrej Hadidom 3. miesto (III.ZŠ), 
p. uč. Mgr. E. Žídeková
☛ kategória 7.-9.ročník ZŠ:  
Dominika Hoferková 1. miesto (ZUŠ),         
p. uč. Štefánia Jánošová, 
Simona Luhová 2.miesto (III.ZŠ), 
p. uč. Mgr. Jana Khírová, 
Katarína Gembešová 2.miesto (IV.ZŠ),         
p. uč. Mgr. D. Ferenčíková                           
☛ krajské kolo v Trnave
Dominika Hoferková ZUŠ Senica 1. miesto 
Vanesa Sládečková ZUŠ Senica 2. miesto  

Geografická olympiáda 3. 2.
☛ 5. ročník ZŠ: 
Adam Košinár IV.ZŠ (1.miesto), 
p. uč. Mgr. Oľga Holičová
Tomáš Serina II.ZŠ (3.miesto), 
p. uč. Mgr. Alena Kováčová
Filip Jurovatý III.ZŠ (5.miesto), 
p. uč. Ing. Jana Kotúnová 
☛ 7. ročník ZŠ:
Erik Matiáš III.ZŠ (3.miesto), 
p. uč. Ing. Jana Kotúnová
☛ 8. ročník ZŠ:
Matej Kovačič IV.ZŠ (1.miesto), 
p. uč. Mgr. Oľga Holičová                           
☛ 9. ročník ZŠ: 
Hana Mičová III. ZŠ (1.miesto), 
p. uč. Mgr. Vladimír Včelka

Biologická olympiáda, kategória C 4. 2. 
1. miesto: Vladimír Obuch I.ZŠ, 
p. uč. Mgr. Vladimír Šváček
2. miesto: Libuša Burešová III.ZŠ, 
p. uč. Mgr. Elena Kulichová
3. miesto: Eliška Súkupová III.ZŠ, 
p. uč. Mgr. Elena Kulichová

Olympiáda v nemeckom jazyku  9. 2.
☛ 1.A kategória: 
Martina Dvouletá III.ZŠ (3.miesto), 
p. uč. Mgr. A. Tothová
☛ 1.B kategória: 
Kristína Čmelová, III.ZŠ (2.miesto), 
p. uč. Mgr. A. Tothová
Miroslav Šajánek, III.ZŠ (3.miesto), 
p. uč. Mgr. Katarína Ružičková  

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise -
žiačky ZŠ, 3. 2. 
1. miesto ZŠ Borský Sv. Jur, 2. miesto  ZŠ
Čáry, 3. miesto  II. ZŠ Senica

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise -
žiaci ZŠ, 9. 2. 
1. miesto  ZŠ Kúty, 2. miesto  ZŠ Borský Sv.
Jur, 3. miesto. III. ZŠ Senica

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise - SŠ,
4. 2. 
1. miesto Gymnázium J. Boscu Šaštín

Beseda 
s alergologičkou

Centrum voľného času 
detí a mládeže Stonožka 
a Klub mamičiek s deťmi

pozýva na besedu 
s MUDr. Richterovovou 

8. marca o 16. hod. 
do Klubu mamičiek s deťmi. 

Témou budú  najčastejšie alergie
u malých detí a ich  prevencia. 

Beseda je určená  pre všetky mamičky,
ktoré sa chcú niečo nové dozvedieť,

poradiť,  ale aj na iné témy Neviete čo
s deťmi? Tie, samozrejme, priveďte 

so sebou, bude sa im tu páčiť!
Informácie v CVČ 

u Mgr. Silvie Krišákovej, 
tel. č. 0908/110 814.

Okienko JDS
Výročná členská schôdza Jednoty

dôchodcov Slovenska bude 8. marca
o 14. hod. v Dome kultúry. Pozvánky
budú doručené. 

Pravidelné posedenie pri hudbe
v hoteli Branč bude 17. marca o 15.
hod. M. Slivková



5

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 2/2005

Naši 
budúci prváčikovia  

Štvrtok 10. februára sa stal význam-
ným  dňom pre 73 detí. Vstúpili do
budovy našej školy v sprievode rodičov,
kde ich čakal  zápis do prvého ročníka.

Budúcich prváčikov najprv čakal roz-
právkový domček, predstavujúci mater-
skú školu, v ktorom si deti mohli nakresliť
obrázok, zaskákať si a tí, ktorí vedeli tro-
šku písať, napísali svoje meno. Za odme-
nu dostali krásny darček, ktorý pre nich
vyrobili ich budúci kamaráti.

S darčekom v rukách a úsmevom na
tvári (niektorým však vybehli aj zradné
slzičky) budúci školáci vykračovali ďalej
po rozprávkovom chodníku. Milé a láska-
vé pani učiteľky im pomáhali určovať
geometrické útvary, farby, počítali s nimi
guľôčky na kocke, lienkine bodky
a bodky muchotrávky. Každý mal tiež pri-
pravenú básničku alebo pesničku, recito-
vali, spievali.

Rozprávkový chodníček sprevádzali
pestrofarebné obrázky, číslice a písmená.
Bohatú výzdobu dotvárali veselé balóni-
ky rôznych farieb, ktoré ozdobovali okná.
Deťom sa veľmi páčila obrovská mega-
kocka a skákanie na veľkých loptách.
Keď sa dosýtosti vyskákali, presunuli sa
do triedy.

Zasadli do školských lavíc ako skutoč-
ní žiaci a s chuťou sa pustili do plnenia
ďalších úloh. Kreslili, hľadali rozdiely
medzi obrázkami, trénovali aj jemnú
motoriku. Bola to ozajstná skúška šikov-
nosti. Ako sa ukázalo boli všetci šikovní,
ich výtvory boli výborné.

Tohtoročný zápis do prvého ročníka
bol skutočne veselý a tvorivý. Svedčili
o tom šťastné tváričky detí, spokojné pani
učiteľky a rodičia. Môžeme sa tešiť!
V septembri pribudnú ďalší šikovní žiaci
do Základnej školy na Sadovej ulici 620
v Senici. 

P.  Kerecmanová, A. Vizváryová
žiačky 8. A triedy III. ZŠ Senica

Vzdelávaním  
k prevencii závislostí   

Riaditeľstvo III. základnej školy Senica
v spolupráci so školskou psychologičkou
zorganizovali dňa 1.februára  stretnutie,
ktorého cieľom bolo prehĺbenie a aktuali-
zácia informácií o drogách a závislostí for-
mou hrových aktivít podporujúcich zdravé
prežívanie a správanie. Lektorkami stret-
nutia boli PhDr. Ingrid Hupková a Mgr.
Barbora Kuchárová. Projekt spĺňal prvky
Európskych trendov v prevencii  - posun
prevencie do nižších vekových skupín,
prepájal teóriu a prax, mal interaktívnu
formu a jednotlivé tematické bloky boli
následne metodicky komentované. Práca
so skupinou bola organizovaná v podobe
blokov. Celý program bol čiastočne modi-
fikovaný s ohľadom na očakávania skupi-
ny a jej požiadavky. Účastníci stretnutia
získali množstvo nových informácií súvisi-
acich s problematikou drogových závislos-
tí formou aktívneho sociálneho učenia,
ktorá uplatňuje prvky zážitkovej pedagogi-
ky. Tento spôsob učenia vnímali účastníci
veľmi pozitívne, ako jednu z najviac efek-
tívnych, aktivizujúcich a prínosných fori-
em učenia. 

Mgr. Ľubica Flamíková

Získajú znalosti práce
s počítačmi

Akadémia vzdelávania Senica v spo-
lupráci s Akadémiou vzdelávania
v Dunajskej Strede a MŠ SR získala
grant z Európskeho sociálneho fondu na
vzdelávanie učiteľov v daných regió-
noch. 

Cieľom projektu, ktorý má názov
Computers speak English - počítače hovo-
ria po anglicky, je zvýšenie rozsahu a kva-
lity celoživotného vzdelávania.  Cieľovou
skupinou sú učitelia základných a stred-
ných škôl Trnavského kraja okresov
Senica a Dunajská Streda. 

V rámci projektu sa budú učitelia
vzdelávať v práci s PC a v anglickom jazy-
ku. V každom z uvedených regiónov
bude do projektu zaradených 20 učite-
ľov. Realizácia projektu by mala začať už
v marci 2005 a ukončená bude v októbri
2006. Všetci účastníci získajú certifikáty,
ktoré potvrdia ich znalosti z daných
oblastí. Certifikáty sú akreditované MŠ
SR. 

Prečo práve počítače a angličtina? Do
konca minulého roka 2004 bola každá
škola na Slovensku v rámci projektu
Počítače pre školu, vybavená výpočtovou
technikou. Na druhej strane však len 20
percent učiteľov ovláda počítačové zruč-
nosti na takej úrovni, aby mohli kvalifiko-
vane počítače využívať. Zostáva takmer
70 tisíc pedagogických pracovníkov, ktorí
sa budú musieť tieto zručnosti naučiť.
V súvislosti so získaním PC zručnosti ide
ruka v ruke znalosť anglického jazyka.
Všetky PC programy, dostupné na našom
trhu, sú konfigurované v angličtine. Je
možné konfigurovať  ich do slovenčiny,
ale možnosť pracovať s nimi v pôvodnom
jazyku rozšíri zručnosti učiteľov.
A buďme úprimní, angličtina je svetovým
komunikačným jazykom. A koľko jazykov
ovládaš, toľkokrát si človekom. Prečo
teda nezačať u učiteľov? Veď práve oni
sú ďalšími šíriteľmi získaných vedomostí.
Korešponduje to aj s požiadavkou
Európskej komisie, ktorá si za jednu z kľú-
čových výziev v Memorande o celoživot-
nom vzdelávaní stanovila umožnenie
vzdelávania nových základných zručnos-
tí pre všetkých.

Trnavský kraj je národnostne zmieša-
ný. Okresy Senica a Dunajská Streda síce
spolu nesusedia, ale problémy v oblasti
školstva majú spoločné. Pre spoluprácu
sme sa rozhodli preto, lebo v okrese
Dunajská Streda majú už skúsenosti
s podobným vzdelávaním, aj záujem zo
strany pedagogických pracovníkov bol
veľký. Veríme, že pomocná ruka, ktorú
pedagógom spomínaných regiónov
podávame, bude prijatá a projekt sa bude
môcť bez problémov rozbehnúť. Čo
poviete, učitelia?

Mgr. Marta Štítna
riaditeľka pobočky AV Senica

Príprava ťažiskových
dokumentov mesta
(dokončenie zo str. 1)

Pripravovaný priemyselný park sa bude
rozprestierať v severnej časti lokality
Kaplinské pole, v priestore medzi súčasný-
mi podnikmi - Senická mliekareň, Segum,
SAD na doposiaľ nezastavanom území
a v rozhodujúcej časti objektu bývalých
kasární. Priemyselný park by mal postupne
rozšíriť už existujúcu priemyselnú zónu
v lokalite na celkových 103 ha, pričom
k súčasným podnikom na rozlohe 46 ha,
by malo pribudnúť ďalších 15 ha hnedých
plôch (areál bývalých kasární) a 42 ha
voľných zelených plôch, ktoré budú pri-
pravené pre vstup nových investorov.  

NS

Vesmír na dohľad 
Hvezdáreň Sobotište pripravuje pre

záujemcov o vesmír lahôdku v podo-
be tradičného Dňa astronómie, ktorý
bude 19. marca.

Členovia organizácie Slovenského
zväzu astronómov amatérov pripravili
program od 17. hod. Najprv to bude
pozorovanie slnečnej fotosféry, od 18.
hod. prednáška Vesmír očami
Einsteina, od 19. hod. pozorovanie
Mesiaca a Saturna a o 20 hod. pred-
náška Náš sused Mesiac.  Prednášky
budú doplnené videoprojekciou počí-
tačových obrázkov, animácií a máp
hviezdnej oblohy. V prípade priaznivé-
ho počasia bude pozorovanie pokra-
čovať  do 23. hod. S.Š.
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Venček na záver kurzu
Pravidelní čitatelia Našej Senice

vedia, čo tento nadpis znamená. Ak
náhodou nie, pripomeniem, že ide
o záver kurzu spoločenského tanca,
ktorý tak ako každý rok trval od septem-
bra 2004 do januára 2005.

Deň D nastal 4. februára, kedy  pred
19. hodinou mladí absolventi tohto kurzu
vítali a uvádzali svojich pozvaných hostí
do tanečnej sály DK.

Otvorenie slávnostného večera patril
tanečnému súboru Synkopa, ktorý sa
predstavil s choreografiou štandartných
tancov - opäť v skvelom prevedení.
Neskôr sa predstavili aj v choreografii
latinsko-amerických tancov. Úvodné slovo
a vedenie programu patrilo dlhoročnému
spolupracovníkovi, tanečnému majstrovi
Ing. Milanovi Danihelovi.

Nástup a predstavenie absolventov sa
nieslo za zvukov Polonézy. Z pôvodne
prihlásených 55 študentov stredných škôl
zo Senice i z okolia (27 párov) kurz ukon-
čilo 39 študentov  (19 párov).  Je síce
škoda, že kurz neukončili všetci, ale na
druhej strane nás teší, že záujem o spolo-
čenský tanec stále pretrváva. Ani tento rok
nesklamali dospelí, ktorí sa takisto prihlási-
li do kurzu. Prihlásených bolo 10 párov,
ktorí  ho aj ukončili. 

Do venčekovej súťaže sa prihlásilo 15
párov. Súťažilo sa v štyroch tancoch.
Výber bol ťažký a umiestnenie bolo nasle-
dovné:

1. miesto Katarína Cígerová a Radek
Rangelov, 2. miesto Radka Nosková
a Branislav Havel, 3. miesto Simona
Palkovičová a Jakub Janovič.

V poradí druhou  a najočakávanejšou
bola súťaž o kráľa a kráľovnú Venčeka.
Kráľovnou sa stala Lenka Krahulcová a krá-
ľom Jakub Janovič. 

Ako bude vyzerať 27. ročník kurzu spo-
ločenského tanca? Záleží od nás a od vás,
milí mladí priatelia.  Samozrejme radi pri-
vítame aj dospelých, ktorí sa chcú zdoko-
naliť v tanečnom umení.  Už 15. februára
o 19.30 hod otvárame kurz pre pokroči-
lých, na ktorom radi všetkých uvítame.

Mgr. Želmíra Mišová
odborný referent MsKS Senica

Potvrdili svoje kvality 
Fotograf Ján Náhlik je považovaný za

nestora senickej amatérskej fotografie
a práve na jeho počesť organizátori
pomenovali regionálnu súťažnú výstavu
Amfo a diafoto práve jeho menom
Náhlikova Senica. Vo výstavných priesto-
roch Záhorského osvetového strediska
18. februára vernisážou otvorili 45. roč-
ník súťaže neprofesionálnej fotografickej
tvorby v okresoch Senica a Skalica.
Vystavenú kolekciu súťažných prác si
môžu záujemcovia pozrieť v Záhorskom
osvetovom stredisku do 11. marca.

Senická amatérska fotografická tvorba
má silné zázemie v úspešnom fotoklube
Retina, ktorý  bol založený v roku 1942.
Tradície neprofesionálnej fotografickej tvor-
by sa prejavili i v predložených prácach. 

Do jubilejného ročníka súťaže sa pri-
hlásilo 39 autorov. Poslali 250 fotografií,
z ktorých porota určovala víťazov v kate-
górii čiernobielej a farebnej fotografie.
Dominantnejšie postavenie má v tomto
ročníku farebná fotografia. Porota hodno-
tila  dovedna 193 snímok. V kategórii  čier-
nobielej fotografie porota vyberala z 57
fotografií.
Kategória čiernobiela fotografia – dospelí
autori:
1. Martin Mikula z Radošoviec za celú
kolekciu fotografií s názvom Korzika 
1. Ľubomír Tükőr  zo Skalice za cyklus
aktov  Kathi I. až III. 
2. Jozef Kalka zo Senice za kolekciu
Krajina pri Senici I.- IV. 
3. Jaroslav Zloch zo Senice  za fotografie
Z ríše snov, Pichľavý krásavec, Oči
Čestné uznanie: 
Peter Kudoláni zo Štefanova za fotografie
Nerozlučná dvojica, Cica, Pred domom 
Kategória farebná fotografia – dospelí
autori
1. Marian  Holenka zo Senice  za celú

predloženú kolekciu.
2. MUDr. Ondrej Šimek zo Senice za
cyklus Benátsky  karneval, Žlté signály I.,  II.
3. Vladimír Třeška zo Senice za  cykly foto-
grafií Súkromná invázia I.-III., Rýchla smrť
I.-III. 
4. Miroslava Balážová  zo Senice za cyklus
fotografií Kruhy Nagualu I.-IX. 
Čestné uznanie: 
Alexander Kollár ml. Z Gbelov za cyklus
fotografií Rosa I.-III. 
Iveta Čermáková zo Skalice za cyklus
Brána v Maname I.-VI. 
Pavol Hladík z Kuklova za fotografie
Rodinka, Púpava, Makovice
Michal Pagáčik zo Senice za cyklus kraji-
nárskych fotografií Jelenia Gora I.-VI. 
Kategória farebný diapozitív:
Do tejto kategórie neprišli žiadne práce.
Kategória juniori do 18 rokov:
Erik Čermák zo Skalice za farebné fotogra-
fie V kukurici I.-III.

Vybrané  fotografie ocenených a odpo-
ručených autorov postúpila porota na kraj-
skú súťaž, ktorá bude v júni v Záhorskom
múzeu v Skalici. 

Na slávnostnej vernisáži Náhlikovej
Senice boli vyhlásené i výsledky  zákazníc-
kej súťaže O najlepšiu fotografiu firmy
JOKA. Vedenie firmy v 3. ročníku súťaže
ocenilo z radov svojich zákazníkov auto-
rov najlepších fotografií. Ceny získali
MUDr. Ondrej Šimek a Jaroslav Zloch zo
Senice a Pavol Hladík z Kuklova. 

Súčasťou celého podujatia bol i odbor-
ný rozborový seminár pre všetkých súťa-
žiach, ktorého lektorom bol predseda poro-
ty Mgr. F. Tomík.  Veríme, že  spoločným
úsilím, ktorým sa organizátori snažia o obja-
vovanie nových, talentovaných i mladých
autorov, poskytnutím možnosti ich verejnej
prezentácie, sa zvýši i popularizácia nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby v našom
meste, ktorá sa vyznačuje svojou kvalitou
a vysokou umeleckou úrovňou.

bar, vp

Literárne 
o vzniku ČSR

Miestny klub Občiansko-demokra-
tickej mládeže v Holíči. vyhlásil literár-
nu súťaž: 28. október deň vzniku ČSR
– čo pre teba znamená. Je určená mla-
dým ľuďom vo veku  od 15 do 30 rokov,
ktorí majú napísať esej v rozsahu do
1500 slov na tému postoja spoločnosti
a ľudí k vzniku ČSR. Pre troch výhercov
je určená odmena 3 000, 2 000 a 1 000
Sk. Práce treba poslať do 30. apríla
2005 na adresu holic@odm.sk alebo
Hlavná kancelária ODM, Šancová 70,
813 47 Bratislava. dm

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Zamarovský, V. Objavenie Tróje Perfekt
2. kol. Zbierka úloh zo slov. jazyka Didaktis
3. Däniken, E. Cesta na Kiribati Ikar
4. Rázusová-Martáková, M. Kozliatka Buvik
5. Troska, J. M. Kapitán Nemo I. - III. Arkus
6. Parrová, D. Pastorova žena Ikar
7. De Weese, G. Star Trek - Strážci míru Laser
8. Ďuríčková, M. Guľko Bombuľko Buvik
9. Hornung, E. Tajemný Egypt Paseka
10. Caltíková, M. Prehľad gramatiky a pravopisu S. J. Didaktis
11. kol. Barevný cirkus Anagram
12. Fanning, K. Cesta Vikingů Portál

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

Novinky Arkusu
Valls, Manuel: Júlia a prípad zmiznutej ženy (preklad: Dr. Eva Palkovičová)
Detektívka pre mládež. 15-ročná Júlia sa stane svedkom zločinu. Náhle je ohrozený i jej
život, a tak musí rýchlo konať, pretože páchateľ nestráca čas...
Pevná väzba, 144 strán
Kol.: Hlavolamy na kolesách (preklad: Lýdia Jasenovcová)
Štvrtá knižočka z populárnej edície Preč s nudou prináša hádanky a hlavolamy o autách. 
Brožúra, 48 strán 
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Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskutočnilo sa " Uskut
V Beskydách bolo ú�asne

Štyri nezabudnuteľné  dni plné slnka, snehu a dobrej nálady zažilo 42 účastníkov
polročnej prázdninovej lyžovačky senického Centra voľného času v Beskydách.
Presnejšie na turistickej základni domu detí a mládeže Kyjov  v Hutisku-Solanci pri
Rožnove pod Radhoštem. A čím boli nezabudnuteľné? Perfektnou partiou stredo-
školákov, mladých ľudí a rodín s deťmi,  senzačnými cenami vlekov a veľmi dobrými
podmienkami  v lyžiarskom stredisku Sachova studánka, maximálnou ochotou
domácich na chate a ich vynikajúcou stravou v akomkoľvek množstve, večerným
lyžovaním i nočným sánkovaním, gitarami v rukách najmenej piatich gitaristov,
humorom Janka Slezáka, ktorý si kvôli lyžovačke so Stonožkou  vymenil i účinkova-
nie v muzikáloch.....skrátka, bolo škoda chodiť spávať. Všetkých nadchla i návšteva
lyžiarskeho strediska na Pustevnách.

A čo bolo zbožným prianím prítomnej mládeže? „Prosííím, nech nás tu zasype,
aby sme nemuseli ísť domov" (aj keď veľa nechýbalo, aby sa tak naozaj stalo).

A pretože 4 dni je naozaj málo, museli sme mladým odprisahať, že na budúci rok
ideme na Hutisko  určite na dlhšie, počas jarných prázdnin.  D. Kopecká  

Za papier v Markíze  
Naša trieda 6.A vyhrala súťaž v zbere papiera a škola nám zato umožnila výlet do

televízie Markíza. Cesta autobusom bola zábavná. Po príchode do areálu televízie
Markíza sme si prezreli niektoré štúdiá, čo bolo pre nás nesmierne zaujímavé.
Nachádzalo sa tam veľa rozličných kamier, s ktorými sme mohli aj trochu manipulo-
vať. Mnohí spolužiaci sa v štúdiách aj  fotografovali. Stretli sme tiež štyri známe osob-
nosti Jara  Bučeka, Jána Tribulu, Lenku Šoóšovú a moderátora relácie Paľba Dušana
Karolyho, ktorí nám s veľkou radosťou dali podpisy. Nakoniec sme išli na obed do
reštaurácie televízie. Na výlete sme zažili veľa príjemných a nezabudnuteľných chvíľ.

Žiačky 6.A triedy, III. ZŠ Senica 

Karneval v �KD  
V ŠKD pri III. ZŠ Senica bol  4. februára  kar-

neval. Zabávať sa prišlo veľa zaujímavých masiek,
ktoré si zatancovali a zasúťažili. Každá maska
bola jedinečná, a preto ani jedna neodišla bez
zaslúženej odmeny.            Vychovávateľky ŠKD

V domove vládol úsmev
Mrazivé doobedie v sobotu  12. februára strávi-

lo 18 detí zo IV. ZŠ s malými obyvateľmi Detského
domova v Skalici. Na túto návštevu sa deti veľmi pri-
pravili. Poskladali peniaze na plienky, priniesli hrač-
ky a nové oblečenie pre bábätká. Pobytu v domove
predchádzalo milé prijatie zo strany službukonajú-
cich sestričiek. Žiaci sa pohrali s väčšími deťmi,
vystískali ich, poskladali stavebnicu a dokonca si aj
zatancovali. Pri kojencoch sa nezľakli ani kŕmenia či
prebaľovania. Deti využili voľný čas veľmi krásne
a radi tam opäť zavítame. 

Iveta Potočárová
vedúca vychovávateľka ŠKD, IV. ZŠ
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PPPPrrrríííízzzznnnnaaaakkkkyyyy  uuuužžžžíííívvvvaaaannnniiiiaaaa  ddddrrrroooogggg
Každá súčasná rodina je ohrozená možnosťou, že ich
dieťa môže začať užívať návykové látky. Ak už k tomu
príde, pravdepodobnosť zbavenia sa závislosti narastá
tým viac, čím skôr dieťa preruší kontakty s ľuďmi,  ktorí
mu poskytli  návykovú látku alebo sa začne liečiť.

kom), je cítiť ranný zápach v miestnosti
po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok - opitý
výraz, pohľad do diaľky, pomalá reakcia
po oslovení, len ťažko sa s ním nad-
väzuje kontakt, má ťažkosti s koncent-
ráciou a pri snahe prinútiť dieťa ku kon-
centrácii je možná i agresívna odpoveď,
citové vychladnutie k ľudom, ktorí
zastávali predtým významné miesto
v citovej sfére dieťaťa, sú možné časté
zápaly horných ciest dýchacích
a očných spojiviek. Neospravedlnené
absencie v škole, na šatách rôzne
vyblednuté miesta, škvrny od lepidla,
gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky od
lepidla, vrecúška z igelitu, ktoré môžu
ešte chemikáliami páchnuť, zapáchanie
zvrškov a najmä vlasových častí tela.

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín,
kokaín a iné) - odbiehanie z domu,
neschopnosť primeranej koncentrácie
na problém, zanedbanie niektorých
záujmov a činností, rozšírené zrenice,
znížená svalová hmota, znížená výkon-
nosť, pokašliavanie, zmeny nálady,
nezáujem o okolie, tupý alebo ospalý
výraz, vodnaté alebo sklenené oči, zvý-
šená sekrécia z nosa, nápadné opako-
vané zápaly spojiviek. Na rukách
a nezriedka na predkoleniach, najmä
okolo členkov nachádzame vpichy. Vo
vreckách nachádzame drobné bobule
(semienka) z kvetov marihuany, ojedi-
nelé, ale neodôvodnené cigaretové
papieriky, zápalky. Nachádzame taktiež
zvyšky malých vrecúšok z igelitu, rôzne
tobolky, špeciálne poskladané papieri-
ky, zvyšky belavého prášku vo švíkoch
vreciek, opasky, rôzne gumy, povrazy,
striekačky, ihly, ohorené fľašové uzáve-
ry, ohorené lyžice, niekedy iba rôzne
predmety, peniaze, cennosti. 

Mestská polícia 
zasahovala
Zachránili malú sovu. Na základe
oznámenia občanov mesta hliadka
MsP 18. februára  našla v mestskom
parku mláďa sovy, ktoré zrejme vypad-
lo z hniezda. Sovu si prevzali pracovní-
ci Štátnej ochrany prírody Malacky.
Viac v článku na str. 3.
Komu chýba bicykel? Na sídlisku
Sotina bo 19. februára  nájdený dám-
sky horský bicykel.  Uložený je v pries-
toroch MsP. Má uvedené výrobné
číslo.

Vo všeobecnosti je preto dôležité si vší-
mať:
- povahové zmeny: posun v osobnosti,

náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody,
zmeny v spánku, nízka sebadôvera,
popieranie škodlivosti drogy, strata
motivácie, strach, vzťahovačnosť, ľahko-
myseľnosť, násilie voči iným, trávenie
dlhého času v uzavretých miestnostiach
(kúpeľne, vlastné izby), nezáujem o dia-
nie okolo, premenlivé nálady

- zmeny činností a zvykov: absencie, za-
nedbávanie domácich povinností, opúš-
ťanie dlhoročných priateľov, nadväzo-
vanie nových priateľstiev, zmeny v stra-
vovacích návykoch, nedbalosť v osob-
ných veciach, náhle zmeny v obliekaní,
časté náhle odchody z domu pod rôz-
nymi zámienkami a pod.

-  zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý
výraz, červenú pokožku okolo nosa
a úst, červené oči, rozšírené zreničky,
sklenený pohľad, žalúdočné ťažkosti,
neprítomný pohľad, ospalosť, únava,
spomalené a nekoordinované pohyby,
predĺžený reakčný čas, vzhľad ako po
použití alkoholu, apatia, vyhasnutie
záujmu o pohyb, nezreteľná reč,
nepresné odpovede, zajakavá reč, opa-
kovanie sa v reči, zmenená konštrukcia
reči, prehltávanie slov.  

Každá z návykových látok má svoj špeci-
fický prejav. Je nesmierne dôležité pre
ich včasnú detekciu poznať aspoň
základné príznaky jednotlivých najčastej-
šie sa vyskytujúcich návykových látok:

- Alkohol - opitý výraz, spomalené
a nekoordinované pohyby, neprítomný
pohľad, ospalosť, únava, spomalené
reakcie, agresívne alebo opačné správa-
nie. Dieťa zapácha od alkoholu, zápach
alkoholu prekrýva (žuvačkou, cesna-

Dopravná 
nehodovosť v januári

V mesiaci január 2005 bolo v okre-
soch Senica a Skalica šetrených prísluš-
níkmi OR PZ v Senici 96 dopravných
nehôd (Senica - 56 DN, Skalica - 40
DN), pri ktorých bolo 7 osôb ťažko
zranených a 29 ľahko. Pri piatich
dopravných nehodách bol zistený vin-
níkovi alkohol. Najviac dopravných
nehôd sa stalo v čase od 12. do 18.
hod. v dňoch pondelok a streda (dni,
kedy boli zhoršené poveternostné pod-
mienky - sneh).

Poľovnícke trofeje
V dňoch 10. až 13. marca  bude v budo-

ve bývalej poľnohospodárskej správy na
Hollého ulici 745 výstava Trofeje poľovníc-
kej zveri, ktorú pripravuje Regionálna orga-
nizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
v Senici. Jej súčasťou bude i výstava výtvar-
ných prác detí materských škôl, žiakov
základných škôl a ZUŠ pod názvom
Príroda a zvieratká nášho regiónu.  Výstava
je  otvorená 10. – 12. marca od 8. do 17.
hod, 13. marca od 8. do 12. hod. bar

Klíma nás spája 
Pod týmto názvom bude v Záhorskom

osvetovom stredisku v Senici od 23. marca
do 29. apríla nainštalovaná interaktívna
lektorovaná výstava pripravená v spolu-
práci s občianskym združením Tatry.    

Unikátna výstava je určená predovšet-
kým žiakom  vo veku od 8 do 12 rokov
(informačná hodnota výstavy nevylučuje
účasť aj starších vekových skupín) a zahŕňa
4 tematické okruhy: Klíma a atmosféra (pri-
rodzený a zvýšený – antropogénny – skle-
níkový efekt, klimatické zmeny), Amazónia
(ako žijú jej obyvatelia? Prečo  by sme mali
dažďové pralesy chrániť?), Medzinárodné
súvislosti (ako sa nás dotýka ničenie daž-
ďových pralesov?) 

Prehliadka trvá asi 2 vyučovacie hodiny,
pričom  lektor priamo zapája deti do aktivít.
Info ZOS Senica, 651 3205, senkultura
@stonline.sk. bar

Koncert vážnej hudby

Moyzesovo kvarteto
Záhorská galéria v Senici pozýva na

koncert komorného súboru  Moyzesovho
kvarteta 11. marca o 18. hod. Koncert
v Senici v rámci ich turné po Slovensku je
sviatkom vážnej hudby komorného súboru,
ale i ich poslucháčov. Koná sa  pri príleži-
tosti ich 30. ročného pôsobenia na domá-
cich a zahraničných pódiách. Moyzesovo
kvarteto, ktoré  vzniklo v roku 1975, účin-
kuje v zložení: Stanislav Mucha - husle,
František Török - husle, Alexander Lakatoš -
viola, Ján Slávik - violončelo. 

V roku 1981 si kvarteto dalo meno po
významnom slovenskom skladateľovi A.
Moyzesovi. Okrem nespočetných vystúpe-
ní na domácich pódiách sa úspešne pre-
zentovali v zahraničí: Nemecko, Francúz-
sko, Holandsko, Švédsko, Taliansko, Maro-
ko, Belgicko a mnoho ďalších. Za svoju
vysokú interpretačnú úroveň získali počas
tridsaťročného pôsobenia mnoho ocenení.
Nielen Moyzesovo kvarteto, ale i každý
člen súboru je osobnosťou s bravúrnou
hrou, s vynikajúcou sláčikovou technikou
a hudobnou vyspelosťou. 

V podaní kvarteta v Záhorskej galérii
zaznejú diela od J. N. Hummela, A.
Dvořáka, I. Zeljenku, A. Moyzesa, W.
Schroedera a ďalšich autorov.

Do Záhorskej galérie pozývame všet-
kých priateľov umenia i vážnej hudby.
Koncert je na vstupenky, ktoré sú v pred-
predaji v Záhorskej galérii.

Alžbeta Pullmanová
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Tradícia oceňovania najlepších športo-
vých výkonov  sa začala v roku 1994 a teší
sa veľkej popularite. 

Približne 15 miliónov Sk z mestského
rozpočtu ide na správu a prevádzku špor-
tových zariadení v Senici. Ďalšie financova-
nie športu je prostredníctvom fondu Pro
Senica, odkiaľ asi 600 000 Sk ide na pod-
poru rôznych športových aktivít. Aj týmito
údajmi vyjadril primátor Senice Ľubomír
Parízek  filozofiu mesta, ktoré podporuje
aktivity detí, mládeže i dospelých v športo-
vej sfére. „Sme právom hrdí na výkony
našich športovcov, z ktorých mnohí dosa-
hujú vynikajúce výkony aj v medzinárod-
nom porovnaní," povedal primátor. 

Vyhlasovanie najlepších športovcov
moderoval Viktor Blažek ml., redaktor STV
a ceny  jednotlivým oceneným odovzdáva-
li primátor Senice, poslanec NR SR Dušan
Čaplovič, prednostka MsÚ Katarína Vrlová,
vedúca oddelenia MsÚ Katarína Poláková,
predseda komisie pre mládež a šport Jozef
Krajčovič, člen komisie pre mládež a šport
Jaroslav Rehuš. Hosťom večera bol Peter
Hamerlík, brankár senického hokejového
klubu, ktorý v nižších zámorských súťaži-
ach odchytal necelých 5 sezón. Moderátor
podujatia zablahoželal aj päťdesiatnikovi
Karolovi Valáškovi, manažérovi Volejbalo-
vého klubu OMS SH Senica.  

V programe vystúpili tanečníčky zo
súborov Sonny, Scream a mažoretky CVČ.
Pôsobivá a zaujímavá bola choreografia
cvičení členov Hanko kai karate klubu. 

Najobľúbenejším športovcom sa stala
Jolanta Studzienna z Volejbalového  klubu,
ktorá získala 12 hlasov. Druhý Ján Rusňák
z HK 91 Senica dostal 11 hlasov a tretia
Monika Smák z Volejbalového klubu 4 hlasy.
Do ankety sa zapojilo 65 priaznivcov športu. 

Hlasovalo sa prostredníctvom e-mailu
a vo vestibule MsÚ, kde boli k dispozícii
anketové lístky. 

Viera Barošková
Foto Marian Holenka

ZOZNAM OCENENÝCH
ŽIACI
Monika Čulenová
karate Hanko kai karate klub
Vladimír Leška
futbal FK 95 Čáčov
Dominika Jonášová
volejbal Volejbal klub 
Radovan Velický
futbal FK SH 
Alexandra Rišková
hádzaná TJ Záhoran  
Ivan Jankovič
ľadový hokej HK 91 
Kristýna Palkovičová
plávanie Plavecký klub Záhorák

DORAST
Ivan Hlavička
futbal FK 95 Čáčov
Zuzana Mokošáková
kick-box Karate klub ŠIN-MU
Peter Dermek
karate – kata Hanko kai karate klub
Pavol Dzindzík
stolný tenis Odd. stolného tenisu 

Byt-centrum 
Zuzana Michalcová
volejbal Volejbal klub 
Milan Ondruš
futbal FK SH 
Lucia Pavešicová
hádzaná TJ Záhoran  
Erik Rusňák
ľadový hokej HK 91 
Jana Svrčková
plávanie Plavecký klub Záhorák

TELESNE POSTIHNUTÍ
Judita Pažitková
špor. hry tel. postihnutých
Slov. zväz telesne postihnutých

DOSPELÍ
Monika Gavorníková
silový trojboj Klub silového trojboja
JUDr. Jozef Kuliaček
výkonnostná turistika

Klub slovenských turistov 
Slavomír Hološka
ľadový hokej Hokejový club DUKLA
Monika Kulová-Smák
volejbal Volejbal klub 
Róbert Petrák
futbal, futsal FK 95 Čáčov, 

1. senická liga - futsal
Miroslava Vašeková
karate Hanko kai karate klub
Ján Hyža
aerobic Aerobic s Andy
Miroslava Ružičková
hádzaná TJ Záhoran 
Erich Macek PhD.
tenis Tenisový klub
Jaroslav Línek
dostihový šport PD Senica

TRÉNER MLÁDEŽE
Alojz Polakovič
futbal FK SH Senica
Mgr. Dagmar Morávková 
hádzaná TJ Záhoran 
MUDr. Martin Čulen
karate Hanko kai karate klub
NOMINOVANÍ BOLI AJ:
Pavol Jakáb
tenis Tenisový klub
Mgr. Lenka Búzková
volejbal Volejbal klub              
Mgr. Ľubomír Zavadil
ľadový hokej HK 91

MLÁDEŽNÍCKY KOLEKTÍV:
Družstvo žiačok
karate Hanko kai karate klub
Mladší a starší žiaci
futbal FK SH
Staršie žiačky
hádzaná TJ Záhoran 
NOMINOVANÉ BOLO AJ:
Družstvo junioriek
volejbal Volejbal klub

Predstavujeme ocenených športovcov
MONIKA ČULENOVÁ
Monika je členkou Hanko kai karate klubu
Senica. Je veľmi všestranná, súťaží v kata
i v kumite (športovom zápase), vďaka
čomu je pravidelne vyhodnocovaná ako
najlepšia pretekárka súťaže. Monika je
majsterkou Slovenska  2004 v zápase
kumite, vicemajsterka Holandska, získala
1. miesto na Svetovom pohári vo Švédsku,
3. miesto na majstrovstvách ČR, dvakrát 1.
miesto na Moravia Open, 1. miesto na maj-
strovstvách Moravy a Slezka, 3. miesto na
Vianočnom pohári Trbovlje – Slovinsko, 3
zlaté medaily na Funakoši cupe – Česká
Lípa a 2. miesto na Európskom pohári mlá-
deže.

VLADIMÍR LEŠKA
Hráva za starších žiakov futbalového klubu
95 Čáčov v majstrovstvách oblasti. 

(pokračovanie na str. 10)

V DOME KULTÚRY TLIESKALI ŠPORTOVCOM 

Nádeje  senického karate.

Funkcionárovi a propagátorovi turistiky J.
Kuliačkovi (vpravo) blahoželá primátor
Senice.

V Dome kultúry bolo 10. februára vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok
2004. Organizátori XII. ročníka, ktorými sú Mestský úrad a komisia  pre mládež
a šport pri mestskom zastupiteľstve,  oslovili všetky telovýchovné jednoty a športové
kluby. Tie predložili  svoje návrhy  športovcov jednotlivcov i športových  kolektívov na
zápis do pamätnej knihy Senice. Za veľkého záujmu verejnosti tento rok boli ocenené
výkony v kategóriách žiak, dorastenec – junior, dospelý, tréner mládeže a mládežníc-
ky kolektív.
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(pokračovanie zo str. 9)
Je kapitánom družstva, vodcovskou osob-
nosťou, dobrým technikom. V aktuálnej
sezóne s 13- gólmi je najlepší strelec muž-
stva. 

DOMINIKA JONÁŠOVÁ
Dominika je talentovaná hráčka volejbalo-
vého klubu Senica. Členka širšieho kádru
reprezentačného družstva SR. S kolektí-
vom žiačok získala 4. miesto na M-SR.

RADOVAN VELICKÝ
Je členom družstva FK SH mladší žiaci,
ktorí hrajú II. ligu. Po jesennej časti sa umi-
estnili  na 2. mieste. Rado je typom skrom-
ného,  cieľavedomého športovca s veľkým
futbalovým talentom. Na základe týchto
vlastností bol vybraný do reprezentácie
krajského výberu – naviac sa stal jeho vod-
covskou osobnosťou – kapitánom.
Trénerom je Alojz  Polakovič.

ALEXANDRA RIŠKOVÁ
Kapitánka starších žiačok TJ Záhoran.
Svojím výkonom výrazne prispela k 2. mie-
stu na Majstrovstvách SR a školských maj-
strovstvách SR – kalokagatia. Je svedomitá
v tréningu i v prístupe k športovým povin-
nostiam.

IVAN JANKOVIČ
Je hráčom HK 91 Senica od roku 1995.
Navštevuje 9. športovú hokejovú triedu
v IV. ZŠ  v Senici. Patrí medzi najväčšie
talenty. Ako žiak už odohral niekoľko zápa-
sov v extraligovom doraste. V tejto sezóne
bol nominovaný do širšieho výberu SR do
15 rokov. Patrí medzi veľmi svedomitých
a pracovitých mladých hráčov.

KRISTÝNA PALKOVIČOVÁ
Členka plaveckého oddielu Záhorák.
V roku 2004 sa jej podaril husársky kúsok -
na M-SR získala 15 medailí (11 zlatých, 2
strieborné a 1 bronzovú).
V medzinárodných plaveckých pretekoch
získala zlato – Pohár STU Bratislava
a Pohár za najlepší ženský výkon vo svojej
kategórii, zlato /100 m PP/ - Pohár mesta
Trnava, striebro – Májové Brno, bronz –
Euroswimm Považská Bystrica a bronz –
International Austria – meeting vo Viedni.
Za reprezentáciu Slovenska v medzištát-
nych trojstretnutiach juniorov získala stri-
ebro a bronz, v medzinárodných plavec-
kých pretekoch ml. juniorov v Maďarsku sa
do finále prebojovala v troch disciplínach.
V multistretnutí ml. juniorov – Slovensko –
Poľsko –Maďarsko - Slovinsko – Rumunsko
získala 4. miesto na 200 m v polohových
pretekoch a 4. miesto na 100 m v poloho-
vých pretekoch. Trénuje pod vedením
Mgr. Silvie Orságovej.                                  

ALOJZ POLAKOVIČ
Je dlhoročným trénerom futbalistov. Jeho
rukami prešlo za desiatky rokov stovky fut-
balistov prostredníctvom, ktorých jeho tré-
nerskú prácu pozná celá futbalová verej-
nosť. V roku 2004 prispel ako skúsený tré-

ner k postupu žiakov Senice do II. ligy
a mužstvo - nováčik súťaže sa po jesennej
časti umiestnilo na 2. mieste tabuľky.
Počas celého roka hráči zbierali úspechy
na rozličných turnajoch aj ako reprezen-
tanti výberov Západoslovenského futbalo-
vého zväzu.
Za tieto vynikajúce výsledky, rodiace sa
v ťažkých podmienkach senického futbalu,
mu patrí úprimná vďaka. Zároveň mu pra-
jeme veľa zdravia a sily k výchove ďalších
futbalistov.

Mgr. DAGMAR MORÁVKOVÁ
Dlhoročná skúsená trénerka senickej
hádzanej. Pod jej vedením dosiahli v uply-
nulom roku staršie žiačky II. miesto na maj-
strovstvách Slovenska, I. miesto v kraji a I.
miesto v kalokagatii.

MUDr. MARTIN ČULEN
Dlhoročný kvalitný tréner I. triedy, záslu-
hou ktorého má senické karate nielen maj-
strov SR mládeže, ale i veľa medzinárod-
ných úspechov -  bronzová medaila z maj-
strovstiev sveta, 3 medaile z majstrovstiev
Holandska, 2 medaile z Európskeho pohá-
ra mládeže, 5 medailí zo Slovinska, 4.
medaile zo Svetového pohára vo Švédsku
a 2 medaily z majstrovstiev ČR žiakov.

IVAN HLAVIČKA
Je kapitán družstva futbalového klubu 95
Čáčov. Hrá za dorastencov v 4. lige severo-
západ. Má zodpovedný prístup, hráva na
poste obrancu, dokáže sa presadiť aj stre-
lecky.

ZUZANA MOKOŠÁKOVÁ
Členka karate klubu ŠIN-MU. Dvakrát zís-
kala 2. miesto na M SR. Zuzka má poctivý
prístup k tréningovým procesom. Nemá
žiadny strach postaviť sa voči silnejším
súperom.

PETER DERMEK
Vicemajster Slovenska za rok 2004 v kara-
te – kata. Na Majstrovstvách Holandska
získal 2. miesto, v Grand prix – Ústí nad
Labem obsadil dvakrát 1. miesto, v Trbovlje
– Slovinsko , 1. miesto v Pohári SNP – Ban.
Bystrica, 3. miesto v Krokoyama Cup –
Koblenz – Nemecko dvakrát získal 2. mies-
to vo Švédsku na Svetovom pohári, 1 mies-
to v Obi open – Neratovice ČR a 1. miesto
Veľká cena Senice. 

PAVOL DZINDZÍK
Člen stolno-tenisového oddielu II. ligy.
Začínal ako žiak pod vedením trénera p.
Chrenku. Výrazne sa presadil až v doraste.
Je veľmi aktívny a presný v tréningovom
procese.

ZUZANA MICHALCOVÁ
Priateľská, cieľavedomá žiačka - maturant-
ka, hráčka Volejbalového klubu. S druž-
stvom junioriek získala v minulom roku 2.
miesto na Majstrovstvách Slovenska.
V tomto roku je hráčkou družstva žien.

MILAN ONDRUŠ
Milan je študent Gymnázia v Senici, je
známy poctivým prístupom v tréningovom
procese i majstrovských zápasoch.  Je vod-
covský typ. Medzi jeho prednosti patrí
dobrá kopacia technika a dobrá hra hla-
vou. Má predpoklady na ďalší futbalový
rast s perspektívou hrať vyššiu súťaž ako je
III. liga. Hráč FK SH Senica.

LUCIA PAVEŠICOVÁ
Ako pivot v družstve dorasteniek TJ
Záhoran patrí k oporám. Veď len v jesen-
nej časti nastrieľala 47 gólov. Lucia je
náročná k sebe, veľa na sebe pracuje. 

ERIK RUSŇÁK
Je hráčom HK 91 Senica. Hokeju sa venuje
už 14 rokov. Popri svojich povinnostiach  si
už ako junior vybojoval pevné miesto
v obranných radoch seniorov Senice.
Svojou usilovnosťou a húževnatosťou by 1.
slovenská hokejová liga určite nemala
ostať vrcholom jeho kariéry.

JANA SVRČKOVÁ
Členka Plaveckého klubu Záhorák. V uply-
nulom roku sa jej pod vedením trénerky
Mgr. Silvie Orságovej podarilo získať 3
medaily na majstrovstvách Slovenska,
z toho 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú. 

Družstvo žiačok Hanko kai karate klub
Gabriela Lišková, Zuzana Lišková a Monika
Čulenová – majsterky Slovenska v kata
družstiev za rok 2004.  Na medzinárod-
ných majstrovstvách  Holandska získali 3.
miesto (spomedzi 900 pretekárov!), 1.
miesto v Czech open v Mladej Boleslavi
v dvoch kategóriách, I. miesto na Funakoši
cup v Českej Lípe a 2. miesto v Duch
Open. Gabika a Zuzana sú držiteľkami 1.
DAN – čierny pás a Monika 1. KYU –
hnedý pás.

(pokračovanie na str. 11)
Poslanec NR SR D. Čaplovič odovzdáva
cenu P. Dzindzíkovi.  

V DOME KULTÚRY TLIESKALI ŠPORTOVCOM 
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(dokončenie zo str. 10)
Žiaci FK SH Senica
Kolektív žiakov mladší A a starší A – sú roč-
níky veľmi silno kvalitatívne zastúpené
s perspektívou na ďalší futbalový rast čoho
dôkazom sú hráči  zaradení do reprezen-
tačných výberov (Velický, Rehák, Vala). Títo
mladí chlapci už sami zistili, že poctivý prí-
stup ku športu im prináša uspokojenie, záu-
jem prvoligových klubov a veľkú futbalovú
perspektívu. Želáme im aby ich tento entu-
ziazmus neopúšťal a naďalej takto úspešne
reprezentovali senický futbal.  
Najlepšie dosiahnuté výsledky: postup do
II. ligy mladších žiakov, 2. miesto po jesen-
nej časti súťaže, 2. miesto na
Majstrovstvách Slovenska v malom futbale.
Hráči A mladší žiaci: Mário Demo, Samuel
Zubálik, Rado Velický, Patrik Totka, Lukáš
Khúla, Beňadik Reško, Pavol Ziman, Roman
Kubina, Frederik Karas, Lukáš Hrnčirík,
Jozef Holič, Andrej Tokoš, Ján Chvála,
Dominik Sekáč, Peter Černek, Bruno Tipan,
Rado Drápal a Martin Cintula. Tréner druž-
stva Alojz Polakovič.
Hráči A starší žiaci: Marián Holenka, Matej
Fábik, Michal Tesárik, Filip Hubek,
Martin Pípa, Andrej Rácik, Ivan Štora,
Peter Valla, Aleš Ondrejka, Tomáš Vacula,
Martin Koňakovský, Marek Včelka, Jakub
Rosa, Lukáš Chrenek, Patrik Vizváry, Michal
Ružička, Miroslav Omasta, Tomáš Ďurica,
Matej Rehák. Tréner družstva Ján Mindek.

Staršie žiačky TJ Záhoran
Družstvo starších žiačok pod vedením tré-
nerky Mgr. Dagmar Morávkovej dosiahlo
výborné výsledky: 1. miesto v kraji, 1. mies-
to v kalokagatii a II. miesto na majstrov-
stvách Slovenska.
Členkami družstva starších žiačok sú:
Lenka Hazuchová, Lucia Pavešicová,
Andrea Maříková, Simona Kubinová, Eva
Florková, Mária Miškovičová, Natália
Jurkovičová, Irena Peričková, Soňa Surová,
Beáta Oravcová, Zuzana Zajíčková,
Martina Bellová, Katarína Kostrábová,
Denisa Petrášová a Alexandra Rišková –
kapitánka družstva.

JUDITA PAŽITKOVÁ
Členka Slovenského zväzu telesne postih-
nutých, je dobrovoľnou funkcionárkou
okresného centra. V minulom roku v augus-
te na Okresných športových hrách telesne
postihnutých v kategórii žien získala 1.
miesto a na celoslovenských športových
hrách v Komárne získala 3. miesto.

MONIKA GAVORNÍKOVÁ
Je majsterkou Slovenska za rok 2004.
Slovenská rekordérka v tlaku na lavičke
– 83 kg. Slovenská rekordérka v trojboji
– 330 kg. Na majstrovstvách Európy získala
7. miesto a na majstrovstvách sveta – 9.
miesto. Je víťazka Dunajského pohára
v silovom trojboji. Monika štartuje v kate-
górii do 52 kg.

JUDR. JOZEF KULIAČEK
Jeden z najstarších členov Klubu sloven-
ských turistov Senica. Okrem akcií na turis-
tických pochodoch a zrazoch turistov je

dlhoročným funkcionárom. Medzi jeho naj-
lepšie dosiahnuté výsledky patrí 1. trieda vo
výkonnostnej turistike.

SLAVOMÍR HOLOŠKA
S hokejom začínal ako 6 ročný. Prvým jeho
trénerom bol Stanislav Kudla. V Senici chy-
tával žiacku ligu. Ako dorastenec odišiel do
Čiech  HC Minor Přerov, kde chytával
extraligu dorastu a juniorov. Tam bol vyhlá-
sený za najlepšieho brankára súťaže. Už
druhú sezónu pôsobí v Senici, kde dostal
príležitosť a ukázal, že môže z neho vyrásť
skúsený hokejový brankár.

MONIKA KULOVÁ – SMÁK
Je kapitánkou volejbalového klubu Senica,
reprezentantka SR.  Je vedúcou osobnos-
ťou družstva žien, ktoré získalo postup do
finále pohára CEV.

RÓBERT PETRÁK
Robo je ústrednou postavou družstva
BUČO Senica, ktoré sa postupne prebojo-
valo do prvej ligy, kde pomaly stúpa na vyš-
šie priečky. Je technický typ futsalistu
a vďaka jeho gólom predvádza mužstvo
pekný a útočný futsal.
Návrh na ocenenie najlepšieho športovca
poslal aj futbalový klub 95 Čáčov, kde
Róbert hrával na poste záložníka. Toho
času legionárči v Rakúsku. Momentálne je
po operácii kolena.

MIROSLAVA VAŠEKOVÁ
Mirka je veľmi úspešná  v súťažiach jedno-
tlivcov. Reprezentuje Hanko kai karate
klub. Z 25 súťaží v roku 2004 priniesla 23
medailí. Získala 2. miesto na majstrov-
stvách ČR v jednotlivcoch, 1. miesto na
majstrovstvách ČR v družstvách, 2. miesto
Veľkej ceny Bohémie, 3. miesto na
Akademických majstrovstvách sveta v druž-
stvách, 4. miesto na majstrovstvách Európy
regiónov v družstvách, 1. miesto na Czech
open, 1. miesto na Pohári SNP – Európsky
pohár univerzít, 1. miesto na Moravia open,
1. miesto na Slovenia open a 1. miesto na
Novoročnom pohári v Slovinsku. Je

majsterkou Slovenska a vicemajsterkou
Českej republiky. 

JÁN HYŽA
Je húževnatý, všestranne nadaný a snaživý.
Z aerobiku má najradšej DANCE a STEP
aerobic, ale už tretí rok sa venuje aj posil-
ňovacím formáciám aerobicu.
Obsadil 1. miesto v okresnom kole aerobic
– maratónu stredných škôl, 3. miesto v kraj-
skom kole a 5. miesto v celoslovenskom
kole.

MIROSLAVA RUŽIČKOVÁ
Členka TJ Záhoran Senica. Odchovankyňa
senickej hádzanej. K svojim povinnostiam
pristupuje veľmi zodpovedne a iniciatívne.
Má všetky predpoklady byť stále výbornou
hádzanárkou.

ERICH MACEK PhD.
Vedúca osobnosť družstva tenisového
klubu Senica.  Dlhoročný úspešný hráč
A družstva mužov v súčasnosti hrajúcich 1.
ligu. Veľký bojovník, ktorý dokáže spolu-
hráčov vyburcovať 
k výkonom.

JAROSLAV LÍNEK
Reprezentant dostihového športu, senický
džokej, ktorý sa stal tretí raz za sebou
Jazdcom roka na Slovensku. Celkom získal
32 víťazstiev  (tucet zahraničných) z toho
27 rovinových – až 14 so štatútom prvej
kategórie a vyšším. Piatykrát za sebou sa
stal držiteľom celoročného bodovacieho
Pohára OTP Banky. Vyhral Maďarské derby
v Budapešti (s King’s Honorom),  v rakús-
kom Ebreichsdorfe prestížny Breeders’Cup
Sprint (s Forest Manom), pardubický Saint
Leger (so Zagonom) a 5. septembra 2004
zaznamenal sté víťazstvo vo svojej kariére.
Džokej Jaroslav Línek je vyhľadávaným
rovinovým i prekážkovým jazdcom, ktorý
reprezentuje stajňu Poľnohospodárskeho
družstva Senica, ale pravidelne jazdí aj
kone zahraničných majiteľov, pretože patrí
k najlepším džokejom v stredoeurópskom
regióne.

V DOME KULTÚRY TLIESKALI ŠPORTOVCOM 

Dagmar Morávkovej gratuluje J. Rehuš.

Do pamätnej knihy mesta sa zapísala há-
dzanárka Miroslava Ružičková. 
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Mudroškova hokejka
Hokejový klub 91 Senica v spolupráci

so IV. základnou školou a Spoločným
školským úradom Senica zorganizoval 3.
februára už tradičný hokejový turnaj
budúcich nádejí pod názvom Mudroš-
kova hokejka.

Chlapcov 1. - 4. ročníka na úvod zaradi-
li profesionálni tréneri do jednotlivých
mužstiev, „vyfasovali“ dresy, pomenovali si
svoj „mančaft“ a turnaj sa mohol začať.
Spestrením turnaja bola súťaž o najrýchlej-
šieho korčuliara, ktorým sa stal David Jaša.
I keď v turnaji nešlo o „play off", chlapci
podali veľmi dobré výkony, ktoré ani neod-
zrkadľujú celkové poradie úspešnosti.

Riaditeľ turnaja Ing. Martin Sakmár na
záver odmenil najlepších hráčov i mužstvá
diplomami, suvenírmi a pozval malých
hokejistov na ozajstné tréningy.
Výsledky: 
1. m. Tučniaci - IV. ZŠ, tréner Sadloň, 2. m.
Tigri - ZŠ Myjava, tréner Hlavička, 3. m.
Gladiátori - IV. ZŠ, tréner Krišák, 4. m.
Drsňáci - IV. ZŠ, tréner Kosa, 5. m. Vlci - III.
ZŠ, tréner Klečko, 6. m. Medvedi - IV. ZŠ,
tréner Zavadil. Mgr. Branislav Grimm

riaditeľ IV. ZŠ

Manažér FK Peter Šulla:
Staviame základy 
mládežníckeho futbalu 

V minulom čísle sme čitateľov informo-
vali o zmenách vo vedení futbalového
klubu Slovenský hodváb Senica, kde sa
zmenili členovia Správnej rady a zvolili sa
členovia Výkonného manažmentu.
V klube nastali aj ďalšie organizačné
zmeny. Doterajšieho tajomníka Jána
Macka nahradil manažér klubu Peter
Šulla, ktorý je aj členom výkonného
manažmentu. Peter Šulla nás oboznámil
s novinkami vo futbalovom klube.

„Všetky družstvá začali zimnú prípravu,
problémy nám robí najmä počasie, keďže
na okolí je málo kvalitných hracích plôch
pre toto obdobie. Prípravky aj naďalej
vedie Mgr. Fridrich Hutta, mladších žiakov
B Tibor Janák, mladších žiakov A Alojz
Polakovič a starších žiakov B Mgr. Július
Dieneš. Zmena nastala u trénera starších
žiakov A, kde Mgr. Vladimír Včelka nahra-
dil trénera Jána Mindeka. V mladšom
doraste taktiež nastala vynútená zmena na
trénerskom poste, keďže v klube zastávam
funkciu manažéra klubu, trénerom sa stal
Ivan Štora. Starší dorast aj naďalej vedie tré-
ner Jozef Uhlár. Mládežnícke družstvá
vďaka trénerom a rodičom dosahujú
výborné výsledky aj napriek zlej finančnej
situácii. Z rozhodnutia Správnej rady FK SH
ako aj výkonného manažmentu boli stano-
vené výkonnostné ciele. Mladší a starší
žiaci B aj s pomocou hráčov z A družstiev
by mali zabojovať o záchranu v III. lige.
Mladší a starší žiaci A budú vedením pod-
porovaní pri postupe do I. ligy žiakov. Starší
dorast, od ktorého sa odvíja aj ďalšie účin-
kovanie v súťaži mladšiemu dorastu, aj
napriek päťbodovej strate na prvé miesto,
bude taktiež podporovaný  pri postupe do
II. ligy." 

Predstavitelia klubu chcú širokej verej-
nosti odkázať, že napriek pesimistickým
názorom a úpadku záujmu o futbal v Senici
ich terajšia všetka aktivita je smerovaná tak,
aby sa postavili pevné základy pre rozvoj
mládežníckeho futbalu. Všetkým futbalo-
vým fanúšikom je však jasné, že bez moti-
vácie hrať v mužstve dospelých je zbytočné
vychovávať mládež a stavať pre ňu výkon-
nostné ciele. Pri preberaní FK SH bolo A -
mužstvo počtom v takom stave, že by
nedokázalo odohrať ani len jeden maj-
strovský zápas, nehovoriac už o finančných
prostriedkoch. Správna rada spolu s výkon-
ným manažmentom aj napriek tomu roz-
hodla, že A mužstvo nastúpi do jarnej časti
a pokúsi sa zachrániť III. ligu. Bol angažo-
vaný aj nový tréner, bývalý senický hráč
Peter Baumgartner a do A mužstva boli
oslovení bývalí kmeňoví hráči FK SH.

Touto cestou FK SH žiada fanúšikov
o pochopenie a trpezlivosť. Krátky čas na
tvorenie nového kádra A - mužstva a finanč-
né obmedzenia rozpočtu nedovolia zložiť
mužstvo podľa predstáv vedenia klubu.
V budúcnosti chce FK SH prinášať svojimi
výkonmi radosť fanúšikom a dôstojne
reprezentovať mesto Senica.

Ivan Tobiáš

Neporaziteľná Monika   
Na turnajoch karate v Českej republike

dosiahla veľké úspechy 14-ročná karatist-
ka Hanko kai Senica Monika Čulenová
(hnedý pás). Víťazka Svetového pohára vo
Švédsku dominovala vo svojej kategórii
žiačok, keď nenašla rovnocennú súperku
a až štyrikrát stála na najvyššom stupni.
V prvom kole Českého pohára v štýle
godžu ryu (jap. tvrdo-jemný štýl) 29. janu-
ára v Hodoníne zvíťazila Monika v kata
i v zápase kumite. Svoju suverenitu potvr-
dila i v druhom kole 13. februára
v Hustopečiach, odkiaľ si odviezla tiež dva
poháre za víťazstvá v kata i v kumite.

Systematický tréning pod vedením MUDr.
Martina Čulena (7. dan) posúva túto ambi-
cióznu majsterku Slovenska do európskej
špičky. Tam už niekoľko rokov patrí meda-
ilistka z európskych i svetových šampioná-
tov 21-ročná Miroslava Vašeková. Jej víťaz-
stvo v Hodoníne (vo finále porazila českú
reprezentantku Palkovskú z Třinca) sa oča-
kávalo. Bronzovú medailu v kata dorasten-
cov získal Peter Dermek a striebro si z blíz-
keho mesta na Morave priviezla Ľubica
Pomothyová (kumite ženy). Vicemajster
Holandska z roku 2004, Peter Dermek,
prehral  vo finále kata dorastencov
v Hustopečiach u Brna, s Chovančíkom
z Kusenga Hodonín a obsadil druhé mies-
to. V sobotu 26. februára štartovali senickí
karatisti na turnaji Steyr adria v rakúskom
Furstenfelde. Vrcholom jarnej časti bude
účasť na najväčšom turnaji v Európe, pres-
tížnom Krokoyama cup v nemeckom
Koblenzi 2. apríla. Na mamuťom turnaji
bude štartovať vyše 1 000 karatistov z naj-
vyspelejších krajín Európy, Ázie a Afriky.
Prvenstvo z minulého ročníka obhajuje
v žiačkach mladá senická majsterka
Gabriela Lišková.

E. Jareč

Korčuľovanie 
pre verejnosť
Ľadová plocha zimného štadióna je verej-
nosti v marci k dispozícii v týchto termí-
noch:

1.3.     14.45 – 16.45
6.3.   14.15 – 16.15

13. 3.   14.00 – 16.00
20.3.   14.00 – 16.00
27.3.  14.00 – 16.00
3.4. 14.00 – 16.00

Kam na turistiku
Otvorenie turistickej sezóny bude

19. marca, kedy začína akcia 100 jar-
ných kilometrov.

Druhou marcovou turistikou bude
26. marca Veľkonočný pochod
k Rehušom.

Darcovia krvi 
V Dome humanity SČK v Senici bola 14.

februára Valentínska kvapka krvi.  
Z tohto odberu bola krv určená  tiež

pre dvoch konkrétnych ľudí, ktorí sa liečia
na onkológii a takýmto spôsobom im prišlo
pomôcť niekoľko ich priateľov.  Dovedna
prišlo do Domu humanity  Slovenského
Červeného kríža  v Senici 92 ľudí, z ktorých
pracovníci Národnej transfúznej služby
vylúčili pre zdravotné obmedzenia 10.
Takmer 30 litrov krvi od 82 darcov iste
pomôže  pri prinavrátení zdravia či priamo
pri záchrane života v nemocniciach.
Vystrieť ruku v prospech druhého prišlo 13
prvodarcov a 14 boli mladší ako 25 rokov.
Pre porovnanie – vlani sa  Valentínskej
kvapky krvi  zúčastnilo 97 ľudí a medzi nimi
bolo 21 prvodarcov.  Riaditeľka ÚS SČK
v Senici  Veronika Kopúnková dodala, že
číslo je nižšie aj preto, že v decembri boli
až 2 odberové dni.  Senický SČK je známy
širokým  zázemím darcov krvi, pre ktorých
sa táto humánna činnosť už dávno stala
súčasťou života. To je prípad 77-násobného
darcu Petra Macha zo Senice. Svoj vzťah
k ľuďom vyjadrili darcovia krvi tým najkraj-
ším spôsobom.

bar
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jozef Polakovič a Gabriela Vašková
Miloš Mareček a Etelka Bombala
Michal Vach a Lucia Tomášová
Dušan Horňák a Lenka Kvaltínová
Peter Hejda a Mária Vaňková

Narodili sa
Jakub Zona 3. 1. 2005
Marianna Buchtová 4. 1. 2005
Eva Labudková 4. 1. 2005
Sabina Zanyková 5. 1. 2005
Linda Palicová 6. 1. 2005
Sebastián Sivák 6. 1. 2005
Michaela Vašková 11. 1. 2005
Jakub Preč 14. 1. 2005
Rudolf Chalupa 15. 1. 2005
Hugo Manďák 21. 1. 2005
Samuel Štefka 25. 1. 2005
Mathias Kubíček 27. 1. 2005
Ema Lišková 30. 1. 2005
Karol Kuruc 31. 1. 2005

Opustili nás
Ľubomír Černák, L. Novomeského 1214 4. 1. 2005
vo veku 48 rokov
Ing. Zdenko Wágner, Čáčov 162 4. 1. 2005
vo veku 57 rokov
Mária Lineková, Kunov 24 5. 1. 2005
vo veku 81 rokov
Ján Bernát, Štefánikova 1377 9. 1. 2005
vo veku 83 rokov
Gustáv Mihalovič, L. Novomeského 1349 10. 1. 2005
vo veku 75 rokov
Silvia Smaženková, Palárikova 303 19. 1. 2005
vo veku 30 rokov
Ivan Gašparík, Hviezdoslavova 313 24. 1. 2005
vo veku 58 rokov

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 4.3. o 21. hod. - OKEY párty 
� 7.3. o 19. hod. 

- Koncert brnenskej dychovej hudby Moravěnka 

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)

� 5. 3. o 19. hod. 
Vernisáž  výstavy fotografií študentov Gymnázia Senica
s krátkym kultúrnym programom

� 27.3. 
Jarné Juchú - tradičné pochovávanie Moreny spojené s kon-
certom skupiny Ska pra šupina a 1. jarným táborákom

Veľkonočné trhy 
Nezabudnite, že pred veľkonočnými sviatkami môžete zau-
jímavý tovar nakúpiť v Dome kultúry 
v dňoch 18.-19. marca  na  Veľkonočných  trhoch po oba
dni od 8. do 18. hod. 

Faktory pôsobiace na vznik 
partnerského násilia 
Téme násilia páchaného na ženách venujeme 3. pokračovanie

Častokrát sa ľudia pýtajú prečo v niektorých vzťahoch je násilie
a v iných nie je. 

Je mnoho teórií, ktoré sa snažia o vysvetlenie existencie a výsky-
tu domáceho násilia.  Niektoré teórie sa zameriavajú na jednotlivca
a hľadajú osobné vysvetlenia: zneužívanie alkoholu a drog, stres,
frustráciu, duševné choroby, zaostalosť či násilie v rodinnej histórii.

Implicitná akceptácia  partnerského násilia vedie k pochybnosti-
am o vysvetlenie tohto javu prostredníctvom osobných alebo indi-
viduálnych charakteristík. Navrhujú sa skôr sociálne a štrukturálne
vysvetlenia.  Rodinné násilie (voči ženám) má svoj pôvod v kom-
plexnom sociálnom kontexte. Násilie voči ženám je reflexiou štruk-
túr sexuálnej a ekonomickej nerovnoprávnosti v spoločnosti. Podľa
týchto teórií sociálna, politická a ekonomická závislosť žien od
mužov poskytuje priestor na páchanie násilia mužov na ženách.
Namiesto toho, aby partnerské násilie reprezentovalo aberáciu, je
v spoločnosti všeobecne tolerované a akceptované.  Je súčasťou
role, ktorú spoločnosť prisudzuje mužom v ich osobnej sfére. 

Pôvod násilia je možné lokalizovať v sociálnej štruktúre a kom-
plexnom systéme hodnôt, tradícií, zvykov a povier týkajúcich sa
rodovej nerovnosti. Obeťami sú najčastejšie ženy a páchateľmi
muži. Štruktúry spoločnosti túto nerovnosť často len podporujú.

Násilie voči ženám je dôsledkom všeobecne rozšírenej viery,
udržovanej vo väčšine kultúr, že muži sú nadradení ženám a ženy
(aj s deťmi), ktoré s nimi žijú, sú ich majetkom, s ktorými môžu muži
zaobchádzať podľa ľubovôle.

Okrem spoločenských predsudkov, rigidných sexuálnych rolí,
ekonomickej nerovnováhy,  v nemalej miere pôsobia v tomto
smere i médiá, ktoré často propagujú násilie voči ženám.

Výchova a školstvo majú taktiež na tomto jave svoju funkciu
najmä pri medzigeneračnom prenose rigidných sexuálnych rolí.   

CYKLUS  NÁSILIA 
Laická verejnosť  častokrát  nechápe, prečo sa bitá žena jedno-

ducho nezoberie a neodíde. Podľa nich je jednoduché rozpoznať
násilníka. Nie vždy je to ale naozaj tak. Násilník spočiatku nie je
násilný v takej miere ako o niekoľko rokov.  Spočiatku si  po fyzic-
kom výpade  všemožne udobruje partnerku. Tá potom uverí tomu,
že láska násilného partnera zmení.

Rodinné násilie prebieha zvyčajne v štyroch cykloch, ktoré sa
dookola opakujú: 

1. Fáza narastania  napätia – incident začína drobnými incident-
mi verbálneho, emocionálneho či fyzického charakteru, pričom
pomaly narastá ich intenzita a frekvencia.  Táto fáza môže trvať od
niekoľkých minút po niekoľko mesiacov. 

2. Fáza akútneho incidentu násilia – v tejto fáze príde ku nekon-
trolovateľnému uvoľneniu napätia. Tiež ide o samotný akt násilia,
ktorý môže mať rôzny charakter. Táto fáza sa od prvej odlišuje
v deštruktívnosti a neprítomnosti kontroly, t.j.  žena nemá nijakú
kontrolu nad situáciou.

3. Fáza „medových týždňov" je charakteristická  extrémne miluj-
úcim  správaním násilníka, ktorý vie, že zašiel príliš ďaleko, má poci-
ty viny a hanby a pokúša sa situáciu urovnať, ospravedlňuje sa, sľu-
buje atď. Ak v prvej fáze žena muža opustila, v tejto fáze sa oby-
čajne vracia, príp.  sťahuje žiadosť o rozvod.

4. Fáza popretia – popretie patrí k obranným mechanizmom,
ktorého cieľom je odviesť vedomie o nepríjemnom alebo zahan-
bujúcom fakte, alebo skutočnosti, ktoré vzbudzuje úzkosť.
U mužov ide najčastejšie o potlačenie viny („aj tak sa nič zlé nesta-
lo"),  ženy najčastejšie používajú  sebaobviňujúce reakcie, vytesňo-
vanie a popieranie, intelektualizáciu a racionalizáciu.

Po fáze popretia (partnerovi sa väčšinou podarí presvedčiť
o tom, že sa to už nestane), začína opäť narastať napätie. 

Týraná žena často sama násilného partnera vyprovokuje, aby
zrýchlila prechod  cyklu do tretej fázy, kedy má nejaký čas na rege-
neráciu. Časom  však tretia fáza prebieha kratšie a kratšie a častej-
šie trvá práve fáza násilia a zneužívania. Potom sa už striedajú iba
dve fázy, a to fáza narastania napätia a fáza akútneho incidentu
násilia. Mgr. Ivana Závodská

Športom k partnerstvu   
Mesto Senica v spolupráci s CVČ a Študentským parlamen-

tom pripravuje na 10. marca   turnaj senických stredných škôl
v basketbale chlapcov a vo volejbale dievčat. Turnaja sa zúčast-
nia všetky 4 stredné školy – Gymnázium, Obchodná akadémia,
SOU a SSŠP. Hosťom z Česka budú  študenti Gymnázia Velké
Pavlovice, ktoré je partnerským mesto Senice.  Volejbal sa bude
hrať  v športovej hale a basketbal v telocvični SOU. 

bar
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na MAREC 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

# Utorok 1. a streda 2. marec
WIMBLEDON
Sladká i komická romanca sa odohráva na tenisovom kurte počas
turnaja vo Wimbledone. Peter bol skôr smoliar, ale šťastie sa na
neho konečne usmeje a prinesie mu úspech na kurte a aj v osob-
nom živote. I keď je na tenisovom rebríčku úplne vzadu, podarí sa
mu získať divokú kartu, ktorá mu umožní zúčastniť sa prestížneho
wimbledonského turnaja...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 100  min.
# Sobota 5. a nedeľa 6. marec
PO  ZÁPADE  SLNKA
Kto z nich pôjde z kola von? Po západe slnka sa začína tam, kde
všetky veľké lúpežné filmy končia - na tropickom rajskom ostrove,
kde si úspešná dvojica zlodejov príde v pokoji užiť svoj veľký „záro-
bok" po poslednej a nebezpečnej „práci". Max alebo „Kráľ Alibi"
a jeho komplic - krásna Lola sa utiahli na Bahamy po ich poslednom
veľkom záťahu, v ktorom ukradli druhý z troch slávnych
Napoleonových diamantov. Takto finančne zabezpečení sa sem
prišli s veľkou chuťou zabávať vo veľkom štýle. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100  min.
# Streda 9. marec
ČÍNSKA  ODYSEA
V dobách čínskej dynastie Ming sú si predurčené dva súrodenecké
páry. Pár z nižšej vrstvy a cisárski súrodenci, ktorí sa odhodlajú
k úteku. Princezná prezlečená za muža je po príchode do mesta
okradnutá a narazí na tuláka, ktorý práve hľadá ženícha pre svoju
sestru. Princezná vidí v tulákovi osudovú lásku, tulák v princeznej
zase toho pravého ženícha. Príbeh sa začína rozohrávať. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 105 min.
# Piatok 11. marec
PINK  FLOYD  THE  WALL
Kultový film experimentujúci s čisto hudobnou látkou, je natočený
podľa scenára duchovného vodcu skupiny Rogera Waltersa. Film je
spleťou symbolických obrazov a animovaných sekvencií spojených
situáciami hlavnej postavy rockovej hviezdy Pinka.  
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 95 min.
# Sobota 12. a nedeľa 13. marec
RAD  NEŠŤASTNÝCH  PRÍHOD
Film rozpráva príbeh troch detí na ich pozoruhodnej životnej ceste.
Popri strate rodičov sa súrodenci navzájom nájdu na ceste nádher-
ných prekvapení a katastrofálnych neúspechov pri pátraní po
domove. To všetko pod dohľadom nového poručníka – ľstivého
a prefíkaného strýca Olafa, ktorý je ochotný urobiť čokoľvek, aby
získal ich dedičstvo. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 104 min.
# Utorok 15. a streda 16. marec
MILUJ MA!  PROSÍM ...
Vášeň je nesmrteľný cit. Mladý, talentovaný bankár je posadnutý
predstavou, že krásne dievča, ktoré pravidelne stretáva v kaviarni, je
jeho bývalou životnou láskou. Zahorí túžbou získať ju späť. Začne
ju pravidelne sledovať pri jej návratoch domov a postupne sa stále
viac a viac približuje...Jedného dňa získa potrebnú odvahu a vkrad-
ne sa až do jej apartmánu. Jeho túžba ho privedie k nebezpečnému
odhaleniu, ktoré môže zmeniť celý jeho život...a nielen jeho...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 114 min.
# Piatok 18. marec
AGENTI  NULA  NULA
Práve bola ukradnutá supertajná nukleárna zbraň a francúzska
tajná služba vyhlasuje najvyššiu pohotovosť. Pravdepodobne je
v jej radoch zradca a keďže sa sám asi  ťažko prihlási, treba ho
odhaliť. Najskôr však potrebujú získať naspäť raketu. Preto si najmú
dvoch totálne neschopných smoliarov – závislákov od počítačo-
vých hier a úbohé atrapy Jamesa Bonda – Willa a Bena. Kým ich
vyšlú na tajnú misiu, musia prejsť tvrdým výcvikom. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 97 min.
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# Sobota 19. a nedeľa 20. marec
HONBA  ZA  POKLADOM  TEMPLÁROV
Archeológ a dobrodruh Ben Gates hľadá legendárny poklad
Templárov, ktorý jeho rodine uniká už osem generácií. Ale nie je
sám. Keď sa spojí s bohatým britským dobrodruhom menom Ian
Howe, čoskoro zistí, že nemôže veriť nikomu. Podnikne expedíciu
do Arktídy, len aby zistil, že prvé vodítko k pokladu je skryté na zad-
nej strane najstráženejšej listiny sveta – Deklarácie nezávislosti. 
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 100 min.
# Utorok 22. marec
PREKLIATA ARGENTÍNA
Ľudia miznú bez stopy a ich najbližší sú bezmocní... Dychvyrážajúci
príbeh o odhodlaní, odvahe a sile človeka. Rok 1976, Buenos Aires.
Carlos Rueda, jeho žena Cecília a dcéra Teresa žijú v krajine, kde
neustále miznú tisícky ľudí. Cecília je známou novinárkou a jej kri-
tické články vzbudia pozornosť vládnych agentov. Jedného dňa ju
odvedie polícia do utajenej väznice. Carlos začne po nej pátrať
a tým sa zoznamuje s tragickými osudmi uväznených a ich rodín. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 107 min.
# Streda 23. marec
ZLÁ  VÝCHOVA
Film vychádza z tridsať rokov starých Almodóvarových  zápiskov
„La Visita", ktoré majú do istej miery autobiografické črty. Je rok
1960. Ignacio a Enrique vyrastajú spolu v katolíckej škole. Prežívajú
hlboké priateľstvo a spolu objavujú tajomstvá vonkajšieho sveta.
Najskôr len tichým svedkom ich dobrodružstiev je otec Manolo,
ktorý však neskôr kruto zasiahne do ich magického sveta. Tvrdý
režim katolíckej školy a bigotnosť názorov v nej silne poznačí
oboch chlapcov. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 105 min.
# Sobota 26. a nedeľa 27. marec
O DVE  SLABIKY  POZADU
Zuza. Chce všetko - nestíha nič. Chce sa zaľúbiť - nevie do koho.
Chce spomaliť - nevie ako. Zuzana je príťažlivá a sympatická štu-
dentka výtvarného umenia. Je samostatná, pre rodičov už dospelá,
občas navštevuje svoju excentrickú babičku, ktorú má veľmi rada.
Tak ako väčšina mladých ľudí, ani ona ešte presne nevie, čo chce
a občas je trochu mimo - keď má byť v škole, je v práci, keď je
v škole, tak spí, keď má byť doma a keď ju očarí krásny muž – zbalí
kufre a ide za ním do Paríža... Love story však o chvíľu skončí a ona
opäť lieta medzi školou a prácou – nakrúca reklamy a už od detstva
zarába ako dabingová herečka. Nemá problém s peniazmi, má
problém so vzťahmi – hľadá toho pravého a ani si neuvedomuje, že
vlastne hľadá samu seba...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 84 min.
# Utorok 29. a streda 30. marec
BLADE: TRINITY
Posledný lov sa začína. Wesley Snipes sa vracia ako tajomný lovec
upírov v strhujúcom treťom a záverečnom pokračovaní thrilleru
Blade – Blade: Trinity. Upírí národ sa rozhodol už nadobro skonco-
vať s Bladeom a prichystá na neho sériu brutálnych krvavých úto-
kov. Blade sa rozhodne spojiť s Nightstalkers - klanom ľudských,
Nočných lovcov upírov. Spolu musia čeliť krvilačnej a brutálnej
Danici Talos, ktorej prúdi v žilách mocná krv jej predkov. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 114  min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

# Pondelok 21.marec
VČELIA  KRÁĽOVNÁ
Štyridsaťročný Alfonzo túži po pokojnom manželstve s bezúhon-
nou pannou vychovanou v kláštore. Tej však manželstvo odhalí
sexuálne potešenie, ktorého sa nenásytne dožaduje, odvolávajúc sa
na náboženské prikázania, čím ako včelia kráľovná vyčerpá manže-
love fyzické schopnosti a jeho mužnosť. Film bol namierený proti
absurdnosti prísnej cirkevnej morálky a v čase svojho vzniku bol
zakázaný.
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 90 min.


