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Naša Vianočná dedina Foto Radovan Samek 

Slovo na úvod 
Jedno slovo. Je krátke, ľahké  na vyslo-

venie, tiež na  zapamätanie. Za svoj život
toto slovo vyriekneme nespočetnekrát. Pri
jeho vyslovení si len občas uvedomujeme
jeho význam, lebo ho vyslovujeme ako
samozrejmosť, niečo také prirodzené, ako
je každodenný východ Slnka.  Dôraz mu
dávame len vtedy, keď  sme ohrození, nie-
kde ďaleko, bez najbližších. To slovo je
domov. Prečo teraz tesne pred vianočný-
mi sviatkami hovorím o domove? Vianoce,
u nás ponímané ako najkrajšie sviatky
roka, sa spájajú s rodinou. Aby Vianoce
boli Vianocami v tom najkrajšom a naj-
podstatnejšom význame – teda rodina
spolu okolo jedného stola - práve preto je
dôležitý domov. Domov - strecha nad hla-
vou, domov - mama, otec, sestra, brat, starí
rodičia, domov - vzťahy, zviazanosť,
spätosť s niečím a niekým. Pre niekoho je
domov tam, kde sa narodil, niekto za svoj
domov považuje miesto, kde dlhé roky
žije. Niekto našiel domov v ďalekej cudzi-
ne, lebo tam našiel ľudí, s ktorými je rád. Je
jedno kde máte domov, hlavne že ho
máte, nech už sa na to pozrieme z akého-
koľvek pohľadu. Na Vianoce, keď svet
stíchne nech každý nájde cestu domov,
aby bol šťastný, spokojný a cítil sa tak
dobre, ako sa cítime len vtedy, keď sme 
v tom pravom domove.

Viera Barošková

(pokračovanie na str. 13)

Čas zázračný
Do našich príbytkov a sŕdc prišiel opäť

ten výnimočný a zázračný čas. Priniesol
nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť 
a potešenie. Cítime navzájom spolupatrič-
nosť a náklonnosť. Doma sa schádzajú
všetci členovia rodiny, aby prežili spoločne
krásne a nezabudnuteľné chvíle pri via-
nočnom stromčeku. 

Vianoce sú v mnohom o tradíciách 
a nazdávam sa, že  dodržiavaním zvyklostí
robíme mosty medzi našimi predkami 
a našimi deťmi a vnukmi. To,  čo sme
dostali my odovzdávame ďalej. Spoločný-
mi stretnutiami prenášame  prostredníc-
tvom kolied, modlitieb, rituálov, obdarova-
nia najkrajšie posolstvá o potrebe a význa-
me rodiny, spolupatričnosti  a láske. Úprim-
né rozprávanie pri mihotavom svetle svie-
čok, rozbaľovanie darčekov, chvíle bez
náhlenia, čisté a láskavé, sú tými  moment-
mi, ktoré sa nám vrývajú hlboko do srdca 
a  zanechávajú stopy na celý život. Možno
iba na Vianoce si všetci uvedomíme, že
najviac zo všetkého potrebujeme k životu
lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť
blízkeho človeka, ktorý vás má rád a stojí

stále pri vás v dobrom i zlom. 
Sviatočné dni Vianoc sú nielen o dobro-

tách od výmyslu sveta, sú aj o pomoci
núdznym a spolupatričnosti s tými, ktorým
pomoc dobrého anjela urobí Vianoce   kraj-
šími a hlavne znesiteľnejšími. Viem, že je 
v našom meste je veľa anonymných dobrých
anjelov a patrí  im preto naša vďaka.

Milí spoluobčania, prajem vám vianoč-
né sviatky plné porozumenia, lásky a spo-
kojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí.  

Ľubomír Parízek
primátor Senice

Práca hodná úcty
Predvianočný čas bol v našom meste

pretkaný množstvom najrozličnejších
podujatí. Základná škola na Komenského
oslávila 50. výročie, divadlo odprezento-
valo 60-ročnú tradíciu, takisto Centrum
voľného času detí a mládeže, pripomenu-
li sme si aj výročia ZŠ na Mudrochovej
ulici a materskej  školy na Kolónii, k tomu
rôzne benefičné podujatia, koncerty,
výstavy... a to spomínam len jeden mesiac
v roku. Aj tých zvyšných 11 mesiacov je 
v Senici naplnených množstvom najrozlič-
nejších podujatí. Ako príklad si zoberme
tohtoročné Senické kultúrne leto, ktoré
bolo plné  pestrej a bohatej  ponuky pre
všetky vekové kategórie, a právom sa stret-
lo aj s priaznivým ohlasom verejnosti. 

V Senici sa počas roka udeje  množstvo
krásnych, príjemných, veselých, poučných
a zmysluplných aktivít, ktoré robia náš
život krajším a plnším. Organizátori týchto
aktivít nám odovzdávajú posolstvo, pote-
šia nás, alebo pobavia, odchádzame
bohatší o vnútorný pocit krásna a dobra
alebo obohatení o nové poznanie. Nieke-
dy berieme podujatia ako určitú  samoz-
rejmosť, nevnímame zákulisie. Pozorný
divák či návštevník si však  uvedomuje 
a vidí za každou akciou v prospech obča-
nov úsilie organizátorov. V drvivej väčšine
ich pripravovali ľudia z občianskych zdru-
žení, spolkov, záujmových organizácií...,
teda dobrovoľníci. Tí, ktorým záleží, aby

Vianoce  sú...
keď  rozlúskneme orechovú 

škrupinku  
a  pod tanier si dáme  z kapra  

šupinku, 
keď  na oplátky natrieme  si med, 

keď  máme vieru, že  krajší je  svet, 
keď  do daru si dáme lásku 

a pohodu, 
keď  sa na seba usmievame 

a  máme dobrú náladu.

... sú pohladenie pre dušu.

Požehnané vianočné sviatky prežité 
v spokojnosti, radosti a šťastí  želá 
Viera Barošková a redakčná rada

Senica
Naša



S
p

rá
v

y
 z

 r
a

d
n

ic
e

Naša Senica 11 -12/2013

2

Z rokovania rady
a zastupiteľstva

18. riadne zasadnutie Mestského zastupite-
ľstva v Senici sa konalo 21. novembra. Rokova-
nie  viedol primátor Senice  RNDr. Ľubomír
Parízek a prítomných bolo  24  poslancov.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatre-
ním primátora mesta Senica č. 3/2013.
- Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej závierky zostavenej 
k 31.12.2012.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o plnení uznesení s termínom plne-
nia do 21.11.2013 a riešení pripomienok.
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok 2013 a správu z kontroly poklad-
ničnej agendy MsKS za I. polrok 2013.
- Informatívne správy o výchovno-vzdelá-
vacej  činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zariadení na území
mesta Senica za školský rok 2012/2013.
- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia – Mestský
hasičský zbor.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2013.
- Návrh na zvýšenie základného imania
spoločnosti Mestský podnik služieb Senica.
- Dispozície s majetkom.
Mestské zastupiteľstvo prijalo: 
- VZN č. 53 o miestnych daniach na rok
2014.
- VZN č. 3a  miestny poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na rok
2014.
- VZN č. 19 o správe a údržbe zelene 
a ochrane drevín.
- VZN č. 17 o nakladaní s odpadmi.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Alenu Tauchmanovú a Jarmilu Mackovú
za prísediace pre Okresný súd v Senici.
Interpelácie poslancov:  

Ing. Martin Lidaj vystúpil s pripomienkou
týkajúcou  sa neuvedenia chodníka medzi
bytovým domom č.  1205 a 1206 na Ulici  
S. Jurkoviča v Sotine do pôvodného stavu po
rozkopávke vykonanej spol. DIGI Slovakia, s.r.o.
a vo veci  umiestnenia spomaľovacích prahov
na miestnej komunikácii Komenského ulica.

Na základe upozornenia bol chodník po
rozkopávke vykonanej spoločnosťou DIGI
Slovakia uvedený touto spoločnosťou do
pôvodného stavu a so súhlasom Okresného
dopravného inšpektorátu OR PZ Senica bude
na miestnej komunikácii Komenského ulica
pred priechodom pri Materskej škole a pred
priechodom pri Základnej škole umiestnené
dopravné zariadenie - prefabrikovaný spoma-
ľovací prah a dopravné značky - spomaľovací
prah a  najvyššia dovolená rýchlosť (30). 

Na základe opakovanej interpelácie a
petície vo veci  umiestnenia dopravnej znač-
ky B 33- Zákaz státia na miestnej komunikácii
Ulica  V. Paulínyho-Tótha  informujeme, že
dopravná značka B 33 Zákaz státia bola na
miestnej komunikácii Ulica  V. Paulínyho-
Tótha umiestnená z dôvodu nepriaznivej
dopravno-bezpečnostnej situácie na tejto
miestnej komunikácii. Státie na miestnej
komunikácii Ulica  V. Paulínyho-Tótha bolo aj
bez umiestnenia týchto dopravných značiek
v rozpore s § 23 ods.1 zákona č.8/2009 Z.z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, podľa ktorého  pri státí vozidla musí
zostať aspoň jeden voľný jazdný pruh široký
najmenej 3 m pre každý smer jazdy, t.j. min.
6 m v prípade obojsmernej premávky. Vzhľa-
dom na šírkové usporiadanie komunikácie
nie je umožnené státie na tejto komunikácii
ani pri odstránení dopravných značiek.  

RNDr. Ľubica Krištofová navrhla  vypnúť
na námestí tie štyri bodové svetlá, ktoré osle-
pujú ľudí. Reflektory boli na námestie inštalo-
vané v rámci projektu Senica s novým námes-
tím so zámerom nasvietenia dominantných
objektov s možnosťou rôznych variácií a nad-
časového hľadiska výstavby nového námes-
tia a jeho využívania. Na základe podnetu
boli z reflektorov odstránené žiarivky. 

Na podnet  poslanca Ľubomíra Bereša
sme žiadali Slovenskú sporiteľňu,  a.s. o umiest-
nenie bankomatu na „starom“ sídlisku v Seni-
ci.  Slovenská sporiteľňa odpovedala, že
ďakujú za prejavený záujem, ale po zhodno-
tení potenciálu lokality z pohľadu možnej
využiteľnosti a efektívnosti umiestneného
bankomatu našej žiadosti nevyhovejú a ban-
komat v tejto lokalite v súčasnej dobe umiest-
niť neplánujú.

6. riadne zasadnutie Mestskej rady sa
uskutočnilo 5. decembra  a Mestská rada pre-
rokovala materiály, ktoré budú predmetom
rokovania 19. riadneho zasadnutia Mestské-
ho zastupiteľstva v Senici  12. decembra
2013.
- Správa o plnení uznesení s termínom plne-
nia do 12.12.2013 a riešení pripomienok.
- Návrh rozpočtu mesta a organizácií 
v jeho riadení na roky 2014, 2015 a 2016.
- Zmena VZN č. 37 – o správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území
mesta Senica.
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2014.
- Plán činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2014.
- Dispozície s majetkom – Mestské zastupite-
ľstvo v Senici prijalo uznesenie č. 19
MsZ/2013/585   o odpredaji 238 181 akcií
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť a.s. mestu Skalica   ako riešenie  možnej
situácie pre prípad, ak by súd, ktorý rozhodu-
je o zrušení  uznesenia č. 30/2011  zo dňa
10. a 17. februára 2011 prišiel k záveru, že pri
predaji týchto akcií   je potrebné  formálne
postupovať podľa z.č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí a  uznesenie č. 30 by  bolo zrušené.
Novoprijaté uznesenie  je  formou ochrany
oprávnených  záujmov a zabezpečenia práv-
nej istoty pre  zmluvné strany – predávajúce-
ho, mesto Senica, aj kupujúceho, mesto Ska-
lica a dáva možnosť operatívne  reagovať na
nový právny stav  pri zachovaní pôvodných
podmienok odpredaja.

V závere roka 2013 ďakujeme  za spolu-
prácu všetkým voleným zástupcom v orgá-
noch mesta, tiež spoluobčanom v komisiách
MsZ, v mestských výboroch a v poradných
orgánoch primátora  mesta, ktorí s nami spo-
lupracovali a aktívne sa podieľali na riešení
úloh v záujme občanov nášho mesta. Rok
2014 bude náročný, prinesie voľby preziden-
ta SR, voľby poslancov do Európskeho parla-
mentu, a pre nás najdôležitejšie - voľby do
orgánov samosprávy mesta na sklonku roku
2014. 

JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

Pán poslanec, 
na slovíčko

V tejto rubrike
dávame slovo
poslancom Mestské-
ho zastupiteľstva 
v Senici, ktorí budú
postupne odpovedať
na 3 rovnaké otázky. 

Ing. Stanislava
Halašová, volebný
obvod č. 5, predsed-

níčka Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov.

Čo považujete za prioritu vo vašom
volebnom obvode?

Sotina a najmä jej časť, za ktorú som
zvolená do Mestského zastupiteľstva, má
oproti ostatným častiam mesta svoje oso-
bitosti. Bola projektovaná v čase, keď
málo ľudí malo vlastné motorové vozidlo,
a preto  teraz chýbajú v prvom rade mies-
ta na parkovanie. Boli postavené nové
nájomné byty, kde chýbajú detské ihriská
a priestory pre šport. Obchodné centrá sú
v tejto časti vybudované dostatočne, poli-
klinika a ďalšie zdravotné stredisko sú
ľahko prístupné pre každého z tejto časti
mesta. Ako sa mení vekové zloženie oby-
vateľov v jednotlivých obytných domoch,
tak sa menia požiadavky na vybavenie 
a úpravu okolia. Dlhé roky je problémom
Sotiny rozostavaný objekt vedľa Sydy, 
s jeho riešením by sa malo pohnúť po
majetkovom vysporiadaní  uvedenej
nehnuteľnosti.

Aká je komunikácia poslanca s občanmi?
Vo všeobecnosti majú občania viacero

možností ako komunikovať s poslancami:
telefonicky, osobným kontaktom, listom,
mailom. Za seba môžem povedať, že naj-
viac  ma oslovujú  telefonicky,  o osobné
stretnutie som bola požiadaná len raz. Po
podaní podnetu sa snažím posunúť ho
ľuďom, ktorí majú kompetencie riešiť
danú problematiku.

Čo podľa vás chýba v Senici?
Za posledné roky sa veľa v Senici zme-

nilo. Pribudli nové obchodné centrá, nie-
kedy žiaľ, na úkor zelene v meste, nové
štvrte rodinných domov, boli postavené
nájomné byty. Tvár mesta výrazne ovplyv-
nilo zbúranie časti podniku Slovenský hod-
váb. Ak sa podarí uskutočniť projekty,
ktoré sú v pláne, zmení sa najmä táto časť.
Čo  v Senici veľmi chýba je dostatok pra-
covných príležitostí  a od toho sa potom
odvíjajú niektoré problémy.  V meste boli
upravené nové priestory pre mladých, ale
i pre staršiu generáciu.  Niekedy je možno
pozorovať malý záujem ľudí o ponúkané
programy, napr. filmové predstavenia.
Súvisí to asi aj s dostupnosťou filmov na
internete a celkovou zmenou životného
štýlu. Nuž a dopravná situácia v meste
bola už dostatočne medializovaná, jej
uspokojivé riešenie,  žiaľ, z veľkej časti nie
je v kompetencii poslancov Mestského
zastupiteľstva.

(pokračovanie na str. 3)
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Pán poslanec, 
na slovíčko
(dokončenie zo str. 2)

Poplatok za komunálny
odpad

Mestské zastupiteľstvo na svojom roko-
vaní 21.  novembra schválilo doplnenie
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3a –
o  miestnom poplatok za  komunálny a
drobný stavebný  odpad.  Poplatok za
odpad v roku 2014 zostáva  nezmenený,
teda  vo výške   25,80 eura na osobu a rok.

Ing. Roman Sova,
volebný obvod č. 7

Čo považujete za
prioritu vo vašom
volebnom obvode?

Momentálne je to
riešenie dopravnej
situácie na Ulici SNP,
kde vozidlá, ktoré vy-
užívajú  kruhový

objazd pred Senicou v smere od Jablonice
nerešpektujú  dopravné značenia a na troch
križovatkách po sebe smerom k Štefánikovej
ulici prichádza ku kolíznym situáciám.

Ďalej je to kritická dopravná situácia
pred  Základnou školou  na Komenského
ulici, ktorá sa po mojej interpelácii  začala
riešiť, ale je to značne komplikované a rie-
šenie bude asi časovo veľmi náročné.

Detské ihrisko pri bytovom dome na Šte-
fánikovej ulici  725 je v dezolátnom stave,
obyvatelia nás žiadajú o opravu tohto ihris-
ka a rád by som im pomohol. Moyzesova
ulica, ktorá je v dezolátnom stave, potrebu-
je komplexnú rekonštrukciu. Ďalší problém
je bezpečnosť obyvateľov bytového domu
na Hollého ulici 743. Sprejazdnením komu-
nikácie pred týmto domom sa znásobil
počet prejazdov áut. Veľká časť vodičov
nerešpektuje maximálnu povolenú rýchlosť
a jazdia veľmi bezohľadne.

Aká je komunikácia poslanca s občanmi?
Komunikácia s občanmi je štandardná.

Potrebujete na ňu dve strany. Jedna, ktorá sa
pýta, alebo niečo žiada a druhá, ktorá ju musí
vypočuť a následne zváži,  či sa v danej veci
dá pomôcť. Ak môžem pomôcť, samozrej-
me,  posuniem konkrétny problém kompe-
tentnej osobe. Všetko je o vzťahoch.

Čo podľa vás chýba v Senici?
Senica nemá historické centrum, pešiu

zónu, kde by sa stretávali občania. Tento
deficit musí nahradiť vybudovaním  oddy-
chových zón, nových športovísk voľne
dostupných pre mladých ľudí. Rekreačná
časť Kunovská priehrada nemá financie na
poskytovanie kvalitných služieb. Mestská
plaváreň je v havarijnom stave...  Toto všet-
ko súvisí so zlým využívaním možnosti
čerpania financií cez eurofondy. Stále
bude čo zlepšovať, len musí byť ochota
prerozdeľovať financie nie podľa záujmu
určitých skupín, ale na základe potrieb
občanov nášho mesta.

Pri tejto príležitosti chcem popriať
občanom nášho mesta požehnané via-
nočné sviatky a pokoj v duši, ktorý pomá-
ha riešiť aj neriešiteľné! bar

Kapitálové 
výdavky nižšie 

Mesto Senica bude v 2014 hospodáriť 
s celkovými príjmami 13 547 586 eur a cel-
kové výdavky sú rozpočtované vo výške 13
331 254 eur, t. z. že návrh rozpočtu na rok
2014 je zostavený ako prebytkový v celko-
vej výške 216 332 eur.

Na jednotlivých úrovniach rozpočtu:
bežný rozpočet je zostavený ako prebyt-
kový v celkovej výške 133 557 eur. Bežné
príjmy sú rozpočtované vo výške 12 283
341 eur a bežné výdavky rozpočtu vo
výške 12 149
784 eur.

Výdavková
časť bežného
rozpočtu je
zostavená tak,
aby bolo pre-
d o v š e t k ý m
zabezpečené
f inancovanie
z á k l a d n ý c h
funkcií mesta,
ktoré je mesto
povinné zo
zákona vykoná-
vať, zachovať
rozsah poskyto-
vaných služieb
verejnosti a
zachovať chod
všetkých orga-
nizácií.

Návrh kapi-
tálového roz-
počtu je zosta-
vený ako pre-
bytkový v cel-
kovej výške 814
707 eur. Kapitá-
lové príjmy sú
rozpočtované
vo výške 1 264
245 eur a kapi-
tálové výdavky
vo výške 449
538 eur.             

Kapi tá lové
výdavky na
investície sú 
v porovnaní 
s rokom 2013
nižšie približne
o 50 percent, 
t. z. o 391 585
eur. Rozpočto-
vané sú len
menšie investič-
né akcie, a to
nákup pozem-
kov a infraštruk-
túry IBV Košú-
tovec, rozšíre-
nie verejného
o s v e t l e n i a ,
rekonštrukcia 
a modernizácia
atletickej dráhy
na Základnej

škole Komenského ulica.
Rozpočet finančných operácií je zosta-

vený ako schodkový v celkovej výške 731
932 eur a pozostáva len z výdavkov
finančných operácií vo výške 731 932 eur.
Schodok rozpočtu finančných operácií je
pokrytý prebytkom bežného a kapitálové-
ho rozpočtu.

Na splátky istín existujúcich investič-
ných komerčných úverov sme vyčlenili
316 932 eur a na splácanie úverov zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania 280 000 eur.   

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Príjmy Výdavky + prebytok
- schodok

Bežný rozpočet 12 283 341,00 12 149 784,00 +133 557,00

Kapitálový rozpočet 1 264 245,00 449 538,00 +814 707,00

Finančné operácie 0,00 731 932,00 -731 932,00

Celkový rozpočet 13 547 586,00 13 331 254,00 +216 332,00
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parkovacie miesto?
Ak máte naďalej záujem užívať pôvod-

né parkovacie miesto na trvalé parkovanie
i v roku 2014, môžete si ho zabezpečiť
prostredníctvom podania žiadosti na MsÚ
najneskôr do 31. marca 2014.

Tlačivo 02 - Žiadosť o pridelenie
pôvodného parkovacieho miesta na trvalé
parkovanie podáva pôvodný užívateľ par-
kovacieho miesta. Ak prišlo u žiadateľa 
k zmene evidenčného čísla vozidla oproti
minulému roku, je potrebné k žiadosti pri-
ložiť i fotokópiu nového technického preu-
kazu. V prípade, že žiadateľ  je osoba,
ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,
ktorý vydal Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Senici  prikladá  k žiadosti i foto-
kópiu tohto preukazu a rozhodnutie, na
základe ktorého mu  bol  vydaný.

Zaobstaranie tlačiva 02:
a) vo vestibule  MsÚ v skrinke so žia-

dosťami, 
b) z web stránky www.senica.sk - 

v časti žiadostí MsÚ (oddelenie výstavby,
životného prostredia a dopravy).

Podanie tlačiva 02:
a) osobne v podateľni MsÚ 
b) poštou
c) e-mailom ruzena.karasova@senica.sk
Rozhodnutie vyrubenej dani:
Rozhodnutie o vyrubenej dani za uží-

vanie verejného priestranstva na trvalé
parkovanie vozidla  sa vykoná po prijatí
žiadosti a pridelení parkovacieho miesta
na trvalé parkovanie. Jeho doručenie bude
vykonané osobným odovzdaním alebo
poštou. Rozhodnutia o vyrubenej dani na
základe žiadostí o parkovacie miesto na
trvalé parkovanie budú vybavované 
a expedované hromadne po 31. marci
2014. Lehota zaplatenia dane bude uvede-
ná v rozhodnutí.

Úhrada vyrubenej dane:
Po prevzatí rozhodnutia o vyrubenej

dani je možné úhradu vykonať nasledo-
vným spôsobom: 

a/ osobne v pokladni na prízemí  MsÚ,
b/ na účet MsÚ  poštovou  poukážkou

alebo elektronicky.     
Zabezpečenie vyznačenia parkovacích

miest:
Vyznačenie, ale i zatretie parkovacích

miest  bude vykonané hromadne po ter-
míne zaplatenia dane. Po tomto termíne
bude vykonaná inventarizácia zaplate-
ných parkovacích miest a voľné budú po-
núknuté na prenájom ďalším záujemcom
o parkovacie miesto.

Podľa VZN č. 5  sú sadzby dane za
trvalé parkovanie vozidla nasledovné:

-  pre osobné vozidlá  - ak daňovníkom
je právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie s prevádzkou v
meste Senica (ak nemá sídlo v meste Seni-
ca)  -   100 eur

- ak daňovníkom je osoba, ktorá je drži-
teľom parkovacieho preukazu (parkovací
preukaz vydaný úradom  práce, sociál-
nych vecí a rodiny) -    30  eur  

Ceny 
za parkovacie karty

Od 1.  januára  2014 nadobudne účin-
nosť zmena a doplnenie VZN č. 5, ktorá
sa týka dočasného parkovania vozidiel na
miestnych komunikáciách v meste Senica.
Zmena sa týka zavedenia parkovacích
kariet pre držiteľov vozidiel, ktorí majú
trvalý pobyt v meste Senica a  dovŕšili vek
70 rokov  alebo im ako darcom krvi bola
udelená strieborná, zlatá a diamantová
Jánskeho plaketa. Cena ročnej parkovacej
karty pre týchto občanov je 10 eur. 

Pre ostatných držiteľov vozidiel sa cena
ročnej parkovacej karty nezmenila. Držite-
lia vozidiel s trvalým pobytom v meste
Senica zaplatia  20 eur  za rok alebo 
3 eurá za mesiac. Pre ostatných  je to 
30 eur za rok  alebo  5 eur za mesiac. Cena
SMS za 1 hodinu parkovania je 0,50 eura. 

Ročné a mesačné parkovacie karty,  aj
bezplatné parkovacie karty pre držiteľov
vozidiel, ktorým bol vydaný Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný
parkovací preukaz určený pre osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím je možné
zakúpiť v pokladni MsÚ Senica. Držitelia
vozidiel sú pri zakúpení parkovacích kariet
povinní predložiť k nahliadnutiu technický
preukaz vozidla, resp. osvedčenie o evi-
dencii vozidla, občiansky preukaz, príp.
dokladmi preukazujúcimi, že sú držitelia
striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho
plakety, resp. parkovacieho preukazu.

Do systému dočasného parkovania
bude od 1. januára  2014 zaradená aj
Ružová ul. pri bytovom dome  č. 226.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

- pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do
6 t vrátane -  600 eur  (okrem  osobných
vozidiel s celkovou hmotnosťou nad  do
3,5 t),

-  pre vozidlá  s celkovou hmotnosťou
nad 6 t -  1000 eur. 

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Daň z nehnuteľností 
sa nemení 

V schválenom VZN na rok 2014 zosta-
li zachované rovnaké výšky sadzieb dane
z nehnuteľností,  dane za psa a nevýherné
hracie prístroje a predajné  automaty  ako
v roku 2013.

V roku 2013 boli daňovníkom doruče-
né rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti 
v priebehu mesiacov apríl a máj. Podľa roz-
hodnutia mal daňovník možnosť uhradiť
vyrubenú daň v troch splátkach alebo jed-
nou splátkou naraz. Chceme upozorniť
daňovníkov, ktorí si povinnosť zaplatiť daň
nesplnili, aby tak urobili v čo najkratšom
čase, nakoľko termín poslednej splátky
uplynul 31.  októbra 2013. V opačnom prí-
pade budeme nútení pristúpiť k exekučné-
mu konaniu. 

Od budúceho roku 2014 budú môcť
podať daňovníci daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa, za nevý-

herné hracie prístroje a predajné automa-
ty jedným spoločným daňovým prizna-
ním. Daňové priznanie je povinný podať
ten daňovník, u ktorého prišlo v priebehu
roka 2013 k zmene vo vlastníctve nehnu-
teľnosti, psa, nevýherného hracieho prí-
stroja, predajného automatu. Daňové priz-
nanie je nutné podať do 31. januára 2014. 

Daň bude vyrubená jedným spoloč-
ným rozhodnutím a doručená v priebehu
mesiaca apríl.

Ing. Renáta Hebnárová
finančné odd. MsÚ

Prispejte návrhmi
Mesto Senica začína pripravovať revita-

lizáciu územia mestskej časti Kolónia a
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada,
ktorú chce pripraviť v spolupráci so širšou
verejnosťou.  Do riešenia  revitalizácie sa
môžu občania zapojiť podaním svojho
podnetu či návrhu, o ktorom si myslia,  že
by mal byť predmetom revitalizácie. Svoje
podnety  a  návrhy môžu občania posielať
písomne alebo elektronicky do  31.  marca
2014 na adresy: MsÚ Senica, Odd. výstav-
by, životného prostredia a dopravy, Štefá-
nikova 1408/56, 905 25 Senica alebo 
e-mailom na jan.salis@senica.sk, ivan.stef-
fek@senica.sk  Po spracovaní budú doru-
čené podnety a  návrhy verejne prerokova-
né a na  nich odsúhlasené budú zahrnuté
do zadania pre spracovanie projektovej
dokumentácie. MsÚ Senica

Stavia sa ďalšia fabrika
Mesto Senica už  v roku  2009 položilo

základy do budúcnosti, a to otvorením Prie-
myselnej  zóny Kaplinské pole. Idea o mož-
nostiach rozvoja mesta, zamestnanosti  na
ďalších 30 rokov sa postupne napĺňa. 
S výstavbou fabriky na ťažbu a úpravu pies-
kov začala spoločnosť Najpi, a.s. Po spustení
prevádzky tu nájde prácu 100 ľudí. 

V dobývacom priestore v blízkom  Bor-
skom Mikuláši a Šajdíkových Humenciach
sa   nachádza takmer 75  miliónov  ton pies-
ku najvyššej kvality. Generálny riaditeľ Najpi
Peter Ponca informoval, že spoločnosť s ním
plánuje obchodovať doma i v zahraničí, pre-
tože už teraz je o produkt veľký záujem.

Nová fabrika, ktorá by  mohla začať
produkovať už v závere roka 2014, prine-
sie do mesta nové pracovné príležitosti.
„Priemyselná zóna Kaplinské pole je otvo-
rená každému projektu, ktorý pomôže
zvýšiť zamestnanosť. Má výbornú infrašt-
ruktúru a je napojená na prístupové cesty
nielen do Bratislavy, ale aj do ČR a Rakús-
ka, čím významne uľahčí logistiku aj tomu-
to projektu. Som presvedčený, že začia-
tok výstavby nového závodu a s tým spo-
jené vytváranie nových pracovných miest
je ďalším z množstva krokov, ktoré napo-
máhajú k rozvoju celého regiónu,“ pove-
dal primátor Senice Ľubomír Parízek.

Vyťažený a upravený piesok má široké
uplatnenie v rôznych odvetviach strojár-
skeho, chemického, sklárskeho a staveb-
ného priemyslu. 

bar
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Pri školách vznikajú 
obslužné plochy  

Počet rodičov, ktorí denne vozia svoje
deti do školy i zo školy autom pribúda. Pri
školách tak vznikajú kolízne situácie
medzi chodcami i autami. Na problémy 
s vyložením detí pri školách a   parkovaním
upozorňovali už dlhší čas rodičia i poslanci
Mestského zastupiteľstva Senica.  Keďže
školy pri ich výstavbe neboli pripravené na
privážanie žiakov do škôl, radnica sa roz-
hodla situáciu riešiť. 

„Cieľom projektu je zlepšiť dopravnú
situáciu pri školských zariadeniach 
a zabezpečiť bezpečné nastúpenie 
a vystúpenie detí pri príchode do školy 
a odchode zo školy,“ informoval primátor
Senice Ľubomír Parízek. 

Z hľadiska dopravného riešenia bola
najjednoduchšia situácia pri ZŠ na Mudro-
chovej ulici, kde bol celý zámer  zrealizo-
vaný v novembri a momentálne sa čaká už
len na vodorovné a zvislé dopravné zna-
čenie. Iba v tomto prípade je obslužná plo-
cha mimo areálu školy, je však hneď pri
chodníku pri vstupe do školy.   Na existuj-
úcej komunikácii bolo vybudovaných 5
nových parkovacích miest s regulovaným
státím. V pondelok až v piatok od 7. do 16.
hod. je táto plocha vyhradená pre spome-
nuté účely, v ostatnom čase môžu tieto
parkovacie miesta využívať  iní motoristi. 

Projekt na riešenie situácie je vypraco-
vaný aj pre ZŠ na Sadovej ulici, ktorá bude
druhou v poradí. Už je tam urobená pre-
kládka telekomunikačných sietí. Po verej-
nom obstarávaní na dodávateľa prác  sa
bude podľa poveternostných podmienok
pokračovať   v jarných mesiacoch 2014.  K
existujúcemu vchodu do areálu školy pri-
budne ešte jedna brána, ktorou budú rodi-
čia s deťmi na autách vchádzať dnu a
súčasnou budú vychádzať von.  Vnútri
areálu bude na zokruhovanie využitá
súčasná spevnená plocha. 

„Pre ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha a
na Komenského ulici bude sa robiť verej-
né obstarávanie na projektovú dokumen-
táciu, pretože rozsah prác a technické rie-
šenie je tu zložitejšie. Po spracovaní pro-
jektovej dokumentácie  bude súťaž na
dodávateľa prác. Ak všetko pôjde dobre,
predpokladáme, že počas letných prázd-
nin v roku 2014 by mohli mať aj tieto 2
školy  vyriešenú situáciu,“ povedal Ing. Ján
Sališ, vedúci oddelenia výstavby, životné-
ho prostredia a dopravy MsÚ.

V ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha  bude
na riešenie využitá existujúca spevnená
plocha v areáli školy a na zokruhovanie
pribudne ešte jeden vchod. Najkompliko-
vanejšia situácia  bude pri ZŠ na Komen-
ského ulici, kde bude treba vykonať viace-
ro stavených úprav. 

Mesto Senica na bezpečnosť detí myslí
aj iným projektom, ktorý zaviedlo  ešte v
roku  2005 a do praxe ho začalo uvádzať
6 ľudí zamestnaných  na verejnoprospeš-
ných prácach. V tejto podobe sa projekt
neosvedčil a od roku 2006 sa o bezpeč-
nosť detí i ostatných chodcov v rannej

dopravnej špičke na priechodoch starajú
dôchodcovia.  Momentálne na priecho-
doch v blízkosti 4 základných škôl hliad-
kuje 24 seniorov. Popoludní tieto služby
zabezpečujú pri Základnej umeleckej
škole.

Viera Barošková 

City monitor
Mesto Senica v snahe zlepšiť a zefek-

tívniť komunikáciu so svojimi občanmi
spustilo  do prevádzky novú službu City
Monitor. Cieľom je v spolupráci s občanmi
zlepšiť prostredie v našom meste.

Nefunkčná pouličná lampa? Chýbajúca
dopravná značka? Jama na ceste či poško-
dený chodník? Rozhádzané smeti z kon-
tejnera? Nahláste samospráve všetko, čo
sa vám v meste nepáči. Táto služba je pri-
márne určená pre majiteľov tzv. inteligent-
ných mobilných telefónov. Mobilnú apli-
káciu potrebnú pri využívaní služby City
Monitor si záujemcovia môžu bezplatne
stiahnuť do svojich mobilných telefónov.
Aplikácia je zadarmo dostupná v AppSto-
re aj v Google Play.

Všetko, čo sa občanom v meste nepáči,
môžu odfotiť a informáciu okamžite
poslať na Mestský úrad. Ak telefón pod-
poruje GPS, budú do systému uložené
presné súradnice miesta s problémom 
a systém sám doplní presnú adresu. Mest-
ský úrad už určil zamestnanca, ktorého
úlohou je pravidelne kontrolovať zoznam
hlásení. Hneď ako sa objaví nové, pracov-
ník na základe typu problému rozhodne,
ktorý zamestnanec samosprávy mesta
bude úlohu riešiť.

Služba má nesporné výhody pre obča-
na, aj samosprávu. Občan môže vo svo-
jom smartfóne sledovať priebeh riešenia
problému od jeho nahlásenia až po jeho
vyriešenie a pracovníci samosprávy môžu
všetky postrehy občanov okamžite lokali-
zovať, prezerať, a tiež evidovať postup
prác  až po zavŕšenie. Tento obojstranne
praktický prístup umožňuje samospráve
rýchlejšie reagovať na krízové situácie.

Ak takýto telefón občan  nevlastní,
môže službu využívať aj z počítača, a to
cez web stránke www.citymonitor.sk.

L. Vajdová

Nové dopravné
predpisy pre chodcov 

Od 1.  januára  2014 nadobúda účin-
nosť novelizácia zákona č.8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý v § 52 ods.3 stanovuje
povinnosť chodcom idúcim po krajnici
vozovky za zníženej viditeľnosti mať na
sebe viditeľne umiestnené ochranné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev. Doteraz toto ustanovenie platilo len
mimo obce, od 1.  januára  2014 je táto
povinnosť stanovená aj v obci. 

Zároveň je potrebné pripomenúť, že
chodci sú povinní používať predovšetkým
chodník, krajnicu vozovky majú chodci
využívať len tam, kde chodník nie je alebo

kde je neschodný. Chodci sú povinní pri
prechádzaní cez cestu prednostne použiť
priechod pre chodcov, pričom musia brať
ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel
najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo,
ale v skupinách. Chodec nesmie vstupo-
vať na vozovku, a to ani pri použití prie-
chodu pre chodcov, ak vzhľadom na rých-
losť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez
vozovku bezpečne prejsť. Iným účastní-
kom cestnej premávky ako chodcom je
používanie priechodu pre chodcov zaká-
zané (týka sa najmä cyklistov, ktorí toto
ustanovenie často porušujú).

Dňa 29.  novembra  2013 bol odstráne-
ním dopravných značiek a umiestnením
fyzických zábran zrušený priechod pre
chodcov na ceste I/51 pri obchodnom
dome Perla, ktorý bol nebezpečný pre
chodcov, ale i pre ostatných účastníkov
cestnej premávky. V záujme zaistenia bez-
pečnosti cestnej premávky žiadame chod-
cov, aby využívali existujúce priechody
pre chodcov (svetelné priechody pri
obchodnom centre Lidl a VUB). O zrušení
tohto priechodu rozhodol Okresný úrad
Trnava, odbor cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií, ktorý je cestným správ-
nym orgánom pre cesty I. triedy na území
kraja so súhlasom Krajského dopravného
inšpektorátu KR PZ Trnava. Zrušenie prie-
chodu je jedným z návrhov opatrení
Okresného dopravného inšpektorátu OR
PZ Senica na zvýšenie bezpečnosti cest-
nej premávky v meste.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy  

MsÚ Senica

Otvorené hodiny 
s CLIL-om 

Od septembra 2012 36 učiteľov
Základnej školy na Sadovej ulici usilovne
pracuje na projekte  Bilingválne programy
vzdelávania v daltonskej škole v rámci
operačného programu Vzdelávanie 
v opatrení premena tradičnej školy na
modernú. Jeho hlavným cieľom je skvalit-
niť prácu učiteľa, hľadať nové metódy
práce a rozvíjať nové kompetencie žiakov.

Po viac ako roku náročnej práce sme sa
odhodlali ukázať, čo sa učitelia i deti nau-
čili, ako sa nám podarilo zlepšiť angličtinu,
implementovať  informačné a komunikač-
né prostriedky do vyučovania, ako sme
uplatnili metodiku CLIL na hodinách mate-
matiky a prírodovedy na primárnom stup-
ni vzdelávania.

(pokračovanie na str. 6)
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Otvorené hodiny 
s CLIL-om
(dokončenie zo str. 5)

28.novembra sme v našej škole privítali
desiatky hostí zo základných škôl zo Seni-
ce, Skalice, Kopčian, Šaštína-Stráží, Holíča,
Jablonice, Prieval, Štefanova, Brodského,
Sobotišťa, Radošoviec, Smolinského, Šaj-
díkových Humeniec, Vrádišťa, Dojča,
Koválova, Osuského a Sekúl. Svojou
návštevou nás poctili aj predstavitelia
NÚCEM-u, Mgr. Eva Polgáryová, PhD.,
PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD. a meto-
dička odboru školstva na Obvodnom
úrade Trnava Mgr. Eva Valachovičová.

Prvá hodina patrila číslam u tretiakov.
Pani učiteľka Zdenka Babincová si pripra-
vila kombinovanú hodinu, kde ukázala

množstvo metód ako spojiť matematiku 
s angličtinou, finančnou gramotnosťou, ale
i reálnym svetom nakupovania. Popri tom
deti spievali, hrali sa, pracovali frontálne, 
v skupinách,  individuálne i  s interaktívnou
tabuľou. Načerpali sme množstvo nápa-
dov na dlhé obdobie.

Ďalšou hodinou bola prírodoveda 
u prvákov a pani učiteľka Nina Baumgart-
nerová nám ukázala, čo všetko zvládli na
tomto predmete naši najmenší žiaci od
septembra. Deti sa vedeli orientovať v pri-
ebehu bežného školského dňa, popisovali
každodenné aktivity po slovensky i anglic-
ky. Deti sledovali správanie žiačikov 
z učebnice na výučbovom softvéri, hľadali
chyby a možnosti ich odstránenia. Na
záver hrali Bingo, spievali a samostatne
pracovali na usporiadaní aktivít dňa 
v správnej časovej následnosti.

Na hodinách sme sa cítili pohodovo,
deti boli pracovité, aktívne, pani učiteľky
usmievavé, veselé, excelentne pripravené.
Ďakujeme za množstvo podnetných nápa-
dov a všetkým učiteľom prajeme stovky
úspešných hodín. 

Ing. Svetlana Chábelová

Víťazkou naša Sabínka 
Božena Slančíková, významná sloven-

ská spisovateľka, je neodmysliteľne spätá
s Novohradom, kde v dvoch malých
dedinkách Polichno a Ábelová prežila celý
svoj skromný život. Jej pseudonymom sa
stal názov studničky vyvierajúcej nad
Polichnom - Timrava. Posledných šesť
rokov žila v Lučenci, kde je aj pochovaná.
A práve Mesto Lučenec každoročne orga- (pokračovanie na str. 7)

nizuje na jej počesť celoslovenskú súťaž 
v umeleckom prednese pôvodnej sloven-
skej prózy s názvom Timravina studnička.

17. ročník súťaže sa ako vždy začal sláv-
nostne prijatím recitátorov, pedagógov 
a rodičov detí v obradnej sieni Mestského
úradu. Zišlo sa tu 51 recitátorov z rôznych
kútov Slovenska súťažiacich v piatich veko-
vých kategóriách, výkony ktorých hodnoti-
lo 9 porotcov. Nechýbali medzi nimi ani
štyria zo Záhoria, víťazi regionálnej súťaže
Timravina studnička  Petra Simonová,
Adam Praskač, Izabela Bíliková a Sabína
Phanová. Všetci štyria sa v celoslovenskej
súťaži umiestnili a domov si priniesli jedno
prvé miesto, dve druhé miesta a jedno
čestné uznanie. 

V najnižšej vekovej kategórii recitovala
tretiačka zo ZŠ v Prietrži Petra Simonová,
ktorú do súťaže pripravovala riaditeľka
školy Mgr. Jana Ponechalová. Jej prvé
vystúpenie na celoslovenskej úrovni bolo
úspešné, veď za prednes textu Jozefa
Horáka Kura chudobného človeka získala
2. miesto. Adam Praskač si do súťaže pri-
pravil vtipný text o tom, ako sa dá vyhrať
hokejový zápas nad Kanaďanmi (Dušan
Dušek: Šidlo), za prednes ktorého mu
odborná porota udelila čestné uznanie.
Izabela Bílíková rovnako ako Petra Simo-
nová recitovala na celoslovenskej súťaži
po prvýkrát a dosiahli aj rovnaký úspech
2. miesto za prednes textu Veroniky Šiku-
lovej Kam si dajú nos? Kategóriu študen-
tov zastupovala Sabína Phanová, ktorú už
v Lučenci všetci dobre poznajú. Celoslo-
venskú Timravinu studničku vyhrala už po
štvrtý raz.  Sabínka svojich poslucháčov
vtiahla do baladického príbehu o hadej
žene autora Jozefa Marca a jej citlivé nará-
banie so slovom vyústilo do zážitku, ktorý
porota ocenila 1. miestom a obecenstvo
dlhotrvajúcim aplauzom. Adam, Izabela 
i Sabína sú žiakmi ZUŠ v Senici a ich peda-
gogičkou je Štefánia Jánošová.

Podvečerný galaprogram venovaný
Božene Slančíkovej Timrave bol spojený 
s odovzdávaním ocenení najlepším recitá-
torom. V rámci neho sa na lučeneckom
javisku predstavila aj Sabína Phanová a jej
prednes bol tým  najlepším, čo na tohto-
ročnej celoslovenskej Timravinej studničke
zaznelo. 

Naše poďakovanie patrí všetkým recitá-

Sabína Phanová   Foto R. Samek

torov, ktorí sa do súťaže Timravina stud-
nička zapojili, školám a rodičom detí za
podporu mladých talentov a pánom Pras-
kačovi a Bílikovi za to, že nás do Lučenca
a späť dopravili.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica 

Stonožkine slniečka
oslavujú

V sobotu 12. októbra sme si pripome-
nuli 10. výročie založenia Materského
centra (MC) Stonožkine slniečka. V tom
čase sme začali fungovať ako záujmový
útvar Klub mamičiek s deťmi a po dvoch
úspešných rokoch sme našli odvahu zare-
gistrovať sa ako občianske združenie
Materské centrum Stonožkine slniečka.
Krátko na to sme sa stali členmi Únie
materských centier Slovenska. Po celý
tento čas pracujeme pod ochrannými kríd-
lami CVČ Stonožka. 

V čase, keď sme pripravovali prvé stret-
nutie mamičiek na materských dovolen-
kách, sme ani len netušili, že naša činnosť
bude mať takú odozvu. Veľmi sme si to
však priali a možno práve preto  mamičiek
zo stretnutia na stretnutie pribúdalo, až
sme sa po roku činnosti rozhodli presťa-
hovať do malého domčeka vedľa CVČ,
ktorý dnes už všetci naši kamaráti dobre
poznajú. Jeho útulné priestory sme poma-
ličky a vlastnoručne za výdatnej pomoci
dobrých ľudí rekonštruovali, tak, aby sa u
nás  všetci, ale najmä tí najmenší, cítili ako
doma. Program sme šili na mieru mamič-
kám: spočiatku sme sa venovali predov-
šetkým vzdelávacím aktivitám formou
besied a prednášok, pretkávali sme ich
jednoduchými hrami s detičkami, občas
pribudla nejaká tvorivá dielnička. Postu-
pom času sme sa viac preorientovali na
praktické aktivity s mamičkami a deťmi –
tvorivé dielne, hudobné škôlky a občas
nejaké divadielko. Dieťaťom nášho MC je
aj úspešná senická Míľa pre mamu, podu-
jatie ku Dňu matiek. Tím ľudí, ktoré viedli
materské centrum sa za celý ten čas veľmi
nemenil. Na aktívnej činnosti MC sa priči-
nili najmä Silvia Krišáková, Alena Nemče-
ková a Oľga Kučková. Po desiatich rokoch
je však čas kormidlo odovzdať. S energiou
a elánom typickým pre šťastné mamičky
sa ho ujíma Martina Otrísalová. A  že je
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všetko tak ako má byť, dokazuje množstvo
mám a detí, ktoré hneď v septembri mater-
ské centrum opäť zaplnili. Smiech, detský
džavot, láskavé mamičkovské rozhovory,
dobrá nálada – tie sú stvorené do nášho
malého domčeka. Materské centrum vo
svojej podstate má byť oázou pokoja a
pohladením na dušu pre mamičky s deťmi
na materských dovolenkách. Tu majú
možnosť realizovať sa, stretávať sa s inými
mamami, nadväzovať nové priateľstvá a
kontakty, obzvlášť detičky – tie majú prvú
možnosť adaptovať sa na detský kolektív a
to po boku toho najdôležitejšieho človeka
na svete – vlastnej mamy. Zažívajú prvé
spory, malé detské konflikty, ale aj šťastie
z hry v kolektíve. A mama im všetko vysvet-
lí, zopakuje... Pokiaľ naše centrum budú
navštevovať láskavé a tolerantné mamy,
bude v ňom dosť lásky a pohody. Pokiaľ sa
nájdu maminy, ktoré budú nielen brať ale
aj dávať, a ktoré budú aktívne ponúkať
svoju pomoc a nielen čakať, kto im čo pri-
nesie na zlatom podnose, bude v našom
centre dobre a živo. Preto mamičky, chráň-
te naše materské centrum ako najlepšie
viete. A tí, ktorí ho máme radi, spoločne
držme palce, aby prekvitalo, napredovalo
a úspešne zvládlo ďalšie obdobie, obdobie
„dospievania“. 

Touto cestou Materské centrum Sto-
nožkine slniečka ďakuje všetkým, ktorí
počas jeho desaťročnej existencie akým-
koľvek spôsobom priložili ruku k dielu 
a pomohli. Manuálne, finančne, dobrou
myšlienkou i pekným slovom. Raz sa nám
to vráti v našich deťoch a vnúčatkách....

Realizačný tím MC

Stonožkine slniečka
oslavujú 
(dokončenie zo str. 6)

Vďakyvzdanie 
V nedeľu 27. októbra bola v kresťan-

skom centre Apoštolskej cirkvi v Senici
slávnosť Vďakyvzdania za úrodu. Je to 
sviatok, kedy sme obzvlášť vyzývaní 
k tomu, aby sme boli vďační a vážili si
maličkosti, ktoré nie sú vždy samozrejmos-
ťou. 

Naším vzácnym hosťom  kazateľom
bol Wendell McCLung s manželkou Patti.
Pochádzajú z Oklahomy v USA. Obaja
spolu slúžili ako misionári niekoľko rokov
v Litve a v Moldavsku. V tomto období sa
venujú misii na východnom Slovensku. 

Hovorili s nami o svojom životnom prí-
behu.  Patti mala pred necelým rokom
zástavu srdca.  Lekárom sa síce podarilo
vrátiť ju späť, ale neurológ vravel, že to
bude mať následky, poškodený mozog.
Niekoľko dní bola v kóme. Za ten čas sa
mnohí veriaci za ňu modlili. Napriek zlým
vyhliadkam jej Boh pomohol  a  zobudila
sa. Lekári jej spravili všetky potrebné testy
a zistili, že nemá žiadne poškodenie
mozgu a dokonca ani problémy so srd-
com. Týmto životným príbehom obaja
Wendell a Patti poukázali na to, že máme
byť Bohu vďační za svoj život, aj za život-
ného partnera, ktorého nám Boh dal. 

Celá slávnosť sa niesla v znamení poho-
dy a utvrdzovania priateľských vzťahov. 

J. Bača

Hudobný život v Senici

Fjertúšek – Ozvena 
Žáner českej a slovenskej folkovej pies-

ne vznikol koncom 60. rokov a vyvíjal sa
najmä v 80. až  90. rokoch 20.storočia 
v danej spoločensko-politickej situácii. Fol-
ková pieseň je typ modernej spevnej pies-
ne, ktorá spontánne vznikala prevažne 
v amatérskych podmienkach ako protiklad
proti konvenčnému, skomercionalizované-
mu štýlu pop rocku, v ktorom dominantnú
zložku má rytmus. Folk kladie dôraz na
myšlienku obsiahnutú v texte, schopnosť
aktuálne, adresne a obsahovo konkrétne
reagovať na najrôznejšie stránky spoločen-
ského diania. Obvykle sú tieto piesne
najprv interpretované priamo ich autormi.

V Senici folková scéna ožila naplno až
v roku 1990, kedy výborný spevák a gita-

rista,  doteraz aktívny Pavol Truban, založil
skupinu Fjertúšek. Po dvoch rokoch účin-
kovania sa v skupine ustálilo smerovanie,
ktorým chceli muzikanti ísť, personálne,
autorské obsadenie a členovia sa rozhodli
zmeniť názov na Ozvena, ktorý viac vysti-
hoval nastúpenú cestu mladých hudobní-
kov. Skupina Ozvena hrala najčastejšie 
v zložení: Pavol Truban  spev, sprievodná
gitara, Jozef Pavelka  kontrabas, spev, Ladi-
slav Ďurko  spev, gitara, Martin Šútovec
banjo. Skupinu výborne dopĺňali speváčky
Iveta Grimmová  perkusie, flauta a Viera
Šusteková  perkusie, flauta, gitara.

Ozvena svojimi autorskými piesňami
založenými najmä na chytľavých melodic-
kých refrénoch, čistom vokálnom prejave
a vhodnou uchu lahodiacou harmóniou 
z pera Vierky Šustekovej a Pavla Trubana
nenechali nikoho na pochybách, že v Seni-

ci vzniklo mimoriadne kvalitné folkové zos-
kupenie, o čom svedčia i ceny získané na
celoštátnych Trampských portách v rokoch
1993 – 1995 za najlepšie spevácke výkony,
ceny divákov a prvé miesta. Skupina nahrá-
vala niekoľkokrát pre Slovenský rozhlas
Bratislava, Český rozhlas Praha,  televízie
ČTV, STV a VTV. V roku 1993 nahrala i CD
albumy  Ozveny ciest 93 a Rukami - Noha-
mi v spolupráci s inými hudobnými skupi-
nami v hudobnej spoločnosti Gran. 
V rokoch 1994 -1996 v bratislavskom
nahrávacom štúdiu Lux vznikol CD album
s názvom Ozvena, kde hosťami skupiny
bol i samotný hudobný režisér František
Petriska (ústna harmonika), gitarové 
i vokálne sprievody oživil vtedy ešte nezná-
my Ján Slezák (dnes populárny muzikálový
herec).

V roku 1996 skupina v pôvodnom zlo-
žení ukončila svoju koncertnú činnosť.
Postupne do nej prichádzali noví talento-
vaní hudobníci  Radoslav Polakovič, Jaro-
slav Závodský, Václav Jánsky, Erik Banič,
Anna Sládková, Veronika Šteffečková,
ktorí úspešne pokračovali v reprezentácii
Senice, slovenského folku a dobrého
mena  skupiny Ozvena na ďalších koncer-
toch, festivaloch doma i v zahraničí:
Záhrada, Truck Aréna, Trampská porta,
Fest Jaslovské Bohunice, Stupavský širák,
Corgoň fest, Folk Tatry,...

Folková hudba znie v našom meste 
i dnes, ale o tom až na budúce.
Z  archívu Viery Šustekovej

rubriku pripravil  
Mgr. Branislav Grimm 

Deň zdravej výživy  
Členovia miestnej organizácie Zväzu

postihnutých civilizačnými chorobami
usporiadali 7. novembra pri príležitosti
Dňa zdravej výživy  veľmi príjemné pose-
denie. Spoločne pripravili chutné, zdravé a
dobre vyzerajúce studené jedlá, predov-
šetkým rôzne  zeleninové a ovocné šaláty,
niekoľko druhov pečiva, ovocie čerstvé, aj
inak upravené. 

Súčasťou popoludnia bola aj malá
výstavka ručných prác. Vystavili  nielen
zaujímavé ozdoby a doplnky z bežných, aj
netradičných materiálov, ale aj pekné a
praktické veci na denné použitie. Keď sa

Hudobná skupina Ozvena, zľava: Václav
Jánsky, Iveta Grimmová, Viera  Šusteková,
Pavol Truban a Jozef Pavelka. 

všetci dostatočne potešili  pohľadom na
pekne upravené stoly, prišlo aj na poteše-
nie chuťových buniek. Po dobrom jedle by
mala nasledovať aj dobrá zábava, a tak sa
zasadačka COOP Jednoty Senica, kde sa
celé vydarené podujatie konalo, rozozne-
la príjemnou živou hudbou a nechýbal ani
tanec.

Členovia ZPCCH sa zišli ešte 
11. decembra  na Vianočných trhoch vo
Viedni, kde si s pôžitkom naplno užívali
vianočnú atmosféru.   

Oľga Zlochová
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Klavírny recitál 
Richarda Relpicha

Priaznivci klavírnej hudby mali 
11. novembra možnosť vypočuť si recitál
českého klaviristu Richarda Reipricha,
poslucháča 3. ročníka JAMU v Brne, kde
študuje pod vedením prof. Aleny Vlasáko-
vej a doc. Jana Jiraského. Tento mimoriad-
ne talentovaný klavirista sa už ako desať-
ročný stal víťazom medzinárodnej detskej
klavírnej súťaže Amadeus v Brne a na
základe toho si zahral ako sólista klavírny
koncert W. A. Mozarta s orchestrom
Moravskej filharmónie. 

Počas žiackych i študentských rokov na
Konzervatóriu a na JAMU v Brne zbieral
najvyššie ocenenia na medzinárodných
súťažiach a dostal príležitosť spolupraco-

vať s ďalšími profesionálnymi orchestrami.
Naposledy v apríli tohto roku, keď sa pred-
stavil v brnianskom Besedním domě 
v Chopinovom klavírnom koncerte. 
O  nádherný hudobný zážitok neprišlo ani
senické publikum, pretože Richard Reip-
rich za klavírnej spolupráce svojho spolu-
žiaka na JAMU Dominika Gála zahral
tento koncert v sále ZUŠ v Senici. Pre
senických poslucháčov ho doplnil ešte svo-
jím bakalárskym programom, v ktorom
zazneli dve scherzá a Sonáta h mol F. Cho-
pina a Fantázia C dur R. Schumanna.

Koncerty poslucháčov JAMU v Brne, aj
Konzervatória v Bratislave sa už stali pravi-
delnou súčasťou koncertnej ponuky ZUŠ
v Senici. Je veľká škoda, že ich kvalitné
výkony väčšinou znejú v poloprázdnej
sále. Aby ste sa o ďalšie mimoriadne
hudobné zážitky nepripravili, stačí pravi-
delne sledovať oznamovaciu tabuľu 
v budove ZUŠ či jej webové stránky.

Mgr. Mirka Gáfriková
ZUŠ Senica

(pokračovanie na str. 9)

Keď škola oslavuje
V istej ľudovej piesni sa spieva,  keď má

dievča dvadsať rôčkov,  treba ju vydať. Čo
treba urobiť,  keď má škola 25 rôčkov?
Vtedy treba spomínať, lebo ako povedal
Cicero: „História je svedectvom času, svet-
lom pravdy, životom pamäti, učiteľom
života.“  

I keď sa to zdá neuveriteľné, najmlad-
šia škola v Senici na Mudrochovej ulici,
ktorú všetci voláme „štvorka“, má výročie.
Už 25 rokov  učí, vzdeláva a vychováva...

Obec Sotina, ktorej dejiny siahajú až
do začiatku 14. storočia a ktorej samostat-
nosť sa skončila v roku 1944,  nikdy nema-
la školu. Dnes na jej mieste stojí moderné

panelákové sídlisko a od roku 1988 má
školy dve. Populácia bola vtedy tak silná,
že preplnené triedy troch základných škôl
v meste Senica volali po novej škole. A tak
na mokrom podloží nevyužívanej pôdy
vyrástla  nová 16-triedna škola sídliskové-
ho typu s nákladom 23,5 miliónov korún
československých (asi  755 tisíc eur). 

Hektické boli prázdninové mesiace 
v roku 1988, kedy bolo pracovné úsilie
maximálne. Prebiehali dokončovacie sta-
vebné práce, čistiace práce, narýchlo sa
upravovalo okolie školy. 1. septembra roku
1988  sa otvorili brány školy,  aby v nej
mladý pedagogický 38-členný zbor privítal
678 žiakov. V októbri 1988 sa spustila pre-
vádzka školskej kuchyne a jedálne. Teloc-
vičňu mohli žiaci využívať od februára
1989. Okrem veľkého futbalového ihriska
a antukovej atletickej dráhy neboli k dispo-
zícii iné externé športoviská.  Kabinety sa
postupne zapĺňali modernými  učebnými
pomôckami.  V ľuďoch bolo   nadšenie 
a elán vybudovať  plnohodnotnú funkčnú
školu. 

Ako čas bežal, dostavovali sa výchov-
no-vzdelávacie úspechy. Pedagógovia
zapájali žiakov do športových, výtvarných
súťaží,  hudobno–speváckych súťaží, do
predmetových olympiád. Od roku 1990 sa
začala spolupráca so školským športovým
strediskom pre ľadový hokej. Od piatej 
triedy vznikali športové triedy so zamera-
ním na ľadový hokej a ľahkú atletiku. Deti
mohli trénovať aj v dopoludňajších hodi-
nách v rámci piatich hodín športovej prí-
pravy. V oblasti kultúrno-spoločenskej sa
škola zamerala na spev, hudbu a tanec.
Musíme spomenúť hudobnú skupinu Fra-
jeri, Píšťalky, spevácky zbor Hviezdička a
spoluprácu s tanečným telesom Clis. Škola
začala vytvárať svoje tradície. Stavala máje,
pokým ich nezačali počas nocí zrezávať
vandali, robila kultúrne vianočné akadé-
mie, kde predviedli mnohí žiaci svoje ume-
lecké schopnosti  a na ktorých sa zarosilo
nejedno oko starých rodičov a rodičov.
Začal  vychádzať občasník Mudroško.  Ria-
diteľ školy Mgr. Branislav Grimm nadviazal
v roku 1993 družbu so ZŠ Očovská 
v Hodoníne. Dnes sa stretávame už štyri
školy. Pridali sa k nám MŠ a ZŠ  z Ratíško-
víc a skalická  ZŠ Štvorlístok. Pusté okolie
školy sa za 25 rokov zmenilo na krásne par-
kové plochy, športoviská sa v roku 2007
zmodernizovali na  viacúčelové športové
ihrisko s umelým povrchom a tartanovú
bežeckú dráhu. Športový areál školy,  aj
telocvičňu  využívajú na šport aj obyvatelia
sídliska. 

Pedagogický zbor prešiel tiež kus cesty.
Mladým učiteľom pribudli  rôčky, vrásky 
a šediny. Počas 25 rokov učilo v škole 63
učiteľov. V škole od jej začiatku je  9 učite-
ľov a 2 vychovávateľky školského klubu.
Školu viedli 4 riaditelia: Mgr. Mária Andac-
ká (1988-1990),  Mgr. Miloslav Holič
(1990-1991), Mgr.  Branislav Grimm (1991-
2008) a od roku 2009 Mgr. Marián Krišto-
fovič, ktorý  stál pri vzniku školy a 20 rokov
pracoval vo funkcii   zástupcu  riaditeľa
školy.  Základné vzdelanie ukončilo na
„štvorke“ 2021 žiakov. Pri výročí treba tiež

spomenúť, že počas existencie školy sme
odprevadili na poslednej ceste dvoch kole-
gov,   Mgr. Máriu Jankovichovú a Mgr. Jána
Doška. 

Učitelia sa postupne vzdelávali,  stali sa
členmi okresných metodických orgánov 
a odvážne prešli od drevených tabúľ k
interaktívnym. V súčasnosti má škola 10
odborných učební a pedagógov, ktorí sa
svojim žiakom venujú nielen na hodinách,
ale organizujú pre nich výlety, exkurzie,
chodia s nimi do divadla, do škôl v prírode,
na lyžovačku, do plavárne a korčuľovať sa.
Pripravujú s nimi kultúrne vystúpenia. Učia
ich, ako sa správať k prírode, učia ich úcte
k histórii regiónu, učia ich milovať svoju
vlasť. O dobrom vzťahu našich pedagógov
k svojim žiakom svedči i to, že víťazom
celoslovenskej ankety o najobľúbenejšieho
učiteľa Zlatý Ámos 2013 sa stal učiteľ našej
školy Mgr. Jozef Krišák. Aby učitelia zvlá-
dali svoju prácu potrebujú pomoc nepeda-
gogických  zamestnancov. Je potrebné
poďakovať kuchárkam, ktoré zvládajú pri-
pravovať pre nás okrem obedov aj chutné
desiate, upratovačkám, ekonomickým pra-
covníkom, aj sekretárke riaditeľa školy.
Bez ich zodpovednej a precíznej práce by
plynulý chod školy nebol možný.

Všetkým zamestnancom školy, ktorí
pôsobili a pôsobia v našej škole, je potreb-
né vysloviť úctu a vďaku za spoločné dielo
počas uplynulých 25 rokov - vzdelávať 
a vychovávať žiakov tak, aby sa čo najlep-
šie pripravili na ďalšie formy vzdelávania 
a neskôr pre život.  

A na záver slová učiteľa národov 
J. A. Komenského, ktorými sa bude škola aj
naďalej riadiť:

„Aký väčší dar môžeme dať svetu ako
to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“

Mgr. Dagmar Procházková

Medaila pre hasičov
V priestoroch vynovenej hasičskej

zbrojnice v Moravskom Svätom Jáne sa
29. novembra konalo zasadnutie Krajské-
ho výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany
Trnava (KV DPO)  pri príležitosti 15. výro-
čia činnosti. Súčasťou programu bolo aj
odovzdanie medailí hasičským zborom 
v Trnavskom kraji. Medaila  Za spoluprácu
II. stupňa bola  udelená aj Dobrovoľnému
hasičskému zboru Senica. Z  rúk predsed-
níčky KV DPO Trnava Marty Hurbanisovej
ju prevzala  technička  požiarnej ochrany
Mesta Senica Lenka Čmaradová. LČ

Kapura a Šláger 
zabávali

V Dennom centre na Hviezdoslavovej
ulici  8.novembra Rozhlas a televízia Slo-
venska štúdio  Košice nakrútilo verejnú
nahrávku so skupinou  Senická heligónka
do hudobnej relácie Kapura. Program,
ktorý uvedie RTVS  na Jednotke začiatkom
decembra, bol zameraný na propagáciu
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Kapura a Šláger 
zabávali
(dokončenie zo str. 8)

hry na heligónku, jej spoločenské uplatne-
nie v dnešnej dobe a pedagogicko-meto-
dickú prácu propagátora hry na tento sta-
rodávny nástroj Mgr. Pavla Grimma.

Po úspešne zorganizovanom megakon-
certe Věrné srdce, ktorý sa uskutočnil v júli
na zimnom štadióne v Senici, hudobná
skupina Senická heligónka v spolupráci 
s  o. z. Klub priateľov kultúry Senica, MsKS
Senica a Záhorským osvetovým stredis-
kom Senica zorganizovala už tradičné
Martinské posedenie pri heligónke. 
V sobotu 16. novembra v Dome kultúry  za
prítomnosti kamier TV Region, ktorá nakrú-
cala záznam pre československú ľudovú
televíziu Šláger, si spokojní návštevníci
zaspievali, zatancovali a zabavili sa pri zná-
mych, ale i nových piesňach Senickej heli-
gónky. V programe ako hostia vystúpil folk-
lórny súbor Libuša a ženská spevácka sku-
pina Mikulášanka z Plaveckého Mikuláša.
Iste vhodnou predvianočnou ponukou
bola i možnosť zakúpenia si najnovších
troch CD a DVD albumov Senickej heli-
gónky. Záznam z podujatia odvysiela TV
Šláger v relácii Boli sme pri tom v mesiaci
december. 

Mgr. Branislav Grimm

Objektív  2013
Vo výstavných priestoroch Záhorského

osvetového strediska (ZOS)  v Senici bola
od 15. novembra do 6. decembra verej-
nosti sprístupnená už tretia  výstava foto-
grafií členov fotoklubu pri ZOS Objektív
2013. 

Výstavu otvorila riaditeľka ZOS  Ľubica
Krištofová. Predstavila tvorbu 16 vystavu-
júcich autorov, ktorými sú: Peter Baláž,
Martin Filip, Marian Holenka, Ľubomír
Jarábek, Tomáš Jurovatý, Michal Krištof,
Ľubica Krištofová, Jaroslav Kühtreiber,
Lujza Marečková, Silvia Ochránková,
Rudolf Podolský, Elena Šeligová, Tomáš
Tóbik, Viliam Tomeček, Yvet Tóth, Ľubo-
mír Vačok. Za členov fotoklubu sa účast-
níkom vernisáže prihovoril Ľubomír Jará-
bek. V kultúrnom programe vystúpili žiaci
hudobného odboru ZUŠ v Senici Adam
Benkóci a Monika Júnošová pod pedago-
gickým vedením  Anny Rýzkovej. 

Viera Juríčková
ZOS Senica

Deň čísla 112
Sekcia krízového riadenia Ministerstva

vnútra sa rozhodla dátum 1. december vyhlá-
siť za   Národný deň čísla tiesňového volania
112. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená výtvar-
ná súťaž pre materské a základné školy pod
názvom Nakresli svojho Integráčika.

Do obvodného kola v okresoch Senica
a Skalica sa zapojilo 11 materských škôl 
a 7 základných škôl, ktoré poslali  55 prác.
Porota  ocenila 10 prác v dvoch kategó-
riách,  ktoré postúpili do krajského kola. 
Z detí zo Senice v  kategórii základné školy
postúpili Adam Bača a Sára Švárna  zo ZŠ
Mudrochova ulica.  Cieľom súťaže bolo
oboznámenie sa detí s integrovaným
záchranným systémom (IZS). Propagácia
IZS a čísla tiesňového volania 112 je najmä
medzi deťmi  dôležitá, pretože často nepo-
znajú správny účel tohto čísla, a to je príči-
nou mnohých neoprávnených volaní 
a zbytočnej záťaže operátorov 112-ky. 

V krajskom kola sa v kategórii základné
školy umiestnila na prvom mieste práca
Adama Baču (víťazná práca na obrázku) a na
treťom mieste práca Sáry Švárnej. Obe postú-
pili do celoštátneho kola. 

Mgr. Igor Janšák, vedúci odboru KR
Okresný úrad Senica

Výstava na obnovenej
stanici 

V Senici sa  výstavy fotografií robili
popri tradičných priestoroch už aj na
menej  známych, prípadne netradičných
miestach. No na železničnej stanici bola
otvorená výstava  vôbec po prvý raz. Fan-
fárové trio Základnej umeleckej školy Seni-
ca udalo hudobný tón príjemnej vernisáži.
Výstava bude na železničnej stanici 
do 6. januára 2014.

Kým ešte v roku 2012 by výstava v budo-
ve železničnej stanice vyznievala bizarne,
11. decembra 2013 v podvečer práve nao-
pak – v týchto priestoroch bola veľmi zaují-
mavá, pútavá a jednoducho sem patrila.
Dôvodom na takéto konštatovanie je sku-

točnosť, že budova železničnej stanice pre-
šla v tomto roku rozsiahlou rekonštrukciou
a po mnohých desaťročiach, keď bola ška-
redou vizitkou pri vstupe do Senice, slúži
cestujúcim   konečne na úrovni 3. tisícročia.
To v príhovore ocenil aj primátor Senice
Ľubomír Parízek a tlmočil prítomnému
námestníkovi riaditeľa ŽSR Pavlovi Sýkorovi
poďakovanie za prácu, ktorú odviedli pri
zlepšení a skvalitnení podmienok samot-
ným železničiarom i cestujúcej verejnosti.
„Teraz je na nás, aby sme skrášlili okolie,“
uzavrel primátor. Podčiarknuť rekonštruk-
ciu, na istý čas  ozvláštniť  priestory, sprí-
jemniť čakanie na vlak  a predstaviť aktivity
fotografov – tento zámer sa podarilo reali-
zovať vo vzájomnej ústretovosti a spoluprá-
ci Železníc SR a Mesta Senica, informačné-
ho centra Europe Direct. 

Práve informačné centrum  ED  je orga-
nizátorom 5. ročníka súťaže, tentoraz pri
príležitosti Európskeho roka občanov.
Názov fotosúťaže Euroobčan, hviezda
Európy poskytoval veľké možnosti na
stvárnenie. Predsedníčka poroty Petra
Cepková konštatovala, že výsledkom
záujmu fotografov je krásna mozaika našej
individuality, krásnych a veselých momen-
tov života. „Fotografi mali neľahkú úlohu
nájsť skutočné hviezdy Európy, teda ľudí,
ktorí v sebe  buď spájajú mix európskych
kultúr alebo naopak jasne deklarujú svoju
národnosť,“ povedala Petra Cepková.
Porota ocenila tie zábery, ktoré zachytili,
že nie je dôležité, kde kto žije, ale je dôle-
žité žiť nielen pre seba, ale aj pre druhých.
Prvé miesto získal Pavol  Čepček, 2. mies-
to Alexander Jiroušek  a Vladimír Šifra, 
3. miesto Jakub Gabčo a Blanka Mináriko-
vá.  Cenu primátora získala Lucia Prokešo-
vá. Čestným uznaním porota ocenila tvor-
bu Mareka Včelku, Evy Romanovej, Imri-
cha Pisaroviča a Kristíny Krištofíkovej. 

Viera Barošková 

Výtvarníci pozývajú
Záhorské osvetové stredisko v Senici

pozýva autorov a priateľov výtvarného ume-
nia na vernisáž výstavy Výtvarná Senica
2013/2014, ktorá sa uskutoční  21. januára
2014 o 17. hod. vo výstavných priestoroch
ZOS na  Vajanského ulici 19. Súčasťou sláv-
nostného otvorenia výstavy bude odovzdá-
vanie ocenení zo 48. ročníka regionálnej
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
okresov Senica a Skalica. Výstava bude verej-
nosti sprístupnená do 18. februára 2014 
v pracovných dňoch od 8. do 15.30 hod.      JS

Zľava: Ľubomír Parízek, Pavol Sýkora a
Pavol Čepček Foto Marek Štítny
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Nástenkou 
proti drogám 

Úrad verejného zdravotníctva pod zášti-
tou hlavného hygienika SR pri príležitosti
Európskeho  týždňa  boja proti drogám
vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky
základných škôl s názvom Najlepšia protid-
rogová nástenka.  Cieľom súťaže  je pôso-
biť na vytváranie aktívneho protidrogového
postoja, poukázať na význam primárnej
prevencie, predísť užívaniu návykových
látok, obmedziť alebo zastaviť  experimen-
tovanie s návykovými látkami, aby sa pre-
dišlo poškodeniam zdravia na telesnom a
duševnom vývoji detí a mládeže.  Podrob-
né podmienky a pravidlá súťaže nájdu záu-
jemcovia na najnastenka.sutaz@uvzsr.sk 

TS - ÚVZ

Pýcha CVČ
Nová tanečná sála pre deti a mládež

bola slávnostne otvorená na Mikuláša 
6. decembra. Dostala názov Esko, ktorý si
vybrali deti a symbolizuje mesto Senica,
tanečnú skupinu Sonny, CVČ Stonožka. 
A prvým oficiálnym podujatím bola Miku-
lášska  diskotéka.

Ešte predtým symbolickým prestrihnu-
tím pásky primátor Senice Ľubomír Parí-
zek a riaditeľ CVČ Martin Dudáš po 
9-mesačnej rekonštrukcii odovzdali bývalú
nevyužívanú zasadačku Okresnej pozem-
kovej správy do užívania deťom a mládeži
na ich všestranné aktivity. Kým sa dostala
sála do súčasného stavu, bolo treba vyko-
nať obrovské množstvo práce (informovali
sme  v minulom čísle), za ktoré všetkým
pracovníkom CVČ poďakoval primátor.
„Centrum voľného času má obrovské
množstvo aktivít  a nádhernú veľkú i malú
sálu, aj ďalšie obslužné miestnosti  si plne
zaslúži. Tento priestor je pýcha CVČ,“
dodal primátor. bar

Veľké ocenenie 
pre „dvojku“ 

Pre našu školu bol 5. november veľmi
významný a krásny deň.  Na VI. celoštát-
nom  vyhodnotení  olympijských festivalov
detí a mládeže v hoteli Bellevue v Hornom
Smokovci sme sa zúčastnili ako jedna 
z ôsmich najlepších základných škôl na
Slovensku. Za naše olympijské hry, za pod-
poru športu a šírenie olympijských myšlie-
nok nám predstavitelia Slovenského olym-
pijského výboru odovzdali cenu, diplom 
a športový materiál v hodnote 200 eur. Na
slávnostnom vyhodnotení nás potešil tiež
kultúrny program a stretnutie s inými uči-
teľmi, podobnými nadšencami pre olym-
pizmus ako sme my. Okrem príjemných
pocitov a cien sme domov odniesli aj
odhodlanie nepoľaviť v začatej práci a
organizovať ďalšie pekné športové olym-
piády na našej „dvojke“. Viac žiakov na
športoviskách, súťaženie v duchu fair-play,
zdravé a šťastné detské srdiečka sú cieľom,
aj zmyslom našej práce.

Z. Návratová
ZŠ Komenského ulica

„Ples v opere“?!
Áno, až takéto, takmer nemiestne nápa-

dy má Študentský parlament mesta spolu 
s CVČ Senica v súvislosti s prípravou 4. štu-
dentského plesu.  Či to vyjde uvidíme, uro-
bíme pre to (skoro) všetko. A s nami aj pán
primátor, ktorý každoročne pri príprave
plesu pomáha. Aby sa ples vydaril, treba
prísť. Vstupenky sú v predpredaji na stred-
ných školách a v Infosene. Ak si stihnete
kúpiť ešte v decembri, máte ju za 13 eur. Ak
až v januári, tak už za 15 eur. O termíne sa
už všeobecne vie, ale keby náááhodou –
tak v sobotu 1. februára 2014 o 19. v Dome
kultúry. A tešte sa, do tanca hrá kapela,
ktorá vás vlani dostala do varu -
Black&WHhite. Ďalší kultúrny program,
tombola a bohaté občerstvenie je samozrej-
mosťou. Novinkou bude voľba kráľovnej 
a kráľa plesu. Nech vás to však neovplyvňu-
je pri hľadaní šiat. Aj keď budeme možno 
v „opere“, stačia naozaj malé čierne šaty,
netreba kráľovské róby. Dohodnuté? Dávaj-
te si teda do kopy partie či páry, natrénujte
valčík a hor sa pre vstupenku. Stoly sa budú
dať rezervovať od 10. januára 2014 v CVČ,
aj telefónom či na faceboooku. 

D. K.

Prázdniny ako vyšité
Alebo budeme hovoriť o jarnej  či

„olympijskej“ lyžovačke so Stonožkou? Po
snehu tu na juhu zatiaľ ani stopy, ale to nám
nebráni pozvať  deti  a mládež (od 12
rokov) počas jarných prázdnin na výbornú
lyžovačku na Krahule do strediska Stred
Európy od 23. do 28.  februára  2014. Uby-
tovanie bude v samostatnom pavilóne, 
s 3-4 lôžkovými izbami, strava  3 razy
denne, doprava autobusom. Celodenný ski-
pas stojí 10 eur. Svahy a vleky si pozrite na
www.skikrahule.sk  Okrem lyžovania je
samozrejmosťou spoločná zábava, hry, gita-
ra, filmy... možno i malá „olympiáda“. Pod-
mienkou je vlastný lyžiarsky výstroj a ovlá-
danie  základov lyžovania. Poplatok za
pobyt je  128 eur. 

Prihlásiť sa treba v CVČ do 19. decem-
bra 2013 a zároveň zaplatiť zálohu 50 eur.
Bližšie informácie na 0907/774 406. Ak
bude miesto, tak s menším dieťaťom môže
ísť i jeden s rodičov. 

D. K.

Noví laureáti
Priestor, kde má doménu výtvarné ume-

nie a občas sa spája aj s hudbou a literatúrou,
bol vyhodnotený 27. ročník autorskej celoslo-
venskej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského. V Záhorskej galérii Jána
Mudrocha sa 5. decembra popoludní stretli
autori, porota a hostia, aby vzdali poctu
významnému básnikovi, po ktorom je súťaž
pomenovaná, ale si aj pohovorili o tvorbe,
inšpirácii a úlohe literatúry v dnešnej dobe. 

Do súťaže poslalo 221 autorov  534 svo-
jich prác v troch vekových kategóriách 
v poézii a próze. Ich tvorbu hodnotili porot-
covia Gabriela Rothmayerová, Július Balco
(próza) a Pavol Stanislav Pius (poézia), ktorí

už predtým na rozborovom seminári s prí-
tomnými autormi hovorili o ich poetických
či prozaických dielach. Porotcovia sa zhod-
li, že Literárna Senica, ktorá sa zrodila na
pôde Záhorskej knižnice a  od roku 1996 je
celoslovenskou, má zo všetkých literárnych
súťaží najvyššiu úroveň a mnohí jej laureáti
sa stali  renomovanými autormi. Tento rok si
hlavnú Cenu predsedu Trnavského samos-
právneho kraja odniesol 31-ročný učiteľ 
z Levíc Grigorij Starodubcev (na foto s riadi-
teľkou odboru kultúry TTSK Ľubicou
Malou), ktorý vyhral aj v roku 2007. Cenu
Literárneho informačného centra získala 
22-ročná Katarína Želinská zo Sabinova.
Celkovo bolo udelených v poézii aj v próze
20 cien a 15 čestných uznaní. Senica medzi
ocenenými tento rok nemala zastúpenie. 

Súčasťou popoludnia v galérii boli aj
Dialógy o tvorbe, ktoré viedol spisovateľ
Maroš Bančej s poetkou Danou Podrackou
a prozaičkou a publicistkou Gabrielou
Rothmayerovou. Rozprávali  sa o začiat-
koch ich tvorby, pôsobení v porotách, aj 
o skĺbení tvorby a angažovanosti.   

Hostí celoštátnej súťaže, ktorá je takmer
30 rokov  spojená so Senicou, pozdravil aj
primátor  Ľubomír Parízek, ktorý zdôraznil,
že samospráva mesta podporuje túto akti-
vitu Záhorskej knižnice a Spoločnosti Ladi-
slava Novomeského, pretože „k životu pat-
ria aj duševné  hodnoty uložené na papieri
a robia náš svet lepším a krajším“. Podpred-
sedníčka Spoločnosti L. Novomeského Zla-
tica Beňová podčiarkla, že v tomto čase
agresívnych sociálnych sietí a médií je dôle-
žité a povzbudzujúce písať, robiť radosť
sebe aj druhým. Nielen za seba vyjadrila
myšlienku, že svojou tvorbou  zachraňujú
naše duše. A celkom na záver predsedníčka
Klubu Spoločnosti L. Novomeského v Seni-
ci Milina Rosová vyhlásila ďalší ročník Lite-
rárnej Senice, takže talentované deti 
i dospelí môžu už teraz začať písať nové
básne či poviedky.

Na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov
súťaže, ktorá bola pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja Tibora
Mikuša, sa zúčastnili predstavitelia spoluor-
ganizátorských inštitúcií: Trnavský samos-
právny kraj, Záhorská knižnica,  Mesto
Senica, Spoločnosť L. Novomeského,
Národné osvetové centrum, Literárne infor-
mačné centrum, Spolok slovenských spiso-
vateľov a Záhorská galéria Jána Mudrocha.  

Viera Barošková 
Foto Radovan Samek
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Staré umenie v galérii
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha je

od 5. decembra do 26. januára 2014 sprí-
stupnená výstava Staré umenie zo zbierok
Záhorskej galérie.  

Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici vlastní vo svojom zbierkovom
fonde viac než 3 000 diel od umelcov rôz-
nych generácií z oblasti maľby, sochy, kres-
by, grafiky a úžitkového umenia, hoci jej
zbierková koncepcia je orientovaná na
súčasné umenie a na autorov predmetne
spätých s regiónom Záhorie. V rámci
výstavnej aktivity galéria tieto diela príleži-
tostne predstavuje publiku a už opakovane
prezentovala tvorbu súčasných autorov.

Teraz má svoju premiéru tá časť zbierkové-
ho fondu, ktorá je staršieho datovania (18.
a 19. storočie) a tvorí len jeho malú časť.
Napriek menšiemu počtu artefaktov ide 
o hodnotné diela s bohatou výpovednou
hodnotou. Niektoré z nich boli už reštau-
rované, ale sú medzi nimi i tie, ktoré ešte
len na svoju obnovu čakajú. Je to proces
zdĺhavý a pochopiteľne závislý na finanč-
ných prostriedkoch, ktoré, žiaľ, chýbajú.
Napriek tomu  sa galéria  rozhodla tieto
diela prezentovať a ukázať verejnosti aj
túto časť zbierky. Koncepcia pozostáva 
z 37 diel, ťažisko spočíva hlavne na maľbe
(18), ďalej 9 plastík, 9 úžitkových predme-
tov a jedno dielo z oblasti grafiky. Baroko-
vé umenie je zastúpené portrétmi Habs-
burgovcov – portrétom Jozefa II.,  Františka
I. Štefana Lotrinského, portrétmi šľachti-
cov, ďalej sakrálnymi dielami – súborom
plastík menších i väčších a obrazov, ktoré
majú svoj pôvod z výzdoby kostolov.
Kolekcia je obohatená aj dvomi zátišiami
datovanými okolo polovice 18. storočia 
a diela, ktoré sa svojim pôvodom radia do
19. storočia – dva portréty Františka Jozefa
I. sú zasa peknou ukážkou portrétneho
realizmu. Časť zbierky predstavujú pred-
mety úžitkové taktiež z 18. a 19. storočia
(hodiny, svietniky, rámy), a prezentáciu
uzatvára ojedinelý príklad grafiky z konca
18. storočia od Johana Ch. Winklera.

Mgr. Dana Janáčková
Záhorská galéria

Urobiť správny krok
Nie je to vždy jednoduché a ľahké a už

vôbec nie pre deviatakov a ich rodičov,
ktorí sa v tomto období rozhodujú pre ďal-
šiu životnú cestu. Výber správnej strednej
školy im  mala  uľahčiť aj Prezentácia
stredných škôl, ktorá bola 14. novembra 
v Dome kultúry.  Tradičné podujatie bolo 
v réžii Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Senica a na jednom mieste sa prezento-
valo 18 stredných škôl z okresov Senica,
Myjava, Skalica, no nových študentov 
v Senici hľadali aj školy z iných regiónov.
Nápadité stánky, v nich nielen pedagógo-
via, ale aj študenti kvalifikovane odpoveda-
li na zvedavé otázky žiakov a ich rodičov
týkajúce sa samotného štúdia, ubytovania,
stravovania, trávenia voľného času.

Prezentáciu stredných škôl aj tento rok
doplnila burza informácií, ktorá je určená
uchádzačom o zamestnanie a záujemcom
o rekvalifikácie. Prítomných bolo 18 naj-
väčších zamestnávateľov, ktorí poskytli
informácie o voľných pracovných mies-
tach. Dôležitou súčasťou tradičného
podujatia bolo stretnutie zamestnávateľov
s predstaviteľmi škôl, aby diskutovali o lep-
šom prepájaní vzdelávania s praxou. 

bar

Zabudnuté miesta Senice

O peňažných ústavoch
Senické peňažné ústavy sídlili na mies-

tach, kde sa pohybovalo najviac ľudí, 
t. z. na námestí a na Kunovskej (Panskej)
ulici.  Slúžili vždy nato, aby zbierali vklady
a poskytovali úvery. 

Z historických  prameňov sa dozvedá-
me, že v roku 1872 bola založená 1. Senic-
ká banka a Seničania ju nazývali „hrubá“
banka, lebo jej sídlo bolo v „hrubom“
dome na námestí, kde bolo maďarské kasí-
no. Prvým slovenským peňažným ústa-
vom bola filiálka Tatra banky, ktorej sídlo
bolo na Kunovskej ulici. Svoju činnosť
začala v roku 1888 a jej prvým riaditeľom
bol Cyril Kresák, známy senický národo-
vec. Prudký rozvoj peňažníctva po 1. sve-
tovej vojne  si vyžiadala  hospodárska si-
tuácia v Senici, tiež poľnohospodársky
vidiek. Tatra banka financovala  aj liehovar,
ktorý stál na mieste bývalého Slovenského
hodvábu. Prosperita Tatra banky zlákala aj
iné slovenské banky, založili v Senici  svoje
filiálky.  Bola to Slovenská banka, ktorá
bola v Reichsfeldovom dome na námestí.
Po vojne splynula s Myjavskou bankou. 

Súd, okresný úrad, verejné notárstvo
vyžadovali podľa predpisov istotu pre
súdne vklady a depozitá, preto bola zalo-
žená Obecná sporiteľňa. Zostávajúce dva
senické peňažné ústavy boli družstevné.
O rozvoj obchodu a remesiel sa ekono-
micky zaslúžil  Živnostenský úverový
ústav. Bol to síce najmenší senický peňaž-
ný ústav, ale mnohým remeselníkom 
a obchodníkom pomohol pri zakladaní 
a rozširovaní dielní a obchodov. 

Roľnícka vzájomná pokladnica bola
najmladšou bankou, ale najsilnejšia vo
výške vkladov, úverov a fondov. Ako druž-
stevný peňažný ústav mala niekoľko tisíc
členov. Klientela  banky sa skladala zo
súkromných roľníkov Senice, ale najmä
okolitých dedín. 

Nie sú pochybnosti,  že peňažné ústa-
vy priaznivo ovplyvňovali ekonomiku Seni-
ce a okolia. Značne sa však oneskorili  so
svojím založením, lebo Gazdovský spolok
v Sobotišti začal pod vedením Samuela
Jurkoviča  svoju činnosť omnoho skôr. 

Ján Peter 
foto archív autora

Bezpečnosť na ulici
- Neskracujte si cestu

neosvetlenými a opustený-
mi miestami, staveniskami a
tmavými parkami.

-  Venujte pozornosť svoj-
mu okoliu.

-  Nechoďte v tesnej blízkosti rohov
budov a ich vchodov, kde môže na vás
čakať nebezpečenstvo.

- Zvýšte pozornosť pri vstupe do
domov a do výťahu.

- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás
nepozorovane zastaviť.

- Ak prechádzate okolo zastaveného
vozidla, všimnite si, či v ňom niekto nese-
dí. Ak áno, buďte opatrní.

- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa
ohrození, utekajte vždy proti smeru jazdy.

- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz
od ľudí, ktorých nepoznáte.

-  Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých
hodinách, požiadajte známeho, aby vás
odprevadil. Ak to nie je možné, objednaj-
te si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ neprí-
de. Šetriť v takejto situácii a prílišná eman-
cipovanosť sa mnohým ženám už nevy-
platila.

- Ak chodíte často domov v neskorých
hodinách, je najvyšší čas na zakúpenie si
niektorého prostriedku na účinnú obranu.
Majte ho vždy pripravený na použitie 
a naučte sa s ním zaobchádzať.

- Tašku a kabelku majte vždy uzatvore-
nú. Kľúče od bytu si pripravte popredu,
napríklad do vrecka bundy. V prípade
ohrozenia vstúpite do bytu alebo domu
omnoho rýchlejšie.

Ak máte dojem, že vás niekto sleduje,
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je

(pokračovanie na str. 12)
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neznámy stále za vami. Ak je to pravda,
hľadajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí,
poprípade požiadajte o pomoc v najbliž-
šom dome. Pamätajte na to, ak ste boli
svedkom nejakej udalosti a neoznámite to
na políciu, umožňujete páchateľovi ďalej
pokračovať v jeho činnosti.

-  Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu,
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdiale-
nosti.

-  Ak máte dôvodné podozrenie, že by
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy
sa obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné
opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú
cestu do vášho bytu.

Bezpečnosť na ulici
(dokončenie zo str. 11)

Rebríček najpredávanejších kníh

v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – november 2013
autor: názov: vydavateľ:

1.Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
2.Mečír, A. Zábavné hlavolamy Arkus
3.Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
4.Betancourt, J: Chcem poníka Arkus
5.Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
6.Bendová, K.: Opice z našej police Buvik
7.Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
8.Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
9.Sekora, O.:  Ferdo v cudzích službách Buvik
10.Kramárová, Z.: Môjmu malému kuchárovi Direct Press
11.Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
12.Kol.: Kone a poníky 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:

Gohl, Christiane: Jar medzi koňmi (Lea a kone 2)
Preklad z nemčiny: PhDr.Danka Banská
Druhý diel zo série Lea a kone. Pre všetky dievčatá, ktoré majú rady kone a dostihový šport! 
Lea a jej mama hľadajú jazdecký klub, kam by si mohli chodiť zajazdiť. Čo keby vyskúšali
islandské kone? Lea už síce vo vľúdnom Žolíkovi svojho vysnívaného koňa našla, no je pre
ňu pridrahý. Lea je  veľmi nešťastná. Ako by mohla svojho vytúženého koňa získať?  
Formát 135 x 205 mm, 128 strán. Cena 6,99 eur, pre členov klubu 5,49 eur.

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

Prišlo málo voličov
V sobotu 9. novembra boli voľby do

orgánov samosprávnych krajov. 
O 5 postov poslanca Trnavského samos-
právneho kraja sa vo volebnom obvode
Senica  uchádzalo 19 kandidátov. Voliči
svojimi hlasmi posunuli do krajského parla-
mentu primátora Senice Ľubomíra Parízka
(1815 hlasov),  primátora Šaštína-Stráží
Radovana Prsteka (1728), poslanca MsZ
Senica Romana Sovu (1670), poslanca
MsZ Senica Martina Lidaja (1601) a riadi-
teľa ÚPSVaR Senica Jána Kovára (1551).
O predsedovi TTSK sa rozhodlo až v dru-
hom kole 23. novembra, keď z duelu Tibor
Mikuš a József Berényi vyšiel víťazne pred-
chádzajúci predseda Tibor Mikuš. Najpod-
statnejším znakom týchto volieb bola
nízka účasť voličov. V Senici iba 12,93 per-
cent.

bar

Grantový program
Bez hraníc 

Nadácia Centra pre filantropiu v spolu-
práci s Juhomoravskou komunitnou nadá-
ciou vyhlásila výzvu na predkladanie projek-
tov do grantového programu Bez hraníc. 

V auguste tohto roku sa konal v Skalici
prvý ročník benefičného golfového turna-
ja Loptička pre dobrú vec. Turnaj svojou
účasťou podporili známe osobnosti české-
ho a slovenského verejného života Marek
Eben, Magda Vášáryová a Milan Lasica. 

Podujatie sa stretlo s pozitívnou odo-
zvou zo strany účastníkov a podarilo sa
vyzbierať takmer 1 200 eur. Celá suma
bude prerozdelená prostredníctvom gran-
tového programu na projekty partnerstva
na moravsko-slovenskom pomedzí, ktoré
je pre tento región typické. Cieľom pro-
gramu je podpora a rozvoj cezhraničných
neziskových, kultúrnych a občianskych
vzťahov a aktivít na území Břeclavska 
a Hodonínska na Morave, a okresov Skali-
ca a Senica na Slovensku.

„Vo svete je známe, že sa medzi golfis-
tami nájde mnoho filantropov. Myslím, že
náš nápad organizovať golfové benefície
padol na úrodnú pôdu práve tu, na morav-
sko-slovenskom pomedzí. Teší ma, že sa
naša nadácia do toho pustila,“ povedal

účastník podujatia Libor Nazarčuk, ktorý
je zároveň členom Správnej rady Juhomo-
ravskej komunitnej nadácie.

Viac informácií o programe na
www.jmkn.cz

TS - CPF

„Dvojka” na jednotku  
V roku 1963 sa 9. septembra sa prvý-

krát otvorili  brány Základnej školy na
Komenského ulici. Deviataci odišli, prváci
prišli, a tak sa rok s rokom striedal, až
ubehlo už 50 rokov, počas ktorých zo škol-
ských lavíc vyšlo  4 087  žiakov. Na čele
školy sa vystriedali 4 riaditelia, 202 učite-
ľov a vychovávateľov otváralo  brány
poznania, 61 nepedagogických pracovní-
kov sa staralo o prevádzku školy. 

Päťdesiatku treba osláviť. Oslava bola
27. novembra a keďže ide o školu, treba
dať známku. Bolo to viac ako na jednotku,
bolo to excelentné, program doslova nad-
chol všetkých prítomných. Aj štátny tajom-
ník Ministerstva školstva Štefan Chudoba
povedal, že s týmto programom sa stali
vzorom pre ostatných. Z programu bolo
cítiť radosť, pôžitok,   úprimnosť, vzájom-
nú  spoluprácu, dobré vzťahy medzi uči-
teľmi a žiakmi,  spontánnosť... Na hodno-
tenie sa dajú  použiť samé  superlatívy,
pretože nik v hľadisku nepozeral na hodin-
ky, len s úžasom sledoval dianie na pódiu,
snažil sa zapamätať si  nápadité texty, všet-
ko malo spád, nik sa nenudil, ba občas pri
vyslovených krásnych myšlienkach sa 
v kútiku oka zajagala aj slzička. Každý, kto
videl ich program, si povedal, že škola je tá
najúžasnejšia vec na svete. A to nám uká-
zali iba  jeden deň v  ich škole.

Škola má v meste dobrý kredit  a ako
povedal jej riaditeľ Krzysztof Siwiec, kaž-

doročne im žiakov pribúda. So svojimi
deťmi sa sem vracajú jej bývalí absolventi.
Čo viac si možno pri jubileu školy priať -
veľa žiakov a priazeň rodičov.  Na oslave
ukázali, že  právom.

Viera Barošková  
Foto R. Samek  

Začalo sa rozprávkou
Rozprávka Hrnček, var!, balet, tanec 

i povesť o vzniku Brodského v podaní Ema-
nuela Závodného (na foto) boli súčasťou
slávnostného otvorenia divadelnej sály 
v Základnej umeleckej škole 4. decembra.
Krásny priestor, ktorý dostali žiaci tanečné-
ho a dramatického  odboru k dispozícii,
prispeje k skvalitneniu  prípravy žiakov.  

Po viac ako roku stavebných úprav 
a všetkých s tým súvisiacich záležitostí sa
rekonštrukcia  dostala do finále a primátor
mesta Ľubomír Parízek mohol sálu otvoriť.
Pri tej príležitosti poďakoval riaditeľovi
ZUŠ Milanovi Gálovi za iniciatívu a spolu-
prácu, ktorá bola zavŕšená takýmto výsled-
kom. „Neskutočne sa teším z tejto úžasnej
školy, ktorá vychováva a vzdeláva v ume-
leckom smere ročne viac než tisícku žia-
kov z nášho mesta i okolia. Asi nevieme
dosť dobre doceniť jej význam, ale v bu-

(pokračovanie na str. 13)
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dúcnosti sa ešte znásobí, pretože sú tu
vytvorené tie najlepšie podmienky,“
zdôraznil primátor. ZUŠ-ka je po celkovej
rekonštrukcii široko-ďaleko naozaj najkraj-
šia. Určite si takéto priestory zaslúži, veď
škole  a mestu robia dobré meno  mnohé
nadané deti a ich pedagógovia.  

V divadelnej sále sa začalo baletom 
i  rozprávkou, tak nech veľa –veľa detí
nasáva v tejto sále i v celej ZUŠ umenie,
aby rozjasňovalo ich život, aby mohli odo-
vzdávať krásno aj druhým.

Viera Barošková
foto R. Samek

Začalo sa rozprávkou
(dokončenie zo str. 12)

V zákulisí politiky 
V zasadačke Mestského úradu v Senici

3. decembra v podvečer predstavil Ján
Čarnogurský svoju knihu Denník 1994 –
2007. Kniha formou zápiskov dáva čitate-
ľovi pohľad na naše nie tak dávne dejiny,
ktorých bol autor spolutvorcom a spolu-
účastníkom. 

„Tí ktorí sa zaujímajú o politické dianie
na Slovensku si v knihe môžu prečítať ako
dochádzalo k rozhodnutiam, ktoré ovplyv-
ňovali aj ich život,“ stručne predznamenal
na začiatku besedy Ján Čarnogurský. Ako
povedal, keď začínal písať  zápisky išlo 
o vnútropolitické  zápasy na Slovensku 
a keď ich končil, tak išlo o rozšírenie NATO
smerom na východ, o vstup Slovenska do
tejto organizácie, o geopolitické témy.  Za
tých niekoľko rokov, čo Ján Čarnogurský
bol jednou z kľúčových osobností na našej

politickej scéne sa toho udialo veľa 
a s odstupom času jeho zápisky majú zau-
jímavú príchuť, pretože umožňujú nahliad-
nuť do pozadia niektorých procesov.

Predpoludním prijal Jána Čarnogurské-
ho primátor Senice Ľubomír Parízek.
Dotkli sa viacerých tém – školstva, zamest-
nanosti, podnikateľského prostredia.
Výchovu mladej generácie a pracovné prí-
ležitosti  označil Ján Čarnogurský za dôle-
žité pre ďalší rozvoj. Potom navštívil v sprie-
vode primátora mesta aj jedného z najväč-
ších  zamestnávateľov v regióne, úspešnú
firmu OMS.  

Viera Barošková 
foto autorka

Po besede na autogramiáde  
Ján Čarnogurský  podpisoval svoju knihu. 

niečo neupadlo do zabudnutia, aby sa
zachovali tradície, aby sme voľný    čas detí
napĺňali zmysluplnými aktivitami, aby sme
dbali na rozvoj svojej osobnosti, aby  sme
pomáhali druhým.  

Ku koncu roka, keď si 5. decembra pri-
pomíname  Deň dobrovoľníctva, pozvalo
Záhorské osvetové stredisko na posedenie
tých, ktorí celý rok pracovali dobrovoľne,
nezištne a s veľkým  elánom pre iných. Pri-
šiel medzi nich i primátor Senice Ľubomír
Parízek, aby im vyjadril poďakovanie za
množstvo vykonanej práce v prospech
spoluobčanov pre toto mesto. „To čo robí-
te je vzácne, obdivuhodné, nevšedné a
hodné úcty. Neprajníci sa vždy nájdu, aj
nás kritizujú, ale najväčších kritikov nevidí-
te na žiadnom podujatí, nepriložia ruku k
dielu. Preto sa nedajte sa odradiť, nevzdá-
vajte sa,“ povzbudil ich primátor. Dodal,
že aj v roku 2014 bude mesto ich aktivity
podporovať a načrtol aj nové možnosti
vzájomnej spolupráce.

A tak v príjemnej atmosfére skorého
večera hriali milé slová,  potešil  malý zvon-
ček pre šťastie, pookriala duša v rozhovo-
re so spriaznenými ľuďmi. A vďaka patrí
Záhorskému osvetovému stredisku za
pozvanie.  

Viera Barošková

Práca hodná úcty
(dokončenie zo str. 1)

Lampióny rozžiarili
námestie

Svetlonosenie, ako pripomienka patró-
na nášho mesta sv. Martina,   sa v našom
meste stalo  tradíciou, ktorá každý rok pri-
láka na Námestie oslobodenia stovky ľudí.
Aj tentoraz od DAVu prišiel na námestie
sprievod detí s lampiónmi, ktorých svetiel-
ka  rozžiarili celé priestranstvo. Na pódiu
sa potom odvíjal program, ktorý predstavil
časť histórie mesta, okrem iného zajatie
senického kňaza Štefana Pilárika  Turkami
v roku 1663. V tejto časti  programu sa
predstavili členovia Záhoráckeho divadla
a Záhoráckeho šermírsko-divadelného
spolku Ctibor. Martinské svetlonosenie
bolo tento rok obohatené o vystúpenie
divadla Theatre Kvelb z Českých Budějo-
víc, ktoré uviedlo predstavenie  Vzplanutie
so štvormetrovými horiacimi bábkami –
javajkami. 

bar 
foto R. Samek

CVČ oslavovalo
Centrum voľného času detí a mládeže

oslávilo 60 rokov existencie 3. decembra 
v Dome kultúry programom, ktorý bol pri-
erezom ich doterajšej činnosti. Výstavka
fotografií, predstavenia jednotlivých krúž-
kov...  Bolo na čo  spomínať, veď pozvali aj

predchádzajúcich zamestnancov, mali čo
ukázať, bolo sa čím pochváliť. 

Primátor  Senice Ľubomír Parízek
poďakoval všetkým pracovníkom CVČ,
vedúcim krúžkov, spolupracovníkom 
a  rodičom, ktorí sa podieľajú na bohatej,
pestrej a mnohotvárnej činnosti CVČ. Toto
zariadenie sa stalo neodmysliteľnou súčas-
ťou nášho mesta a poskytuje deťom a mlá-
deži zmysluplné využívanie voľného času. 

bar 
foto R. Samek

Komín padne
Hoci pôvodne mal 104 metrov vysoký

komín v areáli niekdajšieho Slovenského
hodvábu zostať ako istá dominanta mesta,
jeho dni sú v postate zrátané. Presný ter-
mín demolácie ešte nie je známy, no bude
to začiatkom roka 2014. Presné podmien-
ky odstrelu  stanoví Obvodný banský úrad
Bratislava. 

O demoláciu komína  požiadala spo-
ločnosť  Slovenský hodváb PLUS, ktorá je
vlastníkom areálu továrne. Svoje rozhod-
nutie  odôvodnila tým, že po vypracovaní
architektonickej štúdie by zachovanie
komína bolo okoliu skôr na škodu. V loka-
lite majú vyrásť byty, obchody a služby 
a komín by podľa nich negatívne ovplyv-
ňoval kvalitu života. V zastavanej lokalite
by odstránenie komína bolo prakticky
nemožné,  a tak je najlepšie využiť prázd-
nu plochu na odstrel.  bar 
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FK Senica 
v Corgoň lige

Posledný novembrový
deň odohrali senickí futba-
listi záverečný súboj jesen-
nej časti Corgoň ligy. Zve-

renci trénera Eduarda Pagáča
obsadili štvrté miesto so ziskom

31 bodov, rovnaký počet získal aj tretí
Ružomberok. Po rozpačitom priebehu
jesene je to nakoniec celkom slušné 
umiestnenie.

V 16. kole bolo na programe dlho oča-
kávané záhorácko-kopaničiarske derby. Po
posledných výsledok boli v pozícii mier-
neho favorita prvýkrát Myjavčania. Seniča-
nom sa dovtedy herne vôbec nedarilo, ale
v derby to bolo úplne inak. Od začiatku sa
hralo vo výbornej atmosfére, o ktorú sa
starali oba fankluby. V senickej základnej
zostave sa nečakane predstavili dvaja
dorastenci  Ventúra a Kosorin a po dlhom
zranení nastúpil na pravej strane obrany
Brazílčan Roberto Cristovam.  Seničania sa
od začiatku pustili s chuťou do svojho
súpera. Už v 13. min videli diváci úvodný
gól,  akciu Kalabišku s Piroskom zakončil
krásnou delovkou Diviš - 1:0. Veľkú šancu
potom zahodili Kosorin s Piroskom, no 
v 31. min bol po vlastnom góle Sivu roz-
diel už dvojgólový. Po prestávke Senica
hru kontrolovala, hostí do šancí nepúšťala.
V 74. min sa po priamom kope Jiráska pre-
sadil stopér Pavlík a bolo 3:0. Myjave sa 
v závere už len podarilo skorigovať výsle-
dok po zásahu kapitána Černáčka. Derby
tak ovládla Senica.

V ďalšom kole cestovali Seničania na
východ republiky do Košíc. V prvom pol-
čase hostia na ihrisku veľa vody nenamúti-
li a po 45 minútach prehrávali už 3:0, a to
ešte viaceré možnosti Košice nepremenili.
Po prestávke  Seničania prepli na vyššie
obrátky a snažili sa o zvrat. Podarili sa im
len znížiť, keď na konečných 3:1 upravil 
v 81. min Diarrassouba.

Posledný domáci duel jesennej časti
odohrala Senica proti nepríjemnému
Ružomberku, ktorý bol dovtedy na druhej
pozícii v tabuľke. Diváci mali možnosť
vidieť len priemerný bojovný duel, bola
poznať absencia viacerých kľúčových hrá-
čov na oboch stranách. Zápas sa vydaril
najmä brazílskemu legionárovi Hiagovi,
ktorý strelil obidva góly Senice. Najprv
otvoril skóre v 7. min strelou asi z 20 m.
Hosťom sa podarilo šťastne vyrovnať, keď
si v 20. min strelil vlastný gól Pavlík. Potom
mal možnosť Ružomberčan Lačný, ale
našťastie netrafil Šullovu bránu. Po pre-
stávke sa hralo medzi 16-kami. O víťazstve
rozhodla krásna ďalekonosná strela Hiaga
asi z 35 m, ktorou prekvapil brankár Leš-
ňovského.

V záverečnom súboji nastúpili Seniča-
nia v Žiline, ktorej sa v prebiehajúcom roč-
níku vôbec nedarilo a obsadila až 10. pri-
ečku v tabuľke. Prvé dejstvo prinieslo
výborný útočný futbal so šancami na obid-
voch stranách. V 7. min mala Senica výho-
du pokutového kopu po faule na Roberta.

Piroska poslal z penalty loptu do brvna,
ale dobiehajúci Hiago ju vrátil do siete -
0:1. V 24. min dostali možnosť penalty aj
Žilinčania a Paur vyrovnal na 1:1. Chvíľa
mladého útočníka Kosorina prišla v 31.
min. Na hranici 16-ky dostal peknú loptu
od Jiráska, presadil sa cez brániaceho sto-
péra a technickou strelou strelil svoj pre-
miérový gól v Corgoň lige - 1:2. Oba tímy
ešte nastrelili brvná obdivoch brán. Po pre-
stávke tempo hry trocha opadlo. V 76. min
unikol striedajúci Diarrassouba a jeho pri-
hrávku zužitkoval kapitán Piroska - 1:3. 
O výsledku bolo definitívne rozhodnuté 
a nič na tom nezmenilo ani nastrelené
brvno po hlavičke Picha.

Ivan Tobiáš

V pohári do semifinále 
V Slovnaft cup-e sa dostali  Seničania už

do semifinále, ktoré sa odohrá v apríli 2014.
V zápasoch to však nemali vôbec ľahké 
a iba s prispením šťastia postupovali ďalej. 
V 2. kole nastúpili na pôde treťoligových
Vrábiel. Duel sa skončil bezgólovou remí-
zou a o postupe rozhodli až pokutové kopy,
v ktorých vyhrali 4:3. V 3. kole cestovali do
Rimavskej Soboty. Účastník druhej najvyššej
súťaže dlho odolával. Po vedúcom góle
útočníka Tsoumoua sa zdalo, že Senica
postúpi, ale v 85. min sa domácim podarilo
vyrovnať a opäť sa kopali penalty. V nich
mali pevnejšie nervy  Seničania a po nervy
drásajúcom rozstrele vyhrali 6:5. Štvrťfinále
sa už hralo na dva zápasy a žreb prisúdil
Senici za súpera ViOn Zlaté Moravce. 
V prvom súboji na domácej pôde boli lepší
hostia a zaslúžene vyhrali 2:1 (góly: Diarras-
souba - Mazan, Szabó). V zápase však za
nich nastúpil hráč, ktorý mal zastavenú čin-
nosť pre žlté karty, a tak bol duel skontumo-
vaný v prospech Senice 3:0. Do odvety išli
teda  Seničania s náskokom a ten si aj bez
väčších problémov udržali. Po presnom
zásahu dorastenca Ventúru v samom konci
zápasu vyhrala Senica 1:0.

Semifinálový žreb však nebol pre zve-
rencov trénera Pagáča priaznivý, keď 
v boji o finále im prisúdil najťažšieho mož-
ného súpera - obhajca double (majster ligy
a víťaz pohára) ŠK Slovan Bratislava.

IT

Bronz z Čiech, 
v Španielsku naprázdno 

Posledný októbrový víkend vycestovali
senickí karatisti na medzinárodný turnaj
Silesia cup do českých Odier. Na tradič-
nom turnaji štartovalo 275 pretekárov zo
43 klubov Česka, Poľska a Slovenska. 
V kata dorasteniek prehrala 15-ročná
Lenka Hečková z Hanko kai Senica v semi-
finále so Šabovou z Brna 1:2, ale v súboji 
o 3. miesto po sústredenom výkone pora-
zila Mačátovú z KCK Team a získala bron-
zovú medailu. Rovnaký úspech zopakova-
la i ďalšia senická dorastenka Liliana Kopor-
cová. 15-ročná reprezentantka senického
klubu si po víťazstve 3:0 nad Pokornou 
z Pardubíc v poslednom súboji taktiež
odviezla z Čiech bronz.

Z majstrovstiev sveta juniorov v Španiel-
sku 7. - 10. novembra sa vrátila slovenská
reprezentantka Alžbeta Ovečková. Najlep-
šia slovenská juniorka reprezentovala Slo-
vensko na svetovom šampionáte WKF. Na
Pyrenejskom poloostrove sa predstavili naj-
lepší karatisti našej planéty zo stovky člen-
ských krajín. Dorasteneckej majsterke Euró-
py Ovečkovej tentoraz vôbec neprialo šťas-
tie. V kata junioriek (16-17 ročné) prehrala
prekvapujúco hneď v 2. kole s Nemkou
Grafovou a pretože sa Nemka nedostala
do finále s Japonkou, bola reprezentantka 
z Hanko kai Senica z ďalších bojov vyrade-
ná. Najväčší úspech z českej reprezentácie
zaznamenala žiačka senického trénera
MUDr. M. Čulena Veronika Mišková 
z Hodonína, ktorá v kata žien do 21 rokov
prehrala až v súboji o bronz s anglickou
reprezentantkou a skončila na 5. mieste.

Po vianočných sviatkoch začnú nový
rok 2014 senickí karatisti tradične zimným
sústredením na Dubníku pri Starej Turej.

E. J.

Liliana Koporcová

Rok ukončíme behom 
Aj rok 2013 ukončíme Silvestrovským

behom, ktorý po 28. raz organizuje Mest-
ský úrad Senica a Komisia pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve Senica.  Spolu 25
kategórií bežcov od 1 až 3-ročných  ben-
jamínkov až po dospelých bude pretekať 
v parku pri DAVe od 10. hod. Prezentácia
bude od 9. do 9.45 hod. na futbalovom
štadióne FK Senica. Detské   a dorastene-
cké kategórie štartujú zadarmo, dospelí
platia 2 eurá. 

Pozývame Seničanov, bežcov i divákov,
aby sa prišli s odchádzajúcim rokom ro-
zlúčiť v športovej atmosfére. 

NS

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Senica orga-

nizuje 26. decembra tradičný Vianočný
výstup na Záruby. Zraz je na železničnej
stanici v Smoleniciach o 8.30 hod.    

KST Sobotište pozýva priaznivcov zim-
nej  turistiky na 9. ročník Silvestrovského
stretnutia pri útulni pod Uchánkom 
o 14. hod.  Ešte predtým  27. decembra  
o 17. hod. si priatelia turistiky  na vianoč-
nom stretnutí v obecnej knižnici pospomí-
najú na akcie v tomto roku.    

NS
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Thajský box
Pitbull Fight Club Senica je športový klub, ktorý pôsobí v Seni-

ci už tretí rok pod záštitou Centra voľného času Stonožka Senica.
Zakladatelia klubu sú Ľubica Labašová a Peter Bánsky, ktorí sú
zároveň aj trénermi. 

Thajský box  je  bojové umenie ôsmich končatín. Používajú sa
údery nôh, rúk, kolien aj lakťov. Tréningy  sa vedú formou kondi-
čnej rozcvičky, nácvikov techník a cvičných bojov, čiže sparingov.
Ženy sa tiež učia  základom sebaobrany.  

Momentálne trénujeme v telocvični ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
Tótha v  pondelok od 17.30 hod, v stredu od 17. hod a v piatok od
18. hod. Medzi nami radi privítame  mužov a  ženy v akomkoľvek
veku  a tiež  deti. 

ĽL

Korčuľovanie 
pre verejnosť 
Streda 18. december    18.15 – 19.45
Nedeľa 22. december    11.15 – 12.45
Pondelok 23. december 10.00 – 11.30

15.30 – 17.00
Utorok 24. december     11.30 – 13.00
Streda 25. december    15.30 – 17.00
Štvrtok 26. december     10.00 – 11.30

15.30 – 17.00
Piatok 27. december        15.30 – 17.00
Sobota 28. december       15.30 – 17.00
Nedeľa 29. december     15.30 – 17.00
Pondelok 30. december       15.30 – 17.00
Utorok 31. december      10.00 – 11.30
Streda 1. január 2014    15.30 – 17.00
Štvrtok 2. január           15.30 – 17.00
Piatok 3. január          14.30 – 16.00
Sobota            4. január          10.00 – 11.30

15.30 – 17.00
Nedeľa            5. január          15.30 – 17.00
Pondelok         6. január          15.30 – 17.00
Utorok            7. január          15.30 – 17.00

Zmeny budú včas oznámené na www.rsms.sk.

Krst nového ihriska
Pri príležitosti otvorenia nového ihriska s umelou trávou usporia-

da FK Senica medzinárodný turnaj pod názvom SENICA CUP 2014
pre kategóriu mladších dorastencov U16 (hrať môžu futbalisti 
s rokom narodenia 1998 a mladší). Ide o premiérový ročník turnaja,
ktorého sa zúčastnia štyri družstvá zo štyroch krajín - Ferencváros
Budapešť (Maďarsko), Ruch Chorzow (Poľsko), FC Baník Ostrava
(ČR) a domáce FK Senica. Turnaj sa bude hrať v sobotu 18. januára
2014.

FK Senica vybudoval nový umelý trávnik svetovej kvality. Na
podobnom povrchu trénujú a hrajú napríklad futbalisti Bayernu
Mníchov. IT
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Služby lekární 
21. -   22.12. Lekáreň Arnika
Gen. L. Svobodu 1599
24.12.  Lekáreň Verbascum
Sotinská 1586
25.12.  Lekáreň Melissa
Hurbanova 2827/A
26.12.  Lekáreň Verbascum
Sotinská 1586
28.- 29. 12.  Lekáreň Sun Pharma
Sotinská 1591/29A
1.1. 2014  Lekáreň Eurodom
Hviezdoslavova 309
4. – 5. 1. Lekáreň Dr. Max
Obchodná 2875
6. 1.  Lekáreň SunPharma
Námestie oslobodenia 18/A
11. – 12. 1.  Lekáreň Centrum
Štefánikova 726
18. – 19. 1.  Lekáreň Arnika
Gen. L. Svobodu 1599
25. – 26. 1.  Lekáreň Verbascum
Sotinská 1586

Lekárne vykonávajú pohotovostnú
službu od 8. do 12. hod.

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
w 21. decembra, 20.00
Sám s niekým, tak ako predtým 
Koncert Jána Slezáka
Vstupné 10 eur

w 6. január, 18.00
Katakomby pod Karpáty - stredoveká
povesť o dejinách obce Prievaly a hradu
Korlátko  v podaní súboru Šándorfské
proscénium. Vstupné 3 eurá

w 18. január, 19.00
Hasičský ples

w 20. január, 19.00
Na koho to slovo padne - bláznivá komé-
dia  divadla Astorka o moci, ktorú dáva
človeku revolver v ruke. Hrajú  L. Latinák,
R. Jakab. J. Kemka, V. Kobielsky, M. Miez-
ga. Vstupné 12 eur. 

w 25. január, 19.00
Reprezentačný poľovnícky ples

Pripravujeme:

w 7. február
Venček – slávnostné ukončenie kurzu
spoločenského tanca

w 23.  február, 16.00
Lastovičie rozprávky v podaní ochotnícke-
ho divadla z Popudinských  Močidlian

w 24. február, 19.00
Sčis -  uvedie Radošinské naivné divadlo

Pre lepšie Vianoce
Spojiť sa pre lepšie Vianoce pre tých,

ktorým podaná ruka pomôže urobiť tieto
sviatky krajšie a lepšie  – táto myšlienka sa
zrodila v občianskom združení Element 
v spolupráci s evanjelickou cirkvou a.v.,
Apoštolskou cirkvou a Mestom Senica.
Od 20. novembra všetci, ktorých oslovila
myšlienka niekoho neznámeho obdarovať,
mohli a ešte do 20. decembra môžu pri-
praviť podarúnok pre rodiny s deťmi, ktoré
si to zaslúžia. V Záhorskom  osvetovom
stredisku, Infosene, evanjelickej fare alebo
Apoštolskej cirkvi. Ak sa rozhodnete, tak
môžete priniesť hračky,  školské a hygie-
nické potreby.  Benefičný  koncert bude na
Námestí oslobodenia 20. decembra 
o 15.30 hod. a potom v evanjelickom
kostole o 18. hod. Zahrajú a zaspievajú
hudobná skupina Chili, Ján Hyža, Viera
Šusteková, Denis Lacho, Komorný spevác-
ky zbor ECAV, Akordeónový súbor Meló-
dia Základnej umeleckej školy. Koncert sa
koná pod záštitou poslankyne NR SR
Magdy Vášáryovej. 

bar 

Vianočná dedina 
S vôňou ihličia, melódií, vianočných

kolied očakávame príchod najkrajších 
sviatkov roka. K adventnej atmosfére 
v meste prispieva aj Vianočná dedina,
ktorá bola otvorená 12. decembra a po-
trvá do 22. decembra. Darčekové pred-
mety, ľudovoumelecké výrobky,  vianoč-
né aranžovanie, medovníky a veľa ďalších
vecí si možno kúpiť v stánkoch alebo
postáť s kamarátmi pri varenom vínku,
punči či cigánskej pečienke.

Mesto Senica pre občanov pripravilo
kultúrny program priamo na námestí, 
v ktorom účinkujú deti z elokovaných tried
Materskej školy, základných škôl a Základ-
nej umeleckej školy. V úvodný deň pro-
gram obohatili  speváci ľudových piesní
Břetislav Osička z Moravanky s manželkou
Jitkou a večer v Dome kultúry patril Canti-
lene  a jej vianočnému koncertu. Ani tento
rok nebude chýbať dychové kvarteto Jaro-
slava Jankoviča a ich koledy, ktoré zaznejú
20. decembra o 16. hod., 21. decembra 
o 14. hod. a 22. decembra  o 10. hod na
tzv. Malom   námestí a o 14. vo Vianočnej
dedine. 

Príjemným prekvapením pre okoloidú-
cich pri otvorení bolo rozdávanie zabíjač-
kových špecialít. 

bar

Okienko JDS
Mestská organizácia

Jednoty dôchodcov Slovenska
oznamuje svojim členom: 

• V decembri bude Klub dôchod-
cov na Továrenskej ulici zatvorený  od
23.  decembra  2013 do 8. januára
2014.

• Výročná členská schôdza JDS
bude 27. februára 2014.

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

Ľ. Jankovičová 

Blahoželáme
jubilantom
V januári 2014 oslávia:
80 rokov: Mária Marťáková, Anna
Mikulíková, Emanuel Potočár, Ján Pro-
vazník, Margita Tokošová, Anna Vít-
ková, Jozef Vizváry
85 rokov: Rudolf Buraj, Mária Cho-
vancová
90 rokov: Ján Cíbik, Ján Dujka, Antó-
nia Kubalová
92 rokov: Kristína Podešvová
93 rokov: Martin Mikulík
94 rokov: Pavel Štefečka
100 rokov: Jozefa Nemečkayová

Šťastné dni prežité v zdraví a v poko-
ji želá Naša Senica.

Knižnica počas 
sviatkov 

Záhorská knižnica v Senici oznamu-
je svojim čitateľom, že počas vianoč-
ných a novoročných sviatkov budú pre
verejnosť upravené výpožičné hodiny. 

Knižnica bude otvorená v sobotu
21. decembra  od 8. do 12.  hod. Od
23. decembra do 6. januára 2014 bude
knižnica zatvorená. Pre verejnosť bude
znovu otvorená 7. januára 2014 od 8.
do 18. hod. 

Dovoľte nám poďakovať za vašu 
priazeň a všetkým zaželať pokojné 
sviatky a úspešný rok 2014.

Záhorská knižnica

Aká bude Európa
Informačné centrum Europe Direct

Senica vyhlásilo  5. ročník výtvarnej súťaže
Aká bude Európa v roku 2014. Zapojiť sa
môžu deti materských škôl, žiaci základ-
ných a základných umeleckých škôl.  Cie-
ľom súťaže je navrhnúť vreckový kalendá-
rik Informačného centra ED Senica na rok
2014. Uzávierka je 31. decembra 2013.
Súťažné práce budú slávnostne vyhodno-
tené v januári 2014 za prítomnosti poroty
i súťažiacich. 

NS

Ohňostrojom 
privítame rok 2014  

Mesto Senica sa rozhodlo pri ro-
zlúčke s rokom   2013 a vítaní nového
roku 2014  urobiť ohňostroj. Odpálený
bude z plochy bývalého trhoviska pri
Lidli. 

NS
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Uzavreté manželstvá 
v mesiacoch október a november 

Róbert Hecht a Ing. Katarína Morávková
Martin Tomášek a Daniela Mončeková
Adam Zukal a Mgr. Hana Mikulíčková
Michal Hlozák a Monika Štefková
Michal Sládek a Ing. Katarína Horňáková
Ing. Vladimír Kumpan a Ing. Lenka Zálešáková
Martin Ščibran a Marianna Pastrnáková
Radovan Zeman a Lucia Čuvalová
Ondrej Hučko a Tatiana Mikulová

Roman Mikulecký a Katarína Bordáčová
Ľubomír Chodúr a Adriána Flamíková
Pavel Sixta a Lenka Repová
Milan Velický a Mária Vachová

Vítame nových Seničanov
narodených v mesiacoch október a november

Linda Malíková                                     narodená v Břeclavi
Sabína Antalová                                             narodená v Myjave
Tadeáš Vašica                                                 narodený v Myjave
Jakub Janík                                                     narodený v Myjave
Tiara Bajanová                                                narodená v Myjave
Nina Mindžáková                                           narodená v Myjave
Beáta Horváthová                                            narodená v Skalici
Ján Verchola                                             narodený v Piešťanoch
Cristian Hirgel                                                narodený v Myjave
Hana Oslejová                                                 narodená v Skalici
Anabela Závodská                                           narodená v Skalici
Miroslav Lucian                                              narodený v Myjave
Mathias Černák                                              narodený v Myjave

Lea Dóková                                                    narodená v Myjave
Natália Horvátová                                           narodená v Skalici
Mária Štepanovská                                          narodená v Skalici
Matej Svoboda                                        narodený v Skalici
Sebastián Kňazovič                                        narodený v Myjave
Nela Žigová                                                   narodená v Myjave
Ela Galbavá                                                     narodená v Skalici
Kristína Jediná                                                narodená v Myjave
Viktória Matfiaková                                         narodená v Skalici
Nina Prosnanová                                         narodená v Myjave

Opustili nás
v mesiacoch október a november

Anna Kučerová, L. Novomeského 1217 3. 10. 2013
vo veku 84 rokov
Ľubomír Andel, Hviezdoslavova 470 4. 10. 2013
vo veku 62 rokov
Emília Mačinová, Štefánikova 1377 6. 10. 2013
vo veku 80 rokov
Matej Waldecker, Gen. L. Svobodu 1360 7. 10. 2013
vo veku 86 rokov
Ľudovít Vrla, Moyzesova 791 10. 10. 2013
vo veku 77 rokov
Martin Maradík, Štefánikova 723 11. 10. 2013
vo veku 63 rokov
Alžbeta Burajová, Čáčov 26 16. 10. 2013
vo veku 80 rokov
Patrik Vacula, M. Nešpora 907 20. 10. 2013
vo veku 19 rokov
Emília Rosová, Vajanského 20 21. 10. 2013
vo veku 83 rokov

Spoločenská kronika Samuel Holý, Bottova 1167 23. 10. 2013
vo veku 67 rokov
Martina Tisoňová, J. Mudrocha 1356 23. 10. 2013
vo veku 33 rokov
Ján Bystrický, Čáčov 151 26. 10. 2013
vo veku 84 rokov
Emília Marečková, Kunov 124 26. 10. 2013
vo veku 91 rokov
Martin Kozák, Sv. Cyrila a Metoda 2871 27. 10. 2013
vo veku 73 rokov
Terezia Šutková, Štefánikova 1377 27. 10. 2013
vo veku 85 rokov
Jozef Gajdoš, S. Jurkoviča 1204 30. 10. 2013
vo veku 81 rokov
František Oláh, Štefánikova 722 31. 10. 2013
vo veku 33 rokov
Beata Závodská, Hviezdoslavova 472 31. 10. 2013
vo veku 87 rokov

Jozef Búzek, Hollého 743 1. 11. 2013
vo veku 49 rokov
Igor Konka, Palárikova 293 3. 11. 2013
vo veku 87 rokov
Ján Mila, Kunov 144 1. 11. 2013
vo veku 65 rokov
Pavol Rybnikár, Čáčov 18 11. 11. 2013
vo veku 88 rokov
Bohumil Kuček, Kolónia 558 14. 11. 2013
vo veku 49 rokov
Jozefína Kučerová, Štefánikova 719 14. 11. 2013
vo veku 84 rokov
Jozefína Žáková, Jána Bežu 2678 15. 11. 2013
vo veku 62 rokov
Paulína Ivanová, Štefánikova 725 16. 11. 2013
vo veku 88 rokov
Jana Guothová, Palárikova 291 17. 11. 2013
vo veku 46 rokov
Pavol Španka, Nám. oslobodenia 16 21. 11. 2013
vo veku 66 rokov
Mária Hajtmánková, Štefánikova 1377 22. 11. 2013
vo veku 85 rokov
Elena Janíková, Kalinčiakova 302 24. 11. 2013
vo veku 85 rokov
Štefan Špankovič, Senica 30. 11. 2013
vo veku 67 rokov
Samuel Vojtek, SNP 780                                          30. 11. 2013
vo veku    76 rokov

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá
zabudnúť...
Dňa 20. decembra  uplynie rok, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec,  brat, švagor, krstný otec, dedko
Ján Peško

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád nedo-
káže zabudnúť...
Dňa 23. decembra uplynie  2. rok od smrti nášho otca
Pavla Rybnikára.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú: manželka, dcéra Vierka s manže-
lom a vnučky Martinka s manželom a Vierka s manželom 
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na DECEMBER A
JANUÁR  2014
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. Digitalizáciu kina 
v Senici finančne podporil Audiovizuálny
fond v rámci komplexného projektu reali-
zovaného vďaka finančnej podpore pred-
sedu vlády Slovenskej republiky. Na pro-
jekt finannčne prispelo aj Mesto Senica. 
Začiatky filmových predstavení 
o 19. h, ak nie je uvedené inak!
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni kina.
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U Utorok 17. december
PROJEKT 100 - 2013
POST TENEBRAS LUX
Vstupné: 3 eurá, člen FK 1,50 eura, 
MP 15 r., 120 min.

U Streda 18. december
POZDRAV ZO SPERMOBANKY 
David  bude mať štyridsiatku. Pred 20
rokmi daroval za peniaze spermie a jeho
spermobanka mu teraz posiela veľmi zaují-
mavé úroky. Stala sa totiž  chyba a on je
teraz biologickým otcom 533 detí a všetky
navyše chcú, aby ich biologický otec vyšiel
z utajenia. Ako sa  rozhodne? Bude to
veľmi zábavné!
Vstupné: 3,50 eura,  MP 12 r.,  103 min.    

U Piatok 20., sobota 21. 
a nedeľa 22. december
PREMIETAME o 17.00 hod.!
PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI  
Hrdinom príbehu je bylinožravý Pachyrhi-
nosaurus, ktorý sa narodil ako najmenšie
mláďa a od začiatku sa musí vyrovnávať so
svojimi súťaživými súrodencami, s drsným
a nevyspytateľným svetom, so zúrivými a
hladnými predátormi. Náš hrdina nikdy
nebol tým najväčším a najdrsnejším dino-
saurom svojej doby, ale dokázal, že pre
evolúciu môže byť dôležitejšie niečo iné
ako len byť najväčší a najsilnejší.
Vstupné: 4 eurá, MP,  90 min. 

U Piatok 3., sobota 4. a nedeľa 5. január
PREMIETAME O 17. hod.!
CHROBÁČIKOVIA - ÚDOLIE
STRATENÝCH MRAVČEKOV
Slovenský dabing. Na malebnej čistinke sa
jedného dňa rozpúta nepriateľstvo medzi
kolóniami čiernych a červených mravcov.
Príčinou sporu sú zvyšky jedla z pikniku,
ktoré tam zanechal mladý pár. Odrazu sa
uprostred znepriatelených strán objaví
odvážna lienka. Skamaráti sa s čiernym
mravčekom a pomôže mu zachrániť mra-
venisko pred inváziou červených bojovní-
kov. Vydajte sa na cestu plnú dobrodruž-
stva, priateľstva a fantázie do sveta tých
najmenších... chrobáčikov.
Vstupné: 3,50 eura, MP, 80 min. 

U Utorok 7. a streda 8. január
FRAJERI VO VEGAS
Toto mesto nie je pre mladých. Celoživotní
priatelia sa na staré kolená rozhodnú
zabudnúť na svoje staré kolená a v mene
slávnych spoločných žúrov to ešte raz po-
riadne roztočiť. Jeden z nich, zaprisahaný
starý mládenec, chystá prekvapivú svadbu
a to je ideálna príležitosť. Cieľ? Rozlúčka
so slobodou ako sa patrí. Ako inak, v Las
Vegas.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 104 min.

U Piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. január
HOBIT
SMAUGOVA PUSTATINA
Pokračovanie príbehu hlavnej postavy
Bilba Bublíka na jeho spoločnej púti s čaro-
dejníkom a trinástimi trpaslíkmi. Vydali sa
na výpravnú cestu, ktorej cieľom je získať
späť Osamelú horu a stratené kráľovstvo
trpaslíkov Erebor. Keď sa im podarí unik-
núť zo zajatia nebezpečných lesných elfov,
pokračujú trpaslíci k Jazernému mestu 
a nakoniec k samotnej Osamelej hore, kde
musia čeliť najväčšiemu nebezpečenstvu 
v podobe draka Smauga - najstrašnejšieho
stvorenia, ktoré preverí nielen ich odvahu,
ale aj pevnosť ich priateľstva a zmyslupl-
nosť celej púte.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 161 min.

U Utorok 14. a streda 15. január
NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmelý a jeho rodina
šibnutá. Cholerický otec z neho chce mať
závodného plavca a milujúca maminka vidí
v synovi talentovaného pianistu. Lenže
Vojta má celkom iné priority - predovšet-
kým ryšavú spolužiačku Elu, ktorá už 
v novembri odíde do vysnívaného Paríža.
Ak Vojta rýchlo nepodnikne niečo zásad-
né, zmizne mu Ela navždy za železnou
oponou. Píše sa totiž rok 1989.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 103 min.

U Piatok 17., sobota 18. 
a nedeľa 19. január
VLK Z WALL STREET
Vo dne zarábal tisíce dolárov za minútu.
Noci prežíval tak rýchlo a naplno, ako len
mohol - na drogách a sexe. Fascinujúci
životný príbeh finančníka Jordana Belforta
o chamtivosti, moci a výstrednostiach,
ktoré si nikto nevie predstaviť. Neobyčajný
príbeh obyčajného chlapíka, ktorý začal
kšeftovaním s talianskou zmrzlinou a
dopracoval sa k stovkám miliónov dolárov.  
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 179 min.

U Utorok 21. a streda 22. január
HERKULES: ZROD LEGENDY
K silnému príbehu patrí osudová voľba. Tej
neunikol ani jeden z najimpozantnejších
antických hrdinov - Herkules. Keď sa totiž
dozvie, aká je jeho skutočná totožnosť,

musí sa rozhodnúť: buď utečie za svojou
láskou - krétskou princeznou Hebe, alebo
naplní svoj osud tak, že zvrhne tyranského
kráľa a navráti utrápenej krajine pokoj.
Bude to príbeh o láske, obete a sile ľudské-
ho ducha.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 120 min.

U Piatok 24., sobota 25. 
a nedeľa 26. január
VEJŠKA
Protagonisti sú rovnakí, len o päť rokov
starší. Kocourek sa hlási na odbor grafika,
už ho dvakrát nevzali. Matka Kocourková
sa už dávno vzdala sna, že jej syn bude štu-
dovať niečo poriadne, a tak sa stále častej-
šie rozpráva s fľašou vodky. Kolman med-
zitým študuje druhý ročník ekonómiu. Ale
namiesto prednášok ho zaujímajú spolu-
žiačky. Skúšky a zápočty robí podvodom
alebo úplatkom. Čo ale chalanov zaujíma
najviac, je ilegálne maľovanie grafity na
pražských strechách, mostoch a nádra-
žiach...
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 100 min.

U Utorok 28. január
12 ROKOV OTROKOM
Silný, emóciami nabitý film s hviezdnym
obsadením, inšpirovaný skutočným príbe-
hom pod skvelým režisérskym vedením
Steve McQueena. Jeden z najhorúcejších
kandidátov na Oscara.
Vstupné: 3,50 eura, MP 12 r., 134 min.

U Streda 29. január
NYMFOMANKA I.
Azda najočakávanejšia novinka jednej 
z najväčších súčasných režisérskych osob-
ností prinesie poetický i odvážny príbeh
jednej ženy, sledujúc ju od detstva až do
stredného veku. Film už dlho pred ohláse-
nou svetovou premiérou vzbudzuje zveda-
vosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizovaný
otvorený prístup k sexualite. Lars von Trier
opäť posúva umelecké filmové hranice.
Nymfomanka obsahuje množstvo sexuál-
ne explicitných scén a záberov. Ide o kom-
plexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľud-
skú sexualitu ako takú vyobrazuje z mno-
hých strán.
Vstupné: 3,50 eura, člen FK 2 eurá, 
MP 18 r., 120 min.

U Piatok 31. januára, sobota 1. 
a nedeľa 2. február
PREMIETAME O 17. hod.!
NIKO 2 
Slovenský dabing. Sobík Niko sa tentokrát
vydáva na záchrannú misiu svojho nevlast-
ného brata, ktorý je unesený zlými orlami.
Niko a jeho kamaráti musia vymyslieť plán
na záchranu bračeka a zároveň zdolať
všetky prekážky. Na svojej ceste stretáva
veľa nových kamarátov, s ktorými nie je
núdza o zábavu a prežije veľa nebezpeč-
ných situácií.
Vstupné: 3,50 eura, MP, 75 min.
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