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záver, že zlučovanie škôl sa odkladá a
nebudú pripravované žiadne právne kroky
k zmene súčasného stavu.

„Na rokovaniach  s rodičovskou radou
aj školskou radou sme sa dohodli, že tému
možného zlučovania škôl otvoríme až po
schválení nového modelu financovania
školstva, ktorý pripravuje Ministerstvo
školstva SR. To znamená, že v budúcom
školskom roku budú všetky senické školy
svoju funkciu plniť samostatne a zápisy do
prvých ročníkov budú  prebiehať na všet-
kých štyroch základných školách ako
doteraz. Chceme, aby rodičia neboli zne-
istení pri výbere školy pre svoje dieťa a
bola zachovaná rovnosť šancí pre všetky
školy v našom meste z hľadiska poskyto-
vania kvality výchovno-vyučovacieho pro-
cesu,” povedal  primátor mesta Ľubomír
Parízek. lv

Školy sa zlučovať
nebudú 
(dokončenie zo str. 1)

Pán poslanec, 
na slovíčko

V tejto rubrike
dávame slovo  poslan-
com Mestského zastu-
piteľstva v Senici, ktorí
budú postupne odpo-
vedať  na 3 rovnaké
otázky.

Ing. Martin Lidaj,
volebný obvod č. 6,
predseda Komisie pre

mládež pri Mestskom zastupiteľstve Sennica 
Aká je komunikácia s občanmi?
S ľuďmi o problematike mesta komuniku-

jem takmer denne. Pri osobných stretnutiach,
prostredníctvom môjho profilu na Facebooku
alebo mailom. Ako jediný poslanec MsZ v Seni-
ci mám aj svoju www stránku, na ktorej sú uve-
dené priame kontakty na mňa (www.martinli-
daj.sk). Pravidelne na svojom profile zverejňu-
jem informácie o aktuálnom dianí v meste, pri-
pravovaných opatreniach, návrhoch a diskutu-
jem s nimi. Ich pripomienky či výhrady potom
prednesiem  na rokovaní komisií, v ktorých  som
členom,  Mestskej rady či zastupiteľstva. 

V roku 2006 sa podarilo presadiť aj môj
volebný zámer – zriadiť opätovne mestské
výbory. Som predsedom mestského výboru č.
6, kde na  stretnutiach poslancov a aktívnych
občanov vzniklo množstvo návrhov ako zlep-
šiť kvalitu života občanov v Senici. Dôležité je,
aby sa tieto myšlienky a návrhy stretli s pocho-
pením kompetentných, ktorí dajú zelenú ich
realizácii.

Aj touto cestou preto vyzývam občanov,
aby sa na mňa obracali so svojimi návrhmi pre
rozvoj Senice, s kritikou alebo s otázkami a žia-
dosťami o vysvetlenie komunálnych tém. Čas-
tokrát sa totiž stretávam s tým, že občania
majú skreslené predstavy o faktoch, dianí v
meste, ale napríklad i o tom, ako pracujú
poslanci, aké majú právomoci a pod. 

Čo považujete za prioritu vo svojom
obvode?

Moje priority som definoval vo volebných
programoch. Je potrebné vybudovať komu-
nikáciu zo Sotiny krížom na Štefánikovu
ulicu, aby vzniklo ďalšie premostenie cez
rieku Teplicu. Treba tiež budovať nové parko-
viská. Na budúci rok by malo pribudnúť tak-
mer 40 parkovacích miest na Novomeského
ulici. Iniciatívu sme rozbehli v mestskom
výbore, už je vydané aj stavebné povolenie.
Podarilo sa nainštalovať ďalšiu bezpečnostnú
kameru. Mojou snahou je v roku 2014 presa-
diť rekonštrukciu detského ihriska na Ulici S.
Jurkoviča a vybudovanie nového medzi 12
poschodovými činžiakmi.

Čo podľa vás  chýba v Senici?
V meste chýbajú koncepčné a dlhodobé rie-

šenia v mnohých oblastiach. Čiastkové riešenia
vedú len ku krátkodobému efektu a nie je
možná koordinácia a vzájomná súčinnosť. V
prvom rade treba dať ľuďom prácu a dosiahnuť,
aby sa im v meste dobre a spokojne žilo. Vyrie-
šiť dopravu, zabezpečiť kvalitu bývania a obči-
ansku vybavenosť. Vytvoriť pre ľudí pekné mies-
to pre život, a nielen akúsi ubytovňu pre pracuj-
úcich. Tieto veci by sa mohli výrazne zlepšiť.  

bar

20 rokov zariadenia
pre seniorov

Všetko sa začalo v roku 1988, kedy
orgány štátnej správy v Senici uvedomujúc
si demografickú štruktúru obyvateľstva
rozhodli, že sa začne s výstavbou domova
– penziónu pre dôchodcov. Po novembri
1989 sa rozbehnutá stavba načas zastavila
a vzišla otázka, kto dofinancuje rozostava-
nú účelovú stavbu. Vďaka pochopeniu
vtedajších predstaviteľov Mestského
úradu v Senici sa stavba dostavala a Mesto
Senica tak získalo najväčšie zariadenie
sociálnych služieb na Slovensku. V novem-
bri 1993 otvorilo zariadenie svoje brány
prvým klientom, teda senický domov
dôchodcov (ako ho všetci voláme) posky-
tuje svoje služby už dlhých dvadsať rokov.

Pôvodný zámer, ktorým bolo vybudo-
vanie domova s opatrovateľskou službou
(z toho dôvodu nebola v objekte plánova-
ná kuchyňa) vystriedalo zriadenie domova
dôchodcov a domova – penziónu pre
dôchodcov s kapacitou 210 klientov.
Postupne počas dvadsiatich rokov existen-
cie zariadenia pribúdali sociálne služby,
ktoré sa tu poskytujú a tiež sa zvyšovala
kapacita zariadenia, ktorá je momentálne
320 klientov. V januári 2002 pribudla do
zariadenia kuchyňa, hlavným investorom
bolo Mesto Senica, ktorá v podstatnej
miere prispela k skvalitneniu a zjednodu-
šeniu poskytovaných služieb. Investovalo
sa tiež do exteriéru zariadenia – altánky
pre klientov na oddych a tiež do vnútor-
ného vybavenia. Postupne boli vymenené
váľandy za nemocničné a polohovateľné
postele, boli vymenené WC, podlahy v
sociálnych zariadeniach, nábytok, prikúpi-
li sa kardiokreslá, hydromasážna vaňa,
veľmi dobre je vybavená rehabilitácia. Kli-
entom sa okrem sociálnych služieb posky-
tuje bohatá kultúrna a rekreačná činnosť.
O kvalitne poskytovaných služieb iste
svedčí aj počet čakateľov na umiestnenie.

Do zariadenia pre seniorov je to 150 osôb
a  do domova sociálnych služieb 105
osôb. Tri klientky   Juliana Juráňová,  Irena
Kohútová a  Mária Ščepková bývajú v zari-
adení od roku 1993 až doteraz. Tri ďalšie
klientky Justína Schmidtová z Čárov, Anna
Petrášová z Hlbokého a Margita  Sadloňo-
vá zo Senice sa v zariadení dožili viac ako
100 rokov. 

Dôležité sú tiež dobré pracovné pod-
mienky pre zamestnancov a ich spokoj-
nosť na pracovisku. Mnohí z terajších 104
zamestnancov tu pracujú od začiatku a
oceňujú dobrý pracovný kolektív a sta-
rostlivosť v oblasti regenerácie pracovnej
sily.

Mesto Senica navrhlo v tomto roku
kolektív pracovníkov domova sociálnych
služieb a zariadenia pre seniorov v Senici
na ocenenie pamätnou plaketou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja. Dňa 16.
októbra  si z rúk  predsedu TTSK Tibora
Mikuša pamätnú plaketu za všetkých
zamestnancov prevzala riaditeľka zariade-
nia Zita Rišková. Týmto ocenením sme
chceli vyjadriť vďaku všetkým zamestnan-
com, ktorí svoju prácu nevnímajú ako
povinnosť, ale ako poslanie a hoci sú
poznačení neľahkou prácou v zariadení,
teší nás ich vyjadrenie, že v žiadnej inej
práci by si neužili toľko lásky a vďaky.

Za 20 rokov existencie si zariadenie
vybudovalo pevné miesto v poskytovaní
kvalitných pobytových sociálnych služieb.
Mesto Senica oceňuje výbornú spoluprá-
cu so zariadením, ktoré je vždy ochotné
vyjsť v ústrety a pomáha riešiť krízové situ-
ácie našich občanov.

RNDr. Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

Šesťdesiatka  CVČ
Rok 2013 je neuveriteľne významný

pre školskú organizáciu Centrum voľného
času  (CVČ) v Senici. V septembri uplynu-
lo okrúhlych 60 rokov, kedy v Senici vznik-
lo prvé školské zariadenie pre voľný čas. 

História tejto organizácie je mimoriad-
ne bohatá. Začína sa odvíjať v povojno-
vých rokoch, prechádza obdobím budova-
nia štátu, cez obdobie komunizmu a soci-
alizmu, pionierskych dôb, masových
podujatí celoslovenskej turistiky, prvomá-
jových pochodov,  následnej nežnej revol-
úcie až po dnešok. Názvy tejto inštitúcie
sa vždy menili v spojitosti s režimom, aký
tu bol. Od Domu pionierov až po dnešné
Centrum voľného času. V našom okrese
bolo takéto zariadenie prvýkrát zriadené v
roku 1953, a to pod názvom Okresný dom
pionierov a mládeže (ODPM). Pionieri
boli tí, kto sršal entuziazmom a kto sa s
neutíchajúcou vervou zaujímal o všetko
okolo nás, vzdelával sa, vo svojom
voľnom čase sa venoval prospešným veci-
am a tiež pomáhal v budovaní povojnové-
ho štátu.  Myslím, že dodnes neustále čer-
páme z tohto obdobia, a to nielen v hmot-
ných statkoch, ale i tvorivosti, námetoch a
kreativite. Aj keď je to v ponímaní sveta,

(pokračovanie na str. 6)
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Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčov 103
Čáčov

Okrsok č. 2 Denné centrum  pre organizácie III. sektora,  
Hviezdoslavova 323/51    
Ulice: Kalinčiakova, Železničná

Okrsok č. 3 Denné centrum  pre organizácie III. sektora, 
Hviezdoslavova 323/51    
Ulice: Kasárenská, Palárikova, Tehelná

Okrsok č. 4 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, 
Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, 
Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, 
Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny,
Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha,
Vajanského, Senica

Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie oslobodenia 11/17
Ulice: Robotnícka

Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie oslobodenia 11/17
Ulice: Hviezdoslavova

Okrsok č. 8 Klub dôchodcov, Továrenská 530/5
Ulice: Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská

Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 620/5
Ulice: J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27,
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, 
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 2871/4

Okrsok č. 10 Základná škola, Sadová 620/5
Ulice: Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349/102, 1349/104,

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Predseda Národnej rady SR vyhlásil 3. júla 2013 voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samospráv-

nych krajov. Deň konania určil na sobotu 9. novembra 2013. V našom meste sa volebné miestnosti otvoria o 7.00 hod. a uza-
tvoria o 22.000 hod.

Občania nášho mesta, ktorí majú právo voliť, zvolia do Trnavského samosprávneho kraja 5 poslancov a predsedu. Za predsedu
bude zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak v prvom kole volieb nebude predseda zvolený,
uskutoční sa do 14 dní druhé kolo volieb ( 23.  novembra 2013). Volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja zaregistrovala
kandidátne listiny na poslancov pre volebný Senica od nasledovných  politických subjektov: Konzervatívni demokrati Slovenska
(KDS), MOST – HÍD, NOVÁ DEMOKRACIA (ND), Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic) -  (NOVA), Slovenská národná strana (SNS),
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD), Strana zelených Slovenska (SZS), koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Slo-
venská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS). Uvedené politické strany a koalícia mali možnosť dele-
govať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových volebných komisií v meste, čo aj využili. V sedemnástich okrskových
volebných komisiách bude pracovať 121 členov a 17 zapisovateľov. Prípravnú fázu ako i samotnú realizáciu volieb zabezpečuje
na Mestskom úrade Senica (MsÚ) oddelenie organizačné a vnútornej správy. V čase úradných hodín MsÚ sa môže každý volič v
námietkovej  miestnosti č. d. 202 presvedčiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje  o jeho osobe sú pravdivé. Na
adresu trvalého pobytu boli voličom doručené oznámenia o čase, mieste a spôsobe vykonania volieb. Zo zákona je možné voliť
iba v mieste trvalého pobytu. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o to,
aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schrán-
kou, hlasovacími lístkami a obálkou. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zacho-
vaná tajnosť hlasovania. Požiadavka na prenosnú volebnú schránku môže byť nahlásená vopred na MsÚ alebo v deň volieb prí-
slušnej volebnej komisii.

Informácie o voľbách sú zverejnené na úradnej tabuli, vo vitrínach v meste, vo video texte TV SEN, internetovej stránke mesta.
Vyhradené plagátovacie plochy sú na Námestí oslobodenia.

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca oddelenia organizačného a vnútorrnej správy MsÚ

Zoznam a popis volebných okrskov v meste Senica
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, 
Sadová, Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 
1475/19, 1589/21, 1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila 
a Metoda 2872/1, 2872/3, 2873/5, 2873/7, Sv. Gorazda

Okrsok č. 11 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
Ulice: L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, 
S. Jurkoviča, Sotinská 693/4, 694/2

Okrsok č. 12 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
Ulice: Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, 
Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 
1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 
1216/80, 1216/82, Rovenská, Štefana Pilárika

Okrsok č. 13 Dom penzión pre dôchodcov, Štefánikova 1377/77
Ulice: Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 
703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 
704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 
725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B

Okrsok č. 14 Základná škola, Komenského 959/3
Ulice: Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 
723/22, 724/20, 1435/74, 1441/79, 1559/52B

Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3
Ulice: Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, 
Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 
707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 
709/61, 709/63, 709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 
720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24

Okrsok č. 16 Spojená škola, Brezová 840/1
Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, 
Moyzesova, Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov 64
Brestové, Kunov
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Zoznam kandidátov pre predsedu TTSK:

1. József Berényi, Mgr., 46, politológ, Dolné Saliby, 
SMK-MKP, OKS

2. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 60, predseda samosprávneho kraja,
Suchá nad Parnou, nezávisly kandidát

3. József Nagy, Ing., 45, poslanec NR SR, Dunajská Streda, 
MOST - HÍD

4. Jozef Ravasz, doc. PhDr., PhD., 63, vysokoškolsky pedagóg,
Dunajská Streda, SRÚS

5. Andrej Richnák, Ing., 28, ekonóm, Trnava, NP

6. Ivan Uhliarik, MUDr., 45, poslanec NR SR, Skalica, 
KDH, SDKÚ - DS

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TTSK:

Volebný obvod číslo 5

1. Jaroslav Barcaj, Ing., 48, poradca pre EU fondy, Senica, SNS

2. Vladimír Bízek, 59, starosta Borský Mikuláš, KDH, SDKÚ - DS

3. Richard Čižmár, Ing., 33, stavebný ižinier, Moravský Svätý Ján,
NOVA

4. Martin Čulen, MUDr., 63, lekár, Senica, SZS

5. Michal Dudaš, 28, konateľ, Senica, NOVA

6. Jozef Fábik, Mgr., 42, riaditeľ obch. spol., Senica, MOST - HÍD

7. Jozef Hladík, MVDr., 64, veterinárny lekár, Kúty, 
KDH, SDKÚ - DS

8. Pavel Jankovič, Ing., 52, technik, Borský Mikuláš, ND

9. Ján Kovár, Ing., 60, riaditeľ, ÚPSVaR Senica, Prietrž, SMER - SD

10. Vladimír Jan Kružík, PhDr., 29, konzultant, Sobotište, KDS

11. Martin Lidaj, Ing., 36, riaditeľ, TV REGION Senica, SMER - SD

12. Štefan Mikula, Ing., 57, inžinier chémie, Senica, 
nezávislý kandidát

13. Ľubomír Parízek, RNDr., 50, primátor, Senica, 
nezávislý kandidát

14. Lukáš Piroha, Ing., 32, starosta, Hradište pod Vrátnom, KDH,
SDKÚ - DS

15. Peter Priwitzer, 31, zamestnanec ŽSR, Kuklov, KDH, SDKÚ -
DS 

16. Radovan Prstek, Ing., 46, primátor, Šaštín - Stráže, SMER - SD

17. Roman Sova, Ing., 45, ekonóm, Senica, KDH, SDKÚ - DS

18. Štefan Šimkovič, 56, starosta obce, Kuklov, nezávislý kandidát

19. Ján Záhončík, 48, SZČO, Borský Mikuláš, SNS

Sonny a Stroj času
XXIII. tanečný koncert skupiny Sonny. Už samotné poradové

číslo koncertu vzbudzuje úctu.  Skupina je na svete o rok dlhšie a
o zopár rôčkov ešte skôr tu bola a je hlavná trénerka Andy Jakub-
cová. Koľko len nápadov sa jej už zrodilo v hlave a koľko ich ešte
príde. Len si spomeňte, napr. na Danceworking alebo Tanečný cir-
kus,  Múzeum voskových figurín, Universum, Tanečný útok, Tan-
cuj ako Happy feet, Sonny na divoko... I tohtoročný Stroj času sa
zapíše do dejín. Minimálne počtom tanečníkov (168),  počtom
choreografií (26), dĺžkou koncertu (110 minút) alebo vynikajúcim
zvukom Stana Parízka, či pódiovou projekciou M. Tehlára. 

Odvážna hlavná myšlienka - vývoj tanca – bola umocnená výko-
nom výborného moderátora Jána Hyžu,  a tak diváci  spolu s ním či
jeho prostredníctvom, tak trocha „cestovali časom“. Ocitli sa medzi
pravekými ženami či v kaviarni na začiatku 20. storočia s parádnym
swingom,  dokonca v ďalekej tanečnej budúcnosti, hoci v roku
2045. Diváci prostredníctvom  tanca vnímali 80. roky a Bee gees,
renesančný  menuet  zo 17. storočia či  twist z nedávnej minulosti,
dokonca i tanec vojakov, ktorí chcú zabudnúť na strasti vojny. V dra-
maturgii koncertu nechýbali ani úspešné súťažné  choreografie maj-
strov Slovenska a Európy, všetky tanečné prípravky,  soňácke exce-
lentné speváčky Paula Krajčiová a Nikola Šiišková, výborná  záve-
rečná klaňačka hodná patentovania, ktorá vás každý rok dojme
znova a znova.

Zvládli sme to.  Ďakujeme divákom za priazeň, ďakujeme našim
stálym fanúšikom,  rodičom za trpezlivosť a finančnú podporu, pani

krajčírke Petrovičovej a tiež všetkým ďalším nemenovaným, ktorí
neľutujú financie a vždy, keď je treba skupine pomôžu. Všetkým svo-
jim sponzorom a podporovateľom sme veľmi vďační.  

Celá tanečná skupina Sonny sa už s chuťou  vrhá do víru
tanca 2013-2014, na ktorého konci sa už mihá veľká číslovka 25
- štvrťstoročnica Sonny. Je to výzva pre všetkých trénerov - pre
Andy  a tiež pre Zuzanu Florianovú, Soňu Pastorkovú, ale aj v
tomto roku nové trénnerky Moniku Paračkovú a Rebeku Micha-
licovú. Výzva i pre Centrum voľného času Stonožka a MsKS
Senica, domovské ustanovizne skupiny.  

Za CVČ Dana Kopecká  
foto Radovan Samek

Môj prvý rok na strednej 
Môj prvý školský rok na gymnáziu splnil všetky moje očakáva-

nia. Bola to  drina, aj zábava. Prvých niekoľko týždňov mi ostáva-
li iba oči pre plač, pretože zo základnej školy  je to  obrovský skok
a niečo také, ako učenie sa viac ako hodinu, som nikdy nezažil.
Čakal som aj prísnejších pedagógov, ale našťastie som sa mýlil.

V novembri  prišlo prvé odľahčenie v podobe imatrikulácií, čo
bola vážne paráda. Predchádzalo tomu nacvičovanie choreografie
so spolužiakmi a nakoniec to vyvrcholilo  perfektným dňom. Ďalšie
týždne sme už len počítali dni do zimných prázdnin, po ktorých na
konci januára prichádzal lyžiarsky výcvik. Podľa môjho názoru je
lyžarák najlepšia akcia, akú môže škola zorganizovať. Pedagógovia
sú v pohode, nie sú takí vážni ako v škole. No okrem večierky. Lyži-
arske stredisko bolo úžasné, hotel  kúsok od svahu a čo je na tom
najlepšie -  ulejeme sa zo školy a na prvé dni po ňom sme dokonca
ospravedlnení. Odporúčam každému, aby si našiel čas a išiel tam.
Keď prišlo polročné vysvedčenie, každý si povedal,  ako rýchlo ube-
hol  prvý polrok. Ale ešte tu bol druhý a začalo to byť vážne.  Prišli
maturity,  a to je tiež voľno, nejaké branné cvičenie, dokonca aj  diva-
dlo, až si človek ani nestihne opraviť známky. Na konci mája a zači-
atku júna sme všetci  mysleli len na prázdniny. To najhoršie nás ešte
len čakalo v podobe skúšania a písomiek. Nakoniec aj to prešlo bez
ujmy na zdraví a všetci sme sa nehorázne tešili na letné prázdniny.

Hm, tie  skončili a  už tretí mesiac  sme druháci. 
Tibor Schneider, 

Gymnázium L. N. 2.C
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Šesťdesiatka  CVČ
(dokončenie zo str. 3)

života a vesmíru zanedbateľná doba, pre
život detí, mládeže a školskej organizácie
neuveriteľne dlhé obdobie. 

Od svojho založenia sa Okresný dom
pionierov a mládeže ako štátne výchovno-
vzdelávacie zariadenie podieľal na výcho-
ve mladej generácie. V mimoškolskej čin-
nosti pionierskej organizácie tvorí ucelený
systém organizovanej, výchovno-vzdelá-
vacej a záujmovej činnosti detí a mládeže.
Okresný dom pionierov a mládeže v tom
čase organizuje celý rad tradičných i netra-
dičných podujatí v rôznych oblastiach čin-
nosti a dosahuje významné úspechy. Z
oblastí treba spomenúť prírodovednú:
Poznaj a chráň prírodu, súťaže v oblasti
geológie, zoológie, botaniky a iných.
Technickú oblasť, veľmi výraznú a bohatú
vo vtedajšej ére (fotolaboratóriá, letecké a
raketové modelárstvo, minikáry a iné).
Veľmi výrazná úloha ODPM bola v meto-
dickom pôsobení. Dom pionierov bol
akýmsi garantom i školiteľom vo výchov-
no-vzdelávacom procese nielen  mimo-
školskej činnosti, ale i metodikom na ško-
lách. Bol to Dom pionierov, v ktorom sa
obhajovali i šírili vtedajšie budovateľské
idey, ktoré viedli k účinnému rastu silného,
vzdelaného a zdravého človeka, k spozná-
vaniu svojej vlasti, k brannej zdatnosti,
telesnej zdatnosti. Možno dnes pozabud-
nuté cnosti, tak veľmi potrebné k zdravé-
mu osobnostnému rozvoju mladého člo-
veka.

Súčasné Centrum voľného času  je
školské zariadenie zaoberajúce sa vyplne-
ním voľného času, výchovou a vzdeláva-
ním detí a mládeže, tiež dospelých. Hlav-
nými smermi práce CVČ je záujmová čin-
nosť a príležitostná činnosť. V záujmovej
činnosti sú zohľadnené hlavne útvary či
krúžky, ktoré navštevujú deti a mládež v
pravidelných intervaloch.  Príležitostná
činnosť je nepravidelná, ale zato náročná
na prípravu a v poslednej  meniacej sa
dobe prevažujúca. Ide o podujatia tipu
Mikuláš, Karneval na ľade, Sonny koncert,
POP Senica a mnohé iné populárne podu-
jatia a akcie. CVČ je tiež koordinátorom a
organizátorom či spoluorganizátorom

okresných predmetových olympiád vyhla-
sovaných MŠ SR. Podieľame sa na väčšine
akcií organizovaných Mestom Senica,
napr. Záhorácky maratón, Silvestrovský
beh, Vianočná dedina a pod. Spolupracu-
jeme s organizáciami pri rôznych príleži-
tostiach, vernisážach, výstavách na území
mesta. CVČ tiež v súčasnosti zastrešuje
kompletnú športovú klubovú činnosť v
meste. Aj budova DAVu v mestskom
parku je vynovená a oživená vďaka CVČ,
ktoré v nej zriadilo priestory pre záujmovú
činnosť  mládeže. K spomínaným objek-
tom pribudla i novo zrekonštruovaná
tanečná sála, na ktorú sme prerobili býva-
lú  zasadačku Okresnej pozemkovej sprá-
vy. Práca v CVČ je veľmi rôznorodá, má
široký záber, je náročná na čas,  na odbor-
nosť,  aj improvizáciu.

Centrum voľného času si svoje 60. jubi-
leum pripomenie v školskom  roku
2013/14  na množstve podujatí. Najmlad-
šia súčasť CVČ Materské centrum Stonož-
kine slniečka oslavuje tento rok svoje 10.
narodeniny. Nasledujúci rok oslávime 25.
výročie tanečnej skupiny Sonny. Tieto
výpočty svedčia o veľkej pracovitosti a
neustálom profesijnom raste tejto školskej
organizácie.

Výročie bude svojou zaslúženou glori-
olou ovenčené 3. decembra o 16. hod.
slávnostným programom v Dome kultúry.
Srdečne všetkých na toto krásne podujatie
pozývame. Rodičov našich detí, našu mlá-
dež, starších spoluobčanov, ktorí nám
možno aj osvetlia skvelú minulosť CVČ-ka
tak, aby sme robili budúcnosť ešte lepšou.

Mgr. Art Martin Dudáš
riaditeľ CVČ Senica

Timravina studnička 
Popularizovať slovenskú literárnu tvor-

bu a vytvárať podmienky na tvorivý rast
detských  recitátorov i dospelých interpre-
tov slova si kladie za cieľ súťaž v umelec-
kom prednese pôvodnej slovenskej prózy
venovaná na počesť významnej slovenskej
spisovateľky, autorky poviedok a noviel
Boženy Slančíkovej Timravy. 8. ročník regi-
onálnej súťaže Timravina studnička sa
uskutočnil 25. októbra v ZUŠ v Senici a
predstavilo sa na ňom 24 recitátorov z 12
škôl z okresov Senica a Skalica.

Všetci, od najmenších detí až po matu-
rantov, sa snažili zarecitovať najlepšie ako
vedeli, snažili sa o čo najdokonalejšie
sprostredkovanie príbehu a svojho pohľa-
du naň. Vyhrať však mohli len niektorí.
Právo reprezentovať Záhorie na celoslo-
venskej úrovni dostali tí najlepší - Petra
Simonová zo ZŠ v Prietrži, Izabela Bíliková
zo ZUŠ v Senici za vtipný text Veroniky
Šikulovej Kam si dajú nos?, aj skúsení reci-
tátori  víťaz celoštátnej Timravinej studnič-
ky v rokoch 2010 a 2011 Adam Praskač zo
ZUŠ v Senici (Dušan Dušek Šidlo) a Sabí-
na Phanová zo ZUŠ v Senici, laureátka
celoštátnej Timravinej studničky v rokoch
2009 a 2010 (Jozef Marec Balada o hadej
žene). Odborná porota vedená Janou
Koutnou udelila recitátorom súťažiacim v
štyroch vekových kategóriách šesť 2. miest
– Saskii Likeovej a Emanuelovi Závodnému
zo ZUŠ v Senici, Sáre Jakubcovej a Domi-
nike Psárskej zo ZUŠ v Gbeloch, pobočke
v Kútoch, Agáte Langovej zo Súkromnej ZŠ
v Skalici a Richardovi Keračíkovi z Gymná-
zia Ladislava Novomeského v Senici. 3.
miesta si vyrecitovali Andrea Krátka zo ZUŠ
Gbely, pobočka Kúty a Elizabeth Černá zo
ZŠ v Borskom Mikuláši. 

Ďakujeme recitátorom a pedagógom
za pestovanie vzťahu k materinskému
jazyku, literatúre a umeleckému prednesu,
ďakujeme za pomoc pri príprave poduja-
tia ZUŠ v Senici a sponzorom. Veríme a
želáme si, aby sa v centre Novohradu
našim recitátorom darilo tak ako v  minu-
lom roku, keď päť recitátorov prinieslo z
celoslovenskej súťaže Timravina studnička
v Lučenci štyri prvé a jedno druhé miesto.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Metodický deň
Dňa 28. októbra sa v Základnej škole

na Ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici usku-
točnil Metodický deň pre učiteľky a učite-
ľov  1. stupňa ZŠ pre okresy Senica a Ska-
lica. 

Metodický deň bol zameraný na vyu-
čovanie predmetu vlastiveda s využitím
interaktívnej tabule. Hodinu vlastivedy s
3.A triedou nám predviedla  riaditeľka
hostiteľskej školy PaedDr. Slavomíra Meli-
šová. Hodina bola veľmi pekná, zaujímavá
a  pestrá. Žiaci boli aktívni, iniciatívni, dis-
ciplinovaní a spolu s pani učiteľkou nám
ukázali, na čo všetko sa dá interaktívna
tabuľa využiť v novom učive, pri opakova-
ní, aj  pri  precvičovaní  získaných nových
poznatkov pomocou didaktickej hry.

Po skončení hodiny pani učiteľky, ktoré
sa prišli pozrieť na takúto hodinu, vyjadrili
obdiv, vyzdvihli peknú prácu, ale najmä
ocenili čas vynaložený na prípravu  takejto
hodiny (vytvoriť prezentáciu, cvičenia na
interaktívnej tabuli, kvíz i pexeso v progra-
me ALF).

Na záver Mgr. Martina Holovková PhD.
oboznámila všetkých prítomných s pripra-
vovaným pilotným testovaním piatakov a
Mgr. Eva Valachovičová o pripravovaných
súťažiach.

Mgr. M. ZáškvarováElizabeth Černá a Adam Praskač

Mgr. Art Martin Dudáš
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Nová sála na tanec
Senické Centrum voľného času (CVČ)

je neustále sa meniaca organizácia. Rastie
do modernej, životaschopnej štruktúry, a
to vo veľmi širokom zábere svojich čin-
ností. V posledných rokoch CVČ prerástlo
z obyčajného školského zariadenia do
organizácie s mimoriadne členitým zlože-
ním. Samozrejme, že k uvedenému úsiliu
patrí aj nárast členov či už v záujmových
útvaroch, alebo pri príležitostnej činnosti v
podobe akcií a podujatí. Jedným slovom,
záujem o CVČ je veľký a zaznamenávame
pozitívne ohlasy na našu prácu. 

S tým prichádzajú i väčšie nároky na
nás, ktorí tu vytvárame podmienky pre
výchovno-vzdelávací proces, tvoríme, pra-
cujeme, aby sme uspokojili záujem, aby
sme skvalitňovali našu prácu. To prináša
výsledky v podobe mimoriadnych ocene-
ní našich detí i mládeže na rôznych súťa-
žiach, a to  na domácej scéne, aj  na zahra-
ničnej. Nárast detí priniesol so sebou i
potrebu riešiť priestorové vybavenie CVČ.
Pretrvával totiž stav, kedy boli členovia
záujmových útvarov roztrúsení po rôz-
nych telocvičniach a športoviskách po
celom meste, čo prinášalo so sebou neu-
stále operačné riešenia vzniknutých pro-
blémov,  a tiež to bolo veľmi nekomfortné
z pohľadu rodičov. Tak ako sme prevzali v
dezolátnom stave napríklad budovu DAVu
v parku a vdýchli mu nový život, tak pri-
chádza opäť niečo nové.  S hrdosťou
môžem povedať, že od novembra 2013
máme k dispozícii nové priestory pre našu
narastajúcu činnosť.  Bývalá zasadačka
Okresného pozemkového fondu na Hollé-
ho ulici je súčasťou výchovno-vzdelávacie-
ho procesu CVČ v Senici. 

Kým sme získali tieto priestory ubehol
pri rôznych rokovaniach  viac ako rok. V
plnom nasadení sa počas celého leta a
jesene priestor prerábal a rekonštruoval,
aby spĺňal všetky náležitosti vyplývajúce z
platných predpisov v oblasti bezpečnosti,
energetiky, pedagogických potrieb, ergo-
nómie a funkčnosti. Na rekonštrukciách sa
podieľali aj samotní zamestnanci CVČ a
spoločne sme strávili mnoho hodín  upra-
vovaním  tohto priestoru. 

Novo zrekonštruovaný priestor bude
slúžiť deťom a mladým z CVČ,  a tiež to
bude Dom tanca, alebo inak povedané
hlavný stan, či domovský prístav mimori-
adne úspešnej tanečnej skupiny Sonny,
ktorá vysoko boduje na domácej i zahra-
ničnej tanečnej scéne. 

Tanečná sála, veľká zasadačka, to sú
názvy viac-menej pracovného charakteru.
Mladí si navrhli názov  eSko. A ja dúfam,
že toto slovo sa v povedomí verejnosti

udomácni  a začne sa jeho úspešná púť do
budúcna. 

Slávnostne sálu otvoríme - ako inak –
za prítomnosti detí a mládeže. Už tradíci-
ou CVČ je Mikulášske divadlo. Tento rok
však chystáme zmenu. Vdýchneme nový
život tomuto krásnemu a vysnívanému pri-
estoru prostredníctvom mikulášskej atmo-
sféry veľkou Mikulášskou párty pre
CVČkárov. Myslím, že toto bude  najdô-
stojnejšie predstavenie pre našu ďalšiu srd-
covú záležitosť – tanečnú sálu zvanú
eSko. 

Mgr. Art Martin Dudáš
riaditeľ CVČ v Senici

Ďalšie vzácne nálezy
To, že história Senice je bohatá a  pri

takmer každom zakopnutí sa narazí na
archeologický objekt, sa opäť potvrdilo.
Pri výstavbe polyfunkčného domu na
Robotníckej ulici bol odkrytý objekt z
obdobia staršieho eneolitu, neskorej doby
kamennej, približne 4000 - 3600 rokov
pred naším letopočtom. 

Nálezy keramiky ukázali, že ide o kul-
túru  Bajč -Retz, pre ktorú je typické zdo-
benie rytím geometrických vzorov pred
vypálením. Na ploche sa našli zvyšky
obydlia, pec, zemnice, v ktorých bolo
množstvo črepín a kostí zvierat. Archeolo-
gický záchranný výskum vykonával Slo-
venský archeologický  historický inštitút na
príkaz Pamiatkového úradu. Veľká škoda
je, že sa stále opakuje situácia, že investo-
ri poskytnú na výskum veľmi obmedzený
časový priestor. V tomto prípade je to o to
poľutovaniahodnejšie, že spomínaný pri-
estor stál nečinne pripravený na stavbu
vyše 2 rokov  a na stavenisku ešte pred
archeológmi začal pracovať  bager, ktorý
vybagroval práve objekt  eneolitického
domu.  Je na škodu, že pamiatky mimori-
adneho významu v meste miznú pod
betónom a archeologický výskum v časo-
vej tiesni odrýva len zlomky bohatstva,
ktoré tu máme. 

RNDr. Ľubica Krištofová

Divadlo 60
Hoci sa ochotnícke divadlo v Senici

začalo hrať už po I. svetovej vojne (hralo
sa nepravidelne, nebola stála scéna a
herci sa často menili), o zrode stáleho
činoherného divadla môžeme hovoriť v
roku 1953. Nastali vhodné podmienky aj
vďaka morálnej a finančnej podpore vte-
dajšieho závodu CHZJD, neskôr Sloven-
ský hodváb, bol novovybudovaným kul-
túrnym domom a samozrejme veľká chuť
Seničanov hrať divadlo. 

Divadelný súbor sa uviedol hrou
Módny salón od I. A. Krylova v réžií
Ľudovíta Havla. Nasledovali ďalšie plod-
né roky, kedy súbor za sezónu priniesol
aj dve až tri premiéry. 

Ďalším prelomovým rokom bol rok
1973. Vtedy do senického divadla vstu-
puje Pavol Mattoš, najskôr ako herec, ale
už v jeho prvej hre sa ukázalo, že jeho
post v divadle je réžia. Súbor sa pod jeho
vedením vypracoval do A kategórie a
stáva sa celoslovensky známym. M-diva-
dlo získalo  najvyššie hodnotenia v ochot-
níckom divadelníctve v celom Českoslo-
vensku. 

Rok 1989 je zlým rokom pre M-diva-
dlo. Odchádza dlhoročný režisér P. Mat-
toš a M-divadlo stráca zriaďovateľa. V
tomto roku sa réžie ujíma Anna Gamano-
vá, ale za sťažených finančných a materi-
álnych podmienok a bez zriaďovateľa.
Od roku 1994 získava M-divadlo záštitu
Mestského kultúrneho strediska. Aj za
vedenia A. Gamanovej súbor pripravuje
takmer každú sezónu premiéru až do
sezóny 1998/1999. Najväčšie úspechy
dosahuje v sezóne 1996/1997 hrou
Cesta do Taru. 

V roku 2007 vzniká Záhorácke diva-
dlo a nadväzuje na bohaté tradície
neprofesionálneho divadla v Senici.
Vznik Záhoráckeho divadla je inšpirova-
ný potrebou živej autentickej kultúry na
poli dramatickej tvorby v našom regióne,
inscenácie pre dospelých hrá v záhorác-
kom dialekte, je prístupné širokému
diváckemu okruhu, pretože tvorí pre
dospelých, aj  pre deti. Doteraz uviedlo
15 premiér, z ktorých najmä Rómeo a
Júlija (premiéra v roku 2008) pod režisér-
skou taktovkou režiséra  Ivana Fodora
zožala obrovský úspech. Prvýkrát sme
počuli írečitú záhoráčtinu v klasickom
diele,  a to nás  Záhorákov  povznieslo. 

Toľko krátky výlet do histórie divadla v
Senici. Prečo to všetko píšem? Pretože
od spomínaného roku 1953 uplynulo
práve 60 rokov. Dlhá doba, možno aj
jeden ľudský život. Mesto Senica v spolu-
práci s ďalšími profesionálnymi kultúrny-
mi inštitúciami, pamätníkmi senického
divadla a aktivistami z radov občanov sa
rozhodlo zorganizovať podujatie, ktoré
by vzdalo hold šesťdesiatročnej tradícií a
poďakovalo tým, ktorí sa o zrod, existen-
ciu, úspechy a šírenie dobrého mena
senického divadla zaslúžili. Organizátori
podujatia iste nezmapujú všetky odnože
divadelníctva v Senici, na to bude pries-
tor na plánovanej odbornej konferencií,
chcú však upriamiť pozornosť verejnosti
na to, že udržať šesťdesiatročnú tradíciu
nie je bežné, že to chcelo veľa práce, úsi-
lia a obetavosti od aktérov v jednotlivých
obdobiach a naozaj im za to poďakovať.

Preto vás, milí Seničania, pozývame
na slávnostný večer venovaný 60. výročiu
činoherného divadla v Senici, ktorý sa
uskutoční 28. novembra  o 18.00 hod v
Dome kultúry.

Za organizátorov K. Poláková
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Zóna bez peňazí 
Priatelia máte doma pekné veci, ktoré

nepotrebujete? Môžete nimi potešiť dru-
hých a zároveň si sami spraviť radosť. Príď-
te darovať veci, ktoré nepotrebujete alebo
ich jednoducho vymeňte za niečo, čo sa
vám páči. 

Ak prestaneme riešiť peňažnú hodnotu
a začneme si pomáhať tak, že jeden dru-
hému urobíme láskavosť, môžeme spraviť
svet krajším. Zóna bez peňazí je celoslo-
venská akcia, do ktorej sa zapája viac ako
50 miest a obcí, ktorej cieľom je pomôcť
nielen sociálne slabším rodinám ale aj
vašim kamarátom a známym. 

Čo môžete vymeniť alebo darovať?
Knihy, CD, DVD, šperky, keramiku, hračky,
nábytok, spotrebiče, športové potreby,
doma vypestované plodiny a iné doplnky,
vlastné výrobky, ručné práce, služby,
vedomosti a myšlienky, čokoľvek čo môže
iným poslúžiť.

Ako to celé prebehne? Zóna bez peňazí
sa uskutoční v sobotu 30. novembra  v
Dome kultúry  v Senici od 13. do 18. hod.
Veci, ktoré chcete darovať alebo vymeniť
jednoducho so sebou prinesiete a vystavíte
ich na určenom mieste. Ak sa vám bude
niečo z ostatných vecí páčiť, jednoducho si
to zoberiete. Pokiaľ si vaša vec nenájde
nového majiteľa, môžete si ju vziať domov,
alebo ju ďalej podarovať (uviesť komu). 

V rámci zóny bez peňazí na vás nebu-
dú čakať iba pekné veci, ale aj milí ľudia a
príjemná atmosféra. Bude pre vás pripra-
vený  čajový stánok, workshopy, prednáš-
ky, vystúpenie kapely Chilli, Kubo Petráš
(workshop hry na píšťalky spolu so svojím
"remeslom života") a pre tých najmenších
detský kútik s maľovaním na tvár.

Organizátormi tohto projektu sú:  Pro-
jektŽivot.sk, čajovňa Pohoda Senica, o.z.
Element, MsKS Senica, Mesto Senica,
Luxor n. o., Naša Senica,  Tv Sen, Infosen,
Záhorácke rádio, Záhorák, Záhorí, Senic-
ko - Skalicko, ProZáhorí. o. z. Element

Senica sa spája 
pre lepšie Vianoce

Pomôžte nám pomáhať. Spojme sa v
snahe urobiť lepšie Vianoce rodinám a
deťom, ktoré si to zaslúžia. Môžete prispi-
eť hračkami, písacími a hygienickými
potrebami – vecami, ktoré sú pre mno-
hých samozrejmosťou. Svoje dary môžete
priniesť do Záhorského osvetového stre-
diska, do Infosenu alebo do priestorov
evanjelickej cirkvi v Senici od  20. novem-
bra do 20. decembra.  Darčeky budú roz-
delené a odovzdané  deťom spolu s pre-
kvapením.

Oficiálne odovzdávanie darčekov pre-
behne v hlavnom  programe. Vianočný
benefičný koncert sa bude konať 20.
decembra o 15.30 hod. na námestí vo Via-
nočnej deddine  a vyvrcholí  o 18. hod. v
evanjelickom a.v. kostole. Pomôžu nielen
senickí umelci Ján Slezák, Viera Šusteková,
skupina Chili, Evanjelický cirkevný zbor,
ale pomáhať príde aj Denis Lacho.

Autorom projektu je občianske združe-
nie Element, Evanjelická a.v. cirkev a Kres-
ťanské centrum Apoštolskej cirkvi.  Ďalej
pomáhajú Mesto Senica, MsKS Senica,
Infosen, Naša Senica, Záhorácke rádio,
Záhorák, Záhorí, Senicko - Skalicko, Pro-
Záhorí, Záhorské osvetové stredisko, TV
Sen a Čajovňa Pohoda. 

Všetci máme právo mať pocit vianoč-
nej pohody a rodinného šťastia.

o. z. Element

Zabudnuté miesta Senice

Z histórie divadla 
Rakúsko-Uhorsko nebolo slovenskému

divadlu naklonené, preto sa divadlo u nás
rozvíjalo len medzi vidieckym ľudom, aa
to bez povolenia vrchnosti. Takýto prípad
nastal, keď sa zrodilo divadlo v Sobotišti
na popud generácie štúrovcov. Jej hlavní
predstavitelia uviedli v Sobotišti 5. augusta
1841 divadelné predstavenie  s názvom
Vozka Petra III, kde okrem nich vystúpila
17-ročná Anička Jurkovičová, dcéra Samu-
ela Jurkoviča, známeho národného budite-
ľa a sobotištského rechtora. Podporoval
svoju dcéru v divadelnej činnosti, hoci
dovtedy ženské postavy hrávali len muži.
Bola to na tú dobu mimoriadna odvaha.
Ona sama mala aj veľa neprajníkov, najmä

v Senici, kde nemohlo divadlo vystúpiť
pod zámienkou, že nie je voľná sála.

V Senici po 1. svetovej vojne začali pra-
covať senickí ochotníci. Prvé divadelné
predstavenie sa uskutočnilo 31. decembra
1918, keď spolok Vajanského vystúpil v

bývalom maďarskom kasíne na námestí s
hrou Amerikán v slovenskom jazyku. Spo-
lok poslal Matici slovenskej z výnosu 500
Kč. Potom boli založené ďalšie spolky:
Beseda a Sokolská jednota. Divadelné
predstavenie bolo v Senici veľkou spolo-
čenskou udalosťou. Medzi prvými hrami,
ktoré sa v Senici hrali, bola hra Ženích. Je
to veselohra od senickej autorky Malvíny
Gašparovej. Bola uvádzaná v tejto dobe
na mnohých iných miestach a obľúbili si ju
aj Slováci v Amerike. Hrali sa i  obľúbené
Urbánkove hry, kde hlavné úlohy hrala
Kristína Černá, Anna Novomeská a Anna
Málková, zásluhou Štefana Mellnera a
Gejzu Hybáčka, režisérov predstavení.

Obľúbená bola veselohra Čaj u pána
senátora od Stodolu a Tajovského Statky -
zmätky. Taktiež Ibsenova Nora a Anna
Christie, kde hlavné úlohy hrala E. Braxato-
risová. Obecenstvo uvítalo aj hru Tanec
nad plačom, ktorú režíroval Teodor Zlo-
cha.

V rokoch  1920 - 1923 nacvičil Ján
Miloš Kahovec, ktorý prišiel do Senice z
Čiech, hry Z českých mlynů a Noční
manévry. Hlavné úlohy hrali Karol Novo-
meský s manželkou Idou. Okrem mno-
hých iných nacvičil v Senici aj hru Noc na
Karlštejne.

Popri meštianskom divadle existovalo v
Senici aj robotnícke divadlo. Hralo zväčša
humorné hry. Po otvorení Sokolovne sa
hralo tam a v Katolíckom kruhu.

Koncom 1. ČSR bolo v Senici vídať
hudobného skladateľa Gejzu Dusíka. Nav-
števoval Dr. Pavla Braxatorisa, senického
rodáka. V dobe plnej neistoty a utrpenia
dobre padli vtipné slová, humor a ľahká
hudba. Tak vznikla najobľúbenejšia opere-
ta Modrá ruža. V Senici ju predviedli diva-
delní ochotníci a režíroval Teodor Zlocha.
Hrali a spievali: I. Rosa, I. Dérerová, M.
Pšúrna, T. Zlocha, K. Locher, H. Zlochová,
P. Kukliš, M. Misal. Druhá ich spoločná
opereta, ktorá zožala úspech na celom
Slovensku, bola Hrnčiarskej bál.

Nebolo núdze o pobavenie. V jednom
predstavení hrali desať minút za spuste-
nou oponou. Chceli tak dokázať, že rádi-
oprístroj (televízia neexistovala) nemôže
nikdy nahradiť živé divadlo.

Ján Peter
foto archív autora

Na fotografii je kasíno v najvyššej budove.  

Problém menom 
šikanovanie 

Termín šikanovanie sa,  žiaľ, v našom
slovníku  pomerne ustálil, lebo  problém
týrania, ubližovania druhému sa v ostat-
ných rokoch prehĺbil, a to najmä v škol-
ských zariadeniach. Táto závažná spolo-
čenská téma bola nosnou ideou  XVII. roč-
níka seminára Chráňme sa pred drogovým
nebezpečenstvom, ktorý je určený hlavne
pedagógom a  pracovníkom kultúrnych a
osvetových zariadení.  Tento závažný a
zložitý sociálny jav v jeho mnohých  vari-
antoch, podobách,  nástrahách, štádiách
šikanovania  účastníkom priblížili odborní-
ci v danej problematike Mgr. Milan Jablo-
nický  a Mgr. Barbora Kuchárová. Sústredi-
li sa predovšetkým na prvé štádiá šikano-
vania, ktoré sa dajú riešiť na  mieste vzni-
ku. Pri  neskorom odhalení už pokročilé
štádiá  šikanovania musia riešiť odborníci.
Najdôležitejšie je, aby sa šikanovanie zisti-
lo a hlavne riešilo v zárodkoch. Organizá-

torom seminára, ktorý sa uskutočnil 22.
októbra,  boli Mesto Senica a Komisia pre
prevenciu kriminality a inej protispoločen-
skej  činnosti pri Mestskom zastupiteľstve
Senica. 

bar 

Voľné miesta v kurzoch
Mestské kultúrne stredisko Senica

oznamuje, že ešte je možnosť prihlásiť
sa do kurzov anglického, nemeckého a
ruského jazyka. Podrobnejšie informá-
cie získate na tel. č.: 0905 809 766

MsKS
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Trojka 
v Topoľčiankach

Bolo pekné októbrové ráno a výprava
siedmakov z našej školy vyrazila na výlet do
Topoľčianok. Dlhá cesta v dobrej nálade
ubehla veľmi rýchlo. Prvým cieľom našej
cesty bol Národný žrebčín v Topoľčiankach.
Pred jeho bránou nás čakala pani sprievod-
kyňa, ktorá nás previedla priestormi a areá-
lom žrebčínu, takže milovníci koní si prišli
na svoje. Dozvedeli sme sa zaujímavé infor-
mácie – napríklad, že je tu ustajnený kôň

Kráľovnej Alžbety II., ktorá im ho darovala
na počesť svojej návštevy na Slovensku v
roku 2008. Po zaujímavej prechádzke nás
čakala návšteva Topoľčianskeho zámku,
kde sme preskúmali nielen jeho krásne pri-
estory, ale aj nádvorie a kaplnku.  A to nebo-
lo všetko.... Po prehliadke zámku a žrebčínu
nás autobus odviezol do Zubrej obory. V
štyroch ohradách sme so zatajeným
dychom sledovali viac ako 30 zubrov aj s
mláďatkami. Po krátkej prednáške sme sa
občerstvili a plní zážitkov sme sa tešili
domov. Takéto exkurzie nás, žiakov, vždy
obohatia. Veď mnohí z nás by takéto zaují-
mavé miesta nikdy nenavštívili. Za exkurziu
do Topoľčianok vďačíme projektu Bilingvál-
ne programy vzdelávania v daltonskej škole. 

Sabina Krčová
ZŠ Sadová ulica 

Úspechy tanečníkov 
MY Dance je dvojdňová celoslovenská

tanečno-súťažná prehliadka, ktorá vznikla
v roku 2008. Je určená pre jednotlivcov a
súbory neregistrované v tanečnom zväze.
Cieľom súťaže je motivovať tanečné súbo-
ry fungujúce v základných umeleckých
školách a centrách voľného času. Podpo-
ruje rozvoj tanečných súborov, zvyšuje ich
umeleckú úroveň a popularizuje výchovu
tanečným umením. A samozrejme umož-
ňuje im predviesť výsledky ich práce pred
publikom a ukázať svoje schopnosti a
talent v priamej konfrontácii s inými taneč-
níkmi na pódiu. 

A práve v dňoch 18.-19.októbra  sa na
Myjave konal ďalší ročník tejto súťaže.
Súbory súťažili vo viacerých tanečných
kategóriách, medzi ktorými nechýbal
ľudový tanec, scénický tanec, hip-hop,
disco či show dance. Súťažilo sa v štyroch
vekových kategóriách:  deti 6 - 9 rokov,
deti 10 - 12 rokov, juniori a mládež. V
dvojdňovom  zápolení sa predstavilo prib-
ližne 40 súborov so 140 choreografiami,

kde nesmelo chýbať ani zastúpenie zo
Základnej umeleckej školy v Senici. 

Žiakom tanečného odboru pod vede-
ním pani učiteľky Vladimíry Hruškovej a

Jindry Schönovej sa podarilo ukázať svoje
schopnosti či talent pred ostatnými súťaži-
acimi.

Základnú umeleckú školu zo Senice
reprezentovalo 48 detí  v scénickom tanci
v ôsmich  choreografiách, z ktorých 4 cho-
reografie  pani  učiteľky  Vlaďky Hruškovej
získali od poroty  najvyššie ocenenie  1.
miesto.

Najmladšie 6-ročné deti, ktoré súťažili
po prvýkrát  so svojou choreografiou Sne-
hulienka a šesť trpaslíkov, starší žiaci s
choreografiou Cobra Dance, v kategórii
open s choreografiou You CCant Stop a naj-
staršie žiačky s choreografiou Sen v kate-
górii scénické tance juniori.

Žiačky  2. a 3. ročníkov  pani učiteľky
Jindry Schönovej za choreografiu O koní-
koch získali 2. miesto a v tej istej kategórii
za choreografiu Na zámku 3. miesto.

Všetky tieto zaslúžene víťazné chore-
ografie vynikali nielen skvelými nápadmi,
kostýmom, ale predovšetkým vhodne a
primerane použitou technikou s veľkým
cítením a láskou k tancu. Porota sa preto
rozhodla udeliť diplom ako zvláštnu
cenu poroty  pani učiteľke Vlaďke Hruš-
kovej za choreografickú tvorbu. Srdečne
blahoželáme. Štefan Orth

Opatrenia pred 
vykurovacou sezónou 

Zimné vykurovacie obdobie je závaž-
ným časovým úsekom, kedy je nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov väčšie. Vyžaduje
to preto od každého z nás, ktorí prichád-
zame do styku s vykurovacími zariadenia-
mi, venovať im zvýšenú pozornosť. 

Z tohto dôvodu bude mesto Senica prost-
redníctvom členov Mestského hasičského
zboru a Dobrovoľného hasičského zboru
Senica vykonávať preventívne protipožiarne
kontroly v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR
č. 121/2002 Z. z.. o požiarnej prevencii. 

Členovia kontrolných skupín sa pred
vstupom do objektu preukážu preukazom
preventivára a občianskym preukazom. Sú
povinní zachovať mlčanlivosť.

Kontrolné skupiny sa budú zameriavať
na: povalové priestory, strechy, komíny,
pivnice, garáže.

Informujú občanov:
- o zákonnom ustanovení na vykonanie

kontroly, 

- aby neprekurovali vykurovacie telesá,
neskladovali a nesušili v ich blízkosti horľavé
materiály a neponechávali ich bez dozoru, 

- nepoužívali k rozkurovaniu horľavé kva-
paliny, najmä benzín, petrolej či denaturo-
vaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies je treba
ponechať vždy odborníkom pri plnom reš-
pektovaní pokynov výrobcu,

- treba dbať na to, aby vykurovacie telesá
– sporáky, pece, boli umiestnené na neho-
rľavej podložke predpismi určených rozme-
rov a odborne zaústené do komínových pri-
educhov,

- popol z vykurovacích telies vysýpať
zásadne do nehorľavých a uzavierateľných
nádob, 

- v zimnom období vytvárajú nebezpe-
čenstvo najmä na dedinách drevené udiar-
ne, preto venujte údeniu potrebnú pozor-
nosť, 

- dbať na to, aby neboli ponechané v pre-
vádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenia vyža-
dujú trvalý dozor,  napr. tepelné spotrebiče
bez automatickej regulácie, 

- dodržiavať predpismi stanovené zásady
pre skladovanie a používanie horľavých kva-
palín, kovových tlakových nádob na propán-
bután, tuhé palivá a iné materiály.

- majitelia, fyzické osoby nesmú fajčiť a
používať otvorený oheň na miestach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
zakladať oheň, kde sa môže rozšíriť,
poškodzovať a zneužívať prostriedky poži-
arnej ochrany, vyvolávať bezdôvodný poži-
arny poplach.

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád
sa dá predísť vzniku požiarov v domovoch.
Občania by mali využiť túto možnosť  pre-
vencie, aby prežili zimné vykurovacie obdo-
bie spokojne a bez obáv z požiarov. 
Preventívna skupina č. 1: 
Vedúci: Ing. Milan Černák, členovia: Bc.
Lenka Čmaradová, Veronika Drinková, Pavol
Janík, Andrea Trimlová, Erik Zuščík, ulice: J.
Kráľa, Fajnorova, Brezová, SNP, M. Nešpora
Preventívna skupina č. 2:
Vedúci: Peter Klopan, členoviaa: Miroslav Kla-
sovitý, Tomáš Šibal, Viktor Masár, Monika
Masárová, Dominik Brlík, Dominika Štube-
rová, Viktória Horná, ulice: Dlhá, Priemysel-
ná, Hviezdoslavova
Preventívna skupina č. 3:
Vedúci: Michal Svatík, členovia: Michaela
Ivánková, Marián Turček, Michal Vlk, Simo-
na Dvorská, Dominika Horná, Petra Koprno-
vá, ulice: Okružná, Dr. I. Horvátha,  farské
úrady
Preventívna skupina č. 4: 
Veedúci: Andrej Laho, členovia: Pavlína Husá-
rová, Mgr. Ing. Peter Husár, Dominika Drin-
ková, Monika Tuláková, ulice: Kunov, Košú-
tovec, Brestové 
Preventívna skupina č. 5
Vedúci: Dušan Junek, členovia: František
Podmalík, Vladimír Hološka, Ľudovít Held,
Jozef Sloboda,  ulice: Komenského, Tehelná
Preventívna skupinna č. 6
Vedúci: Dušan Gabriel, členovia: Juraj Tur-
ček, Erika Ňukovičová, Michaela Balážová,
Marek Petráš, Petra Koprnová, Nikola Kolá-
rová, ulice: Čáčov.

Lenka Čmaradová
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Stužkonosičské blues
Je to neuveriteľne zvláštny pocit. Po

roku usilovnej organizácie, riešenia
najrôznejších problémov a čírej nedo-
čkavosti príde ten deň, keď má všetko
do seba zapadnúť a mesiace príprav
majú ako ohňostroj vybuchnúť v nieko-
ľkých momentoch čistej radosti a eufó-
rie. V prípade stužkovej je nutné si
všetko očakávanie a radosť umocniť
počtom všetkých tých krásnych rokov,
ktoré dotyční na strednej škole prežili
a ktoré stužkovej predchádzali. A keď
niečo už beztak veľké umocníte
ôsmimi, prídete k pekne veľkému číslu.
A pekne zvláštnemu pocitu.

Do stužkovej nám ostávalo len pár
dní. Termín horel, zákon schválnosti
úradoval a takmer každému z nás pris-
údil v ten týždeň časový rozvrh, ktorý
sa len ťažko zlučoval s usilovným skú-
šaním a pilovaním programu. Ešte v
predvečer slávnosti počas generálky,
od ktorej by jeden čakal takmer hotový
produkt, sa niektoré scénky museli škr-
tať a bolo nutné prichádzať s riešenia-
mi problémov, ktoré nikto nečakal.
Pohľad na tombolový stôl trocha upo-
kojoval, hosťom sľuboval aspoň dobrý
dojem po materiálnej stránke. Keď
som však pohľad obrátil do miestnosti,
do priestoru, ktorý mal už o 24 hodín
hostiť snáď najväčšiu udalosť našich
doterajších životov, bol som celkom
rozčarovaný. Nebol som sklamaný z
nášho prístupu - bol som presvedčený,
že po organizačnej stránke všetko
dopadne dobre, no skôr z faktu, že
zajtra je stužková. Už nie za rok, už nie
za dva mesiace, už nie za dva týždne.
Raz sa vyspím a príde to. Prišlo.

Pri stoloch už sedeli všetci hostia
čakajúc. DJ mal aparatúru pripravenú,
stál za zvukovým pultom, čakajúc. Stáli
sme, všetci s krásnym zovňajškom a
neistým vnútrom, čakajúc. Nástupom
vyleteli prvé petardy veľkého ohňo-
stroja a všetko ostatné v tesnom záve-
se nasledovalo. Svoj prejav som s
pomocou všetkých svätých zvládol k
vlastnej spokojnosti (musíte sa spýtať
prítomných či aj k ich), čím sa moja
myseľ dostala späť na správne miesto.
Šerpovanie, stužkovanie, prejavy tried-

Takáto bol naša stužková... Foto: Jaroslav Zloch

nej pani profesorky a zástupkyne, pro-
gram, tombola, polnočný nástup. Všet-
ko prišlo, vybuchlo v krásnej žiare a
bolo také láskavé, aby nechalo kopu
pušného prachu k následnej nekoneč-
nej zábave. A zvláštne už nebolo
vôbec nič. To bude až pri maturitnom
stole.

Filip Nosko
Gymnázium L. Novomeského

Deň študentstva 
na radnici  

V obradnej sieni Mestského úradu sa 7.
novembra zídu najlepší študenti stredných
škôl mesta pri príležitosti 17. novembra
Dňa boja za slobodu a demokraciu a Dňa
študentstva. Primátor mesta Ľubomír Parí-
zek  ocení  študentov diplomom mesta za
vynikajúce šttudijné výsledky, mimoškol-
skú aktivitu a reprezentáciu mesta a odo-
vzdá i Cenu senickej mládeže víťazovi toh-
toročnej ankety Mgr. Júliusovi Dienešovi,
ktorý získal 585 hlasov. V 8. ročníku anke-
ty hlasovalo 1129 ľudí.

OBCHODNÁ  AKADÉMIA  
Tatiana Ovečková
Je študentkou študijného odboru služby v
cestovnom ruchu. Je predsedníčka triedy,
vie spolužiakov  vyburcovať pre spoločnú
vec. Organizovala veľa triednych a škol-
ských podujatí, napríklad besedu so seni-

ormi Ako aktívne starnúť či aktivity počas
týždňov dobrovoľníctva. Aktívne pracuje v
študentskej rade pri OA. Reprezentovala
školu v krajskom kole súťaže SOČ. DDosa-
huje výborný prospech, každý rok sa
úspešne zúčastňuje na olympiády v anglic-
kom jazyku a zapojila sa do súťaže Euros-
cola. Je cieľavedomá a vie, čo chce v živo-
te dosiahnuť.

Barbora Bekešová
Je študentkou študijného odboru služby v
cestovnom ruchu. Je prirodzeným vod-
com v triednom kolektíve. Počas celého
štúdia dosahovala výborný prosspech a
vzorne spravovala financie triedy. Je aktí-
vnou športovkyňou, hrala hádzanú za hád-
zanársky klub Bradlan Brezová, Záhoran
Senica a v súčasnosti za Hádzanársky klub
Hodonín. V tomto športe úspešne repre-
zentovala aj školu. Družstvo školy obsadilo
1. miesto na župnej olympiáde – majstrov-
stvá kraja a šieste miesto na majstrovstvách
Slovenska. 

Dáávid Lehocký
Je študentom študijného odboru služby v
cestovnom ruchu. Počas celého štúdia
dosahoval výborný prospech, patril medzzi
najlepších v štúdiu nemeckého jazyka v
škole. Aktívne sa zúčastňoval na súťažiach
v tomto jazyku a dosahoval vynikajúce
umiestnenia. Tento žiak 2. ročníka úspešne
reprezentoval školu aj na medzinárodnej
súťaži v St. Pöltene v Rakúsku. V tomto

(pokračovanie na str. 6)
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školskom roku bol spoluorganizátorom
exkurzie do Viedne  pre študentov cestov-
ného ruchu.

Sabína Muráňová
Je študentkou študijného odboru odchod-
ná akadémia. Patrí  k aktívnym žiakom
školy, dosahuje veľmi dobré študijné
výsleddky. Ochotne sa zapája do triednych
i celoškolských podujatí. Svojím nadšením
a aktivitou dokáže motivovať i spolužiakov.
Svoje výborné organizačné schopnosti
uplatňovala ako predsedníčka triedy a
členka študentskej rady školy pri OA. Pra-
videlne sa zapája do činností v rámci Týžd-
ňa dobrovoľníctva  v našom meste. Miluje
pohyb, predovšetkým tanec. Je členkou
folklórneho súboru Skaličan.

Denisa Morávková
Je študentkouu študijného odboru obchod-
ná akadémia. Počas štúdia mala výborné
študijné výsledky a vzornú dochádzku.
Aktívne pracuje v študentskej rade OA, v
súčasnosti zastupuje žiakov i v Rade školy.
Rada píše, je vedúcou osobou  v školskom
časopise EKO,, na ktorého tvorbe sa aktív-
ne a tvorivo podieľa. Vždy ochotne spolu-
pracuje s triednym učiteľom, ale pomoc
neodmietne ani ostatným. Denisa sa takti-
ež  zúčastnila na aktivitách počas Týždňov
dobrovoľníctva. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Jakub Koprla
Je študentom  tretieho ročníka učebného
odboru cukrár. Umelecké cítenie, kreativi-
ta a zručnosť  sa prejavujú na každom jeho
výrobku. Je súťaživý typ,  rád prijíma nové
výzvy vo svojom odbore, je cieľavedomý a
trpezlivý a vzorne  reprezentuje školu a
svoje sladké remeslo na rôznych súťažiach.
Úspechy zožal na celloslovenskej  súťaži
remeselných zručností  YUVYR v Bratisla-
ve (4. miesto), na medzinárodnej  výstave
Mladý tvorca v Nitre, v kategórii cukrársky
výrobok 2013 (1. miesto). Získal tiež  cenu
Cukráreenský top výrobok. Jakub je i vyni-
kajúci výtvarník, ktorý dokáže originálne
spracovať akúkoľvek tému. Pravidelne sa
zúčastňuje i na rôznych školských aktivi-
tách.  

Adam  Vendlek
Je študentom tretieho ročníka študijného
odboru čašník. Adamovou vášňou okrem
svojho odboru je archeolóógia. Ako dobro-
voľník, amatérsky archeológ, spolupracuje
s profesionálnymi archeológmi z Katedry
archeológie UK v Bratislave, a to najmä
počas letných prázdnin. Pod vedením prof.
Jozefa Bátoru sa  zúčastnil  na archeologic-
kých prácach v lokalitách  Vráble, Levice,
Sekule či Santovka, kde prebiehal terénny
archeologický výskum. Poznatky a skúse-
nosti z týchto aktivít spracoval do podoby
SOČ, ktorou vzorne reprezentoval školu.
So svojou prácou Fidvár pri Vrábľoch súťa-
žil v odbore história, filozofia a právne
vedy, v krajskom kole získal III. miesto. I
ako čašník robí svojej škole výborné meno
na rôznych podujatiach. 

Mária Slobodová
Je študentkou štvrtého ročníka študijného
odboru kozmetik. S radosťou sa zapája do
rôznych aktivít školy, zúčastňuje sa  na
súťažiach, prezentáciách i  dobrovoľníc-
kych akciách (Míľa pre mamu, Lienka
pomoci, Dni dobrovoľníctva) a s nadšením
plní zadané úlohy. Komunikatívnosť, nápa-
ditosť a ochota sú vlastnosti, ktoré využíva
v školských a mimoškolských činnostiach a
vďaka ktorým už tretí rok aktívne pracuje v
školskej študenntskej rade. 
Spomenuté vlastnosti sa  naplno prejavili aj
v SOČ, v rámci ktorej sa venovala osob-
nosti Jána Bežu. Svojou prácou prispela k
propagácii  tejto osobnosti a školy v regio-
nálnej tlači a tiež v školskom časopise.    

Monika Halabrínová 
Je študeentkou štvrtého ročníka študijného
odboru čašník - servírka. Poznáme ju i ako
výbornú športovkyňu - hádzanárku. Tomu-
to športu sa venuje už desiaty rok a ako
členka TJ Záhoran Senica bola obetavou
hráčkou  družstva žiačok a neskôr doraste-
niek. Od jesennej sezóny 2013 je výraznou
posilou družstva žien. Športového ducha
Monika nezaprie ani pri školských akciách,
na ktorých sa zúčastňuje – majstrovstvá
okresu  v stolnom tenise (2. miesto),  maj-
strovstvá okresu v hádzanej  (1. miesto),
alebo majstrovstvá kraja (2. miesto).
Úspešná bola aj  na Župpnej olympiáde v
Trnave, kde sa stala najlepšou hráčkou tur-
naja.

Tomáš Jurica
Je žiak 2. ročníka, uučebný odbor kuchár.
Zaujíma sa  aj o kulturistiku a na  majstrov-
stvách Európy v Karlových Varoch 26.
októbra  2013  získal titul majstra Európy v
juniorskej kategórii. Kulturistike v kategórii
dorast sa začal venovať iba v marci tohto
roka v športovom klube Natural body - fit-
ness v Moravskom Svätom Jáne. V škole
dosahuje dobré študijné výsledky, je sve-
domitý, húževnatý a cieľavedomý.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA PODNIKANIA 
Lenka Gruberová 
Je to svedomitá šttudentka 4. ročníka,
odbor škola podnikania. Zodpovedne pri-
stupuje k plneniu povinností, jej prednos-
ťou je ústretový prístup k učiteľom a spolu-
žiakom, je vždy ochotná pomôcť, vo
voľnom čase sa aktívne zapája do dobro-
voľníckej a charitatívnej činnosti, každo-
ročne spolu s členmi škoolského parlamen-
tu navštevuje Dom sociálnych služieb v
Skalici, kde sa spolupodieľa na príprave
vianočnej besiedky. Je aktívnou členkou
tanečného súboru Taxis, ktorý reprezentu-
je Slovensko na medzinárodných taneč-
ných súťažiach.

Juraj Chvátal
Veselý, ambiciózny, húževnatý študent 3.
ročníka,  odbor informačné systémy a služ-
by.  Svoj čas venuje plneniu školských
povinností i športovej príprave vo futbalo-
vom klube Senica. Svoju školu, futbalový
klub i celé Slovensko reprezentoval so Slo-
venskou futbalovou reprezentáciou 17 v
Kuvajte, za čo si určite zaslúži ocenenie.

Katka Kohlmanová 
Je študentka tretieho ročníka,, odbor  škola
podnikania. Svedomitá, zodpovedná, milá
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. S
úsmevom a ochotou dokáže motivovať k
práci aj ostatných spolužiakov, aktívne sa
zapája do školskej i mimoškolskej činnosti,
je aktívnou členkou školského parlamentu,
bola spoluorganizátorka vianočnej zbierky
pre Slovenský Červený kríž v Senici. V
súčasnosti pracuje v študentsskej spoloč-
nosti New Wave ako viceprezidentka.

GYMNÁZIUM  L. NOVOMESKÉHO 
Sabína Phanová
Študentka  osemročného štúdia (oktáva)
okrem iných aktivít už osem rokov pravi-
delne reprezentuje gymnázium  na  súťaži-
ach v umeleckom prednese a je niekoľko-
násobnou víťazkou nielen krajských, ale aj
celoslovenských súťaží. Okrem toho je
vyznamenanou žiačkou. V minulom roku
sa predstavila aj ako moderátorka Študent-
ského plesu a venuje sa tvorbee školského
časopisu Gymsen.

Matúš Pös 
Študent osemročného štúdia (oktáva). Už
od prímy  študuje s vynikajúcimii výsledka-
mi, pravidelne sa zúčastňuje najmä na
matematických a fyzikálnych súťažiach. V
minulom školskom roku získal vynikajúce
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olym-
piády. Je aktívny, komunikatívny a vždy
ochotný pomôcť tomu, kto to potrebuje.

Michal Jozefek 
Je žiakom 2. A ttriedy. Od začiatku štúdia
patrí k žiakom s výborným prospechom.
Okrem štúdia sa venuje aj šachu, v ktorom
tiež dosiahol vynikajúce výsledky. Na maj-
strovstvách SR mládeže sa umiestnil na 5.
mieste, na majstrovstvách SR družstiev na
2. mieste a ako člen družstva, ktoré hráva
dorasteneckú ligu, získal 2. miesto. Michal
je aj výborný človek, čo dokázal po havárii
autobusu pri Rovensku v decembri minulé-
ho roka, keď duchaprítomne poskytol prvú
pomoc ťažko zranenému cestujúcemu.   

René Valúšek
Je cieľavedomý študent  štvrtého ročníka.
Okrem štúdia sa zapája aj do mimoškol-
ských aktivít. Svojou usilovnosťou dosiahol
v školskom roku 2012/13 mimoriadny
úspech v oblasti strredoškolskej odbornej
činnosti, keď sa v odbore Zdravotníctvo a
farmakológia umiestnil v celoslovenskom
kole na 1. mieste a  v septembri 2013 sa so
svojou prácou bude prezentovať na med-
zinárodnej súťaži SOČ v Spojených Arab-
ských Emirátoch. Za svoju prácu Vplyv
elektrosmogu na človeka v jeho proostredí
zároveň získal Cenu Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania.

Valéria Nagyová
Je študentka  šštvrtého ročníka. I ona patrí k
žiakom s vynikajúcim prospechom, čo
dokazuje napr. 3. miesto v krajskom kole
olympiády v slovenskom jazyku. Počas
celého štúdia bola svedomitou študent-
kou, ochotnou zapojiť sa aktívne do čin-
nosti v rámci triedy, ale aj do aktivít školy.

Deň študentstva 
na radnici 
(dokončenie zo str. 3)
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Miestny dozorný výbor COOP Jednota

Senica, SD pozval na spoločné zasadnutie
členov MDV  Trnava. Stretli sa 22. októbra
v zasadačke COOP Jednota aj za účasti
predsedu predstavenstva CJ Senica Ing.
Ivana Bzdúška. Hostí privítal a úvodné
slovo predniesol predseda MDV Senica

Štefan Ralbovský. Okrem iného pripome-
nul, že senická členská základňa je so svo-
jimi 1 208 členmi najväčšia v rámci celého
družstva.

Milým hosťom odovzdal drobné darče-
ky a zaujímavú obrazovú publikáciu 

Záhorie - potulky krajinou, ktorá je
doplnená nielen popismi jednotlivých
fotografií, ale aj veršami o Záhorí od auto-
rov zo Záhoria. 

Po obede všetci spoločne navštívili
Záhorskú galériu, kde ich riaditeľ PhDr.
Štefan Zajíček oboznámil so vznikom
galérie, ktorá v meste funguje od roku
1984. S jeho sprievodným slovom spoloč-
ne absolvovali prehliadku aktuálnej výsta-
vy mladých umelcov Záhoria 

Zóna 35.
Bolo to pekné, príjemné popoludnie a

v jeho závere predsedníčka MDV Trnava
Ing. Jana Budinská poďakovala za pozva-
nie a Seničanov na oplátku pozvala zase k
nim do Trnavy.

Text a foto: Oľga Zlochová

Včasná starostlivosť
– lepšia kvalita života

Úspešnosť a efektívnosť  starostlivosti o
deti so  zdravotným znevýhodnením  je
podmienená jej včasným začiatkom. To
bol dôvod, prečo sa Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva (CŠPP) v
Senici zapojilo do výzvy Ministerstva škol-
stva SR a vypracovalo projekt Včasná sta-
rostlivosť – lepšia kvalita života. Projekt
bol úspešný a vďaka získaným finančným
prostriedkom sa  môžu zakúpiť kompen-
začné pomôcky, ktoré  pomôžu zvýšiť
kvalitu a efektívnosť poskytovanej inter-
venčnej starostlivosti o deti s viacnásob-
ným postihnutím.

Okrem skvalitnenia materiálneho vyba-
venia poradenského zariadenia je cieľom
projektu zlepšiť spoluprácu s rodinou,
ktorá je najdôležitejším článkom v kom-
plexnej starostlivosti o deti s postihnutím.
Na prvom plánovanom stretnutí, ktoré sa
uskutoční 5. Novembra,  chceme rodičom
okrem teoretických informácií poskytnúť
hlavne praktické rady a ukážky ako praco-

vať s dieťaťom v domácom prostredí.
Ďalšie stretnutie plánujeme  na 4.

decembra  a v jeho programe bude works-
hop, na ktorom sa rodičia dozvedia,  ako
sa  využíva program Boadmaker (PC pro-
gram využívajúci náhradnú formu komuni-
kácie, obrázky) pri práci  s deťmi s naruše-
nou komunikačnou schopnosťou. Tiež sa
môžu aktívne zúčastniť zhotovovania
pomôcok náhradnej a augmentatívnej
komunikácie. V rámci workshopu uskutoč-
níme prezentáciu kompenzačných
pomôcok využívaných v našom centre.

Významnou súčasťou projektu je tvor-
ba propagačného materiálu, ktorým chce-
me osloviť všetkých, ktorí majú v starostli-
vosti deti so zdravotným postihnutím a
upozorniť ich na potrebu včasnej špeciál-
no-pedagogickej starostlivosti.

Zdravotné postihnutie je väčšinou celo-
životné.  Rozdielna je však kvalita života
týchto ľudí. 

Ak je starostlivosť poskytovaná od naj-
útlejšieho veku, systematicky a komplexne
(lekár, rodič, CŠPP) môže byť prognóza
lepšia a kvalita života podstatne vyššia.
Takýto zámer má nielen realizovaný pro-
jekt, ale i naša poskytovaná starostlivosť. 

Oľga Ághová
CŠSP

Letisko z druhej strany
Žiaci Obchodnej  akadémie Senica z

odboru služby v cestovnom ruchu a
obchodná akadémia navštívili v októbri
medzinárodné letisko Wien - Schwechat.
Zo školskej lavice sa presunuli do prostre-
dia neobyčajnej praxe.  Exkurzia Visitair -
Tour bola zameraná na prehliadku letiska
z druhej strany, kam sa návštevník len tak
nedostane. Pred začatím exkurzie bola
azda  najvzrušujúcejšia časť prehliadky, a
to bezpečnostná elektronická kontrola.
Všetko  muselo byť podľa presných poky-
nov:  odložiť tašky, mobily, vyzliecť vet-
rovky, dať dolu hodinky, nemať pri sebe
žiadne ostré predmety.  Napriek dodrža-
niu pokynov niektorí neprešli bezpečnost-
ným prístrojom. Museli sa vyzuť a pokra-
čovala dôsledná prehliadka. Všetko bolo
napokon v poriadku a prehliadka letiska sa
mohla začať.

Okružná jazda  autobusom viedla cez
letiskové priestranstvo z druhej strany. Štu-
denti videli  prácu nákladných zariadení,
požiarne lietadlá, opravovne, parkovanie
súkromných lietadiel, pristávanie a odlieta-
nie lietadiel na plošinách, garážovanie a
prevádzku na letisku. Bolo to niečo výni-
močné. Dostať sa tak blízko k lietadlám a
na dráhu, na ktorej každú minútu pristáva-
lo a odlietalo lietadlo, bolo ozajstným
zážitkom. Počas prehliadky dostali študen-
ti  odborný výklad v nemčine.  Okrem
iných zaujímavých informácií sa dozvede-
li, že piloti v kokpite majú inú stravu než
pasažieri, a to  z bezpečnostných dôvo-
dov.

Po návšteve Letiska M. R. Štefánika v
Bratislave, kde sa študenti  oboznámili s
prácou a prostredím určeným pre pasažie-
rov, to  bola ďalšia skúsenosť.  Vo Viedni

Spevácky zbor
oslavoval 

Viac ako tristo žiakov sa v individuálnych
hodinách na hudobnom odbore ZUŠ v Seni-
ci učí spievať či hrať na hudobnom nástroji.
Tvorenie hudby  prináša ešte väčšiu radosť,
ak sa hudobníci stretajú pri spoločnom muzi-
círovaní v hudobných súboroch. V senickej
ZUŠke je to súbor sláčikový, akordeónový a
spevácky zbor. A práve ten oslavuje v týchto
dňoch desiate výročie svojej činnosti. 

Za desať rokov sa v živote detí udejú
veľké zmeny. Zo začínajúcich osemročných
speváčikov sú dnes mladí ľudia na prahu
dospelosti. A  tak sa zrodil  nápad, aby sa pri
oslave stretli pokiaľ možno všetci, ktorí v
uplynulom desaťročí v zbore spievali. Kon-
com letných prázdnin sa začali prípravy a
nácviky na veľký spoločný koncert. Pri výbe-
re miesta konania koncertu padla voľba na
bývalý jezuitský kostol v Skalici. Prečo? Spe-
vácky zbor v ňom už niekoľkokrát účinkoval
a dalo sa očakávať, že výborná akustika a
dôstojné prostredie hudobný zážitok zo
slávnostného koncertu ešte umocnia. 

V sobotu 28. septembra sa majestátna
loď kostola zaplnila do posledného miesta a

celé dve hodiny sa ňou niesli tóny krásnej
hudby. Program koncertu pozostával z
devätnástich skladieb zoradených do šty-
roch blokov. V úvodnej choreografii sa
poslucháčom spoločne predstavilo všetkých
vyše tridsať bývalých i dnešných členov
zboru. Potom nasledovali tri skladby v poda-
ní terajších zboristov, ktorí s nimi získali oce-
nenia  na  celoslovenskej zborovej súťaži
Mládež spieva, a to zlaté pásmo, cenu za
interpretáciu povinnej skladby a cenu pre
dirigenta. 

V druhej časti koncertu zazneli sóla a
duetá,  niektoré so sprievodom klavíra (kore-
petovala Mgr. Mirka Gáfriková, ktorá zbor
sprevádza od jeho založenia). Na úvod
vystúpili súrodenecké dvojice, ktoré sa
počas pôsobenia zboru stretli v jeho radoch
– sestry Lenka a Barbora Kurinové a Laura a
Nikola Tománkové. Nasledovali sólisti, kto-
rým spievanie v zbore odštartovalo ich pro-
fesionálnu muzikantskú dráhu: napríklad
sestry Tománkové, Martina Reptová a
Michaela Steinhauserová študujú na Štát-
nom konzervatóriu v Bratislave, Erik Michá-

videli viac technickú prevádzku na letisku.
A záver? Poniektorí odchádzali so žela-
ním: chcem byť letuškou, chcem byť pilo-
tom. Všetko je možné... 

PhDr. Eva Otepková
Obchodná akadémia Senica

(pokračovanie na str. 14)
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Rozhodnite sa srdcom
Do 15. novembra potrvá kampaň Štu-

dentská kvapka krvi, ktorú organizuje Slo-
venský Červený kríž v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR (NTS SR) a
hematologicko-transfúznymi oddeleniami
(HTO) nemocníc.

Heslom19. ročníka  Študentskej kvapky
je Nemusíš robiť nič. Tento apel Slovenský
Červený kríž adresuje darcom a potenciál-
nym darcom krvi – stačí sa rozhodnúť a
prísť darovať krv - na mobilný odber alebo
odberové miesto NTS SR či HTO nemoc-
níc, tam už všetko potrebné urobia profe-
sionáli. 

Študentská kvapka krvi má celosloven-
skú pôsobnosť s dosahom najmä na školy,
ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je pri-
mäť najmä mladých ľudí, aby chodili daro-
vať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje
dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už
takmer dvadsaťročná tradícia kampane
prináša ovocie, jej výsledkom je získanie
tisícov pravidelných darcov krvi, v ostat-
ných rokoch výrazne stúpol najmä podiel
mladšej generácie medzi oceňovanými
mnohonásobnými darcami krvi.

Krv však môžete darovať každodenne
od pondelka do piatka na všetkých odbe-
rových miestach NTS SR  a vo vyhrade-
ných dňoch na hematologicko-transfúz-
nych oddeleniach nemocníc. 

Nemusíš robiť nič – najdôležitejšie je
však rozhodnutie empatického srdca.

TS – SČK

lek a Marcel Chropúvka  zasa na Katedre
hudby UKF v Nitre. Ďalšie speváčky  Domi-
nika Beňáková a Veronika Sedláčková sú
víťazkami viacerých celoštátnych spevác-
kych súťaží a okrem toho sa už po dva roky
spolu s E. Michálkom a M. Chropúvkom
predstavili v sólových úlohách mimoriadne
úspešného projektu ZUŠ Vianočnej omše J.
J. Rybu. 

Tretí blok koncertu sa niesol v znamení
skladieb ocenených v minulých ročníkoch
celoslovenskej súťaže  Mládež spieva. Asi
najväčší úspech priniesol rok 2010, keď
senický zbor získal ocenenie zlatým pás-
mom spolu so zborom z Konzervatória v
Banskej Bystrici, teda s telesom už takmer
profesionálnym.

Vo štvrtej a záverečnej časti zazneli sklad-
by pripravované špeciálne pre tento sláv-
nostný koncert. Rovnako nádherne sa niesli
tóny piesne Yesterday z repertoáru legen-
dárnych Beatles, ako aj skvost barokovej
hudby  chorál Jesus bleibet meine Freude od
J. S. Bacha (spoluúčinkovala Laura Tománko-
vá na organe a pedagógovia ZUŠ Jaroslav
Jankovič a Martin Brkal na trúbkach). A pre-
tože zborové spievanie je aj o vzájomnom
porozumení a priateľstve, na záver koncertu
si všetci zaspievali pieseň M. Davida Pár přá-
tel stačí mít...

Čo dodať na záver? Určite niekoľko
poďakovaní. Základom krásneho zvuku spe-
váckeho zboru je kvalitná hlasová a spevác-
ka príprava jeho členov. Nie je to náhoda, že
za vysokú hlasovú kultúru dostáva zbor opa-
kovane pochvalu na súťažiach. Poďakovanie
preto patrí pedagogičkám speváckeho
oddelenia Eve Polákovej, Mgr. Anne Praska-
čovej a Mgr. Kataríne Kružíkovej. Vytvoriť
však z týchto dobre pripravených spevákov
jeden kolektív, vyhľadať, vhodne zostaviť a
na vysokej úrovni naštudovať repertoár,  to si
žiada dirigentskú a muzikantskú osobnosť a
tou je bezpochyby Mgr. Ondrej Hluchý,
ktorý s maximálnym nasadením a s veľkou
láskou k hudbe a deťom vedie zbor od jeho
začiatkov. Okrem vďaky všetkých súčasných
aj bývalých zboristov by preňho, ako aj pre
všetkých zainteresovaných pedagógov i pre
vedenie školy bolo najväčšou odmenou,
keby na doterajšie úspechy zboru nadviazali
aj jeho terajší a budúci členovia.

Mgr. Mirka Gáfriková
foto Andrej Gáfrik

Spevácky zbor
oslavoval
(dokončenie zo str. 13)

Hudobný život v Senici 

Bratia Grimmovci
Hudobná skupina Bratia Grimmovci pat-

rila v 80. – 90.  rokoch minulého storočia
názvom i obsadením iste k umeleckým
atrakciám nášho mesta, okresu, aj  regiónu
Záhoria. Tvorili ju bratia Branislav, Slavomír a
Rastislav, ktorí v zložení dva keybordy a bas-
gitara hrali tanečnú hudbu na nespočetnom
množstve svadobných, plesových, stužko-
vých, hodových, reklamných podujatiach,
hotelových a reštauračných zariadeniach,
baroch nielen doma, ale aj v Čechách a
Rakúsku. Pre svoju pohotovosť, schopnosť
okamžitej prispôsobivosti sa zmenám a
požiadavkám organizátorov boli ich koncer-
ty neodmysliteľnou súčasťou rôznych kul-
túrnych – spoločensko – športových podu-
jatí,  napríklad Miss Záhorie, Challander
Day, vyhlasovanie najúspešnejších športov-
cov a kultúrnych pracovníkov, stavania a
váľania májov, jarmokov, dožiniek.

Najvýznamnejším pre skupinu bol   rok
1995. Bratia Grimmovci nahrali v mesiaci
apríl v bratislavskom hudobnom štúdiu Spi-
rit Art audiokazetu MC pod názvom Kunov-
ský šenk. Kazeta obsahovala 12 ľudových i
umelých piesní. K oslavám 600. výročia
udelenia mestských privilégií mestu Senica
(19. septembra 1995) pripravili MC pod
názvom Já sem ze Senice s pesničkami,
ktoré pochádzajú zo Senice alebo sa viažu
k blízkemu okoliu Senice. Na kazete uviedli
i vlastnú pieseň Senica, príjmi vinš, ktorej

hudbu zložil Pavol Grimm a text syn Brani-
slav. Neskôr MC a CD obsahovalo pesničky,
napríklad  Cez Senicu tečie vodička, Cez
Senicu bystrá voda pretekáva, Neni ho v
Senici, ani v Jablonici, Já sem ze Senice, Na
senických lúkach. Pieseň Nešiel bych cez
ten Kunov si vybrala i Slovenská televízia do
svojho súťažno–zábavného programu
Zvonkohra, ktorej nahrávanie sa uskutočni-
lo na zimnom štadióne 14. júla 1996. V pies-
ni si so synmi na tenor saxofóne zahral i ich
otec. Na spomínanom zvukovom zázname
spev oživili i vtedy nádejné, dnes už známe
speváčky Ľudmila Vitteková a Petra Holičo-
vá. Krstným rodičom MC a CD bol dirigent
Cantileny PhDr. Jozef Potočár. 

Dňa 25. júna 1997 skupina na záver škol-
ského roka v spolupráci s MsKS zorganizo-
vala na Námestí oslobodenia tanečnú rozl-
účku so školským rokom. V tom čase bola
veľmi obľúbená pieseň i tanec Macarena,
ktorú si na záver podujatia zatancovalo veľa
žiakov a študentov. 

Svoj tretí v poradí CD a MC album pod
názvom Záhorácke pjesničky s podnázvom
Nepújdeme domú až ráno, ktorý obsahoval
17 nových pesničiek, Bratia Grimmovci
predstavili verejnosti na prvomájových osla-
vách v roku 1997 (tribúna bola postavená
pred zimným štadiónom). Oficiálne ju uvi-
edli na slávnostnej recepcii pri  príležitosti
ukončenia súťaže Miss SR 97, ktorá sa usku-
točnila v Dome kultrúry v Senici. Krstným
otcom MC sa stala hokejová stálica NHL,
skalický rodák Žigmund Pálffy a CD popu-
lárna speváčka z Prahy Lucie Vondráčková.
Hudobná skupina si k naspievaniu ženských

vokálov opäť pozvala senické študentky
Ľudmilu Vittekovú a Petru Holičovú. O
výber piesní a aranžmány sa postarali otec
Pavol Grimm, Miroslav Dvoran (vynikajúci
muzikant na klávesové nástroje a harmoni-
ku ) a Rastislav Grimm. Album bol nahraný
v mesiaci apríl v hudobnom štúdiu Expo-
nent Hlohovec a vydalo ho hudobné vyda-
vateľstvo Studio Master.

Bratia Grimmovci výrazne prispeli k šíre-
niu ľudovej záhoráckej piesne i do zahrani-
čia. Ich MC a CD albumy si vyžiadali naši
rodáci zo Senice a blízkeho okolia až do
ďalekej Austrálie, USA, Nemecka, Španiel-
ska, Česka a Rakúska. V roku 1998 zo zdra-
votných dôvodov i pracovnej vyťaženosti
skupinu opustil Branislav, ktorý sa neskôr
začal viac venovať detskému zborovému
spevu (speváckemu zboru Hviezdička) a
bratia Slavomír s Rastislavom si založili sku-
pinu Drink 3.

Rubriku pripravuje 
Mgr. Branislav Grimm

Návraty 8
V Galérii v podkroví  Základnej  ume-

leckej školy Senica  sa 9. novembra o 16.
hod.  predstavia verejnosti bývalí absol-
venti výtvarného odboru ZUŠ v tradičnom
cykle Návraty. Na v poradí 8. výstave pred-
stavia svoju   tvorbu autori Martin Ondrú-
šek, Martin Orth, Ivan Patúc, Ivan Štefka a
Peter Žúrek. Výstava bude otvorená do
30. novembra. 

bar
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Tekvicová súťaž
Základná škola na Mudrochovej ulici

sa aktívne zapája do akcií, ktoré vyhlasujú
rôzne organizácie  v meste. Inak tomu
nebolo ani pri súťaži CVČ Stonožka  na
tému O naj - tekvicu.  Žiaci prvého stupňa
sa do nej zapojili s obrovským nadšením.
Pomáhali panie vychovávateľky, aj rodičia.
Vznikli malé  dielka, ktoré vystavili v pries-
toroch školskej jedálne a potom  v DAVe.
O tom, že boli naozaj pekné, vtipné a
nápadité, svedčí aj sedem ocenení, ktoré
porota žiakom udelila. Ľúto je, že  tieto
dielka dlho nevydržia. Zostanú len foto-
grafie, ktoré pripomínajú pominuteľnú
krásu. 

Mgr. Dagmar Procházková

Trochu tolerancie, 
prosím

Jeseň sa naplno ujala svojej vlády a
koleso roka sa zasa o kúsok pootočilo.
Koruny stromov sa vyfarbujú a zem pokrý-
va farebný koberec z listov. Pre mnohých
je to čas na romantické prechádzky či
nostalgické spomínanie na leto.

Tí, ktorí vedia, že jeseň so všetkým čo
nám prináša, je neoddeliteľnou časťou
roka, a tak   si ju vychutnávajú. No nájdu
sa aj takí, ktorým striedanie ročných obdo-
bí nie je po chuti. Nie sú spokojní na jar,
lebo kvitnú stromy - tak ich treba  vyrúbať.
V lete im stromy tienia. Riešenie - vyrúbať.
Na jeseň z nich padajú listy - vyrúbať. V
zime je treba niečím prikúriť v kozube -
vyrúbať.

Je mnoho dôvodov, prečo chcú ľudia
vyrúbať ten či ten strom. Stretávam sa s
nimi hlavne na jeseň, nakoľko je to obdo-
bie zo zákona určené ako obdobie vhod-
né na túto činnosť. Mnohé dôvody sú
vskutku exotické.  Najviac sa mi páči ten,
kedy stromy bránia vstupu slnečného svitu
zo severnej strany. Tu by som odporučil
iba požiadať o zmenu dráhy slnka, inak to
slnko zo severu naozaj neviem zabezpe-
čiť.

Účasťou v konaniach sa  snažíme chrá-
niť nie iba samotné stromy, ale pekné a
zdravé prostredie pre život  všetkých. Sna-
žíme sa ho chrániť paradoxne pred nami
samými. Tak ako nejestvuje liek prinášajú-
ci iba zdravie, lebo každý liek je zároveň
jed, tak si musíme uvedomiť, že aj my
neovplyvňujeme svojím konaním iba naše
bezprostredné okolie. 

Vytvorili sme si zákon, ktorý by mal
chrániť NAŠE životné prostredie pred
NAMI. Mrzí nás často unáhlené konanie
niektorých ľudí, ktorí  tento zákon poru-
šujú. Z nevedomosti (lepší prípad) či  úmy-
selne (mysliac si o tom svoje...). Potom sú
pobúrení,  keď ich skutky dáme prešetriť
úradom (v lepšom prípade) alebo polícii (v
horšom prípade). 

Nerobíme to však pod vplyvom neja-
kých emócií voči konkrétnej osobe a
nemáme z toho potechu, skôr smútok.

Želám všetkým príjemné prežitie jese-
ne a prosím za stromy v našom meste o

trocha tolerancie. Nech vás nepoburuje
lístie na chodníkoch na jeseň, kvety na jar,
tieň stromu v lete. Túto planétu sme nedo-
stali od našich predkov, ale sme si ju poži-
čali od našich detí. Ing. Juraj Kabát 

Mestská výhrevňa 
pre verejnosť

Aj tento rok v poslednú septembrovú
sobotu otvorila spoločnosť Cofely, a.s.
brány mestskej výhrevne pre širokú verej-
nosť. Areál navštívilo mnoho rodín s
deťmi, pre ktoré boli pripravené rôzne
atrakcie a súťaže. Medzi deťmi zožalo naj-
väčší úspech  maľovanie na tvár, vyrábanie
zvieratiek z balónov, ale aj triedenie štiep-
ky od fazule. Samotný deň otvorených
dverí spríjemnilo nielen  babie leto, ale aj
tanečné vystúpenie detí z Centra voľného
času. Tí, ktorí mali záujem získať bližšie
informácie o výrobe tepla formou spaľo-
vania štiepky, mohli využiť exkurzie s
odborným výkladom.

„Naším poslaním je poskytovanie slu-
žieb v rôznych miestach a lokalitách na
Slovensku, preto sa snažíme udržiavať
blízky a otvorený vzťah s našimi klientmi.
To je aj myšlienka dní otvorených dverí.
Obyvateľom chceme ukázať technológie
a procesy, o ktoré sa staráme a ktoré
musia fungovať na sto percent, aby sme
dodali teplo a teplú vodu k plnej spokoj-
nosti našich klientov. Chceme,  aby táto
tradícia ostala zachovaná a aby dni otvo-
rených dverí boli aj naďalej neformálnym
miestom stretnutí, a dokonca  aj zábavy,“
povedal generálny riaditeľ spoločnosti
Roman Doupovec. 

TS – ľš

Šance pre výtvarníkov 
Záhorské osvetové stredisko v Senici

vyhlasuje 48. regionálnu súťaž neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica
2013/2014, ktorej cieľom je aktivizovať a
podporovať túto oblasť záujmovej umelec-
kej činnosti v celej jej žánrovej rozmanitosti,
oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať nové
talenty  z radov mládeže a dospelých,
poskytovať priestor na prezentáciu a kon-
frontáciu výsledkov tejto tvorby a skvalitniť
kultúrnu ponuku v meste Senica.

Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 15
rokov veku bez výtvarného vzdelania i s
výtvarným vzdelaním z okresov Senica a
Skalica s výnimkou absolventov VŠVU,
Akadémie umení a ekvivalentov týchto
škôl v zahraničí. Súťaž nie je žánrovo,  ani
tematicky vymedzená, je vyhlásená vo
všetkých výtvarných disciplínach: v kres-
be, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvor-
be a v prácach intermediálneho charakte-
ru. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti
ľudového remesla, priemyselného dizajnu,
diplomové a ročníkové práce študentov
škôl s výtvarným zameraním a práce na
úrovni škíc a štúdií. 

Výtvarné práce musia byť zarámované
(nie v klipoch), realizované v rokoch 2012
a 2013 a na rube označené menom, pri-

ezviskom, adresou, vekom autora,
názvom výtvarného diela, výtvarnou tech-
nikou, rokom vzniku diela a súťažnou
kategóriou. Odporúča sa predložiť maxi-
málne 5 výtvarných prác. Práce bude hod-
notiť odborná porota, ktorá navrhne orga-
nizátorovi udeliť ocenenia, vyberie práce
na výstavu a odporučí najlepšie diela na
postup do krajskej súťaže Výtvarné spekt-
rum do Dunajskej Stredy.

Záujemcov o Výtvarnú Senicu prosíme
doručiť svoje práce do 22. novembra 2013
do Záhorského osvetového strediska v
Senici, Vajanského ul. 19/5. Bližšie infor-
mácie, propozície súťaže a prihlášky
poskytneme v Záhorskom osvetovom stre-
disku, tel. 034/ 651 3740, 0911100302, e-
mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk 

js

Pavlínka vyhrala
Celoslovenská súťaž v umeleckom

prednese slovenskej rozprávky Zlatá pod-
kova, zlaté pero, zlatý vlas sa každoročne
koná v Drienčanoch, neďaleko Rimavskej
Soboty, na počesť zberateľa rozprávok a
ľudovej slovesnosti, spisovateľa, evanjelic-
kého farára Pavla Emanuela Dobšinského. 

Do jej 8. ročníka sa 17. októbra  zapoji-
li aj dve recitátorky zo ZUŠ v Senici Pavlí-
na Praskačová a Barbora Rybnikárová.
Obe dievčatá do súťaže pripravovala
pedagogička Štefánia Jánošová a obe
zarecitovali výborne. Barborke sa za pred-
nes textu Maji Mikovej Smutná baletka
tentoraz ocenenie neušlo, ale talentovaná
osemročná Pavlínka s rozprávkou Kristy
Bendovej O strašidelnom klavíri obhájila
svoje vlaňajšie víťazstvo a opäť celoslo-
venskú súťaž vyhrala, k čomu jej srdečne
blahoželáme.    

js

Medaily z Lanškrouna 
V poslednú októbrovú sobotu mažoret-

kový súbor Spirit Centra voľného  času
Stonožka vzorne reprezentoval Senicu v
českom Lanškroune na republikovej súťaži
Lanškrounská koruna v mažoretkovom
športe. Takmer 40 mažoretiek od 6 do 20
rokov sa vrhlo do súťažného zápolenia
ako sa patrí a vyšli z neho  viac ako úspeš-
ne. Choreografia juniorskej formácie pod
názvom Afrika si odniesla bronzové meda-
ily, kadetky Spirit (deti do 10 rokov) obstá-
li so svojou miniformáciou tiež na výbornú
a  získali  2. miesto a najstaršia veľká for-
mácia mažoretiek  s choreografiou Šach v
silnej konkurencii  suverénne zvíťazila. Aj
seniorky zvíťazili s miniformáciou Freddie
Mercury.  Zrátané a podtrhnuté  spolu 35
medailí, čo bola najmä pre najmenších
veľmi veľká radosť. A určite i pre mladé
ambiciózne trénerky Žanetu Brkalovú,
Martinu Janákovú, Danku Marečkovú a
Barborku Parčiovú. Blahoželáme dievča-
tá. 

Dana Kopecká 
CVČ 
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Seniori 
na golfovom ihrisku 

Mesiac október je mesiacom úcty k star-
ším. Aktívna predsedníčka Jednoty dôchod-
cov Slovenska (JDS) v Senici Mária Slezáková
za pomoci predstaviteľov samosprávy  mesta
Senica zorganizovala pre členov Jednoty
dôchodcov  prehliadku golfového ihriska.  Pri-
mátor  Senice  Ľubomír Parízek a  viceprimá-
tor  Peter Hutta  spolu s riaditeľom golfového
ihriska v Senici  Igorom Chocholom venovali
seniorom svoj čas 14. októbra  a ochotne im
poukazovali krásny areál golfového ihriska, aj
techniku hry. Seniori sa povozili na golfových
vozíkoch,  vyskúšali si, ako sa narába s golfo-
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – október 2013
autor: názov: vydavateľ:
1.Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy Arkus
2.Kol. Hry na voľný čas Arkus
3.Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
4.Lecourtier-Fleury: Búrka v klube Arkus
5.Betancourt, J.: Chcem poníka Arkus
6.Gohl, Ch. Šťastie pre koňa Arkus
7.Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
8.Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
9.Sedgwick, M.:  Záplava a tesák Arkus

10.Bendová, K.:: Opice z našej police Buvik
11.Brezina, T.: Šialené! Som superstar! Arkus
12.Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné už i predplatiť si Hádajka, aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny
katalóg Knižného klubu Arkusu,  prihlášku do klubu a ďalšie informácie.

Novinky vydavateľstva Arkus:

Mlčochová, Jela: Strašidelný hrad (Hádajkove dobrodružstvá 1)
Prvý príbeh z novej série Hádajkove dobrodružstvá.
Riešiteľ hlavolamov Hádajko známy z rovnomenného detského časopisu, ktorý na Slo-
vensku vychádza už 6. rok, sa tentoraz predstaví aj ako hrdina knihy! 
Hádajko dostane za úlohu nájsť stratený vzácny meč. Pri pátraní sa dostane až do stre-
doveku, kde prežije množstvo napínavých i krkolomných dobrodružstiev: uvrhnú ho do
hladomorne, poletí na metle, spadne do vodopádu, uväznia ho v lodnom podpalubí, musí
splniť želanie neľútostného draka Atramenta, surfuje na rytierskom štíte... a to ani zďaleka
nie je všetko! Túto napínavú aj zábavnú knižku si jednoducho nemôžete nechať ujsť!  
Formát 135 x 195 mm, 112 strán. Cena 6,99 eur, pre členov klubu 5,50 eur.

Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Futbalová Európa
deťom

Informačné centrum Europe Direct Seni-
ca sa spolu s Futbalovým klubom  Senica 15.
októbra  opäť vydali medzi najmenších
občanov a odštartovali druhé podujatie Fut-
balová Európa deťom,  tentoraz v ZŠ  na
Komenského ulici. Športovo-vedomostné
súťažné zápolenie tretiakov a štvrtákov sa
odohrávalo v telocvični a k piatim žiackym

Máte podozrenie,
že vaše dieťa užíva
návykové látky?

-  Všímajte si zmeny  v
správaní dieťaťa: náhle
zmeny v obliekaní, nedba-
losť o osobné veci, zmeny
stereotypov správania, tráve-
nie dlhého času v uzavre-

tých miestnostiach (kúpeľne, vlastné izby),
opúšťanie dlhoročných priateľov, nad-
väzovanie nových priateľstiev, časté náhle
odchody z domu pod rôznymi zámienka-
mi a podobne.

-  Všímajte si príznaky po použití drogy:
červená pokožka okolo nosa a úst, žalúd-
očné ťažkosti, vzhľad ako po použití alko-
holu, nekoordinované pohyby, agresívne
správanie, neprítomný pohľad, ospalosť,
únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč,
červené oči, premenlivé nálady, rozšírené
zreničky, sklenené oči, apatia.

- Nie každdý z nás vie presne a správne
zareagovať ak sa dozvie, že jeho dieťa je
ohrozené drogou alebo inou návykovou
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj a
rozvahu. Nepodceňujte nebezpečenstvo,
ale ho ani nedramatizujte.

- Svojím správaním poskytujte svojmu
dieťaťu dostatok porozzumenia a lásky,
vytvárajte mu prostredie poskytujúce isto-
tu, bezpečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkladaj-
te ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte domni-
enky a klebety od skutočnosti.

- Ak sa dieťa samo priznáá, že berie
drogu, tak vás vlastne žiada o pomoc. Prij-
mite to a dajte mu najavo, že vám môže
dôverovať.

- Nechajte si v takom prípade poradiť
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na
linku dôvery, vyhľadajte odbornú pomoc.
V každom meste sú psychologické porad-
ne na tieto problémy.

- O zistených skutočnostiach informuj-
te zainteeresovaných členov výchovného
tímu (rodičia, psychológ, pedagóg, vycho-
vávateľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrét-
nosť. Na druhej strane nekarhajte vaše
dieťa pred týmito osobami.

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexi-
stuje pre vás nič dôležittejšie ako vaše
dieťa. Majte čas sa s ním rozprávať, byť
trpezlivý, vysvetliť mu všetky jeho otázky a
venovať mu všetok svoj čas.

tímom sa pridal ich futbalový mentor z A
mužstva FK Senica. Tentoraz nimi boli Juraj
Križko, Michal Šulla, Michal Habánek, Peter
Šenk a Denis Ventúra. Tímy súťažili v šty-
roch vedomostných a troch športových dis-
ciplínach. Najúspešnejším tímom bolo
družstvo vedené mentorom Michalom
Habánkom. Každý súťažiaci dostal vecné
ceny od Europe Direct Senica,  aj od FK.
Najlepšie tri tímy získali pohár s medailami,
ktoré im budú pripomínať ich úspech. A bez
odmeny nezostalo ani publikum, ktoré si
mohlo vykričať hlasivky pri povzbudzovaní
svojho družstva. Tí súťažili v prestávkach a,
samozrejme,  na konci nechýbala ani auto-
gramiáda futbalových idolov.

Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračova-
nie Futbalovej Európy deťom. IK 

(pokračovanie na str. 17)

Čitatelia vybrali Knihu
Záhoria 2012  

V 5. ročníku čitateľskej  ankety o Knihu
Záhoria 2012 sa  najúspešnejšou knihou v
celkovom poradí so 420-timi hlasmi  stala
kniha   Jabuoňické všelico 1262-2012.
Druhé miesto obsadila monografia obce
Jakubov  a bronzovú priečku pre Holíč
vybojoval Fero Rajec s knižkou Vtedy na
Záhorí alebo Tá fľaša mení situáciu. O
výsledku súťaže rozhodlo hlasovanie vo
verejných knižniciach hlasovacími lístkami
(1779 hlasov) a internetové hlasovanie
(1047 hlasov).  Čitatelia vyberali zo 48
nominovaných kníh. 

Vyhlasovateľmi ankety boli Záhorská
knižnica a Záhorská galéria Jána Mudro-
cha v Senici spolu so Záhorským múzeom
v Skalici – inštitúcie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho
kraja. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
17. októbra v Mestskej galérii v Holíči.
„Hlavným zámerom  ankety je popularizá-
cia knihy, propagácia čítania a šírenie
informácií o knihách v čo najširšej verej-
nosti. Kniha Záhoria  je  čitateľská súťaž. V
nej sú, na rozdiel od iných súťaží, kde
majú hlavné slovo odborné poroty, jedi-
nou porotou a meradlom úspechu kníh
názory samotných čitateľov, “ zdôraznila
riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína
Soukupová.  

MS
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FK Senica 
v Corgoň lige 

Senickí futbalisti pokra-
čujú v jesennej časti Corgoň ligy 
v nevýrazných výkonoch. Po výbornom
úvode, keď po 7 kolách boli na čele našej naj-

Po striebre z Budapest open tak pre Seni-
čana zostala v Plzni nepopulárna „zemia-
ková“ medaila.

Posledný krok k vytúženej nominácii na
svetový šampionát urobila A. Ovečková na
Slovenskom pohári 12. októbra v Galante.
17-ročná neporaziteľná majsterka z Hanko
kai Senica si suverénne ako vždy poradila
so slovenskou konkurenciou a zvíťazila
pred druhou V. Kučerovou (Zvolen) a tre-
ťou Gombalovou (Lučenec) a Peškovou
(Zvolen). Sedem zlatých medailí zo 7 nomi-
načných turnajov! Fantastická bilancia mla-
dej slovenskej reprezentantky znamenala
nomináciu od Slovenského zväzu karate na
Majstrovstvá sveta dorastencov a juniorov
WKF v španielskej Guadalajare. Na sveto-
vých šampionátoch môže každú krajinu
reprezentovať len jeden pretekár v kategó-
rii, konkurencia je preto obrovská. Svetová
špička sú karatisti z Japonska, Francúzska,
Španielska a Talianska. Ale slovenskí repre-
zentanti z Hanko kai Senica majú nielen v
Európe, ale i vo svete veľmi dobré meno.
Ovečkovú čaká záverečná veľmi tvrdá prí-
prava pod vedením popredného svetového
experta M. Čulena, v ktorej si bude musieť
odchovankyňa senického karate mnoho
ráz siahnuť až na dno fyzických i psychic-
kých síl, aby bola perfektne pripravená na
súboje so svetovou špičkou v tomto nároč-
nom športe. Pri známej kvalite a náročnosti
tréningov v senickom klube je zrejmé, že
Ovečková, ktorá v reprezentačnom kimone
so štátnym znakom na hrudi bude repre-
zentovať nielen Senicu, ale celé Slovensko,
sa nejde iba zúčastniť, ale bojovať o méty
najvyššie, o medaily. Prajeme jej v Španiel-
sku najprv dobré vyžrebovanie a potom i
trochu šťastia v súbojoch, lebo rozhodovať
budú i tie najmenšie maličkosti.

E. Jareč

vyššej futbalovej súťaži, sa hráči dostali do her-
nej a výsledkovej krízy a v tabuľke sa prepa-
dajú čoraz nižšie. Po 15. kolách sú až na 7.
mieste.

V 12. kole cestovali Záhoráci do Trnavy,
kde sa chceli rehabilitovať za veľmi slabý
výkon v Nitre. Zápas síce skončil najtesnej-
šou prehrou Senice, ale za herný prejav si
prehrať určite nezaslúžila. V zápase však
Seničania zahodili 3 obrovské gólové mož-
nosti - Diviš, Tsoumou a Piroska, čo sa im
nakoniec vypomstilo, keď Spartaku sa poda-
rilo streliť rozhodujúci gól v 78. min bývalým
senickým hráčom Štepanovským.

V ďalšom stretnutí pricestoval na Záhorie
majstrovský Slovan Bratislava. Najmä v úvod-
nom dejstve boli zverenci trénera Pagáča
jasne lepším celkom, ale tak ako v posled-
ných dueloch aj v tomto sa strelecky veľmi
trápili. Hra sa odohrávala prevažne na polovi-
ci Slovana, Seničanom sa v útoku ťažko pre-
sadzovalo. Najväčšiu možnosť na otvorenie
skóre mal Piroska, ale zoči-voči brankárovi
Putnockému neuspel. V 1. polčase boli na
ihrisku aj viaceré sporné momenty, ktoré boli
posúdené v prospech Slovana. Tesne pred
odchodom do kabín Seničania zle zahrali
štandardnú situáciu a z rýchleho protiútoku
otvoril skóre Milinkovič. Bola to prvá strela do
priestoru brány. Po prestávke sa už Záhoráci
nevedeli dostať do tempa, naviac Slovan v
64. min zvýšil vedenie gólom Fořta a o
výsledku bolo rozhodnuté. V závere ešte
zaujalo zbytočné vylúčenie kanoniera Piros-
ku.

Po reprezentačnej prestávke (kapitán
Kóňa odohral za SR kvalifikačný zápas v
Lotyšsku) odohrali Seničania dôležitý súboj v
Dunajskej Strede, kde chceli zlomiť nepriaz-
nivú situáciu. Po vyrovnanom úvode sa duel
zlomil v 40. min, keď domáci Antunovič
musel ísť po dvoch žltých kartách predčasne
do sprchy. Po prestávke Seničania presilovku
naplno využili. Skóre otvoril v 58. min útočník
Tsoumou, keď sa hlavou presadil po akcii
Hiaga. Bol to jeho premiérový gól v Corgoň
lige. Potom nastrelil Kóňa brvno domácej
brány. V 72. min využil zaváhanie obrany D.
Stredy Tsoumou, brankár Belic ho nedovole-
ne zastavil asi 20m od brány, za čo bol vylú-
čený. Z následného priameho kopu Zema-
novu strelu vyrazil hráč Matúš (musel ísť do
brány) a kapitán Kóňa loptu nekompromisne
poslal do siete. Napriek početnej prevahe v
posledných 20. min Seničania už ďalší gól
nepridali, po dlhých gólových suchách sa
konečne strelecky presadili a pripísali si plný
počet bodov.

V ďalšom zápase cestovala Senica do
Trenčína. S týmto súperom  v lige doposiaľ
neprehrali, táto séria sa však zmenila. Po
chladnom výkone domáci zaslúžene vyhrali.
Úvodných 15 minút patril síce Seničanom,
ale potom na ihrisku jednoznačne dominoval
domáci AS. V 22. min hrubú Zemanovu
chybu využili Trenčania na strelenie vedúce-
ho gólu Williamom. Do polčasu pridal druhý
gól Hajradinović a dvakrát sa triasla konštruk-
cia Šullovej brány. Po prestávke sa Senica sna-
žila dostať do hry, ale šancu si nevypracovala,
naviac ich zbytočne oslabil kapitán Kóňa,
ktorý v priebehu dvoch minút videl dve žlté
karty.

Ivan Tobiáš

Ovečková v Španielsku 
U našich západných susedov v Plzni sa

28. a 29. septembra uskutočnil už 14. roč-
ník medzinárodného turnaja Euro Grand
Prix Plzeň. Veľkosťou je turnaj v Čechách
jedným z najväčších a najkvalitnejších v
Európe. O obrovskom záujme o účasť na
turnaji svedčí aj fakt, že pred ukončením
prihlasovania pretekárov museli byť niekto-
rí na tzv. čakačke, lebo turnaj umožňuje
štart len tisícke pretekárov. Pred blížiacimi
sa Majstrovstvami sveta 7. - 10. novembra v
Španielsku to bola jedna z posledných
možností otestovať si formu a vybojovať si
miesto v reprezentácii. Aj preto bola v
meste piva veľmi silná a početná konkuren-
cia karatistov od Estónska po Izrael. Orga-
nizátor nakoniec povolil štart až 1104 pre-
tekárom zo 140 klubov a národných repre-
zentácií z 21 krajín. Na tomto prestížnom
turnaji, ktorý bol zaradený do nominač-
ných, štartovala i slovenská reprezentácia, v
ktorej žiari momentálne najlepšia slovenská
karatistka Alžbeta Ovečková z Hanko kai
Senica. 14-násobná národná šampiónka je
v skvelej forme a v príprave na Majstrovstvá
sveta neprehrala jediný zápas! Zvíťazila na
turnajoch v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku i
Slovensku a dorastenecká majsterka Euró-
py momentálne kraľuje juniorskému karate
v Európe. Svoje vysoké majstrovstvo opäť
potvrdila i v Čechách. Obhajkyňa prvenstva
vyradila v 1. kole dánsku reprezentačnú jed-
notku F. Bjeringovú 5:0. Ani v 2. kole ju
nezastavila ďalšia bojovníčka zo severu
Európy, N. Lauritsen z Dánska. Po víťazstve
5:0 bola senická šampiónka v semifinále,
kde ju čakala F. Waberova zo Švajčiarska.
Opäť jasná výhra 5:0 majsterky Slovenska a
vo finále mala známu súperku, kolegyňu z
reprezentácie SR D. Peškovú. Zo šiestich
turnajov sa po štvrtý raz stretli vo finále, čo
tiež svedčí o vysokej úrovni slovenského
karate. Pešková ešte nikdy Ovečkovú nepo-
razila a i teraz zverenkyňa senického tréne-
ra MUDr. Martina Čulena zvíťazila a na
stupňoch víťazov si prebrala zlatú medailu
a pohár za víťazstvo.

V kategórii mužov do 21 rokov bojoval
v Plzni Michal Toure z Hanko kai Senica.
Po prehre v 1. kole s dánskym reprezen-
tantom R. Christopherom zostal na Micha-
la iba boj o 3. miesto. V repasáži všetky
súboje vyhral, ale v rozhodujúcom boji o
bronz prehral zo S. Rafailovom z Izraela.

vými palicami na jednom z najlepších  a naj-
krajších  golfových  ihrísk v strednej Európe.
Účastníci boli  veľmi radi, že mali možnosť
spoznať golfové ihrisko. „Seniori sa presved-
čili, že golfové ihrisko  nie je žiaden uzavretý
kruh, ale je prístupné všetkým.  Môžu sem
prísť aj s rodinou, s návštevou, je tu priateľské
a krásne upravené prostredie,“ povedal pri-
mátor Senice a dodal, že v podobných aktivi-
tách sa bude naďalej pokračovať. 

Pavol Macek

Seniori 
na golfovom ihrisku 
(dokončenie zo str. 16)
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Služby lekární 
2.-3. 11. Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
9.-10. 11. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586 (Tesco)
16.-17. 11. Lekáreň Sun Pharma 

Sotinská 1591
(pri kostole)

23.-24. 11. Lekáreň Eurodom
Hviezdoslavova 309

30.11.-1.12. Lekáreň Dr. Max
Obchodná 2875

7.-8. 12. Lekáreň Sun Pharma 
Nám. oslobodenia 2560

14.-15. 12. Lekáreň Centrum
Štefánikova 726

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov Senica pozý-

va na 14. ročník pochodu Chodníkom
Viktora Beniaka. Tento dnes už nežijúci
nestor senickej turistiky prešliapal mnoho
pohorí, ale najradšej sa vracal  domov na
vŕšky Malých a Bielych Karpát. Jeho obľú-
bená turistická vychádzka bola na hrad
Branč, miesto s krásnym výhľadom do
širokého okolia.  

Pochod sa uskutoční  v sobotu 23.
novembra na trase Senica – Kunov –
Branč – Senica. Štart je o 7.30 hod. pri
Gastrocentre Veronika. Viac info na tele-
fónnom  čísle 0902/264 535. 

Pochod Šaštínskymi bormi bude v
sobotu 16. novembra. Stretnutie priazniv-
cov jesenných výletov v prírode bude o
8. hod. na  železničnej stanici v Šaštíne.
Odtiaľ sa turisti vydajú na 20 km trasu na
Tomky a späť.  Viac info na telefónnom
čísle 651 7547.     

bar

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 7. november, 19.00 
Popel a pálenka 
Divadlo Svatopluk 
Hodonín, vstupné 3 eurá 

� 8. november 
Martinské svetlonosenie
Námestie oslobodenia o 17,00hod.

� 14. november, 9.00 
Burza informácií
organizátor Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny  Senica 

� 15. november, 8.00 -  16.00
Deň študentov 
Obchodnej akadémie Senica

� 16. november, 16.00  - 20.00 
Koncert Senickej heligónky + TV Šláger

� 22. november, 8.00
Výchovný koncert pre školy 
Divadelné centrum Martin 

� 23. november,  16.30 
Rukojmí
Divadlo D. Cádrovej  Lipotvory z Lipova,
vstupné 3 eurá  

� 25. november, 18.00
Módna prehliadka

� 27. november, 16.30
50. výročie založenie ZŠ 
na Komenského ulici 

� 28. november, 18.00
Divadlo  60
slávnostný večer pri príležitosti 
výročia vzniku divadla v Senici 

� 29. november
Posedenie dôchodcov
Poľnohospodárskeho družstva  Senica 

� 30. november, 13.00 – 18.00
Zóna bez peňazí
organizátor  občianske združenie  Element  

� 3. december, 16.00  
60. výročie CVČ Senica 

� 7. december, 9.00 – 16.00 
Blší trh pre Útulok pre psy

� 7. december, 18.00
Denník 1994-2007
prezentácia knihy J. Čarnogurského

� 8. december 
Traja na lavičke
divadlo   Harlekýn Praha uvedie 
v hre hercov Petra Nárožného, 
Květu Fialovú a Ladislava Trojana

� 9.  december, 16.00 a  18.00  
Vianočný koncert
tanečného odboru ZUŠ 

� 11.  december, 9.00 a 11.00 
Opice z našej police
bábkové divadlo pre  deti materských škôl 

� 12. december, 18.00
Vianočný koncert 
speváckeho zboru Cantilena

� 14. december,   15.00 a 17.00
Vianočná omša J. J.  Rybu
v podaní ZUŠ Senica

� 16. december 
Vianočný  koncert 
tanečného odboru  ZUŠ

� 19. december, 8.00 a 10.00
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ

� 21.  december, 20.00
Koncert Jána Slezáka

Vzdelávanie seniorov
začne neskôr

V septembri sme v rámci projektu  pre
aktívne starnutie avizovali ponuku kurzov
informatiky, ktoré mali začať koncom
októbra. Ponuka sa stretla s veľkým ohla-
som a k dnešnému dňu evidujeme  88 záu-
jemcov.                                                       

Všetkým záujemcom sa chceme ospra-
vedlniť za nedodržanie termínu otvorenia
kurzov. Príčinou je  kontrola podkladov
verejného obstarávania  Agentúrou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu
pre štrukturálne fondy EÚ. Podľa slov
nášho projektového manažéra Ing. M. Ker-
tésa nebude kontrola ukončená skôr ako v
mesiaci november. Žiaľ, v tomto smere
nemôžeme proces urýchliť. Žiadame preto
všetkých záujemcov o trpezlivosť a zhovie-
vavosť.  

Vaše prihlášky sú zaregistrované a s
vašou účasťou na kurzoch počítame. Pred-
pokladáme, že kurzy informatiky bude
možné otvoriť v najskôr  koncom novem-
bra. O prípadných zmenách vás budeme
včas informovať. V prípade otázok kontak-
tujte  koordinátora vzdelávacích aktivít na
čísle 0918 663 720 alebo mailom lubi-
ca.melisova@senica.sk. Ďakujeme za
pochopenie.    

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
koordinátorka vzdelávacích aktivít

Kurz účtovníctva
Mestské kultúrne stredisko Senica orga-

nizuje od 11. novembra kurz účtovníctva
(jednoduché a  podvojné).  Využite mož-
nosť a prihláste sa do 8. novembra. Bližšie
informácie môžete získať v MsKS Senica
osobne alebo na č. t. 0905/809 766. Lek-
torom kurzu je  Ing. Jana Sališová, poplatok
110 eur. Kurz bude ukončený 30. mája
2014.                  

MsKS Senica

Okienko JDS
Mestská organizácia

Jednoty dôchodcov Slovenska
oznamuje svojim členom: 

• 5. decembra o 17. 00 sa v Dome
kultúry uskutoční Mikulášske posedenie.
Do tanca bude hrať skupina Orbita.
Vstupenky sa budú predávať  v Klube
dôchodcov na Továrenskej ulici od 4.
novembra  v pondelok, stredu a piatok
od 14. do 16.  hod. Vstupné 10 eur.
Srdečne pozývame  členov, nečlenov a
sympatizantov. 

• 10. decembra o 13.00  sa v Klube
dôchodcov na Továrenskej ulici  usku-
toční   aranžovanie  vianočnej výzdoby
pod vedením pani Valkovej. Každý pra-
cuje z prineseného materiálu.

• Na  rok 2014 bola odsúhlasená
výška členského príspevku 3 eurá. 

• 14. novembra o 15.00 v reštaurácii
COOP Jednota bude posedenie pri živej
hudbe. 

• Klub na Továrenskej ulici bude z
dôvodu konania volieb do samospráv-
nych krajov 8. novembra  zatvorený. 

• V decembri bude Klub dôchodcov
na Továrenskej ulici zatvorený  od 23. do
26. decembra  a od 28. decembra 2013
do 7. januára 2014. Otvorený bude v pia-
tok 27. decembra. 

Ľ. Jankovičová 
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Poďakovanie
Odišiel, v srdciach nám smútok 
zanechal, bez slova rozlúčky, 
to nikto nečakal...
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym a všetkým,
ktorí na senickom cintoríne 

odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného otca,
dedka, pradedka a švagra Ľudovíta Vrlu, ktorý nás
nečakane opustil 10. októbra vo veku nedožitých 78 rokov. 
Úprimne ďakujeme tiež  za vyjadrenie sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 
Smútiaca rodina.

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2013 oslávia:
80 rokov Mária Beďatšová, Ján Chalupa, Pavel Kukliš, 

Valéria Serinová, Karol Štítny a Jozef Zekan
85 rokov Mária Kalková a Mária Langová
90 rokov Gizela Fišerová a Helena Kordošová
91 rokov Viktor Bebjak, Mária Bušová, 

Anna Šullová a Hermína Žilová
92 rokov Mária Havlová
93 rokov Martin Sedláček

V decembri 2013 oslávia:
80 rokov Mária Halászová, Emília Kalková, 

Oto Repa a Viktor Škápik
85 rokov Matilda Bartúnková, Eva Galbavá, 

Štefánia Morávková a Mária Valentová
91 rokov Mária Štefková
92 rokov Mária Včelková
94 rokov Ing. Jozef Vulgan
98 rokov Anna Chalupová

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Uzavreté manželstvá
Tomáš Motus a Andrea Slezáková
Pavol Zuščík a Veronika Janíková
Peter Kovalovský a Jana Romančíková
Ing. Lukáš Bernát a Mgr. Lucia Pappová
Ján Čamara a Jana Vlčková
Štefan Ladovič a Renáta Chudá
Marek Šimonovič a Mgr. Martina Bilková
Maroš Billik a Ing. Radka Pulmanová
Michal Pandoščák a Veronika Bernátová
Martin Šefčovič a Mgr. Zuzana Krihová

Vítame nových Seničanov
Juraj Medlen narodený v Brne
Nikola Sedláková narodená v Skalici
Natália Danišová narodená v Skalici
Viktor Fulek narodený v Myjave
Laura Ochotnická narodená v Myjave
Vivien Kičková narodená v Skalici
Melissa Ovečková narodená v Skalici
Samuel Krbica narodený v Skalici
Liliana Lea Bačovská narodená v Skalici
Adam Hučko narodený v Myjave
Sofia Petrášová narodená v Myjave
Hana Maláriková narodená v Bratislave
Patrik Steinhauser narodený v Myjave
Sofia Danková narodená v Skalici
Leo Lazorčák narodený v Skalici
Katarína Holická narodená v Myjave
Dominik Matuščík narodený v Skalici
Lukáš Vlkovič narodený v Myjave
Alexander Špaček narodený v Skalici

Opustili nás

Vlasta Kalková, Kolónia 575 1. 9. 2013
vo veku 87 rokov
Milica Viktorová, J. Kráľa 728 1. 9. 2013
vo veku 66 rokov
Branislav Štora, Štefánikova 725 5. 9. 2013
vo veku 37 rokov
Darina Vajdová, S. Jurkoviča 1206 11. 9. 2013
vo veku 58 rokov
Mária Mikulíková, Robotnícka 55 13. 9. 2013
vo veku 91 rokov
Jozef Papánek, Hviezdoslavova 472 14. 9. 2013
vo veku 49 rokov
Štefan Kurta, Kolónia 556 17. 9. 2013
vo veku 64 rokov
Jozef Blaško, Palárikova 303 20. 9. 2013
vo veku 75 rokov
Anna Lanáková, Gen. L. Svobodu 1358 20. 9. 2013
vo veku 63 rokov
Alexander Fodor, Okružná 932 20. 9. 2013
vo veku 76 rokov
Ladislav Kiráľ, Štefánikova 721 21. 9. 2013
vo veku 65 rokov
Peter Španka, J. Mudrocha 658 23. 9. 2013
vo veku 60 rokov
Ján Frank, Štefánikova 704 26. 9. 2013
vo veku 81 rokov
Mária Kralovičová, Štefánikova 1377 27. 9. 2013
vo veku 80 rokov
Emília Slezáková, J. Mudrocha 1353 27. 9. 2013
vo veku 76 rokov
Františka Matulová, Palárikova 291 30. 9. 2013
vo veku 89 rokov

Spoločenská kronika

Spomienka
Kto ťa poznal spomenie si, kto ťa mal
rád a miloval, nezabudne...
Dňa 6.  novembra  si pripomenieme
11. výročie úmrtia manžela, otca, dedka,
syna, brata, krstného otca Jána Tomiša.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Miriam, vnučka
Veronika a vnuk Dávidek, matka, sestra, braat, krstné deti a
ostatná rodina.

Spomienka
Kto žije v našich srdciach, neumiera...
Dňa 22. novembra  uplynie 10 rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil drahý
otec a dedo Pavol  Závodský
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú syn Pavol s rodinou a dcéra  Elena.

Ďalšie číslo informačného 
mesačníka Naša Senica vyjde 

po 15. decembri
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na NOVEMBER 2013
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. Digitalizáciu kina
Mladosť v Senici finančne podporil
AUDIOVIZUÁLNY FOND. 
Začiatky filmových predstavení 
o 19. h, ak nie je uvedené inak!

P
R

O
G

R
A

M
 K

I
N

A
 M

L
A

D
O

S
Ť

S
E

N
I

C
A

� Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. november
POZOR! PREMIETAME O 17. hod.!
VTÁČÍ ÚLET
Príbeh dvoch odvážnych moriakov, ktoré
vytvoria ambiciózny plán. Ich misiou je vrátiť
čas a zachrániť seba a ďalších svojho druhu
od istého konca na sviatočných stoloch. 
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

� Sobota 2. a nedeľa 3. november
KAPITÁN PHILLIPS - PREPADNUTIE LODE
ALABAMA
Film zachytáva skutočnú udalosť z roku
2009, kedy somálski piráti uniesli americkú
nákladnú loď Maersk Alabama. Film záro-
veň poukazuje na neblahé následky globa-
lizácie. Ústrednými postavami sú kapitán
Phillips a jeho protipól, vodca somálskych
pirátov Muse. 
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 134 min.

� Utorok 5. november
PROJEKT 100 - 2013
HIROŠIMA, MOJA LÁSKA
+ krátky film MESIAC
Ide o filmovú báseň o láske a jej zmare, o
večnej sile citu a o neodvratnosti zabudnu-
tia. Prináša príbeh francúzskej herečky,
ktorá prišla do Hirošimy nakrúcať scény z
pripravovaného mierového filmu a predpo-
slednú noc tu strávi s Japoncom, ktorý v
nej vyvolá spomienku na tragédiu, ktorá sa
stala pred štrnástimi rokmi v Nemcami
okupovanom Francúzsku. Obrazy masovej
tragédie v nej vyvolávajú spomienky na
prvú lásku v dobe okupácie v mestečku
Nevres, kedy sa zamilovala do nemeckého
vojaka. Toho však v deň víťazstva zabijú a
na znamenie hanby jej ostrihajú vlasy.
Vstupné: 3 €, člen FK 1,50 €, MP 12 r.,  88 min.

� Piatok 8. november
CARRIE
Aj tentokrát bude hlavnou hrdinkou uzav-
reté a introvertné dievča, ktoré trpí tým, že
jej matka berie náboženstvo možno až prí-
liš vážne a spolužiaci nemajú pochopenie
pre jej osobitý štýl obliekania a chovania.
Carrie je obľúbená ako fackovací panák.
Nikto však netuší, že v jej vnútri sa ukrýva
diabolská a smrtiaca sila, ktorá len čaká na
tú poslednú kvapku, aby mohla vyplávať
na povrch a rozpútať peklo.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 109 min.

� Sobota 9. a nedeľa 10. november
BATTLE OF THE YEAR
Na tanečnej súťaži sa zúčastnia najlepšie
tímy z celého sveta. Američania však nevy-
hrali už dlhých pätnásť rokov. Losangelský

hiphopový magnát chce dostať svoju kraji-
nu späť na vrchol. Nahovorí bývalého tré-
nera basketbalového družstva, aby sa ujal
jeho tanečníkov. Zostavia skupinu z tých
najlepších tanečníkov v krajine a za tri
mesiace musia využiť všetky skúsenosti a
taktiku, aby ich dvanásť zverencov prinies-
lo víťaznú trofej späť do USA.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 109 min.

� Utorok 12. a streda 13. november
MACHETE ZABÍJA
Machete sa vrátil. Svojrázny bojovník, so
svojráznymi bojovými prostriedkami, je
poverený prezidentom USA zlikvidovať
nebezpečného šialenca. Tento výstredný
miliardár a obchodník so zbraňami je roz-
hodnutý, že svoj nebezpečný arzenál vyšle
do vesmíru, čím ohrozí celé ľudstvo. 
Vstupné: 3,50 €, 15 r., 107 min.

� Piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17.
november
KAMEŇÁK 4
Pepanovi odišla žena Vilma do Austrálie a
Pepan žije so synom. Okolo Pepana usi-
lovne krúži učiteľka Vlasta, ale on je úplne
zaneprázdnený - stal sa starostom Kame-
ňákova. Prvou misiou na radnici je založe-
nie mestskej polície. V miestnej čínskej reš-
taurácii dôjde k nečakanému objavu.
Kuchár Lojzo zalieva svoje marihuanové
„bylinky“ známym Modrým prameňom.
Keď si ubalí „jointa“ z takto zavlažovanej
rastlinky, prepadne nekonečnej pravde a
neskutočnej láske. To zas bude...
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 86 min. 

� Utorok 19. november
PROJEKT 100 - 2013
SUNSET BOULEVARD
Film je dokonalou výpoveďou o temnej a
zúfalej stránke Hollywoodu. Všetci túžia
po niečom, čo nemôžu získať, ale so seba
zničujúcim odhodlaním sa o to stále pokú-
šajú. Neuznávaný scenárista a zabudnutá
hviezda tvoria nesúrodý, no zároveň v nie-
čom si veľmi podobný ústredný tandem,
ktorý sa bije, aj keď tuší, že nikdy nevyhrá. 
Vstupné: 3 €, člen FK 1,50 €, MP 12 r., 115 min.

� Streda 20. november
HLBOKO
V marci 1984 otriasla Islandom správa o
šokujúcej udalosti. Po nečakanej prudkej
búrke sa niekoľko kilometrov od pobrežia
potopila rybárska loď s celou posádkou.
Jeden jej člen poprel všetky fyzikálne záko-
ny a prežil. Lekári podrobili Guliho mno-
hým testom, no dodnes ostáva záhadou,
ako mohol taký nápor vydržať. Silný a
záhadný a pritom skutočný ľudský príbeh,
ktorý sa stal na Islande legendou.
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 95 min.

� Piatok 22. november
TO JE KONIEC
Ak by nastal koniec sveta a vy by ste zosta-
li niekde zabarikádovaní s partiou kamará-

tov, čo by ste urobili? Los Angeles zasiahne
séria nevysvetliteľných katastrofických
udalostí a šestica priateľov sa ocitne uväz-
nená v luxusnej vile. Všetko naokolo je v
ruinách a plameňoch, zásoby jedla a vody
sa rýchlo míňajú a vzájomná prítomnosť
im už poriadne začína liezť na nervy.
Nakoniec musia svoje útočisko opustiť a
spoločnými silami čeliť všadeprítomnému
nebezpečenstvu.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 107 min.

� Sobota 23. a nedeľa 24. november
POZOR! PREMIETAME O 17. hod.!
JUSTIN, MALÝ VEĽKÝ RYTIER
Český dabing. Rozprávka o malom chlap-
covi Justinovi, ktorý žije v kráľovstve, kde
rytieri upadli do nemilosti vládnucej buržo-
ázie. Aj napriek tomu je jeho snom stať sa
chrabrým rytierom, ako bol jeho dedko,
ale otec si želá mať zo syna právnika, ako
je on sám. Justin si porozpráva so svojou
babičkou a vydáva sa na dobrodružnú
cestu na splnenie svojej túžby.
Vstupné: 3,50 €, MP, 110 min.

� Sobota 23. a nedeľa 24. november
ENDEROVA HRA
Zem bola spustošená už dvakrát a mimo-
zemské civilizácie sú odhodlané vyhladiť
modrú planétu definitívne. Ubehlo sedem-
desiat rokov a obyvatelia Zeme sa s obava-
mi pripravujú na očakávanú tretiu inváziu.
Chlapec, prezývaný Ender, je vo svojich
šiestich rokoch prevezený do Bojovej
školy, kde sa jeho geniálna myseľ ukazuje
ako kľúč k možnému víťazstvu nad nepria-
teľom. Endera podrobia výcviku na tzv. voj-
vodcov. V pätnástich rokoch úspešne zdo-
láva všetky herné simulácie vojny. Má sa
stať nečakaným triumfom v desivej vojne.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 115 min.

� Utorok 26. a streda 27. november
KANDIDÁT
Dej filmu je situovaný na Slovensku, kde
prebieha kampaň na prezidenta republiky.
Adam Lambert, reklamný mág a bonviván
je prinútený silnou finančno-politickou sku-
pinou urobiť kampaň na nezávislého kan-
didáta z ľudu Petra Potôňa. Lambert sa
staví o celý svoj majetok, že z neznámeho
Petra Potôňa urobí prezidenta. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 106 min.

� Piatok 29. a sobota 30. november
THOR: TEMNÝ SVET
V Universe sa objavuje temná rasa, staršia
než samotný vesmír, na čele s pomstychti-
vým Malekithom. Thor, jediný boh spo-
medzi Avengers, podstupuje riskantnú
cestu, na konci ktorej ho čaká stretnutie s
nepriateľom tvárou v tvár, ktorému sa
nevyrovná ani Ódin s Asgardom. Na ceste
stretáva opäť Jane Foster a prichádza k roz-
hodnutiu, že obetuje všetko, čo má, aby
zachránil nás všetkých.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 100 min.
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