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Slovo na úvod 
Vianoce nás vracajú k podstate tohto

sveta. K najčistejším a trvalým hodnotám,
ktoré pomohli ľudstvu prežiť. Podvedome
všetci túžime po dobre, láske, súcite,
pomoci, znášanlivosti, tolerancii, uznaní,
spolupatričnosti... Tieto hodnoty máme
tak silne zakorenené v sebe, že v čase
predvianočnom a vianočnom vyplávajú
na povrch spontánne a mimovoľne. Škru-
pina nedostupnosti a egoizmu, ktorou
máme obalené srdcia, sa v tomto čase
popuká. Príprava i samotné vianočné sviat-
ky v nás vyvolávajú romantické pocity,
spomíname na  zašlé časy, keď Vianoce
síce neboli také ligotavé a bohaté na dar-
čeky ako dnes, ale ich čaro bolo spojené
s vŕzgajúcim snehom, neviditeľným putom
láskavosti, spievaním kolied pod oknami,
tajomnom medzi nebom a zemou...  Vo
veľa veciach sa tento svet a my s ním, ale
toto konštatovanie platí aj naopak, zmenil.
No zostáva jeho podstata, ktorej by sme sa
nemali vzdávať, práve naopak, mali by sme
ju napĺňať, premieňať na drobné skutky,
ktoré prekvapia, rozžiaria  oči šťastím,
naplnia dušu potešením, pocitom, že svet
a ľudia okolo nestratili srdcia, majú ich
súcitné, vľúdne, prívetivé a chápajúce.
Urobiť radosť – to je asi to hlavné, na čo by
sme nemali zabúdať počas  Vianoc, ale 
i v dňoch po nich. Je veľa  ľudí okolo nás,
ktorí  potrebujú aspoň malý kúsok radosti,
pohladenia, pozornosti, drobného poda-
rúnka  hoc len v podobe úsmevu.  Viace-
rým chýba teplo domova, mnohí sú osa-
motení, lebo náhle zostalo miesto pri stole
prázdne a aspoň súcit druhého im
pomôže. Prejaviť dobrú vôľu nestojí nič 
a v ten magický večer (podvedome) všetci
čakáme na zázrak... Viera Barošková 

Nech šťastie a radosť 
vládne u vás doma,
nech obchádza vás 
nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne 
nad vianočným stolom

a láska prevláda 
nad zlým slovom.

Vianočné sviatky 
plné porozumenia, 

pohody a pokoja a úspešné
vykročenie do roku 2015 želá 

Viera Barošková a redakčná rada 

Vianočný príhovor
Vážení spoluobčania, ani sme sa nena-

zdali  a opäť medzi nás prichádzajú čarov-
né chvíle sviatočných, výnimočných a naj-
krajších sviatkov v roku - Vianoc. Slávnost-
ná nálada, spev kolied, dodržiavanie  zvy-
kov, vysvietený a ozdobený stromček, dar-
čeky, nezvyčajne prestretý stôl sviatočný-
mi a tradičnými jedlami, to všetko patrí 
k pocitom domova a lásky v ňom. 

Už starí Slovania v dávnej minulosti
Štedrý deň uctievali ako sviatok zimného
slnovratu, lebo dňa pomaly pribúdalo 
a noc sa krátila. Vtedy slnko nadobúda
svoju moc, ktorej výsledkom bude jar 
a vznik nového života. Pre našich predkov
v tom čase nastal čas radovánok, preto
nebolo náhodou, že sa práve v tento výni-
močný čas znovuzrodenia slniečka, začal
u kresťanov oslavovať Štedrý večer ako svi-
atok narodenia Ježiška. 

Očakávaný najkrajší večer roka je už
predo dvermi. Verím, že nikde nebude chý-
bať zapálená sviečka, ktorej svetlo pomáha
nájsť cestu, rybie šupinky pod obrusom,
ktoré  rodinám prinášajú hojnosť peňazí 
a šťastia, oblátky  symbol spoločného pokr-
mu, med, orechy a jabĺčka  zabezpečujúce
zdravie, cesnak - ochranca pred každým
zlom. Keď sa rozžiaria hviezdičky na našich
vianočných stromčekoch, akoby sa čarom
v našich srdciach zažali iskierky ľudského
tepla, iskierky, ktoré v nás prebudia úprim-
nú lásku, nehu, úctu.

Vôňa  ihličia, plamienok  sviečky, to je
čas sviatočný, keď všetci sme si blízko, to

Novým primátorom 
je Branislav Grimm

V komunálnych voľbách 2014 si Senica
zvolila zmenu. Najväčšie mesto na Záhorí
najbližšie štyri roky povedie Mgr. Branislav
Grimm. Dôveru  mu vyjadrilo 3407 voli-
čov. Jeho protikandidát, doterajší primátor
Ľubomír Parízek, získal podporu 1945
občanov. Vo voľbe primátora mesta bolo
odovzdaných 5548 platných hlasovacích
lístkov. Volebná účasť bola 33,90 percent,
zo 17 192 oprávnených voličov prišlo 
k urnám 5829 Seničanov. Voľby boli bez
rušivých momentov. 

Senický volebný súboj vyhral z dvoch
kandidátov 55-ročný učiteľ Branislav
Grimm. Tretí kandidát na post primátora
Ján Hurban sa vzdal kandidatúry, pretože
chcel  posilniť pozíciu Branislava Grimma.
Odôvodnil to rovnakým cieľom, a to
potrebou zmeny pre Senicu.  

Nové tváre sa objavia aj na miestach
poslancov 25-členného mestského zastu-
piteľstva. Svoje posty obhájilo 13 doteraj-
ších poslancov, a to Emília Wágnerová,
Peter Pastucha, Peter Švec, Marián Žúrek,
Ľubica Krištofová, Peter Hutta, Vladimír
Včelka, Stanislava Halašová, Martin Lidaj,
Jozef Gembeš, Jaroslav Kaščák, Roman
Sova, Ľubica Vyletelová. Väčšinu v novom
25-člennom  mestskom zastupiteľstve  tvo-
ria nezávislí kandidáti, ktorých je 14, koalí-
cia  KDH, SaS, SDKÚ-DS získala 7 kresiel,
Smer-SD má 2 kreslá a po jednom strana
TIP a Strana zelených Slovenska.  Pretože

Odovzdávanie primátorskej štafety – v ďalšom  období mesto povedie nový primá-
tor  Branislav Grimm (vpravo). Foto Radovan Samek
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Ustanovujúce 
zasadanie

Ustanovujúce zasadanie novozvolené-
ho mestského zastupiteľstva v Senici vo
volebnom období 2014 - 22018 sa usku-
točnilo 11. decembra. 

Prvá  časť  rokovania bola v obradnej
sieni Mestského úradu a viedol ju primátor
mesta s končiacim mandátom Ľubomír
Parízek. Po štátnej hymne predsedníčka
mestskej volebnej komisie Mária Zburíno-
vá oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy. Potom
vystúpil s príhovorom Ľubomír Parízek.
Obdobie 16 rokov, počas ktorých vykoná-
val funkciu primátora, boli podľa neho
obdobím tvorivosti, budovania, premieňa-
nia ideálov do reality. „Výsledky sú všade
okolo nás v materiálnej aj duchovnej podo-
be. Som na ne vskutku hrdý,“ povedal 
Ľ. Parízek.  Poďakoval všetkým, ktorí sa za
toto obdobie spolu s ním  podieľali na kva-
litnom chode samosprávy a rozvoji mesta
po všetkých stránkach.  Zdôraznil, že všet-
ky oblasti  nášho mesta  kvalitne fungujú –
školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, kultú-
ra, tretí sektor, služby, podnikanie a vyjadril
presvedčenie, že samospráva pod novým
vedením bude pokračovať v rozbehnutých
projektoch. Napriek kritickým slovám na
adresu nového vedenia mesta podčiarkol,
že bude mestu nápomocný. Po príhovore
Ľubomíra Parízka zložil sľub novozvolený
primátor Branislav Grimm  a tým sa ujal
funkcie primátora Senice.

Za novozvolených poslancov prednies-
la sľub Emília Wágnerová a všetci poslanci
si prevzali od Márie Zburínovej osvedče-
nia o zvolení. Na záver prvej časti prednie-
sol novozvolený primátor Branislav
Grimm inauguračný prejav.

Druhá pracovná  časť rokovania bola 
v rokovacej miestnosti mestského zastupi-
teľstva.  Primátor mesta Branislav Grimm
informoval  o poverení 2 poslancov  výko-
nom funkcie zástupcu primátora, a to 
1. zástupcu Martina Lidaja a 2. zástupcu
Jána Hurbana. Svoje rozhodnutie odôvod-
nil  splnením predvolebného sľubu, že 
v prípade úspechu dá šancu mladým aktív-
nym poslancom, ktorých  predstavy o čin-
nosti v prospech mesta sa zhodujú s jeho
názormi.  Predstavitelia dvoch poslane-
ckých klubov  v rozprave  nespochybnili
právo primátora mesta menovať dvoch
zástupcov primátora, no vyjadrili nesúhlas
s týmto riešením.

Mestské zastupiteľstvo poverilo:
• Poslankyňu MsZ Elenu Valáškovú

oprávnením zvolávať a viesť zasadnuti
a mestského  zastupiteľstva v prípadoch,
ak tak neurobí primátor alebo zástupcovia
primátora.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo:
• 8-člennú mestskú radu  a zvolilo jej

členov, sú to:  Peter Hutta, Jaroslav Kaš-
čák, Emília Wágnerová, Martin Džačovský,
Ľubica Vyletelová, Filip  Lackovič, zástup-
covia primátora Martin Lidaj a Ján Hurban
sa stávajú členmi mestskej rady zo zákona.

• 11 komisií mestského zastupiteľstva 
a zvolilo predsedov a tajomníkov komisií.

• 8 mestských  výborov. 
Mestské zastupiteľstvo určilo:
• Plat primátora vo výške 2382 eur.
• Plat zástupcov primátora 1400 eur.
• Výšku náhrady za nevyčerpanú dovo-

lenku primátora, ktorému skončil mandát.
Mestské zastupiteľstvo uložilo: 
• v termíne do 30 dní od ustanovujúce

zastupiteľstva predložiť  návrhy na  členov
komisií, členov mestských výborov  a na
zastúpenie v orgánoch spoločností 
v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. Návrhy do komisií a mest-
ských výborov môžu okrem politických
strán , hnutí, koalícií  a nezávislých kandi-
dátov zastúpených v MsZ predkladať aj
občania, ktorí majú záujem pracovať 
v komisiách  a mestských výborov.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo pri-
mátorovi mesta:

•predložiť na 1. riadne zasadnutie MsZ
návrh na voľbu členov komisií, mestských
výborov  a na zastúpenie v orgánoch spo-
ločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Zásady odmeňovania poslancov, čle-

nov komisií a ďalších orgánov mesta.
• Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. pol-

rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na

vedommie:
•Organizačno-technické zabezpeče-

nie referenda, ktoré sa uskutoční  7. feb-
ruára 2015. 

bar, KV

Novozvolení poslanci:
Volebný obvod č. 1 
Mgr. Ivana Mičová – nezávislá, 170 hlasov 
Ing. Emília Wágnerová – Smer-SD, 158
Obvod - Čáčov
Kandidovalo 6 občanov 

Volebný obvod č. 2
Mgr. Peter Pastuchaa – nezávislý, 255
Mgr. Filip Lackovič – KDH, SaS, SDKÚ-DS,
241
Obvod - Kalinčiakova ul., Palárikova ul.,
Tehelná ul., Železničná ul.        
Kandidovalo 6 občanov 

Volebný obvod č. 3
Bc. Pavol Krutý - nezávislý, 366
Ing. arch. Martin Čonka -  nezávislý, 303
Mgr. Marián Žúúrek - KDH, SaS, SDKÚ-DS,
270
Ing. Peter Švec - nezávislý, 248
Obvod  - IBV Záhrady, Hlbocká cesta, Prie-
myselná ul., Bernolákova, Bottova, D. a H.
Suroviny, Košútovec, Ružová, Sládkovičo-
va, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanské-
ho, Dlhá, Robotnícka   
Kandidovalo 15 občanov 

Volebný obvod č. 4 
Mgr. Peter Hutta – nezávislý, 379
RNDr. Ľubica Krištofová -  SZS, 292
Ing. Daša Barrtošová – nezávislá, 233
Obvod - Hviezdoslavova, Hurbanova, Koló-
nia, Nám. Oslobodenia, Továrenská ul.
Kandidovalo 8 občanov 

Volebný obvod č. 5
Mgr. Vladimír Včelka – nezávislý, 250
Mgr. Jakub Nedoba -  KDH, SaS, SDKÚ-
DS, 239
Ing. Stanislava Halašová - KDH, SaS,
SDKÚ-DS, 226
Ingg. Jarmila Drinková – nezávislá, 215
Obvod - J. Mudrocha, Sotinská 694, 1345,
1421, 1474, Gen. L. Svobodu, L. Novomes-
kého 1349,1350, Sadová, Sotinská 1373,
1475, sv. Cyrila a Metoda, sv. Gorazda 
Kandidovalo 18 občanov 

Volebný obvod č. 6
Ing. Martin Lidaj – Smer-SD, 402
Ing. Mgr. Martin Džačovský – nezávislý,
360
Ing. Ján Huurban – strana TIP, 320
MUDr. Jozef Gembeš – nezávislý, 317
Obvod  -  L. Novomeského 1210-1217, S. Jur-
koviča 1202-1208, Rovenská, J. Bežu, J. Náh-
lika, J. Závodského, J. Fándlyho,  Š. Pilárika  
Kandidovalo 12 občanov 

Volebný obvod č. 7
Mgr. Branislav Grimm – nezávislý, 504
Ing. Roman Sova - KDH, SaS, SDKÚ-DS,
503
Ing. Ľubica Vyyletelová - KDH, SaS, SDKÚ-
DS, 471
Ing. Pavol Kalman - KDH, SaS, SDKÚ-DS,
419
Jaroslav Kaščák – nezávislý, 417
Ing. Elena Valášková - nezávislá,   296  
Obvod   - Štefánikova 701-704, 707, 709,
712, 719-726, 1377, 1435, 1441, 1559,  J.
Kráľa 736, 738, 739, Hollého, Brezová, Dr.
I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa 728, 730-
732, 734, Komenského, M. Nešpora, Moy-
zesova, Okružná, SNP, Brestové, IBV Juh
Kandidovalo 15 občanov 

Volebný obvod č. 8
Ivan Paveeska – nezávislý, 149
Obvod - Kunov
Kandidovali 2 občania 

Poďakovanie voličom
Vážení občania mesta Senica! Srdečne

vám ďakujem za vami vyjadrenú podporu
vo voľbách na primátora a poslanca pre
roky 2014 – 2018. Svojimi hlasmi ste mi
zverili  dôveru viesť  naše mesto. K nároč-
nej práci pristupujem s plnou spoločen-
skou i osobnou zodpovednosťou. Ďaku-
jem všetkým, ktorým nie je verejný život
ľahostajný a zúčastnili sa volieb. 

Chcem byť primátorom, ktorý dokáže
obyvateľov mesta spájať bez ohľadu na
náboženské vierovyznanie, politické
názory, sociálne postavenie. Pre rozvoj
mesta chcem získať každého občana, kto-
rému záleží na jeho zveľaďovaní a prospe-
rite. Chcem, aby sme žili v krásnom meste,
aby tu našli prácu tí, ktorí ju nemajú, aby
mali mladí ľudia kde bývať a aby naše
mesto bolo príkladom v starostlivosti 
o naše deti, mládež a seniorov. Budúcnosť
mesta musí byť v rukách občana a preto sa
musí vrátiť vzájomná dôvera a spolupráca.

S úctou,  ďakujem,
Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica 



3

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 11-12/2014

Uverejňujeme príhovory primátora
mesta a dvoch viceprimátorov, 
ktoré predniesli na ustanovujúcom
rokovaní mestského zastupiteľstva.   

Pred nami sú výzvy
Vážení poslanci Trnavského samo-

správneho kraja, vážení zástupcovia štát-
nej správy, vážené poslankyne a vážení
poslanci mestského zastupiteľstva, vážení
zamestnanci Mesta Senica, vážení hostia,
drahí spoluobčania.

Na úvod svojho príhovoru chcem
poďakovať za doteraz odvedenú prácu
svojmu predchodcovi  RNDr. Ľubomírovi
Parízkovi i poslancom, ktorí pracovali 
v predchádzajúcom mestskom zastupiteľ-
stve. Iste i novozvolená samospráva bude
nadväzovať na všetky pozitívne veci, ktoré
ste vykonali v prospech rozvoja nášho
mesta. Do ďalšej životnej púte vám želám
najmä veľa zdravia, šťastia, pracovných 
i osobných úspechov. Moje poďakovanie 
v úvode patrí i občanom, ktorí sa aktívne
zúčastňovali na činnosti v mestských komi-
siách, výboroch, poradných orgánov, po-
dieľali sa na organizácii mnohých úspeš-
ných podujatí v predchádzajúcom voleb-
nom období. Verím, že mnohí budete vo
svojej práci pokračovať a svojimi skúsenos-
ťami prispejete k zvýšeniu kvality života 
v našom meste.  

Zákonom predpísaný sľub primátora
mesta, ktorý som pred chvíľou zložil 
a mandát voličov, ktorý som dostal, sú
záväzkom, ktorý si budem uvedomovať
každý jeden deň môjho funkčného obdo-
bia.

Cítim tento záväzok dvojnásobne nalie-
havo aj preto, lebo som ho získal bez poli-
tickej a straníckej minulosti. Táto moja
nezávislá pozícia je tým, čo odo mňa ľudia
očakávajú. Byť nestranným a nadstraníc-
kym primátorom, ktorý bude stáť za ľuďmi
bez ohľadu na ich politické, náboženské
presvedčenie a sociálne postavenie.

Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí
mi dali hlas vo voľbách. Budem vďačný za
každú ich pomoc, podporu ale aj kritické
postrehy k mojej práci. Vyjadrujem aj
hlboký rešpekt k ľuďom, ktorí volili môjho
protikandidáta. Všetci, ktorí sa zúčastnili
volieb ukázali, že im nie je ľahostajný osud
nášho mesta. Budem si ctiť moje povin-
nosti voči všetkým občanom Senice, voči
miestnej parlamentnej demokracii 
a v duchu vytvorenia dobrých vzťahov 
s poslancami, zamestnancami mestského
úradu, všetkými zložkami štátneho a verej-
ného života v meste chcem vrátiť vzájom-
nú dôveru a spoluprácu. Napriek môjmu
nadstraníckemu pohľadu chcem spolupra-
covať i s politickými stranami pôsobiacimi
v meste. Budem ich informovať o rozvoji 
i problémoch mesta, pretože pri ich riešení
iste budeme potrebovať aj ich podporu. 

Občania si uvedomili, že výsledok vo-
lieb sa ich bezprostredne v bežnom živote
dotýka. Volili, lebo majú radi svoje mesto,
záleží im na tom, aby sa v ňom dobre žilo,
aby sa rozvíjalo, lepšie vyzeralo, prospero-

valo, aby boli ľudia spokojnejší. Vybrali si
spomedzi seba kandidátov, vás poslancov,
ktorým sa rozhodli dať svoju dôveru 
a možnosť verejne sa angažovať v miestnej
samospráve. Vážený poslanecký zbor,
verím, že budeme konštruktívne spolupra-
covať pri posilnení kultúry riadenia vecí
verejných založených na aktivite, iniciatí-
ve, slušnosti, angažovanosti, transparent-
nom, zodpovednom hospodárení s majet-
kom mesta a na kvalite zvyšovania života 
v našom meste. Verím, že spoločne doká-
žeme ľudí povzbudiť, motivovať a zapojiť
ich do vecí verejných. Pri riešení problé-
mov sa iste vyskytnú i rozdielne názory, ale
i vtedy musíme mať jedno spoločné – pra-
covať tak, aby si mesto plnilo svoje povin-
nosti a záväzky voči občanom. Myslím si,
že nastal čas, v ktorom by nemalo byť
miesto na osobné spory alebo nevraživosť.
Našimi najbližšími spolupracovníkmi budú
popri zamestnancoch MsÚ, organizácií
zriadených mestom i pracovníci Spoločné-
ho obecného úradu, štátnej správy 
a poslanci Trnavského samosprávneho
kraja, ktorí boli zvolení za naše mesto. Som
presvedčený, že spoločnou spoluprácou
dosiahneme splnenie volebných progra-
mov, ktoré sme občanom predostreli. 

Udalosti, vek a skúsenosti vždy priná-
šajú niečo nové. 

Vážený poslanecký zbor, som si vedo-
mý, že nás čakajú aj povinnosti, ktoré budú
pre nás nové. S pokorou pristúpme k úlo-
hám, ktoré dnes preberáme. Stoja pred
nami mnohé výzvy, ale máme všetky pred-
poklady na to, aby sme ich s hrdosťou
zvládli. Podajme ruku a pomôžme každé-
mu, kto chce hľadať nové úspešné riešenia.
Rozhodujme vždy podľa svojho najlepšie-
ho vedomia a svedomia, vždy v záujme
občanov, ktorí musia byť na prvom mieste.

Sme najväčším mestom na Záhorí. Žijú
tu pracovití, schopní a talentovaní ľudia, 
a preto sa výziev nemusíme báť, naopak,
môžu nám pomôcť ísť dopredu. Môžu nám
pomôcť, aby sa z našej Senice stalo miesto,
aké si všetci želáme. Mesto, kde má právo
na slušný život každý občan, mesto, z kto-
rého mladí ľudia nebudú chcieť odísť, ale
naopak, ktoré bude priťahovať vzdelaných
a talentovaných. Mesto, ktoré začne byť
ekonomicky úspešné, sociálne spravodlivé,
kde slušnosť a morálka nie je len slovom,
ale skutočnou hodnotou. 

Takej Senici chcem aj s vašou pomocou
pomáhať.

Mgr. Branislav Grimm 
primátor Senice

Šanca z eurofondov
Chcel by som

poďakovať pánovi
primátorovi za pre-
javenú dôveru 
a teším sa na spolu-
prácu v prospech
nášho mesta. Som
presvedčený, že 
z pozície zástupcu
primátora budem
môcť k rozvoju

Senice prispieť ešte viac ako doteraz. 
Za predchádzajúce roky sa mojou prá-

cou z pozície poslanca MsZ alebo riadite-
ľa rozvojovej agentúry podarilo zazmluv-
niť pre senické školy, občianske združenia
či mesto projekty v hodnote 1,6 milióna
eur. Aktuálne musím spomenúť schválenie
projektu, vďaka ktorému mesto Senica zís-
kalo 34 000 eur na výmenu plastových
okien v ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha. No pri-
chádza najmä programovacie obdobie
2014 – 2020 a v rámci neho môže Senica
získať obrovské prostriedky na svoj rozvoj
a budovanie. A o štyri roky tak odpovedať
poslancom kritizujúcim rozhodnutie pri-
mátora len a len konkrétnymi číslami. 

Teším sa na spoluprácu s pánom pri-
mátorom, s mojím kolegom 2. zástupcom,
s poslancami, ktorí chcú mesto budovať 
a rozvíjať a so zamestnancami mestského
úradu. Chcem však povedať aj to, že neza-
budnem na to, že som v prvom rade posla-
nec za svoj volebný obvod a nie úradník.  

Ing. Martin Lidaj 

Dôvera mladým 
Dovoľte mi, aby

som vám aj ja
mohol predniesť
dôvody prečo sme
boli menovaní dvaja
zástupcovia a prečo
sme to boli práve
my dvaja.

Jedným z hlav-
ných dôvodov bolo,
že vo vedení mesta
ľudia volili zmenu. To znamená,  čo bolo
zaužívané doteraz,  sa mení. A treba začať
od vrchu. Ako zástupcovia sme dostali
veľkú agendu úloh a náplní prác, čím pán
primátor dal jasne najavo, že chce ísť ces-
tou deľby práce. Chce byť primátor pre
ľudí, chce sa venovať ľuďom, občanom,
chodiť medzi nich, stretávať sa s nimi,
hovoriť a zoznamovať sa bežnými problé-
mami obyvateľov mesta. My dvaja sme tu
nato, aby sa mohol spoľahnúť, že má na
úrade dvoch zástupcov, ktorých si sám
vybral, ktorým dôveruje a chce s nimi spo-
lupracovať. Je celkom bežné, že vždy, keď
nastúpi nový riaditeľ alebo manažér,  tak si
prinesie zo sebou svoj tím ľudí. Každý 
z nás dostal svoju agendu povinností 
a náplň práce. Nebudeme si zasahovať do
kompetencií navzájom. Jeden z nás má na
starosti chod mesta a správu majetku,
druhý má rozvoj mesta. 

Veľakrát sme sa stretli s názorom že
sme mladí a neskúsení. Ja si to nemyslím,
a nemyslia si to ani občania mesta Seni-
ce. Keďže ako vidíte, je medzi nami až 
12 nových poslancov, a to sú väčšinou
tiež mladí ľudia. Niektorí noví poslanci
dokonca  vo svojich obvodoch získali viac
hlasov, ako tí starší a skúsení. Preto by
sme mali rešpektovať voľbu a vôľu obyva-
teľov mesta, ktorí nám svojím hlasom dali
dôveru a mandát ich zastupovať na naj-
bližšie 4 roky. 

(pokračovanie na str. 4)
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Vianočný príhovor
(dokončenie zo str. 1)
je čas vianočný, keď má vládnuť pokoj 
a mier. Nezabudnime sa na chvíľu  zasta-
viť, zaspomínať na svojich blízkych, ktorí
sú už ďaleko, ale stále žijú v našich srd-
ciach a spomienkach.

Vianoce sa blížia. Starý rok odchádza.
Dovoľte vysloviť prípitok: „Veselé sviatky
vianočné, pekné cesty polnočné. Nech
tichá hudba vám počas sviatkov znie,
nech ten rok nastávajúci vám pokoj, zdra-
vie, šťastie a lásku prinesie“! 

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

Novým primátorom 
je Branislav Grimm
(dokončenie zo str. 1)

Branislav Grimm kandidoval aj za poslan-
ca, na jeho miesto nastupuje prvá náhrad-
níčka vo volebnom obvode č. 7 Ing. Elena
Valášková, ktorá získala  296 hlasov.

Poverení sobášením
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo

poverilo vykonávaním funkcie sobášiace-
ho poslancov

Ing. Jána Hurbana,  Ing. Martina Lidaja,
Mgr. Petra Huttu. Ďalším sobášiacim, kto-
rému táto funkcia vyplýva zo zákona, je
primátor mesta Mgr. Branislav Grimm. 

Na základe  uznesenia MsZ z 26. júna
2014 sú na rok 2015 určené sobášne dni
takto: 

10. a 24. január, 7. a 21. február, 7. a
21. marec, 11. a 25. apríl, 16. a 30.
máj, 13. a 27. jún, 11. a 25. júl, 8. a 22.
august, 5. a 19. september, 3., 17. a 31.
október, 14. a 28. november a 12.
december.

Matričný úrad Senica vykonáva matrič-
nú činnosť pre mesto Senica, obce Roven-
sko, Rohov, Rybky a Smrdáky. Okrem
sobášov mesto vo vlastnej pôsobnosti
zabezpečuje uvítanie detí do života a roz-
lúčky so zosnulými. Všetky tieto obrady
mesto zabezpečuje v spolupráci  so Zbo-
rom pre občianske záležitosti, ktorý bol
ustanovený pri mestskom zastupiteľstve.

Vianočná dedina 
má novinku

Vianočná dedina sa pre Seničanov
otvorila 12. decembra popoludní. Hlavnou
atrakciou  a novinkou  je  klzisko, ktoré je
úplne zadarmo a všetci si ho budú môcť
užívať až do 12. januára 2015. Klzisko s
plochou 270 m2 je otvorené každý deň od
10. do 20. hod.  

Vianočnú dedinu s úvodným kultúrnym
programom otvoril primátor mesta Brani-
slav Grimm a po ňom sa na pódiu striedali
účinkujúci – deti zo ZŠ Sadová ulica,
potom súbor KatArs z Nitry a bodku za
prvým dňom dal živý betlehem, ktorý stvár-
nili členovia Záhoráckeho divadla 
a občianskeho združenia Kozel.  Dospelí sa
postupne odvážnejšie zapájali a vyberali si,
akú koledu majú  divadelníci zaspievať, no
najmä deti obdivovali živé zvieratká.

Klzisko, ktoré ako prvý otestoval zástup-
ca primátora Ján Hurban, sa okamžite po
otvorení zaplnilo. Odvážili sa aj tí, ktorí  na
korčuliach ešte nestáli. Celoročné klzisko
je ideálnou príležitosťou naučiť sa korčuľo-
vať, pretože korčule si tu možno zadarmo
požičať. 

Na otvorenie Vianočnej dediny sa ľudia
už tešili, pretože námestie bolo zaplnené.
V stánkoch si vyberali vianočný tovar, ku
ktorému pribudlo viacero obchodíkov 
s gastropochúťkami. Medovníky, varené
víno, cigánska pečienka, koláče... to všetko
je v ponuke. A v nepriaznivom počasí sa dá
posedieť pod prístreškom so slameným
posedením. V prvý deň boli  najväčšie rady
pri stánkoch s občerstvením. Mnohí ochut-
nali aj zabíjačkové špeciality, ktoré sa po-
núkali zadarmo.  

Prvý deň sa vydaril, verme, že až do 22.
decembra  bude na Námestí oslobodenia
stále veľa ľudí a budú si vychutnávať via-
nočnú atmosféru. Posledné tri dni trvania
Vianočnej dediny 20.- 22. decembra  bude
atmosféru na námestí spríjemňovať kole-
dami dychové kvarteto Jaroslava Jankoviča. 

Viera Barošková
Foto R. Samek

Poplatok 
za komunálny odpad

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svo-
jom  zasadaní dňa 13. novembra 2014
schvaľovalo aj poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok
2015, ktorý pre občanov mesta ostáva 
v nezmenenej výške 25,80 eura za osobu.
Poplatok zahŕňa náklady na zber, prepravu
uloženia odpadov  z domácností, z rekre-
ačných chát, zo záhradkových osád a hro-
madných garáží skládku, ale aj na zber
separovaného odpadu, jeho dotriedenie 
a prepravu na zhodnotenie. Rovnako aj pre
podnikateľské subjekty ostáva tento popla-
tok bez zmien.

V súčasnej dobe je na území mesta
zabezpečovaný pravidelný zber vytriede-
ných odpadov z papiera, skla, viacvrstvo-
vých obalov (tetrapakov), plastov, kovo-
vých obalov, objemných odpadov 

Momentálne nie sme jediní mladí,
ktorí napredujú vo svojich mestách a kra-
jinách. Dovoľte mi dať aj zopár príkladov,
kde ľudia tiež volili mladých.

Napr. mesto Trnava – primátor  Peter
Bročka 32 rokov, mesto Malacky – primá-
tor  Juraj Říha 29 rokov, a naši susedia 
v Rakúsku -  ministrom  zahraničných vecí
sa stal   Sebastian Kurz vo veku 27 rokov.

Len toľko by som chcel k tomu, že
argument mladí a neskúsení, už nie je
dnes argumentom.

Teším sa na spoluprácu s naším novým
primátorom, svojím kolegom zástupcom,
celým MsÚ a riaditeľmi škôl, spoločností
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta a so všetkými inštitúciami, zdru-
ženiami a občanmi mesta Senica. 

Ing. Ján Hurban, MBA, LL.M.

Dôvera mladým
(dokončenie zo str. 3)

a v lokalitách so zástavbou rodinných
domov aj  biologicky rozložiteľných odpa-
dov zo záhrad. Termíny vývozov sú pevne
stanovené v harmonogramoch vývozov 
a občania sú  s nimi oboznámení prostred-
níctvom letáku, ktorý je distribuovaný na
konci roka do každej domácnosti.

Ďalším druhom odpadu, pre ktorý je
zabezpečený zber,  je opotrebované šat-
stvo a textílie. Tie je možné odkladať do
špeciálnych kontajnerov umiestnených na
niektorých stojiskách alebo priamo v zber-
nom dvore.        

Okrem uvedeného systematického
zberu odpadov sú občanom k dispozícii
dve zariadenia na zber a zhodnocovanie
odpadov,  a to centrálny zberný dvor umies-
tnený v areáli bývalých kasární (Železničná
1533) a kompostáreň biologických odpa-
dov nachádzajúca sa v Čáčove, za aeálom
PD Senica.

V centrálnom zbernom dvore sú vytvo-
rené podmienky na odovzdanie mnohých
ďalších odpadov, vrátane nebezpečných,
ktoré môžu v domácnostiach vznikať, ako
napr. žiarivky, akumulátory a batérie, zvy-
šky farieb, lepidiel, živíc, vrátane obalov 
z nich, zvyšky pesticídov, jedlé tuky a oleje,
fotochemické látky, zvyšky kyselín, zásad,
rozpúšťadiel,  všetky druhy elektrospotre-
bičov používaných v domácnostiach
(chladničky, práčky, televízory, rádiá, výpo-
čtová technika apod), opotrebované pneu-
matiky a ďalšie. Pre verejnosť je zberný
dvor otvorený v pracovných dňoch a tiež 
v sobotu. Odpady od občanov sú prebera-
né bezplatne. 

Kompostáreň bioodpadov je určená
pre zhodnocovanie biologického odpadu.
Počas prevádzkových hodín môžu obča-
nia sem doviesť a bezplatne odovzdať tzv.
„zelený odpad“ zo svojich záhrad.  

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Ohňostroj 
na úvod roka 2015

Rozlúčka so starým rokom 2014 a víta-
nie nového roka 2015 bude v Senici opäť
s ohňostrojom, ktorý pripravuje  Mesto
Senica. Svetelná šou bude odpálená z plo-
chy  bývalého trhoviska pri Lidli. NS
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(pokračovanie na str. 6)

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

24. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 13. novembra
2014. Rokovanie viedol RNDr. Ľubomír
Parízek, primátor mesta a bolo na ňom prí-
tomných 23 poslancov  MsZ a jeho roko-
vanie bolo uznášaniaschopné. 

Mestské zasstupiteľstvo zobralo na
vedomie:

- Správy o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a podmienkach v ško-
lách na území mesta za školský rok 2013-
2014, kde mesto nemá zriaďovateľskú
pôsobnosť.

- Informatívnu správu o príprave rozpo-
čtu na rok 2015.

- Informáciu o  zmene rozpočtu  mesta
Senica na rok 2014 Rozpočtovým opatre-
ním primátora č.4/14, č.5/14,  č.6/14.

- Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostave-
nej k 31. 12. 2013 a správu o overení súla-
du Konsolidovanej výročnej správy s indi-
viduálnou účtovnou závierkou a s konsoli-
dovanou účtovnou závierkou.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o plnení uznesení a riešení pri-

pomienok k 30. októbru 2014.
- Informatívne správy o výchovno-vzde-

lávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach škôl a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Senica za
školský rok 2013-2014.

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 53/
2014 – sadzby dane z nehnuteľností na
rok 2015.

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3a/
2014 – miestny poplatok za  komunálny
odpad a drobný  stavebný  odpad na rok
2015.

- Všeobecne záväzné nariadenie č.
59/2014 o podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Senica.

- Všeobecne záväzné nariadenie č.
60/2014 o trhovom poriadku pre trhovis-
ko.

- Všeobecne záväzné nariadenie č.
20/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta. 

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky
za III. štvrťrok 2014, Správu o výsledkoch
kontroly hospodárenia s majetkom mesta
užívaným na základe nájomných zmlúv 
a zmlúv o výpožičke Mestským podnikom
služieb, spol. s r.o., Plán kontrolnej činno-
sti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015.

- Dispozície s majetkom.
- Navýšenie základného imania spoloč-

nosti Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o.
peňažným vkladom mesta Senica vo
výške 103 500 eur a odporučilo na Val-
nom zhromaždení spoločnosti účelovo
viazať tieto prostriedky na realizáciu
rekonštrukčných prác na   Zimnom štadió-
ne v Senici. 

-  Zvýšenie základného imania spoloč-
nosti OMS ARENA nepeňažným vkladom
akcionára v hodnote 1 025 880 eur  upí-
saním nových akcií na základe dohody

akcionárov. Akcionár mesto Senica sa na
zvýšení základného imania nebude podie-
ľať.

- Vstup mesta Senica do občianskeho
združenia Miestnej akčnej skupiny (MAS)
Záhorie, o.z.  za účelom podpory a vytvo-
renia podmienok pre okolité obce  pre
realizáciu spoločnej integrovanej stratégie
a vytvorenia základu pre budovanie part-
nerstva pre Integrovaný regionálny ope-
račný program.

V interpeláciách vystúpili poslanci
Roman Sova, Ľubomír Bereš, ktorí pou-
kázali na pretrvávajúcu situáciu pri
základných školách, kde napriek tomu,
že boli v záujme bezpečnosti detí vybu-
dované parkoviská na vyloženie detí,
tieto nie sú tak využívané, ako sme oča-
kávali. Riaditeľ   ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
Tótha Vladimír Šváček, riaditeľ ZŠ na
Komenského ulici K. Siwiec a náčelník
mestskej polície Rastislav Janák potvrdili
túto situáciu a spoločne konštatovali, že
situáciu vyrieši len umiestnenie doprav-
ného značenia.

Na tomto poslednom rokovaní mest-
ského  zastupiteľstva vo volebnom období
2010 – 2014 RNDr. Ľubomír Parízek poďa-
koval všetkým poslancom a prítomným
zástupcom organizácií  za spoluprácu. Pri-
mátor mesta a  všetci  poslanci sa zapísali
do Pamätnej knihy mesta  ako prejav  oce-
nenia a poďakovania za ich prácu.              

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica 

Nový predseda ZMO
Záhorie 

V Skalici sa  4. decembra  konal  mimo-
riadny snem Združenia miest a obcí
(ZMO) Záhorie. Dôvodom na zvolanie
mimoriadneho  snemu bolo, že súčasný
predseda ZMO Záhorie Stanislav Chova-
nec a podpredsedovia ZMO Záhorie
Ľubomír  Parízek a Jozef  Ondrejka i ďalší
funkcionári zastúpení v orgánoch ZMOS
a ZMO Záhorie končia na základe výsled-
kov volieb do orgánov samospráv vo funk-
ciách primátorov a starostov. Na rokovaní
sa zúčastnilo 38 riadnych členov ZMO
Záhorie. Delegáti snemu  verejným hlaso-
vaním zvolili za predsedu ZMO Záhorie
Petra Pobudu a za podpredsedov Petra
Švarala a Dušana Horňáka. 

TS – ZMO Záhorie

Nocľaháreň využívaná
S príchodom chladných zimných nocí

stúpa  naplnenosť nocľahárne, ktorú
mesto Senica prevádzkuje od roku 2005
ako prvý stupeň sociálnych služieb krízo-
vej intervencie. Nachádza na prízemí
bytového domu č. 1378 na Hurbanovej
ulici. Poskytuje  prenocovanie, podmienky
na vykonávanie základnej osobnej hygie-
ny a základné poradenstvo. „Nocľaháreň
je  určená pre občanov v nepriaznivej
sociálnej situácií, ktorí nemajú zabezpeče-
né ubytovanie  alebo nemôžu doterajšie

bývanie užívať. Kapacita nocľahárne je 7
postelí. Seničania s príjmom pod hranicou
životného minima platia 0,30 eura, ostatní
1 euro za 1 nocľah,“ informovala vedúca
oddelenia sociálnych vecí MsÚ Senica
Katarína Poláková. 

V tomto roku doteraz bolo poskytnu-
tých 1640 nocľahov, čo je 77 % naplne-
nosť pre 17 klientov. V minulom roku bolo
v nocľahárni poskytnutých 1881 nocľahov,
čo je naplnenosť na takmer 74 % pre 22
klientov.  Počas zimných mesiacov novem-
ber 2013 – február 2014 bolo v nocľahárni
poskytnutých 654 nocľahov (november
146, december 168, január 175, február
165), čo je naplnenosť na takmer 78 %.
Počas leta (jún – september 2014) bola
naplnenosť podobná, na 76 % (jún 161
nocľahov, júl 158, august 168, september
165). 

V mesiaci november bola kapacita
naplnená. „Záujem o túto službu je veľký.
Väčšinou  službu  poskytujeme  Seniča-
nom, ale prichádzajú aj z okolitých obcí,
napríklad  z  Jablonice, Dojča, Podbranča.
Mnohí z nich prenocovanie využívajú
opakovane, len zriedkavo sa vyskytuje prí-
pad, že klient prenocuje 1- 2 noci 
a odchádza,“ doplnila K. Poláková. Do
nocľahárne sa vracajú ľudia najmä po
výkone trestu alebo po neúspešných poku-
soch zlepšiť svoju kvalitu života, napr. pri-
delenie izby alebo umiestnenie v inom
zariadení sociálnych služieb a následné
porušovanie podmienok alebo neplatenie.

Okrem nocľahárne je v Senici aj Útu-
lok, ktorý je súčasťou Zariadenia sociál-
nych služieb, n.o.  Ide o zariadenie, ktoré
tvorí druhý stupeň sociálnych služieb krí-
zovej intervencie a má kapacitu 8 postelí.  

Viera  Barošková 

Daň z nehnuteľností
V nasledujúcom roku 2015 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 2014 k zmene vo vlastníctve nehnu-
teľnosti, psa, nevýherného hracieho prí-
stroja, predajného automatu. Daňové priz-
nanie je nutné podať do 31. januára 2015. 

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

Dňa 13.  novembra 2014 bolo schvále-
né na 24. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva Všeobecne záväzné naria-
denie č. 53 (VZN), ktoré nadobúda účin-
nosť 1. januára 2015.

Vo VZN č. 53 na rok 2015 prišlo 
k nasledujúcim zmenám:

1/ zníženie sadzby dane za stavby na
bývanie a drobné stavby, ktoré majú do-
plnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ich
výmera nepresahuje 25 m2 na 0,250
eur/m2



Sp
rá

vy
 /

M
o

za
ia

Naša Senica 11-12/2014

6

Daň z nehnuteľností
(dokončenie zo str. 5)

2/ zvýšenie sadzby dane za stavby na
pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdo-
hospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu na 0,249 eur/m2

3/ zníženie sadzby dane z bytov na
0,250 eur/m2

4/ bolo schválené zníženie dane vo
výške 50 % na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 65
rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Fyzické osoby staršie ako 65 rokov,
ktoré majú podané daňové priznanie 
k nehnuteľnosti a spĺňajú podmienku, že
majú v tejto nehnuteľnosti trvalý pobyt,
budú mať od 1. januára 2015 automaticky
schválené zníženie dane vo výške 50 %.

V roku 2014 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 2014. V opačnom prí-
pade budeme nútení pristúpiť k exekučné-
mu konaniu.       Ing. Renáta Hebnárová

finančné oddelenie MsÚ

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší

ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom daňovník už nie je vlastníkom alebo

držiteľom psa. 
Sadza dane za psa v zmysle VZN č. 53

o miestnych daniach č. 10 je:
a) v rodinnom dome v Senici 4,80 eur
b) v objektoch právnických osôb 

v Senici 4,80 eur
c) v bytových domoch 48 eur
d) v domoch v častiach: Kunov, Čáčov,

Košútovec, Brestové, H. a D. Suroviny
4,80 eur

V zmysle čl. 11 oslobodený od dane je
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdra-
votným postihnutím.

V zmysle čl. 43 daň za psa, pri ktorej
bolo poskytnutá zľava alebo oslobodenie
z titulu začipovania podľa VZN o miest-
nych daniach platného do 31.12. 2012
ostávala zachovaná v pôvodnej výške na
roky 2013 a2014 v prípade, že pes bol pri-
hlásený do evidencie do konca roka 2012.
Z toho vyplýva, že od roku 2015  bude
sadzba dane za psa pre všetkých daňovní-
kov rovnaká v zmysle č. 10.

K dnešnému dňu evidujeme 1397
daňovníkov na dani za psa,  z toho je:

- na činžiaku 266 
- v rodinnom dome v Senici 457
- v rodinnom dome v častiach Kunov,

Čáčov, Košútove, Brestové, 
H. a D. Suroviny 297

- v objektoch právnických osôb 33
- pri začipovaných psíkoch 344

Eva Baranová
odd. majetkovo-právne MsÚ

Večer pre patróna
Jedenásteho novembra ani do Senice

neprišiel Martin na bielom koni, ale po šie-
sty raz priniesol svetlo krásnym podujatím
Martinské svetlonosenie pripomínajúce
občanom patróna mesta sv. Martina a jeho
životnú púť, ktorú zmenilo práve svetlo. 

Svetlo večernou Senicou od DAVu na
Námestie oslobodenia priniesli stovky
malých i väčších svetlonosičov v dlhom
lampiónovom  sprievode spolu so svojimi
rodičmi, starými rodičmi či učiteľmi. Na
zaplnenom námestí sprievod vítala hudob-
ná kapela Big Band Storm zo ZUŠ Šaštín-
Stráže. V historickej časti programu sa
organizátori Mesto Senica, Mestské kul-
túrne stredisko, Centrum voľného času
Stonožka a Študentský parlament mesta
sústredili na 18. storočie a vládu Márie
Terézie a Jozefa II. Túto časť pripomenutia
si našich dejín spestrila ukážka Záhorácke-
ho šermírsko-divadelného spolku Ctibor 
o tom, ako  sa  niektoré   reformy nepáčili
feudálnym pánom,  a tak vyvolávali sedlia-
cke vzbury. 

Aj ďalšia časť programu bola spojená
so svetlom. Vypustením niekoľko desiatok
lampiónov a svietiacich balónikov sa na
chvíľu rozžiarila nočná obloha. Potom už
hru svetla a tmy,  dynamiku a harmóniu
pohybov  priniesla bratislavská skupiny
Anta Agni so svojou vzrušujúcou ohňovou

(pokračovanie na str. 7)

Debutové CD
Medzinárodný hudobný projekt Poetry

In Telegrams, ktorý  založil začiatkom
tohto roka slovenský gitarista a textár
Johny Štefeček (na foto) zo Senice, vydal
8. decembra debutové CD Songs For Des-
perate Lovers (Piesne pre zúfalých milen-
cov).  Po pôsobení vo viacerých skupinách
sa mu tak splnila  túžba robiť svoje vlastné
pesničky a robiť ich - podľa možnosti - bez
kompromisov. Poetry In Telegrams mu
zatiaľ poskytuje najviac slobody.

Dôležitou črtou celého projektu je
minimalizmus. Všetky piesne sú i naživo
hrateľné v dvojčlennej  rockovej zostave:
7-strunová gitara a bicie. V minimalistic-
kom duchu sa nesie aj obálka debutového
CD, ktorá je dielom Pavla Trubena a jeho
tímu z dot2dot.

Dvojčlennú formáciu okrem talentova-
ného hudobníka a autora tvorí hosťujúci

bubeník, a to
Rakúšan Tho-
mas Lang.
Jeden z najlep-
ších bubeníkov
na svete svoje
časti nahrával
v štúdiu USA,
zvyšok nahrá-
vky vznikal 
v Grapow Stu-

dios a pod finálny zvuk sa podpísal
Nemec Roland Grapow. „Povedal som si,
že budem spolupracovať s najlepšími,“
vyjadril sa Johny  Oslovil  Thomasa  Langa,

poslal mu demosnímky a on do nich nahral
bicie. Producent a ex-gitarista  kapely Hel-
loween Roland Grapow sa zas postaral 
o celkovú zvukovú stránku. 

Medzinárodný projekt v slovenskom
preklade znie Poézia v telegramoch.
Podľa Johnyho  Štefečka sú to  krátke
hudobné telegramy s poetickými textami.
Hudba samotná sa pohybuje niekde vo
vodách alternatívneho rocku s presahmi
do rôznych žánrov.

„Po pozitívnych ohlasoch na prvý vi-
deoklip a úvodné single som si povedal,
že spolupráca takejto zostavy by mala byť
zachytená i na oficiálnom nosiči. CD
obsahuje aj zatiaľ neuverejnený materiál,“
približuje Johny. Všetky skladby sú nahraté
v zostave: Johny - 7-strunové gitary, ukule-
le, spev a Thomas Lang - bicie nástroje.

O všetkých detailoch zaujímavéh
o hudobného projektu  sa dá dočítať na
web-stránke www.poetryintelegrams.com.
Kto by si chcel pozrieť videoklip i ďalšie
zaujímavé videá nájde ich  aj na YouTube
kanáli - www.youtube.com/user/poetryin-
telegrams. Viera Barošková

Parkovacie karty
v predaji

Parkovacie karty na dočasné parkovanie
vozidiel pre rok 2015 si možno kúpiť 
v pokladni Mestského úradu od 1. decembra. 

Záujemcovia k tomu potrebujú doložiť
občiansky a technický preukaz. Seničania
majú ročnú parkovaciu kartu za 20 eur,
návštevníci mesta platia 30 eur. Mesto
poskytuje úľavy Seničanom - držiteľom
striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho
plakety, ktorí zaplatia za parkovaciu kartu
10 eur. Rovnakú sumu zaplatia aj Seniča-
nia, ktorí dovŕšili 70 rokov. Fyzické osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú
držiteľmi parkovacích preukazov vyda-
ných Úradom práce, majú nárok na bez-
platnú parkovaciu kartu. Na jej získanie
predložia príslušný preukaz (modrá karti-
čka).

Parkovacia karta na dočasné parkova-
nie má formu nálepky, ktorá musí byť nale-
pená na čelnom skle vozidla.

R. Karasová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Večer pre patróna
(dokončenie zo str. 6)

a ohnivou šou, ktorá zožala úspech už 
v pätnástich krajinách na troch kontinen-
toch. Po ich vystúpení  si účastníci Martin-
ského svetlonosenia vychutnávali občer-
stvenie pri  pokračovaní koncertu kapely
Big Band Storm. lv

foto Radovan Samek

Myšiek prišlo veľa
Spoločnosť Syráreň Havran, a.s.  v spo-

lupráci s mestom Senica pripravila pre deti
Základných škôl a Základných umelec-
kých škôl výtvarnú súťaž Myška pre Hav-
ran, ktorá prebiehala počas októbra. Deti
mali za úlohu vymyslieť myšku, ktorá milu-
je Záhorácky syr Havran a je preň ochotná
urobiť čokoľvek.

Nina Gabrišová dostala Cenu poroty.

V  novembri do Syrárne Havran prúdilo
množstvo obrázkov myšiek. Prišlo ich viac
ako 200, a to nielen z regiónu Záhoria, ale
aj z Myjavy a dokonca aj z Liptova, celko-
vo z 18 škôl. Štvorčlenná porota zložená
zo zástupcov mesta Senica, Syrárne Hav-
ran, ZUŠ Senica a spoločnosti RECO Seni-
ca mala veru čo robiť. Všetky myšky boli
výnimočné. Každá mala v sebe niečo
úžasné, kus detskej  fantázie. Deti pristúpi-
li k zadanej téme s neskutočným zápalom,
entuziazmom a s úžasnou kreativitou. 
V hlavách malých tvorcov  za zrodilo veľmi
veľa rôznych myšiek, myšiakov, myšacích
rodín, komiksov s myškami, celé príbehy 
o myškách, ktoré majú radi Záhorácky syr
Havran zo Senice.

Po ťažkom rozhodovaní porota vybrala 
3 víťazov z 3 kategórií (ZŠ 1. a 2. stupeň a
ZUŠ). Ďalších 27 detí dostalo Cenu poroty.

V  podnikovej predajni  Syrárne Havran
v Arli pasáži sa  5. decembra uskutočnila
malá výstava ocenených prác, kde boli
deťom odovzdané ceny. Všetci mohli
ochutnať syry, ktorých výroba je  súčasťou
mesta Senica viac ako 60 rokov. A veru
všetkým stále chutia. lv

foto R. Samek 

Stretnutie seniorov

Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Senici  4. decembra bola
hostiteľom  partnerskej organizácie z dru-
žobného mesta Velké Pavlovice. Na Miku-
lášskom večierku sa zúčastnilo 45 hostí 
z Moravy, s ktorými sa v predvianočnej
atmosfére  výborne zabavili. Predsedníčka
senickej organizácie Mária Slezáková a vel-
kopavlovickej Josef Hicl spolu s členmi
výborov si vymenili skúsenosti z práce a
dohodli spoluprácu na budúci rok. V pro-
grame vystúpila aj spevácka skupina Se-
niorka. bar 

foto R. Samek 

Plakety za ľudskosť
Dom kultúry sa 10. novembra stal dejis-

kom oceňovania bezpríspevkových dar-
cov krvi, ktorí splnili limity na získanie
bronzovej, striebornej, zlatej a diamanto-
vej Jánskeho plakety. Slávnostné chvíle pre
darcov krvi pripravil Územný spolok Slo-
venského Červeného kríža v Senici. Jeho
riaditeľka Miriam  Madunická vyslovila
všetkým úprimné poďakovanie za  nezišt-
né činy v prospech iných ľudí, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje pomoc.  
Zo Senice boli ocenení darcovia: 

Bronzová plaketa: Martin Filka, Miroslava
Gembešová, Juraj Hostinský, Igor Chlapeč-
ka, Bc. Juraj  Janíček, Bc.  Michal Konečný,
Lenka Koprlová, Ing. Radoslav Kollár, Mar-
tin Kovár, Ing. Jozef Kovár, Lukáš Kobliška,
Mgr. Filip Lackovič, Monika Lebiedziková,
Marián Lisinovič, Viktor Masár, Erika Máši-
ková, Róbert Medňanský, Jaroslav Palaj,
Ing. Juraj Sečanský, Eva Skalová, Ivan To-
biáš, Miroslav Valanec, Bc. Roman Zajíček.

Strieborná plaketa: Michal Bednárik, Ján
Bajan,Tomáš Drinka, Peter Fajnor, Tomáš
Gegáň, Dušan Konečný, Ing. Jozef Kovár,
Peter Knotek, Jarmila Saková, Vladimír
Suchán.

Zlatá plaketa: Mgr. Michal Ivaňo, Ľudovít
Samko, Marián Stopka, Ján Zeman.

Diamantová plaketa: Miloslava Drinková,
Miroslav Hrozen. bar 

Predvianočná radosť
Senica je jedným z viac ako  60 miest na

Slovensku, ktoré sa zapojilo do projektu
Zóna bez peňazí, a to už po druhý raz.
Výmena rôzneho druhu tovaru sa konala 
v sobotu 29. novembra v Dennom centre na
Hviezdoslavovej ulici. Projekt je zaujímavý
tým, že medzi ľuďmi podporuje výmenu
rôznych predmetov, ktoré doma nepotre-
bujú, ale môžu poslúžiť niekomu inému. 

Do Denného centra priniesli ľudia
knihy, oblečenie, hračky, rôzne úžitkové
predmety, aby urobili radosť niekomu dru-
hému vecou, ktorú je škoda vyhodiť  a zni-
čiť. Za tento dobrý skutok si mohol každý
zobrať niečo iné, čo ho zaujalo, potešilo...
Niekto odchádzal len s dobrým pocitom,
že pred Vianocami sa podarilo bez peňazí
niekomu urobiť nielen radosť,  ale mu hlav-
ne pomôcť v ťaživej finančnej situácii. 

Výmenný obchod bez peňazí sa odo-

Na chvíľu hercami...
Sú členmi speváckeho a tanečných

krúžkov CVČ a naozaj sa na chvíľu stali
hercami. Pre senické deti  pripravili 5. a 6.
decembra v Dome kultúry nezabudnute-
ľný mikulášsky zážitok. Išlo o divadelné
predstavenie so všetkým, čo k tomu patrí
– s riadnymi kulisami, premenami scény,
svetelnými efektmi, hudbou, pesničkami,
tancami, krásnymi kostýmami a pôvod-
ným scenárom. 

Rozprávka O kráľoovskej tajomnej kom-
nate sa vydarila a diváci ju s napätím sle-
dovali až do konca. Zážitok na dlhé roky
majú určite i naši herci. Zo skúšok, príprav,
generálok...Nebolo to jednoduché, ale
výsledok stál za to. Jednoduché to nemali
ani zamestnanci CVČ Stonožka, ktorí za
celým projektom stoja. Veď vymyslieť
námet, napísať scenár, otextovať pesničky,
vytvoriť choreografiu, pripraviť scénu,
kostýmy, rekvizity... a najmä nacvičiť tak-
mer  hodinu a pol trvajúce divadlo s 31
detskými hercami za jediný mesiac (pri
riadnej prevádzke CVČ), je takmer heroic-
ký výkon. Pomohli  aj  mnohí rodičia účin-
kujúcich. Zháňali rekvizity, prešívali, tréno-
vali doma texty... Ďakujeme im zato. 

Poďakovať treba najmä účinkujúcim za
ich nadšenie, zodpovednosť a radosť,
ktorú dali i nám dospelým:

(pokračovanie na str. 8)

hrával v príjemnej atmosfére sprievodného
programu, kde sa okrem iného premietal
film Jeden svet, koncertovala kapela Chilli,
varili sa chutné čaje a prítomní si pochut-
nali i na koláčoch. Po skončení akcie zosta-
lo 5 vriec s oblečením, ktoré sa prostred-
níctvom Slovenského Červeného kríža
dostane k ľuďom, ktorí to potrebujú.    Dve
vrecia plné hračiek nájdu uplatnenie na
ďalšom peknom charitatívnom podujatí,
ktoré má v meste  svoje druhé  pokračova-
nie – Senica sa spája pre lepšie Vianoce.  

Aj toto podujatie dalo nahliadnuť do
našich duší a utvrdilo nás v tom, že v mno-
hých ľuďoch pretrváva ochota pomôcť
druhým. bar 

Foto R. Samek
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Simona Khúlová, Kristína Lučanová, Viliam
Dudáš, Kristína Oslejová, Laura Hečková,
Sofia Petrovičová, Tereza Klingová, Veroni-
ka Junasová, Natália Svatíková, Natália
Žáková, Tomáš Bobek, Albert Macek,
Matej Florian, Ema Lišková, Klára Bôriková,
Yasmína Kozaitková, Klaudia Kunková, Vik-
tória Pátková, Vanesa Janíková, Natália
Svatíková, Adam Kubíček, Alex Búzek,
Saša Lorencová, Zuzana Závodská, Veroni-
ka Rampáčková, Viktória Slobodová, Natá-
lia Holoďáková, Radka Florianová  , Ella
Cabicarová, Ema Poláková a Nikol Miloto-
vá, Denis Hečko

Dana Kopecká
za kolektív zamestnancov CVČ

Na chvíľu hercami...
(dokončenie zo str. 7)

V Kunove sa aranžovalo
Klub priateľov Kunova v spolupráci 

s ďalšími  organizáciami urobili   29. novem-
bra  v rámci projektu Advent, Vianoce 
a ľudové  tradície už po ôsmykrát aranžo-
vanie adventných vencov a vianočných
dekorácií pod názvom Adventný veniec 
z Kunova. Podujatie má každoročne veľký
úspech a počet priaznivcov z roka na rok
vzrastá.

Aj  tentoraz sa v Spoločenskom dome 
v Kunove zišlo veľa ľudí, ktorí si prišli
oddýchnuť a zrelaxovať pri tvorbe vlastný-
mi rukami vyrobeného adventného venca
alebo vianočnej dekorácie, ktorou si
vyzdobia svoje domácnosti. Inšpiráciu
dodávali  floristky Pavlínka Šaraboková (na
foto),  Lucka Vašková a Danka Lachová,
ktoré svojimi prácami a cennými radami

Objektív fotoklubu

Michal Ovečka: Zátišie s bibliou 

V Záhorskom osvetovom stredisku
bola 21. novembra otvorená výstava
Objektív, ktorá je spoločnou prezentáciou
členov fotoklubu pracujúcich štyri roky pri
tejto kultúrnej ustanovizni. 

Členovia fotoklubu  prezentujú raz
ročne svoju tvorbu pred verejnosťou.
Podľa slov riaditeľky ZOS Ľubice Krištofo-
vej výstava bola odzrkadlením  tvorby 
v ostatných dvoch rokoch v tom, čo je pre
každého z nich charakteristické. V hľadáči-
ku objektívu jedni zaostrujú na portréty,
ďalším imponuje krajina či bežný život 
v mnohorakých podobách. Aj vekové roz-
pätie autorov je rôzne, no spoločnú majú
záľubu vo fotografovaní. „Navzájom sa
povzbudzuje a motivujeme,“ povedal 
o atmosfére vo fotoklube dlhoročný foto-
graf Ľubomír Jarábek.  Na tohtoročnej
výstave svoju tvorbu predstavilo 18 auto-
rov: Peter Baláž, Martin Filip, Roman Flajžík,
Marian Holenka, Ľubomír Jarábek, Tomáš
Jurovatý, Michal Krištof, Ľubica Krištofová,
Lucia Kuklišová, Jaroslav Kűhtreiber, Lujza
Marečková, Michal Ovečka, Rudolf Podol-
ský, Elena Šeligová, Viera Šusteková, Tomáš
Tóbik, Viliam Tomeček a Iveta Tóthová.

Na vernisáži v  kultúrnom programe
vystúpili žiaci hudobného odboru ZUŠ 
v Senici Radovan  Kopúnek a Dominik
Cibula pod pedagogickým vedením Anny
Rýzkovej.

Sprístupnená výstava pozostávajúca 
z kolekcie 101 čiernobielych i farebných
fotografických prác  potrvá do 31. decem-
bra,  otvorená je v pracovných dňoch od 8.
do 15.30 hod. bar 

Talent z Gymnázia
V Trnave sa 3. decembra  uskutočnil 31.

ročník súťaže ZENIT. Svoje zastúpenie na
súťaži malo aj  Gymnázium Ladislava
Novomeského Senica. Reprezentoval ho
Ondrej Vrábel, ktorý v súťaži  obsadil 
3. miesto v programovaní v kategórii B. Je-
ho úspech je o to výraznejší, že vo svojich
13-tich rokoch bol zaradený do kategórie
medzi prvákov  a druhákov stredných škôl. 

Ondrej Vrábel zo Sobotišťa je študen-
tom gymnázia v sekunde (čo zodpovedá
7. ročníku na základnej škole).  Jeho zna-
losti sú mimoriadne a prevyšujú rovesní-
kov. Ondrejko má už od škôlky veľký záu-
jem o počítače a techniku všeobecne.
Sám si zostrojil mnoho mechanických
pomocníkov a v oblasti programovania sa
začal najskôr vzdelávať samoštúdiom už
od prvej triedy v  ZŠ. 

Svoju prvú web stránku pripravil sám
pre svojich spolužiakov už v 2. triede ZŠ.
V zaujímavých prezentáciách pomáhal
pani učiteľke popularizovať nezáživné
učivo rôznymi technickými novinkami.
Vedel, že hneď ako to bude možné,  pokú-
si sa ísť ďalej a prihlásil sa do osemročné-
ho gymnázia. Tu sa jeho viaceré talenty
začali rozvíjať raketovou rýchlosťou. Na-
šiel veľké pochopenie u pána učiteľa
Romana Ravasa a tiež  ďalším samoštúdi-
om nasáva informácie a vedomosti. „Výni-
močný talent u Ondreja  som zistil už na
prvých hodinách informatiky. Okamžite
dokázal reagovať na akúkoľvek otázku,
ktorá sa týkala počítačov alebo internetu a
vyznal sa aj v pojmoch, ktoré jeho oveľa
starším spolužiakom nehovorili vôbec nič.
Najviac ma však fascinuje jeho ochota 
a schopnosť samostatne sa učiť,  a to aj
veci, ktoré vyžadujú vysokú úroveň
abstrakcie a sú na pochopenie veľmi
náročné,“ hodnotí jeho kvality pán učiteľ
Ravas. Podľa neho Ondrejovi stačí  vysvet-
liť princíp, jeden príklad a ostatné si už doš-
tuduje a zvládne sám. K jeho obľúbeným
skriptovacím jazykom PHP a JavaScript pri-
dal minulý školský rok základy objektové-
ho programovania v Jave a tento rok doká-
zal za 3 mesiace zvládnuť jazyk C tak, že
mohol v ňom ísť súťažiť. „Bol by som rád,
keby do zbierky zvládnutých programova- (pokračovanie na str. 9)

cích jazykov pridal C++, Pythón a nakoni-
ec aj jeden z funkcionálnych jazykov  Has-
kell. Som presvedčený,  ak bude na sebe
pracovať tak ako doteraz, tak sa mu to
podarí už čoskoro,“ povedal o Ondrejo-
vých  plánoch  do budúcnosti pán Ravas. 

Ondrejko je však chlapec ako každý
iný, hrá na gitare, venoval sa kresleniu 
v ZUŠ Senica. Jeho kresba bola publikova-
ná aj v reprezentačnom kalendári Klubu
Kĺbik v roku 2011 k mesiacu december –
Matka s bábätkom v náručí. Má vysoko
vyvinuté sociálne cítenie, nezištne pomáha
deťom so zdravotným znevýhodnením.
Jeho talenty sa navzájom prelínajú 
a dopĺňajú. Už ako malý si vymyslel vlastnú
firmu Pinf, ktorú raz bude mať. Má talent
na jazyky, hovorí anglicky, nemecky a ako
samouk sa učí po rusky. Vďaka tomu všet-
kému a hlavne znalosťami v oblasti IT 
a programovaní zaujal už v okresnej súťaži
ZENIT na gymnáziu, kde prevýšil svojich
spolužiakov a bol nominovaný do  krajské-
ho  kola súťaže ZENIT do Trnavy.

Po súťaži Ondrej poskytol svoj prvý
rozhovor, v úvode ktorého svoje pocity
zhrnul do vety: 

„Cítim sa fantasticky!“
Ako a kedy si sa dostal k programovaniu?

Mal som asi sedem alebo osem rokov.
Začal som tvorbou webstránky Naša trie-
da. Vytváral som ju len cez on-line editor.
Bolo to jednoduché – ako písať vo Worde.
Neskôr, keď sa táto stránka rozbehla,
chcel som odmeniť každého návštevníka
diplomom. Začal som pátrať ako na to. Na
počítačovom fóre som sa dozvedel, že exi-
stuje niečo ako programovanie. Na zákla-
de tohto som sa začal učiť prvý programo-
vací jazyk  PHP, ktorý dodnes používam
na tvorbu webov. Paradoxom je, že som sa
až po niekoľkých rokoch dostal opäť 
k tomu, aby som napísal vlastný program
na tvorbu diplomov, čo bolo vlastne mojím
pôvodným zámerom. Časom som sa naučil
ešte ďalšie programovacie jazyky.
Možno je ešte priskoro na túto otázku, ale
predsa skúsim. Čo je tvojím životným
snom? 

Stať sa úspešným programátorom 
a mať vlastnú firmu Pinf. 
Čo by si odkázal rovesníkom, ktorí možno
nemajú toľko odvahy či vytrvalosti ako ty? 

Na počítači sa nemusíme len hrať, cha-
tovať, a takto zabíjať čas. Netvrdím, že si
občas nezahrám hru, ale napríklad len
minimum času trávim na Facebooku. Keď
začnem pracovať na nejakom projekte
alebo programe, snažím sa to aj dokončiť.
V tomto prípade obľúbené študentské
„Čo môžem urobiť dnes, radšej odložím
na zajtra“ skutočne neplatí. 

-jdc-
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(pokračovanie na str. 10)

V Kunove sa aranžovalo
(dokončenie zo str. 8)

Zelená škola
Už siedmy rok sa Spojená škola v Seni-

ci zapojila do programu Zelená škola, čo
je najväčší  environmentálny program na
svete. Zúčastňujú sa ho školy zo všetkých
kontinentov. 

Aktivity s environmentálnym zamera-
ním ovplyvňujú celkové dianie v našej
škole po celý rok.  Máme vybudovanú
skalku, bylinkovú záhradu, ovocný sad 
a ďalšie zelené prvky, ktorým  venujeme
pravidelnú starostlivosť a samozrejme ich
využívame vo vyučovacom procese.
Samozrejmosťou je separovanie odpadu 
a každoročný zber papiera. Okrem správ-
neho separovania sa spoločne snažíme i o
minimalizáciu odpadu rozličnými aktivita-
mi a výučbovým programami pre žiakov.
Aktivity Zelenej školy sa prelínajú vyučova-
ním i mimoškolskými aktivitami tak, aby sa
na nich zúčastňovali všetci žiaci. Žiaci cho-
dia na proenvironmentálne exkurzie 
a výlety do okolitej prírody,  a tak si k nej
vytvárajú kladný vzťah. Zelená  škola je
veľmi dobrý nástroj, ktorý pomáha rozvoju
vzdelania i zdravotne znevýhodnených
žiakov. Úsilie Spojenej školy bolo ocenené
na slávnostnej certifikácii Zelených škôl 
z celého Slovenska v Bratislave, kde bol
škole odovzdaný diplom a certifikát Zele-
ná škola. Medzinárodný titul Zelená škola
dostalo v tomto roku 82 škôl z celého Slo-
venska. Okrem Slovenska sa certifikát ude-
ľuje ďalším 57 krajinám sveta. 

U nás v Spojenej škole sme hrdí na to,
že už siedmy rok sme dokázali tento titul

Jednotárska kapustnica

Pred Vianocami konkrétne 22. a 23.
decembra bude COOP Jednota Senica,
spotrebné družstvo  ponúkať svojim
zákazníkom i ostatným návštevníkom Via-
nočnej dediny svoju tradičnú kapustnicu.

Kuchári reštaurácie Jednota ju určite aj
v tomto roku uvaria výbornú a všetci, ktorí
navštívia stánok na námestí si ju zase budú
pochvaľovať.  Okrem toho, že bude
dobrá, horúca, v chladnom počasí i zahre-
je i nasýti, bude aj jubilejná, pretože 
v tomto roku sa bude podávať už desiaty-
krát.  

text a foto O. Zlochová

Cesty ku knihe

Burza kníh s názvom Cesty ku knihe II.
sa uskutočnilo už druhýkrát v tomto roku.
Tentoraz s malými zmenami. Prvou  bola
doba trvania, ktorá sa z jedného dňa zme-
nila na tri dni, a to  od   19. do 21. novem-
bra. Zmenilo sa aj miesto konania, keď sa
z Domu kultúry presťahovala do kaviarne
Avalonross.  Hlavným organizátorom bolo
občianske združenie  Element v spoluprá-
ci s kaviarňou Avalonross. 

Z marcovej burzy  zostalo približne
700 kníh a práve s nimi  začínali novem-
brovú burzu, takže bolo z čoho vyberať.
Za tri dni sa na podujatí vystriedalo prib-
ližne 50 ľudí, ktorí  priniesli 153 kníh.  Po
skončení burzy zostalo 528 kníh. Každý,
kto priniesol  aspoň jednu knihu,  dostal
lístok s číslom, ktorý bol zaradený do žre-
bovania. 

Je veľmi dôležité,  aby sa zachovalo
posolstvo kníh, ktoré  v sebe nesú aj pre
ďalších ľudí,  preto sa burza kníh nesie 
v duchu Príď s knihou a zober si tú, ktorú
si ešte nečítal. Medzi knihami sa  našli aj
staršie perličky, napríklad Malostranské
povídky od J. Nerudu  z roku 1925,  Pso-
hlavci  od A. Jiráska z roku 1935,   Slávik 
a Ruža  od O. Wilda z roku 1920.  

Pri príprave priestorov kaviarne a reali-
zácii trojdňového podujatia pomáhali via-

pomáhali pri aranžovaní.  Zúčastnení sa
inšpirovali aj medzi sebou navzájom.
Veľmi ma teší, že podujatia sa zúčastňujú
aj rodiny s deťmi,  aj muži rôznych veko-
vých kategórií a že  v tejto uponáhľanej
dobe si nájdu čas, ktorý chcú stráviť spo-
ločne.  V príjemnom prostredí medzi milý-
mi ľuďmi a lahodnej  vôni vianočného
punču a čaju  bola  radosť pracovať a  čas
rýchlo ubiehal. 

Do podujatia bolo zapojených veľa
ochotných ľudí, ktorým nerobí problém
obetovať svoj voľný čas pre iných a zaslú-
žili sa o to, že účastníci odchádzali  spo-
kojní, s úsmevmi na tvárach a s nádejou, že
aj budúci rok  opäť medzi nás radi prídu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí toto krásne
podujatie podporili. 

Ing. Tatiana Blažková
členka Klubu priateľov Kunova

obhájiť a ukázali sme, že zmena je možná,
že dávame žiakom viac možností učiť sa
zážitkom, vnímať a chrániť prírodu a svoje
okolie. 

I v tomto predvianočnom čase, kedy by
mala byť aktuálnou farba biela, zostáva
naša škola stále Zelenou.

Anna Marečková
Spojená škola

Stretnutie združení
Je lepšie zapáliť malú sviečku ako prek-

línať tmu. Táto Konfuciova myšlienka plne
vystihuje prácu dobrovoľníkov v rôznych
občianskych a neziskových  združeniach,
spolkoch a kluboch, ktoré svojou konkrét-
nou činnosťou pomáhajú pri rozvoji tohto
mesta. 

Každé združenie má okruh svojho
pôsobenia, ktorému sa venuje. Dobrovo-
ľníctvo má v našom meste široké zázemie
a je to jedna z foriem ako možno v komu-
nite zlepšiť život, niečo zachrániť, pomôcť
dobrým myšlienkam. Členovia združení
venujú svoj voľný čas, energiu a skúsenos-
ti v prospech iných ľudí. Poďakovanie za
aktívnu a tvorivú činnosť si vypočuli pred-
stavitelia občianskych združení od riadite-
ľky Záhorského osvetového strediska Seni-
ca Ľubice Krištofovej 4. decembra na stre-
tnutí pri príležitosti  Dňa dobrovoľníctva. 

Na stretnutí sa nielen bilancovala toh-
toročná činnosť, ale predostierali aj plány
na budúci rok.   

bar

Snehové kráľovstvo
Vedeli by ste si predstaviť zimu bez

snehu? Alebo inak, vedeli by ste si pred-
staviť svet bez zimy? Deti by sa nemohli
sánkovať, lyžovať, stavať snehuliakov. Ale
to sa predsa nemôže stať. Ibaže by bola
Snehová kráľovná zlá a tvrdohlavá a zruši-
la by zimu na svete. Ako to dopadne,  príď-
te sa  presvedčiť do senického Domu kul-
túry 6.  januára o 17. hod. na detské diva-
delné predstavenie s pesničkami a tanca-
mi, ktoré nesie názov Snehové kráľovstvo.
Vstupné je 2,50 eura - predpredaj v Info-
sene. 

Celý výťažok zo vstupného poputuje 
k deťom v detskom domove a hendikepo-
vaným deťom.

Na predstavenie pozývame i triedne
kolektívy 8.  januára v dopoludňajších
hodinách, info na tel.  čísle 0948 537 011.

DT
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Cesty ku knihe
(dokončenie zo str. 9)

cerí dobrovoľníci:  kurátorka -  riaditeľka
Záhorského osvetového strediska Ľubica
Krištofová,  David Krenželák, Martin
Čulen, Alica Audy, Tomáš Tóbik,  samoz-
rejme predstavitelia občianskeho združe-
nia Element Viera Šusteková a Martin Filip.

Na  burze kníh  sa prezentovali svojimi
prácami vysokoškolskí študenti Kamil
Brečka z Čáčova  a Mareka Bellaya z Ry-
biek. Ich kresby, tuše, maľby, lynorit a kres-
by perom boli zamerané na komixové
postavičky, zvieratá a ľudí.  Podujatie
Cesty ku knihe II. zaujalo i študentku vyso-
kej školy v Trenčíne, ktorá prišla do Senice
natočiť  pár záberov na krátky film. 

Návštevníkom sa  nápad s burzou kníh
páčil a chceli by takéto podujatie aj  častejšie. 

Element Senica,  o. z.
Foto Martin Filip

Zaostrené
na Slovensko

Fotografická súťaž Zaostrené na Slo-
vensko našla svoje výstavné priestory na
netradičnom mieste – v senickej poliklini-
ke, kde si ju nielen pacienti  môžu pozrieť
do 18. decembra. 

Po železničnej stanici je zdravotnícke
zariadenie ďalším miestom, kde je veľký
pohyb ľudí a čas čakania si môžu spestriť
aj prehliadkou fotografií, ktoré hovoria 
o premenách našej krajiny za  10 rokov.
Toľko totiž uplynulo od nášho vstupu do
Európskej únie a už  toľko rokov sa zdra-
votnícke ambulancie Polikliniky nachád-
zajú v Sotine.  Informačné centrum Europe
Direct vyhlásilo súťaž  pri príležitosti nášho
členstva v EÚ, ktoré prinieslo našej krajine
nové príležitosti. Manažérka Europe Direct
Ivona Klimentová pri otvorení 6. ročníka
fotografickej súťaže pripomenula, že cie-
ľom bolo zachytiť bohaté dedičstvo, histó-
riu, kultúru, krásnu prírodu Slovenska, čím
je zaujímavé pre iné krajiny a má byť na čo
hrdé.  

Slovensko je v srdci Európy naozaj
malou veľkou krajinou plnou krás, to doka-
zuje 140 fotografií od 33 autorov. Medzi
súťažiacimi nechýbali každoroční autori, 
z ktorých sa najlepšie podarilo zachytiť
tému víťazke zrkadlovky Blanke Mináriko-
vej z Malaciek. Tá svojimi šiestimi fotografi-
ami vystihla krásy Slovenska, folklór, ale aj
ruch slovenských miest. Na druhom mieste
skončil Vladimír Šifra a tretí Seničan Jakub

Gabčo. Keďže prác bolo dostatok, roz-
hodla sa porota na čele s profesionálnym
fotografom Kurtom Konrádom o udelenie
ôsmich čestných uznaní:  Vladimír Zich,
Kristián Demčík, Alexandra Šifrová, Martin
Babarík, Radomír Siklienka, Pavol Čepček,
Ľubica Krištofová a najmladšia Anna Pro-
kešová.

A na záver slová porotcu Kurta Konrá-
da: „Málokto si uvedomuje,  aké je nároč-
né, aby človek vybral tie najzaujímavejšie
fotografie, ktoré sú podľa neho nielen
technicky a kompozične zvládnuté, ale
hlavne aby vystihovali tému. Bol som
neskutočne milo prekvapený a nadšený,
keď som videl všetky fotografie, ktoré sa
zúčastnili tejto súťaže. Naozaj je dnešná
fotografická verejnosť nesmierne šikovná.“

lv
Foto R. Samek 

Cenu preberá Jakub Gabčo

Trojka a halloween
Štvrtáci  ZŠ Sadová ulica si vyučovanie

7. novembra užili v štýle halloweenu. Išlo 
o  pokračovanie bilingválneho vzdelávania
v škole. Vďaka spoločnosti Education Ser-
vices zo Skalice si deti mohli naplno
vychutnať tento sviatok i celé dopoludnie
komunikáciou  v anglickom jazyku.

Už príchod do školy naznačoval, že
tento deň bude pre štvrtákov výnimočný.
Deti si priniesli prekrásne masky a začali sa
prezliekať za čarodejnice,  tekvice,  pirá-
tov a iné strašidelné bytosti. Do každej
štvrtáckej triedy prišiel jeden lektor, ktoré-
ho rodnou rečou je angličtina. Deťom 
v 4. A sa venovala  Hana, v 4. B  Paul 
a v 4. C  Colin. Lektori si hneď od začiatku
padli s deťmi do oka. Deti prekonali počia-
točný strach a spoločne začali odhaľovať
tajomstvá halloweenu. Postupne sa žiaci
oboznámili s novými slovíčkami.  

Jednou z aktivít bolo vyrábanie masky
z papierového taniera. Niektorí si masku
vyfarbili, iní použili na dekoráciu masky
kúsky farebného krepového papiera. Kým
deti pracovali na vlastných maskách, lekto-
ri vyrezávali z tekvíc svetlonosov. Ďalšou
aktivitou bolo hľadanie strašidelných slov
v osemsmerovke.

Nasledovala koleda v anglickom jazy-
ku, ktorú na záver každá skupina zaspie-
vala. Veľmi zaujímavá bola aktivita s kost-
rami. Žiaci 4. A skladali časti papierovej
kostry a naučili sa pieseň Sceleton song.
Ostatní žiaci vytvárali kostru na čierny
papier z vatových tyčiniek.  Posledná hodi-
na bola venovaná spoločným aktivitám.
Na úvod si žiaci zaspievali piesne, ktoré sa
naučili v triedach. Nasledovalo prekvape-
nie - lovenie jabĺk z vody  ústami.

Každá trieda súťažila za seba. Lektor
vybral z každej triedy 2 deti a tie bez
pomoci rúk museli z „krvavej“ (červenej)
vody vyloviť jedno jablko. Úplný záver bol
v triedach, kde sa žiaci so svojimi lektormi
rozlúčili. 

O tom, že sa deťom akcia páčila, sve-
dčili úsmevy na ich tvárach, ich nasadenie
pri celodenných aktivitách a vyslovené
želania, aby takéto aktivity bývali častejšie.

Ing. Lenka Slezáková
ZŠ Sadová ulica

Pohladili duše starkých
Tóny harmoniky a dupot detských nôh

folklórneho súboru Dvojkáčik  zazneli 
v penzióne Dr. Elena Dérer a v penzióne
pre seniorov Oáza života 20. novembra.
Deti svojím vystúpením potešili  obyvate-
ľov oboch zariadení, vyčarili úsmev na tvári
a rozospievali hlasivky mnohým dedkom 
i babkám.

Folklórny súbor Dvojkáčik pôsobí  v ZŠ
na Komenského ulici  od roku  2002.
Počas 12 rokov sa vystriedali  v súbore
stovky detí. Zažili  veľa zábavy, radosti 
a  v desiatkach vystúpení potešili veľa ľudí.
Sme radi, že deti stále láka ľudový tanec a
ľudové tradície našej krajiny. V ďalších
rokoch budeme chcieť znásobovať radosť
ľudí z našich vystúpení.

Mgr. H. Kalamenová 
ZŠ Komenského ulica

Imatrikulácie

V telocvični Základnej školy na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha  boli 14. novembra
imatrikulácie prvákov. Prváčikovia pre-
chádzali rozprávkovým lesom, pričom plni-
li rôzne zábavné úlohy a rozprávali sa 
s obrom Ušopleskom. Pri tejto ceste ich
sprevádzali a celý program prichystali devi-
ataci. Na konci lesa získali meč, ktorým ich
riaditeľ školy Vladimír Šváček  pasoval za
riadnych žiakov školy. Po prijatí do žiacke-
ho cechu dostali diplom, knižku a sladkú
odmenu. Na konci si zatancovali na disko-
téke. Toto podujatie moderovali deviata-
čky Ala a Lala.

Deviataci zo ZŠ 
Ulica V. Paulínyho-Tótha
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Galéria má 30 rokov
Záhorská  galéria Jána Mudrocha spolu

s umelcami a verejnosťou si pripomenula
30-ročné pôsobenie v meste. Sympózium
a vernisáž výstavy VI. pokračovania cyklu
Umelci Záhoria 26. novembra boli príleži-
tosťou na bilancovanie i plány do budú-
cich rokov.

Po 7-ročnej rekonštrukcii kaštieľa
Machatka bola galéria slávnostne otvore-
ná 14. decembra 1984 a je jednou z 26
galérií na Slovensku. Už počas rekonštruk-
cie sa nová galéria rodila na pôde Záhor-
ského múzea  a odborne ju pripravoval
Štefan Zajíček, ktorý stojí na čele Záhor-
skej galérie ako riaditeľ od jej vzniku. 

Na sympóziu odzneli príhovory,
poskladali mozaiku 3 desaťročí dobrého
fungovania galérie, ktorá je svojimi aktivi-
tami prínosom pre mesto Senica i región.
Zástupkyňa generálnej riaditeľky  SNG
Alexandra Homoľová sa zaoberala sieťou
galérií na Slovensku i okolnosťami, za kto-
rých vznikali. Partnerská Galerie výtvarné-
ho umění v Hodoníne a jej kusthistorička
Ilona Tunklová  hovorila nielen o spoloč-
ných projektoch, ale aj o storočnej histórii
kultúrnej pamiatky Umeleckom dome.
Doba výtvarná, tak nazval svoj príspevok
akademický maliar Marián Komáček.
Zameral sa na   život výtvarníkov v nových
ponovembrových podmienkach a úska-
liach, ktoré trhová ekonomika prináša. Ria-
diteľ ZG Štefan Zajíček si zaspomínal nie-
len na roky prípravy  galérie, ale spomenul
aj množstvo aktivít, ktoré galéria doteraz
vykonala.  Vzájomnú tvorivú spoluprácu,
symbiózu umení ocenili riaditeľka Záhor-
skej knižnice Katarína Soukupová i riadite-
ľka Záhorského múzea Skalica Viera Dra-
hošová. Pridali sa aj ďalší, napríklad kera-
mikárka Dana Motusová, fotograf Fero
Tomík, kostýmová výtvarníčka Eliška Stan-
ková – Šefčíková, pedagóg ZUŠ Senica
Štefan Orth, ktorí  hodnotili prínos syste-
matickej  činnosti galérie. 

Na podvečernom otvorení výstavy VI.
Stretnutie umelcov Záhoria bol prítomný
podpredseda Trnavského samosprávneho
kraja Zdenko Čambal, medzi hosťami bol
i profesor Jozef Jankovič, scénograf Vladi-
mír Suchánek a ďalší umelci. Na tohtoroč-
nej výstave, ktorá sa koná v 5-ročných cy-
kloch, sa  tentoraz prezentuje rekordných
69 tvorcov so 149 dielami. To je asi ten
najvýstižnejší fakt, ktorý hovorí o prepoje-
ní galérie s umelcami.  Pre veľký záujem je
časť diel k jubileu Záhorskej galérie nain-
štalovaná v Galérii v podkroví v ZUŠ. Obe
výstavy potrvajú do 25. januára. 

Viera Barošková 
Foto R. Samek

Uspel aj Seničan
Z 286 autorov 28. ročníka Literárnej

Senice L. Novomeského uspel aj Seničan
Martin Pagerka, ktorý za poéziu v kategó-
rii dospelých získal druhé miesto. Ocene-
nie si prevzal na vyhlásení výsledkov celoš-
tátnej autorskej literárnej súťaže 4. decem-
bra v Záhorskej galérii. 

Autori poslali do súťaže  618 prác, ktoré
posudzovala odborná porota básnici a spi-
sovatelia Dana Podracká, Július Balco a
Marián Grupáč. Ceny za poéziu a prózu
porota  udeľovala v troch vekových kate-
góriách. Hlavnú cenu za poéziu, ktorá je
Cenou predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja,  získala   Michaela Vankovico-
vá z Prenčova. Laureátom hlavnej ceny za
prózu, ktorá je Cenou Literárneho infor-
mačného centra, sa stal Radovan Potočár
z Levíc.  

Slávnostnej časti predchádzal dopolud-
ňajší odborný seminár v Základnej ume-
leckej škole. Literárny vedec a historik
Pavol Parenička sa v príspevku zaoberal
dvoma osobnosťami zo Senice Ladisla-
vom Novomeským a Ivanom Horváthom
v kontexte SNP. Básnik a publicista Marián
Grupáč sa zaoberal L. Novomeským ako
básnikom. Príspevok publicistu, podpred-
sedu Spoločnosti L. Novomeského Draho-
slava Machalu, nazvaný Slovák a Európan
L. Novomeský kvôli jeho neprítomnosti
prečítala riaditeľka Záhorskej knižnice
Katarína Soukupová.  Po skončení seminá-
ra boli  v Záhorskej knižnici za účasti auto-
rov a porotcov rozborové semináre. Orga-
nizátori vydali aj Bulletin víťazných prác.   

Organizátormi LSLN sú tradične –
Trnavský samosprávny kraj – Záhorská
knižnica Senica, Mesto Senica, Spoloč-
nosť Ladislava Novomeského Bratislava,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Literárne informačné centrum Bratislava,
Spolok slovenských spisovateľov Bratisla-
va  a Záhorská galéria Jána Mudrocha
Senica. bar 

foto R. Samek 

Beseda o prírode 
Na pozvanie občianskeho združenia

KOZEL sa v senickom DAV-e   9. decembra
premietal film Strážca divočiny, ktorý priši-
el odprezentovať  člen Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK Tomáš Vida. Ešte pred
premietaním  návštevníkom predstavil
Lesoochranárske zoskupenie a porozprá-
val čomu sa VLK venuje.

Filmový príbeh z jedinečného prostre-
dia tatranskej Tichej a Kôprovej doliny
autentickými zábermi prerozprával 

a vysvetlil mnohé zo života našej najväčšej
šelmy  medveďa. V ponímaní verejnosti  je
medveď častokrát postrachom  a obáva-
ným obyvateľom našich hôr, no málokto
už vie, ako príroda sama riadi populáciu
medveďov v závislosti od charakteru a
veľkosti teritórií a množstva potravy. Často
je hrozbou pre mláďatá samotný medveď -
dominantný samec, ktorý medvieďatá
usmrtí, aby ich matka v nasledujúcej sezó-
ne porodila a vychovávala jeho mláďatá.
Hierarchia v medveďom spoločenstve hrá
veľmi dôležitú úlohu v ich živote a regulá-
cii, častokrát ju však narúša práve človek.

Film fascinujúcim spôsobom zachytil
striedanie ročných období a ich vplyv na
život medveďov, ale i iných živočíchov a
prírodných procesov. Účastníci videli také
zábery prírody, ktoré sú pre bežného
návštevníka neprístupné. Okrem iného
film poukazuje i na silu regenerácie prírody
po tatranských veterných kalamitách 
v miestach, kde sa kalamitné drevo neťaži-
lo, čím umožňuje pochopiť rozdiel nového
lesa z tohto prostredia a z prostredia, kde
bolo drevo vyťažené a následne boli vysa-
dené nové stromy v snahe les nahradiť.

Po skončení filmu sa debata týkala
najmä medveďov, vlkov a ich etológie, ale
i boli i otázky vzťahujúce sa k obnove lesa
po veternej kalamite a šíreniu podkôrnika.
Zaujímavé prezentácie na túto tému, ktoré
si Tomáš Vida, pripravil v mnohých vyvola-
li presvedčenie, že toto by mal vidieť 
a vedieť každý, aby ľudia konečne pocho-
pili, kde je pravda.

Na stretnutie prišli ľudia všetkých gene-
rácií. Film nerušene dokázali sledovať aj tí
najmenší, zaujal študentov, dospelých 
a našiel si fanúšikov i medzi skôr narode-
nými. Aj vďaka tomuto večeru sa v nás
posilnila hrdosť na jedinečnosť slovenskej
prírody, no zároveň i potreba ochrany 
a zachovania divočiny, ktorú na Slovensku
máme. Dana Ševčíková

OZ KOZEL

Mikulášske dielničky
Obdobie adventu  je čas, kedy sa  v

Základnej škole s Materskou školou na
Ulici J. Mudrocha  koná z kalendára tradič-
ných školských akcií podujatie, a sú to
Mikulášske dielničky.  Tri dni od 8. do 10.
decembra  v škole privítali predškolákov 
z elokovaných tried Materskej školy na
Ulici J. Kráľa, L. Novomeského a Kolónii.
Pripravili pre nich tvorivú dielničku, prekáž-
kovú dráhu v ozajstnej veľkej telocvični a
kultúrne vystúpenie  žiakov v školskej jedál-
ni. Detičkám sa v škole páčilo, mnohí poču-
li prvý raz v živote zvoniť školský zvonček.
Každý si odniesol malý darček a tiež
pozvánku na Deň otvorených dverí. Pani
učiteľky z MŠ navštívili priestory novej
materskej školy v budove školy. Rodičia
malých predškolákov si svoje ratolesti mohli
pozrieť na web-stránke školy vo fotogalérii.
Za peknú akciu treba  poďakovať samo-
zrejme pani učiteľkám a tiež aj siedmakom
a ôsmakom, ktorí sa úlohy pomocných uči-
teľov zhostili veľmi profesionálne.  

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa ZŠ s MŠ Mudrochova ulica
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Modernizácia
vyučovania

Modernizácia vzdelávacieho procesu
v Súkromnej strednej odbornej škole pod-
nikania (SSOŠP) v Senici, ktorú škola  rea-
lizuje vďaka štrukturálnym fondom Európ-
skej únie,  je v plnom prúde.  Projekt
zameraný na zvyšovanie kvality vzdeláva-
nia a prispôsobenie obsahu vzdelávania
potrebám trhu práce  týmto približuje
školu požiadavkám súčasnej spoločnosti.
Učitelia zrealizovali predovšetkým úpravy
v učebných osnovách jednotlivých pred-
metov, následne sa uskutočnilo  školenie
pedagogických zamestnancov v digitál-
nych zručnostiach. Vďaka finančným pro-
striedkom z fondov EÚ škola zabezpečila
inovatívne didaktické pomôcky, odbornú
literatúru, interaktívne tabule, notebooky 
a ďalšie moderné prostriedky. Vyučujúci
pilotne overujú nové pomôcky a metódy 
v praxi  na vyučovacích hodinách.  Tieto sa
potom  odrážajú na zvýšení kvality vzdelá-
vania a možnosti uplatnenia sa študentov
našej školy na trhu práce. 

Mgr. Danka Bánska
riaditeľka SSOŠP

Ocenili SOŠ
Stredná odborná škola  (SOŠ) Senica sa

v novembri  zúčastnila v Mníchove na
záverečnej medzinárodnej konferencii
projektu Predstavenie regionálnych ener-
getických koncepcií (CEP-REC) – program
Centrálna Európa. Konferencie sa zúčast-
nili  zástupcovia projektových partnerov 
z 8 európskych krajín (Nemecko, Maďar-
sko, Slovenská republika, Taliansko, Česká
republika, Poľsko, Slovinsko, Rakúsko),
pozvaní hostia z oblasti obnoviteľných

zdrojov a energetických koncepcií 
a zástupcovia víťazov regionálnych súťaží
o najlepšie inovatívne projekty. 

Víťazom v Trnavskom samosprávnom
kraji bola  SOŠ Senica s projektom regulá-
cia tepla prostredníctvom bezdrôtovej
regulácie – systém IQCR. Projekt SOŠ
Senica, ktorý na konferencii CEP-REC pre-
zentovala ako víťazný  najinovatívnejší
projekt Trnavského samosprávneho kraja
za Slovenskú republiku, patril medzi oce-
nené v súťaži o najlepšie inovatívne pro-
jekty jednotlivých regiónov. 

Cieľom projektu Predstavenie regionál-
nych energetických koncepcií je podpora
využívania obnoviteľných zdrojov energie
a zvyšovanie energetickej účinnosti 
v strednej Európe. Keďže využívanie obno-
viteľných zdrojov energie sa musí realizo-
vať predovšetkým na regionálnej úrovni,
kraje sú kľúčovými aktérmi v tomto vývoji.
Regionálne energetické koncepcie priná-
šajú viacero príležitostí pre rozvoj obnovi-
teľných zdrojov energie a zvýšenie ener-
getickej účinnosti.

SOŠ Senica ideálnym nastavením systé-
mu IQCR zabezpečí, že žiadna miestnosť
nebude vykurovaná v čase, keď nie je vy-
užívaná. Vedeniu školy systém umožní
centrálne nastavenie teplôt pre každú trie-
du a miestnosti individuálne podľa rozvr-
hu hodín. Požadované teploty nastavené 
v počítači sa prenášajú do jednotlivých
školských tried a miestností pomocou dia-
ľkového ovládania. Škola tým dosiahne
značnú úsporu finančných prostriedkov
vynaložených na vykurovanie a zároveň
tiež prispeje k ochrane životného prostre-
dia. DR

zľava: Bavorský štátny tajomník Minister-
stva hospodárstva a médií, energií a techno-
lógii Franz Josef Pschierer, pracovníčka SOŠ
Senica  Ing. Danica Rapantová a zástupca
organizátora  EZA! Martin Sambale. 

Pasovanie za prváka

Výnimočný imatrikulačný deň mali
prváci  ZŠ na Komenského ulici 13.
novembra.  Úlohou každého prváka bolo
vyriešiť niekoľko zábavných úloh, ktoré
pre nich pripravili deviataci. Potom  sa
prváci predstavili svojím programom, 
v závere ktorého  sľúbili, že budú vzornými
a dobrými žiakmi. Svoj sľub každý žiak spe-
čatil odtlačkom  palca na imatrikulačnej lis-
tine, ktorú im pri slávnostnom pasovaní za
žiaka „dvojky“ dal  riaditeľ školy. Prvákom
venovali darček aj žiaci 2. ročníka v podo-
be krásneho vystúpenia. Všetkým prítom-
ným zostali milé spomienky. Žiakom sa iste
po rokoch vynoria, keď od deviatakov pre-
vezmú žezlo a budú pripravovať program
pre nových prvákov.

Učiteľky 1. ročníka
ZŠ Komenského ulica

Halloween na „dvojke“ 
Pred jesennými prázdninami bol v

„dvojke“  halloween. Deti  tento neobyčaj-
ný deň strávili oblečené v rozličných
kostýmoch a maskách. Okrem tanečnej
zábavy boli pre nich pripravené viaceré
pohybové i vedomostné aktivity, v ktorých
preukázali svoju šikovnosť a obratnosť.
Deti sa s radosťou zapojili do mnohých
súťaží, za ktoré dostali sladké odmeny.
Toto halloweenské popoludnie sa ukonči-
lo súťažou o najdlhší strašidelný vreskot. 

Vychovávateľky ŠKD
ZŠ Komenského ulica

Vyhral Prievan
November je mesiac, kedy sa každo-

ročne stretávajú najlepší recitátori na súťa-
ži venovanej  Božene Slančíkovej Timrave,
aby si zasúťažili v prednese pôvodnej slo-
venskej prózy a zároveň si  pripomenuli
výročie úmrtia významnej slovenskej spi-
sovateľky. Timrava celý svoj skromný život
prežila v Novohrade. Centrum Novohra-
du,  Lučenec,  privítal 14. novembra 58
recitátorov z rôznych kútov Slovenska,
medzi nimi aj siedmich z regiónu Záhoria.

Najmladšiu vekovú kategóriu na 18. Tim-
ravinej studničke zastupovala Andrea Krát-
ka z Kútov. Ďalší štyria recitátori boli zo
ZUŠ v Senici z recitátorskej školy Štefánie
Jánošovej. O spisovateľovi Halabalovi a
obyčajnom malom „a“ spájajúcom ľudí
recitovala Nina Orthová.  Nežným príbe-
hom Andreja Chudobu Kde pijú dúhy sa
prezentovala Izabela Bíliková. Hoci sa  diev-
čatá snažili o čo najdokonalejšie sprostred-

kovanie príbehov a svojich pohľadov na ne,
tentoraz sa im ceny neušli, možno nabudú-
ce. Adam Praskač sa celoslovenskej Timra-
vinej studničky nezúčastnil po prvýkrát 
a vždy bol úspešný. Tak to bolo aj tento rok,
keď za prednes Jána Barbaríka Chlapec 

(pokračovanie na str. 15)

Výstup na Záruby
Klub slovenských turistov Senica orga-

nizuje na druhý sviatok vianočný 26.
decembra  tradičný Vianočný výstup na
Záruby. Na trasu sa turisti vydávajú zo
železničnej stanice Smolenice o 8.30 hod.
Doprava do Smoleníc autom alebo vla-
kom. Informácie podajú pani Petráková
651 4265 a pani Sprušanská 0948 511
943. NS 
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Pomoc pre študentov
Posledný novembrový týždeň sa usku-

točnil ambiciózny podprojekt Mini-Eras-
mus v rámci projektu EuroSchool z dielne
Erasmus Student Network Slovensko a
Stredoškolskej študentskej únie Slovenska
na vysokých školách v Bratislave a v Ban-
skej Bystrici.

Žiaci 11 stredných škôl mali možnosť v
priebehu tohto týždňa  navštíviť vybrané
vysoké školy, aby si tak na vlastnej koži
mohli vyskúšať život vysokoškolského štu-
denta a videli, čo to obnáša.

„Do projektu sa zapojilo vyše 100 žia-
kov stredných škôl, čo vnímame ako
výborný štart a príjemne sme týmto číslom
potešení,“ povedal  autor projektu Matúš
Jarolín. „Koncept je úplne nový a mnoho
prvkov sme museli meniť tak povediac pri-
amo počas realizácie. Aj z tohto dôvodu
sme neskutočne potešení výsledkom, pre-
tože v pôvodnom koncepte sme brali túto
edíciu ako test pred budúcou realizáciou,“
dodal.

Stužková – je to za
nami

Akoby to bolo pred piatimi minútami,
keď som s mojimi spolužiakmi čakala,
kedy zaznie moje meno a prevezmem si
zelenú stužku. A pritom už je to viac ako
dva týždne, čo sa uskutočnila naša stužko-
vá slávnosť. Táto naša noc ubehla ako
voda. Nikdy som neverila, že náš kolektív
sa bude tak výborne zabávať. Aj spolužia-
ci, ktorí doteraz  neprehovorili ani slovo,
boli zrazu najlepší kamaráti. Myslím si, že
aj naše pani učiteľky sa dobre zabavili.
Všetky s nami tancovali až do skorého rána
a užívali si, ako keby boli aj ony naše spo-
lužiačky. A z našich chlapcov sa stali doko-
nalí gentlemani, ani na jedinú sekundu
nenechali naše učiteľky sedieť a celú noc
im robili príjemnú spoločnosť či už na par-
kete,  alebo pri stole. Náš program pobavil
nielen pedagógov, ale aj našich drahých
rodičov, ktorým  určite spadla nejedna
slza, ako aj nám  pri rodičovskom  príhovo-
re. Ďakujem celému  kolektívu  4. CR za
super spomienky, ktoré ostanú v našich
srdciach veľmi dlho a aj veľmi dlho budem
spomínať na časy strávené s vami.

Katarína Kováčová, OA

Pozývame na ples
Milí študenti! Blíži sa čas nášho Štu-

dentského plesu,  ktorý bude 31. januára
2015 v Dome kultúry v Senici. Tešiť sa
môžete na zaujímavý kultúrny program,
do tanca bude hrať skupina Black&White
a postarané je aj o občerstvenie.  Po minu-
loročnom „Plese v opere" ten ďalší bude s
prívlastkom „Benátska noc". Každý, kto
príde v škraboške, dostane špeciálny tom-
bolový lístok   a tie  budú samostatne žre-
bované. Tešíme sa na každého, kto sa
príde zabaviť, príde s dobrou náladou a s
úsmevom. A nemeškajte, začína sa o 19.
hod. Na predaj je len 300 lístkov, ktoré si
môžete kúpiť v informačnej kancelárii
Infosen, v Gymnáziu - kabinet AJ Sabína
Štefková, Viktória Včelková, Obchodná
akadémia - pani učiteľka Veronika Vávro-
vá. Vstupné je 15 eur. 

Sabína Štefková
predsedníčka Študentského 

parlamentu mesta 

(pokračovanie na str. 14)

Hodina deťom
Pred niekoľkými týždňami sa nás pán

triedny učiteľ opýtal, či by sme sa chceli
na pár hodín stať dobrovoľníkmi a zbierať
peniaze pod záštitou nadácie Hodina
deťom pre deti a rodiny, ktoré ich potre-
bujú. 

Dvakrát nám nebolo treba hovoriť, boli
sme radi, že môžeme takýmto spôsobom
pomôcť, hoci do mesta  sme mohli ísť až
po vyučovaní. S blížiacim sa  dňom  zbier-
ky sme sa postupne oboznámili s pravidla-
mi a pokynmi, ktoré sme museli dodržia-
vať. Na našu veľkú radosť sme dostali
informáciu, že pani riaditeľka dovolila
vykonávať zbierku počas  vyučovania.
Predpokladali sme, že nám  to  povolili
preto,  že  žiadna iná trieda v meste sa
neprihlásila. Nuž,  nech to bolo akokoľvek,
boli sme veľmi radi...

V deň zbierky dňa 28.  novembra  sme
si rozdelili pokladničky, označenia, odzna-
ky a išli sme  na vec. Rozpŕchli sme sa po
celom meste, preto ste nás mohli stretnúť
na rôznych miestach - na námestí, pri
pošte, Family Centre alebo pri poliklinike.
Taktiež sme boli pozrieť študentov v
Obchodnej akadémii, v Súkromnej stred-
nej odbornej  škole podnikania a v Stred-
nej odbornej škole.

Hoci nás dopredu upozornili, že nemá-
me očakávať priveľkú ochotu, všetci sme

(pokračovanie na str. 14)

Lyžovačka na Skalke
Ešte je voľných zopár  miest. Vhodné

najmä pre stredoškolskú mládež. Termín
1.- 6. marca 2015 počas  jarných prázdnin,
chata Limba (dvojlôžkové izby).

Bližšie info D. Kopecká 0907 774 406,
www.skalkaarena.sk <http://www.skalkaa-
rena.sk/>

Stužková slávnosť 4. CR z Obchodnej akadémie Senica.
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Pomoc pre študentov
(dokončenie zo str. 13)

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa skutoč-
ných prednášok a seminárov na vybra-
ných školách, a to v rôznych humanitár-
nych či technických odboroch. Cieľom tak
bola po prvýkrát nielen prezentácia jed-
notlivých inštitúcií, ale aj ukážka reality
vysokoškolského štúdia. „Lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť. Naším zámerom bolo
zreálniť predstavy budúcich uchádzačov
o vysoké školy a priblížiť im realitu,“
vysvetlil  spoluautor projektu Tomáš
Hajdušek. V dnešnej dobe je veľmi málo
možností,  ako sa stredoškolák môže
dostať k objektívnym informáciám o svojej
budúcnosti. 

Chcete také niečo zažiť i vy? Kontaktuj-
te Stredoškolskú študentskú úniu Sloven-
ska a zapojte sa do jej aktivít a projektov  -
www.studentskaunia.com

Spracoval Jaroslav Vajči

boli milo prekvapení. Pristavilo  sa pri nás
totiž veľa ľudí, pozhovárali  sa s nami a tí,
ktorí nemali čas aspoň s úsmevom na
perách prispeli.

Za mňa aj za celú 2. B sa chcem poďa-
kovať všetkým  milým ľuďom, ktorí boli
ochotní prispieť a pomôcť  tým, ktorí
pomoc naozaj potrebujú. Teraz nám len
zostáva dúfať, že sa vyzbierané peniaze
dostanú na miesta, kde sú naozaj potreb-
né...

Radka Rybnikárová, OA

Hodina deťom
(dokončenie zo str. 13)

Obchodka má X Factor

Všetci študenti oslavujú 17. november a
pripomenúť si ho nezabudli ani žiaci
Obchodnej akadémie v Senici.  V piatok
14. novembra  sa predviedli talentovaní
žiaci na slávnostnej akadémii. Ukázali, že
v našich radoch sa nachádza veľké množ-
stvo talentovaných spevákov, tanečníkov i
hudobníkov. Po slávnostnej časti progra-
mu a odovzdaní ocenení aktívnym a
úspešným štvrtákom, ktorí sa na tomto
podujatí zúčastnili posledný raz, sme sa
preniesli na súťaž X Factor. Prváci v rámci
imatrikulačných vystúpení predviedli vtip-
né tance a scénky kladne ohodnotené slá-
vnou tretiackou porotou.

Gabriela Hodúlová

Výplod fantázie
Milujem ranný vánok,

ktorý sa mi hrá s vlasmi,
lesk rannej rosy,

ktorý sa vznáša nad mojimi riasami.

Ženská krása sa posudzuje už od pohľadu,
to je podobne, 

ako keď muž vytiera podlahu.
Tak čudné a neslýchané 

a nereálne.

Nemôžeme sa posudzovať podľa farby,
vzhľadu a konta peňazí,

to najlepšie sa skrýva 
pred objavením v duši,

vo vnútri...

Erika Rybanská, 3. B, OA

Zloženie Študentského  
parlamentu mesta 2014

Gymnázium L. Novomeského
- Sabína Štefková, 3. A
- Viktória Včelková, 3. A
- Tibor Schneider, 3. C
- Martin Tóth, 1. A
- Adriana Krutá, 2. A
- Lucia Cabicarová, 3. A
- Patrícia Maxianová, 1. A

Obchodná akadémia
- Gabriela Hodúlová, 3. CR 
- Radka Rybnikárová, 2. B                  
- Katarína Kováčová, 4. CR

Súkromná stredná škola podnikania
-Jaroslav Vajči, 3. A
- Róbert Masaryk, 3. A
- Katka Šuchtová, 2. B

- Denisa Mančínová, 2. A
- Kristína Čechová, 1. A

Stredná odborná škola
-Michaela Holičová, 3. ročník

Predsedníčkou ŠP je Sabína Štefková,
Gymnázium L. Novomeského 
Podpredsedom ŠP je Jaroslav Vajči, SSOŠP
Študentskou redaktorkou Študentských
listov je Radka Rybnikárová, Obchodná
akadémia 

Študentské imatrikulácie 
Každoročne stredné školy robia v

novembri imatrikulácie pre prvákov, ktorých
takýmto spôsobom prijímajú medzi seba.

Očami jednej z organizátoriek
Stres, nervy, napätie, krik, radosť, eufó-

ria, smiech, aj plač. To všetko prenasledo-
valo náš ročník počas chystania imatriku-
lácií. Tento rok bol ten náš. Rok, na ktorý
sme čakali 1095 dní. Konečne prišiel. Po
nervoch na nácvikoch prišiel ten deň D 19.
november. Celá škola sa prišla pozrieť na
to, čo sme pripravili. Zo začiatku nás všet-
kých sprevádzali nervy, ale v tej chvíli ako
sa z hľadiska ozval smiech spolu s potles-
kom, všetko opadlo a vystúpenia išli ako
po masle. Vďaka nášmu vynikajúcemu

výkonu sme dostali od pána riaditeľa 2 dni
úľavy od skúšania a do uší sa nám dostá-
vali len pozitívne ohlasy. Hoci  naše imat-
rikulácie boli asi najdlhšie v celej  histórii,
boli neopakovateľné, nenapodobiteľné a
boli naše. 

Viktória Včelková
Gymnázium L. N. 

Očami prváka
Ako prvák som veľmi rád, že som sa

mohol zúčastniť „gympláckych“  imatriku-
lácií. Bol to veľmi pekný deň plný zábavy a
smiechu. Zo začiatku som sa bál ako to
celé dopadne. Keď sme už čakali v zákuli-
sí,  pomyslel som si: „Dúfam, že to dobre
dopadne.“ To sa  nakoniec aj stalo. Po
vystúpení som si odfúkol a užíval som si
zvyšok dňa. Myslím si, že všetci prváci
mali vo svojom vystúpení niečo osobitné,
a to samozrejme aj študenti  primy. Najvi-
ac ma pobavili vystúpenia tretiakov, kto-
rých fantázia nemala hraníc. Pri ich vystú-
peniach som až plakal od smiechu, čo sa
veľmi často nestáva. Z tohto dňa som si
odniesol mnoho zážitkov, na ktoré ešte
dlho bude spomínať. Kiež by ten deň trval
dlhšie...

Martin Tóth
Gymnázium L. N. 

DAV je tu pre vás
Cez zimné  prázdniny bude otvorené

nasledovne:
29. 1. 2014 od 14. do 18. hod.

5. 1. 2015 od 13. do 17. hod.
- príďte si zahrať biliard, stolný tenis, X-

BOX, ale i ďalšie spoločenské hry,.
- prineste si niečo pod zub z vianoč-

ných dobrôt (čaj si uvaríme).
V januári  pripravujeme
16. 1.  19.00 –  Gitarový večer pri svi-

ečkach 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – november 2014

autor: názov: vydavateľ:
1. Gohl, Ch.: Kôň môjho života Arkus
2. Walliams, D.: Diabolská zubárka Slovart
3. Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
4. Kol.: Gumičkománia Bookmedia
5. Gohl., Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
6. Hevier, D.: Hovorníček Buvik
7. Rennison, L.: Sen noci pančuškovej Slovart
8. Mlčochová, J.: Stratený egyptský poklad Arkus
9. Morpurgo, M.:  Vojnový kôň Arkus
10. Kol.:  Ľadové kráľovstvo Egmont
11. McNish, C.: Anjel Arkus
12. Walliams, D.: Babka gaunerka Slovart

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

Novinky vydavateľstva Arkus:

Betancourt, J.: Vráť mi môjho poníka  (4. diel zo série Pony tím)
Z angličtiny preložil T. Mečíř
Ďalší príbeh čitateľsky veľmi atraktívnej série Pony tím o  príhodách troch priateliek a ich
poníkov. V tejto časti sa do mesta vracia Rema, ktorej patrí poník Snehulienka. O toho sa
momentálne stará Pony tím, teraz ho však musí Reme vrátiť. Čo však robiť, keď vyjde naja-
vo, že Rema s poníkom nezaobchádza práve najlepšie?   
Formát 135 x 200 mm, 96 strán, ČB ilustrácie, väzba pevná. Cena: 6,99 eur 

Hádajko 3/15 a mimozemšťaniia 
Za mestom pristane lietajúci tanier. Obyvatelia majú obavy, pretože netušia, s akými
úmyslami mimozemšťania prichádzajú, jednako sa ich však ponáhľajú privítať, ako sa
patrí. Lietajúci tanier je však prázdny! Kam sa podeli mimozemšťania? 
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, väzba mäkká. Cena: 0,90 eur,  pre predplatiteľov 0,83 eur 

Kol.: Hrady (4. titul zo série encyklopédií pre predškolákov a menších školákov.)
Z francúzštinny preložila Jela Mlčochová
Pre všetky deti, ktoré chcú vedieť viac.
Kto budoval hrady a prečo? Kto žil na hrade? Akí boli obyvatelia hradu, čomu sa venovali
a aký bol ich každodenný život? Ako žili deti hradného pána? Ako sa zabávali a vzdeláva-
li? Kto sa mohol stať rytierom a ako? Čo boli rytierske turnaje a súboje? Táto prekrásne ilu-
strovaná plnofarebná kniha obsahuje odpovede nielen na tieto, ale i na mnoho ďalších
otázok.
Formát 230 x 260 mm, 32 strán, pevná väzba. Cena: 7,99 eur 

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

Niektorí starší ľudia sú
veľmi vnímaví na vlastné
ohrozenie, ale aj na nešťastie iných. Neraz
ich v živote ovládne priveľký strach. Buďte
si vedomí, že strach negatívne ovplyvňuje
váš život. Ak trpíte často bezdôvodnými
pocitmi strachu, beriete lieky, aby ste
napríklad večer zvládli strach zo samoty 
a tmy, žijete kvôli strachu v sociálnej izolá-
cii (radšej nikam nechodíte, nikoho k sebe
nepozývate, nerobíte žiadne aktivity mimo

bytu), prepadáte panike nad novinovými
titulkami v čiernej kronike.

Aby ste sa zbavili prílišného strachu je
dobré sa o tom porozprávať s niekým 
z rodiny, s dobrým známym, prípadne 
s lekárom alebo sa obrátiť o pomoc na
niektorú z krízových liniek dôvery. Ďalej sa
vyhýbajte správam o zločine, nesledujte
drastické filmy a kriminálne príbehy a rad-
šej sa snažte vyhľadávať dobré správy,
upokojujúce čítanie a príjemné stretnutia 
s priateľmi.

Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca
vystavení i násilnému správaniu sa ostat-
ných členov rodiny. Spočiatku to môže
mať miernejšie prejavy. Odporúča sa
preto netrpieť od prvých príznakov
obmedzovanie a útlak. Nikto nie je povin-
ný znášať nadmerný hluk, urážanie, výs-
mech a pod.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovorili:
„Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude

Vyhral Prievan
(dokončenie zo str. 12)

a vlk získal 3. miesto. V kategórii študentov
sa predstavili Natália Plešová zo ZUŠ v Seni-
ci so Svadobnou kyticou Petra Kováčika 
a Klára Madunická zo SOŠ Jozefa Čabelku
z Holíča  s textom Hany Zelinovej Jakubko.
Obom študentkám prednesy vyšli,  a tak
Natálku odborná porota vedená  Ľubomí-
rom Šárikom ocenila 3. miestom a Klárku 2.
miestom. Najväčší úspech v podobe 1.
miesta zožala v kategórii dospelých recitá-
torov vysokoškoláčka Eliška Gáfriková zo
Senice, ktorá v prednese od Dušana Mitanu
Prievan riešila komplikované partnerské
vzťahy. 

Celoslovenská súťaž v prednese
pôvodnej slovenskej prózy Timravina stud-
nička dospela,  svoje 18. narodeniny oslá-
vila neustále sa zvyšujúcou umeleckou
úrovňou a zvyšujúcim sa záujmom recitá-
torov o ňu. Byť opäť na nej prinieslo
radosť a zážitok z krásy slova. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Smútočné oznámenie
Zarmútení oznamujeme všetkým

priateľom a známym, že nás navždy
opustila pani MVDr. Gruša Soukupo-
vá, rodená Vernerová. Zomrela ticho
v nedeľu 9. novembra 2014 vo veku
85 rokov. 

Na Mestský úrad Senica túto sprá-
vu poslal manžel Ing. Jiří Soukup. 
V liste píše: „Na okraji vášho mesta 
v Sotine prežívala svoje detstvo, vo
vašom meste začala chodiť do školy
ešte v predvojnovom období.  Jej otec
Miloš Verner má v meste ešte žijúcich
pamätníkov. Jeho deti Zoška, Gruša,
Radka a Pavol  zase svoje vtedajšie
kamarátky a kamarátov. Pri príležitosti
našich ciest do vášho mesta sa radi
zastavíme na sídlisku Sotina na mies-
tach, kde rodina Vernerovcov  kedysi
prežívala šťastné dni až do obdobia
kolektivizácie, kedy sa presťahovala na
Valašsko do rodiska našej babičky
Čapkovej. Obdivujeme moderné síd-
lisko i neobvykle riešený kostol.“ bar

stačiť“... Takéto správanie sa sa môže zme-
niť na násilie. Vo vlastnej rodine má každý
človek právo na ochranu, pomoc a pocit
bezpečia.

Neodpovedajte na inzeráty a nekontak-
tujte sa s podomovými obchodníkmi bez
vedomia vašich príbuzných, susedov
alebo dobrých známych. Často sa stáva,
že starší ľudia prídu ľahko o svoje úspory 
z dôvodu prílišnej dôverčivosti.

Dajte vaše telefónne číslo známym 
a susedom a dohodnite sa na vašej vzá-
jomnej pravidelnej kontrole. Možnosť
zdravotnej nevoľnosti je u vás podstatne
vyššia a takáto kontrola vám môže zachrá-
niť život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si
byt, aj keď idete von len na krátku dobu
(po noviny a pod.). Mladší páchatelia túto
dobu vedia dobre využiť vo váš nepro-
spech. Neschovávajte si kľúče pod rohož-
ky, do kvetináčov a na podobné  miesta,
pre páchateľa sú to  ľahko prístupné.
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Senickí futbalisti odohrali 28. novembra
vo Fortuna lige posledný zápas na domá-
cej pôde proti Trnave. Po jesennej časti
patrí zverencom trénera Pavla Hapala sluš-
né 3. miesto. V decembri majú chlapci
zaslúžené voľno, na prvom tréningu sa
zídu v pondelok 5. januára 2015.

V 16. kole cestovali Seničania do
Dunajskej Stredy, na ktorej pôde v najvyš-
šej súťaži ešte nestratili ani bod. Obidva
tímy ťahali v lige slušné série - DAC v roku
2014 doma neprehral, Záhoráci mali za
sebou sériu deviatich stretnutí bez prehry.
Stretnutie sa odohralo za podmienok hra-
ničiacimi s regulérnosťou, keď na Žitnom
ostrove bola takmer počas celého duelu
veľmi hustá hmla a diváci z tribúny z fut-
balu veľa nevideli. Prvý polčas bol vyrov-
naný, hralo sa prevažne medzi 16-kami
bez väčších šancí. Z ničoho nič prišiel prvý
gól domácich v 42. min, keď si po centri
dal nešťastne vlastný gól Pavlík - 1:0. Po
prestávke neubehlo ani osem minút 
a DAC viedli dvojgólovým rozdielom po
zásahu Štepanovského - 2:0. DAC bol v 2.
polčase lepším celkom, v 64. min urobil
hrubú chybu mladý obranca Chvátal, ktorú
využil na strelenie gólu Černák. Seničania
tak našli premožiteľa v lige po 2,5 mesiaci.

V nedeľu 9. novembra bol v Senici fut-
balový sviatok, keď na Záhorie zavítal
bratislavský Slovan, s ktorým majú Seniča-
nia dlhodobo zlú bilanciu a chceli koneč-
ne tohto súpera zdolať. Obhajca titulu
prechádza v jesennej časti zlým obdobím,
keď sa im nedarí bodovať v slovenskej ani
Európskej lige. Pred televíznymi kamera-
mi sa hral v 1. dejstve vyrovnaný zápas
medzi 16-kami. V úvode boli strelecky
aktívnejší hostia, ale Šulla bol pozorný.
Našim vyšiel v 29. min rýchly protiútok,
na začiatku ktorého bol senický brankár.
Ten rýchlo vyhodil loptu na Hlohovského,
ktorý ju potiahol po pravej strane z vlast-
nej polovice až po súperovu šestnástku, 
v 16-ke ideálne našiel kapitána Pirosku
a ten z prvej nedal Pernišovi šancu - 1:0.
Už o šesť minút však bol stav opäť vyrov-
naný, keď Šullu prekonal strelou zo 16-ky
Čikoš. V úvode 2. polčasu mal viac práce
senický gólman. Podržal svoj tím pri šan-
ciach Kubíka (2x) a Soumaha. Keď sa už
zdalo, že zápas skončí remízou, v 88. min
vymyslel akciu strieda-júci Kosorin a po
jeho prihrávke dokázal prekonať brankára
Perniša dovtedajší najlepší strelec súťaže
Kalabiška - 2:1. Seničania tak v najvyššej
súťaži po viac ako 4 rokoch opäť zdolali
bratislavský Slovan.

18. kolo odohrali Seničania v Trenčíne
a bol to súboj druhého s tretím. Aktívnej-
šie začali domáci, hýrili pohybom a Šulla
mal viackrát čo robiť. V 13. min nastrelil
Lawrence brvno Šullovej brány. O malú
chvíľu prízemný center Jaira našiel na zad-
nej tyči Gubu, ktorý od brvna strelil prvý
gól - 1:0. Potom mohol vyrovnať Pillár, ale

tutovku nepremenil, na druhej strane to
vyšlo v 24. min Hajradinovičovi, ktorý
technickou strelou poslal domácich do
dvojgólového vedenia. Záhorákom sa
podarilo znížiť v 33. min - po Hlohovského
centri sa krásne z voleja do šibenice trafil
Piroska - 2:1. Dobrý futbal pokračoval aj
po prestávke, lepší však bol Trenčín. Pois-
ťovací tretí gól dal v 76. min Brazílčan Jairo
a tri body zostali v Trenčíne.

Záverečný duel Seničanov v jesennej
časti sa hral v piatok 28. novembra pred
televíznymi kamerami. Domáci nastúpili 
v okyptenej zostave, naviac už v 14. min
musel nútene pre zranenie striedať Kóňa.
Hralo sa vo výbornej atmosfére, o ktorú
sa starali obidva fanúšikovské tábory.
Útoky sa striedali na obidvoch stranách,
do väčších možností sa dostávali Trnavča-
nia, ktorým sa podarilo dostať do vedenia 
v poslednej minúte polčasu - Janečkov
center z pravej strany umiestnil do siete
Mikovič - 0:1. Trnava mohla zvýšiť náskok
krátko po prestávke, ale tutovku nepre-
menil Jendrišek. Postupom času boli v
útoku nebezpečnejší Seničania, ktorí
nechceli v poslednom zápase prehrať.
Šance Hlohovského a Kalabišku však gól
nepriniesli, radosť na domácej strane
prišla v 84. min. Kalabiška poslal loptu z
ľavej strany do pokutového územia, v
sklze ju striedajúci Gombala poslal až na
Mráza, ktorý ľavačkou s prispením šťastia
poslal loptu do siete. Bol to prvý gól v naj-
vyššej súťaži tohto mladučkého 17-ročné-
ho talentu. Seničania si tak udržali jesen-
nú neporaziteľnosť na domácej pôde a
zimujú na bronzovej priečke.

Ivan Tobiáš

Vicemajsterka v karate 
Najlepší  mladí karatisti Slovenska  sa

stretli na juniorských Majstrovstvách Slo-
venska  v sobotu 6. decembra  v Trnave. 
V športovej hale sa v kumite a kata bojova-
lo okrem titulov majstra Slovenska i o mies-
tenku do reprezentácie na blížiace sa ME
vo Švajčiarsku.

V ostro sledovanej kategórii kata ju-
niorky boli najväčšími favoritkami dve
úspešné slovenské reprezentantky, ktoré
víťazia na najväčších európskych i sveto-
vých turnajoch. Staršia a skúsenejšia Doro-
ta Balciarová, 3 násobná majsterka Euró-
py, a vicemajsterka sveta a nastupujúca
mladá generácia, dorastenecká majsterka
Európy Alžbeta Ovečková (na foto)
z Hanko Kai Senica. Nie je veľa krajín,

ktoré majú takú kvalitu v jednej kategórii.
Tieto reprezentantky suverénne vládnu slo-
venskému karate a víťazstvá na sloven-
ských turnajoch i pri reprezentačných
výjazdoch v zahraničí sú v ich réžii. Mlad-
šia majsterka karate Ovečková zo Záhoria
vôbec netrpí trémou a naposledy Balciaro-
vú vo finále Slovenského pohára  v Galan-
te porazila. Podľa predpokladov obidve
šampiónky porazili vo vyraďovacích
kolách celú slovenskú konkurenciu a v oča-
kávanom finále sa v súboji 2 neporazených
karatistiek stretli v priamom boji o korunu
najlepšej slovenskej  karatistky. Tesne zví-
ťazila pretekárka z južného Slovenska 
a Ovečková získala pre Hanko Senica strie-
bro a titul vicemajstra Slovenska.

Nový rok 2015 začnú senickí karatisti
tradičným sústredením tretí januárový týž-
deň na Dubníku pri Starej Turej. 

E. Jareč  

Príďte
na Silvestrovský beh

Silvestrovský beh sa za doterajšiu exi-
stenciu stal obľúbeným záverom roka pre
ľudí milujúcich šport a zvlášť beh. Už 29.
ročník sa uskutoční v stredu 31. decembra
2014 v parku pri DAVe so štartom o 10.
hod.

Prezentácia bude na štadióne FK Seni-
ca od 9. do 9.45 hod. Štart pretekárov je
možný len vo vlastnej kategórii. Štartovné
-  dospelí 3 eurá, deti zdarma.

O 10. hod. odštartujú najmenší prete-
kári Benjamínkovia (roč. 2011 a mladší) 
a kategória Mini (ročník 2009 - 2010) štar-
tuje o 10.20 hod. Obe kategórie pobežia
60 m. O 40 metrov dlhší okruh pobeží
kategória mladšia prípravka (ročník 2007 –
2008) a prípravka (ročník 2005 – 2006).
Najmladší žiaci (ročník 2003 – 2004) 
a mladší žiaci (ročník 2001 – 2002) sa 
o 11.10 hod. vydajú na trať dlhú 600 m.

Jeden  okruh (900 m) absolvujú starší
žiaci (ročník 1999 – 2000), 2 okruhy dora-
stenci (ročník 1997 – 1998) a juniori (roč-
ník 1995 – 1996), 6 okruhov ženy, ženy
nad 35 rokov, ženy nad 45 rokov, muži
nad 65 rokov a muži nad 70 rokov so spo-
ločným štartom o 11.20 hod.

Kategória muži:  muži nad 40 rokov,
muži nad 50 rokov a muži nad 60 rokov sa
postavia na štart o 12.15 hod. Pobežia 
6 okruhov, teda 5400 metrov.

Víťazi kategórií muži, muži nad 40,
muži nad 50, muži nad 60, muži nad 65,
muži nad 70, ženy, ženy nad 35 a ženy

(pokračovanie na str. 17)
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Príďte
na Silvestrovský beh
(dokončenie zo str. 16)

nad  45 budú odmenení finančne, víťazi 
v ostatných kategóriách dostanú vecné
ceny.

Športová aktivita v posledný deň roka
zapustila svoje korene a pre určitú skupinu
ľudí tvorí pravidelnú súčasť Silvestra. Veď
minulý rok sme zaznamenali až  271 bež-
cov. Beh je jednou zo športových aktivít,
ktorej sa môže venovať veľká časť populá-
cie, preto organizátori Mesto Senica 
a Komisia pre šport pri MsZ v Senici oča-
kávajú, že sa k pravidelným účastníkom pri-
poja ďalší.

Erika Mášiková
ilustračné foto   R. Samek

Plavecké nádeje
Deti z Plaveckého

klubu Aqua Senica sa
predstavili  16.
novembra na súťaži
Plavecké nádeje 
v Bratislave. Zúčastni-
lo sa jej 23 klubov 
a súťažili  plavci 

Vpravo: Tomáš Polák
Dole: Sofia Babincová
prvá zľava.

s rokom narodenia 2006, 2007 a 2008.
Senicu reprezentovali plavecké nádeje
Tomáš Polák, Hana Hrúzová, Dominika
Páleníková, Ondrej Hološka a Sofia Babin-
cová. Tomáš Polák (2006) si vyplával  2.
miesto na 25 m prsia a dve medaily si od-
niesla Sofia Babincová (2008) za 2. miesto
na 25 m znak a 2. miesto na 25 m kraul.

Andrej Laho

Plaváreň sa bude
rekonštruovať

O tom, že senická plaváreň bude za-
vretá a chystá sa jej kompletná rekonštruk-
cia sa hovorí už dávno. V týchto dňoch
bola dokončená projektová dokumentácia
k  plánovanej rekonštrukcii a nasledovať
bude verejné obstarávanie. 

Po výbere dodávateľa a podpise zmlu-
vy by rekonštrukčné práce mali začať
podľa  odhadu riaditeľa Rekreačných slu-
žieb mesta Senica Ľubomíra Štvrteckého
prvý štvrťrok budúceho roka. Rozsah prác
si vyžiada odstávku plavárne približne  na
8 až 10 mesiacov. 

Návštevníkov plavárne asi najviac pote-
ší rekonštrukcia v bazénových priesto-
roch, kde pribudnú nové prvky. Vybudo-
vané tu budú dva tobogany v dĺžke 50 
a 60 m, dva whirlpool bazény a pre
najmenšie deti detský bazén s teplou
vodou a drobnými atrakciami.  Počas
odstávky budú rekonštrukčné práce aj na
budove plavárne, ktorú zateplia a vymenia
okná na šatniach, saune, bazénovej časti 
a pribudne  spojovacia chodba so športo-
vou halou.  Kompletne zrekonštruovaná
bude  aj vzduchotechnika, technológia na
úpravu bazénovej vody, kúrenie, sprchy a
sociálne zariadenia, kde bude vymenená
keramika, dlažba či skrinky v šatniach.
Nový šat dostane aj vstup do plavárne.
Ako povedal  Ľubomír Štvrtecký: „Nejde-
me z plavárne robiť aquapark, ale chceme,
aby zariadenie úrovňou svojich služieb
zodpovedalo požiadavkám návštevníkov 
a trendom dnešnej doby“.

lv

Chodníkom Viktora
Beniaka

Pán  Vik-
tor  Beniak
patrí k zakla-
d a t e ľ o m
organizova-
nej turistiky
v Senici.  Na
jeho počesť
sa koná
t u r i s t i c k ý
p o c h o d
Chodníkom
Viktora Beniaka. Koncom novembra by sa
bol dožil 95 rokov. 

Mnohí turisti ho poznali osobne. Nás
mladších naučil  chodiť do prírody, ochra-
ňovať ju a relaxovať v nej. Najradšej mal
časť regiónu, ktorá vedie zo Senice na
hrad Branč. I tento rok sa 22. novembra
práve touto trasou – chodníkom Viktora
Beniaka -    vydali turisti na 16. ročník
pochodu. Milovníci prírody  vždy ocenia
vyhliadku pod bormi a pohľad  zo zrúca-
niny hradu Branč. 

Tento rok sa pochod  vydaril nielen
zásluhou pekného počasia, ale i ľuďom,
ktorí pomohli k dobrému priebehu. Chce-
me vysloviť poďakovanie starostovi obce
Podbranč Milanovi Kadlečíkovi či rodine
Nečasovej z osady Gažovci, ktorí pre nás
pripravili občerstvenie. Bolo to prekvape-
nie, veľmi milé.  Vďaka patrí aj pani Gažo-
vej z pohostinstva v Dolnej Doline. Tu sme
si po túre a prehliadke hradu oddýchli.
Turisti sa radi zabavia pri dobrej ľudovej
piesni. Harmonika v rukách  Janka Čepka
z Rudníka nám pomohla zabudnúť  na
ťažké nohy, ťažšie dýchanie pri výstupe na
kopec. Len pre zaujímavosť – harmonikár
prišiel z Rudníka na bicykli, takže tiež mal
za sebou dobrú túru. 

Na záver chceme poďakovať všetkým
účastníkom pochodu, ktorí si takto zaspo-
mínali na dobrého človeka, uctili si pa-
miatku pána Viktora Beniaka.

Výbor KST  Senica 

Služby lekární 
20. 12.  Lekáreň Centrum

Štefánikova 726
21. 12 Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586    
24. 12 Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova  309
25. 12. Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
26. 12. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586    
27. 12. Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
28. 12. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586    

Korčuľovanie 
pre verejnosť 
Nedeľa 21. december 11.15 - 12.45
Pondelok22. december 15.30 - 17.00
Utorok 23. december 10.30 - 12.00

15.30 - 17.00
Streda 24. december 11.30 - 13.00
Štvrtok 25. december 15.30 - 17.00
Piatok 26. december 9.30 - 11.00

14.30 - 16.00
Sobota 27. december 11.30 - 13.00
Nedeľa 28. december 11.30 - 13.00
Pondelok29. december 15.30 - 17.00
Utorok 30. december 10.30 - 12.00

15.30 - 17.00
Streda 31. december 10.30 - 12.00
Zmeny budú včas oznámené na www.rsms.sk.

Rok 2015
1.1. Lekáreň  SunPharma  

Sotinská 1591
3.- 4. 1. Lekáreň Verbascum  

Sotinská 1586
6.  1. Lekáreň  Verbascum   

Sotinská 1586
10. 1.   Lekáreň Eurodom 

Hviezdoslavova 309
11. 1.  Lekáreň  Verbascum 

Sotinská 1586
17. 1. - 18.1.  Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
24. 1.  Lekáreň SunPharma  

Námestie Oslobodenia 18
25. 1.   Lekáreň  Verbascum 

Sotinská 1586
31. 1.  Lekáreň Centrum

Štefánikova 726
Pohotovostné služby lekární 
sú vykonávané od 8. do 12. hod. 
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Uzavreté manželstvá

v októbri
Tomáš Kurek a Oľga Budovičová
Ing. Branislav Vavrinčík a Michaela Rehušová
Tomáš Surovka a Nikola Horváthová
Lukáš Králik a Natália Jurkovičová
Ing. Peter Klír a Stanislava Novotníčková
Miroslav Pinkas a Ing. Zdenka Slezáková
Peter Hrúz a Anna Mičová
Tomáš Koprla a Nikola Szabová
Vladimír Dujčík a Nikola Malíková
Jakub Ondrčka a Vladimíra Jankovýchová

v decembri 
Peter Lábsky a Martina Bolebruchová
Martin Kováč a Beata Kováčová

Vítame nových Seničanov

narodení v októbri
Jakub Sládek narodený v Břeclavi
Anetka Tobiášová narodená v Skalici
Patrik Polák narodený v Nitre
Samuel Polák narodený v Nitre
Melánia Polakovičová narodená v Myjave
Mária Linh Phamová narodená v Skalici
Filip Krídl narodený v Skalici
Boris Daniel narodený v Skalici
David Bartúnek narodený v Skalici
Alexandra Krčová narodená v Myjave
Ella Bezoušková narodená v Bratislave
Sebastian Peter Duga narodený v Myjave
Lukáš Magát narodený v Skalici
Alex Ondrejka narodený v Myjave
Zara Danielová narodená v Skalici
Branko Stachovič narodený v Skalici
Timea Kollárová narodená v Myjave
Oliver Junek narodený v Bratislave
Samuel Havel narodený v Skalici
Adam Šefčík narodený v Myjave

narodení v novembri 
Karolína Blahová narodená v Myjave
Nina Kudláčová narodená v Skalici
Sára Kudláčová narodená v Skalici
Dominik Kalabiška narodený v Myjave
Timotej Stoličný narodený v Skalici
Lukáš Pavlík narodený v Myjave
Jana Herceghová narodená v Skalici
Juraj Kováč narodený v Skalici
Melánia Dujková narodená v Skalici
Nina Krulová narodená v Myjave
Tobi Linhart narodený v Trenčíne
Samuel Vrábel narodený v Skalici
Adam Maca narodený v Skalici
Sofia Novomeská narodená v Skalici
Juraj Kuba narodený v Myjave
Paulína Zburínová narodená v Myjave
Eliška Otrubčáková        narodená v Skalici

Spoločenská kronika

Opustili nás

v októbri
Vincent Majzlan, Nám. oslobodenia 4 1. 10. 2014
vo veku 68 rokov
Jozef Tománek, Štefánikova 1377 2. 10. 2014
vo veku 81 rokov
Rudolf Beňák, L. Novomeského 1213 7. 10. 2014
vo veku 58 rokov
Mária Petráková, Hviezdoslavova 313 9. 10. 2014
vo veku 88 rokov
Štefánia Mášiková, Kunov 109 10. 10. 2014
vo veku 84 rokov
Anna Hanusová, Hviezdoslavova 482 11. 10. 2014
vo veku 55 rokov
Mária Skalová, J. Mudrocha 1356 11. 10. 2014
vo veku 71 rokov
Alžbeta Važanová, Čáčov 34 11. 10. 2014
vo veku 87 rokov
Imriška Rehušováá, Záhradná 1052 13. 10. 2014
vo veku 77 rokov
Juliana Juráňová, Štefánikova 1377 14. 10. 2014
vo veku 79 rokov
Hedviga Škápiková, Štefánikova 1377 16. 10. 2014
vo veku 82 rokov
Marie Vachová, Čáčov 110 17. 10. 2014
vo veku 56 rokov
Štefánia Barteková, Štefánikova 1317 19. 10. 2014
vo veku 83 rokov
Lívia Kúbeková, Rovenská 1473 28. 10. 2014
vo veku 39 rokov
Kristína Podešvová, Čáčov 46 30. 10. 2014
vo veku 92 rokov
Miroslav Beňo, Senica 31. 10. 2014
vo veku 60 rokov

v novembri
Štefan Turanský, Hollého 746 3. 11. 2014
vo veku 65 rokov
MUDr. Ľubica Úlehlová, Štefánikova 709 5. 11. 2014
vo veku 62 rokov
Vlasta Selecká, Palárikova 303 11. 11. 2014
vo veku 84 rokov
Emil Ščepka, L. Novomeského 1350 11. 11. 2014
vo veku 65 rokov
Štefánia Karásková, Kolónia 551 14. 11. 2014
vo veku 88 rokov
Ján Koprla, Priemyselná 268 15. 11. 2014
vo veku 62 rokov
Marta Pogránová, Štefánikova 719 15. 11. 2014
vo veku 84 rokov
Pavel Matula, L. Novomeského 1215 17. 11. 2014
vo veku 55 rokov
Jozef Ružičkka, L. Novomeského 1350 17. 11. 2014
vo veku 70 rokov
Michal Daniel, Štefánikova 703 20. 11. 2014
vo veku 22 rokov
Anna Juríčková, Záhradná 1049 20. 11. 2014
vo veku 63 rokov
Gabriela Krišková, Štefánikova 722 20. 11. 2014
vo veku 63 rokov
Mária Svinčiaková, Štefánikova 1377 22. 11. 2014
vo veku 76 rokov
Dušan Šefčík, Štefánikova 1441 23. 11. 2014
vo veku 61 rokov
Mária Kadlečíková, Čáčov 78 28. 11. 2014
vo veku 81 rokov
Hedvika Vašková, Čáčov 58 29. 11. 2014
vo veku 79 rokov
Zuzana Chocholáčkková, Bernolákova 220 30. 11. 2014
vo veku 79 rokov
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Blahoželáme jubilantom
V decembri 2014 oslávia:
80 rokov: Xavera Mádlová, Ján Maxim, Mikuláš Motus, 
Štefana Páleníková Pavel Zamec 
85 rokov: Jozefína Bíliková, Anna Faboková,  
Verona Florianová, Mária Polačiková, Zuzana Boušková
90 rokov: Ján Hanzlíček
93 rokov: Mária Včelková
99 rokov: Anna Chalupová

V januári 2015 oslávia:
80 rokov: Jozef Dvorský, Katarína Kubová, Jozefína Musilová,
Martin Orgoník, Ján Veselý, Alojz Wolf, Božena Zuščíková
90 rokov: Mária Fančovičová, Mária Fodorová
91 rokov: Ján Dujka, Antónia Kubalová
94 rokov: Martin Mikulík
95 rokov: Pavel Štefečka
101 rokov: Jozefa Nemečkayová

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-

ska  v Senici oznamuje svojim členom najbližšie aktivity:
• Klub dôchodcov na Továrenskej ulici a Denné centrum

na Hviezdoslavovej ulici budú od 23. decembra 2014  do 
4. januára 2015  zatvorené. 

• Tanečné posedenie pri živej hudbe bude v budove
COOP Jednota 22. januára 2015 o 15. hod.

• Zájazd do Dunajskej Stredy  na  termálne kúpalisko sa
uskutoční  19. januára 2015, cena 12 eur. Odchod autobusu
o 8. hod. od plavárne.

• Zasadnutie výboru bude 15. januára o 13. hod.
• Záujemcovia, ktorí sú nahlásení na rekondičný pobyt do

Trenčianskych Teplíc v hoteli Flóra od 7. do 12. apríla 2015,
môžu platiť v Klube na Továrenskej ulici v  pondelok, stredu
a piatok od 14. do 17. hod. Cena za pobyt je 179 eur + dopra-
va 8.50 eura.

Blíži sa čas vianočných  sviatkov. Výbor MO JDS  všetkým
seniorom z celého srdca želá pokojné a požehnané prežitie
vianočných sviatkov a do budúceho roku 2015 praje  najmä
zdravie a spokojné dôstojne prežitie seniorského života.   

Ľudmila Jankovičová 
podpredsedníčka MO JD v Senici 

Naša Senica 11-12/2014

Spoločenská kronika Podujatia v Dome kultúry
� 6. január, 17.00 
Snehové kráľovstvo - detské divadelné predstavenie s pesničkami
a tancom. Vstupné 2,5 eura.

Víkend Stanislava Štepku
� 15. január, 16.00, 19.00 h
Sláva - hra v podaní Radošinského naivného divadla, vstupné 15 eur 

� 18. január, 16.00 h
Mám okno - hra v podaní Ochotníckeho divadla Popudinské
Močidľany, vstupné 3 eurá 
Organizátor: MsKS Senica, Záhorácke divadlo

� 17. január,  20.00 h 
Hasičský ples - do tanca hrá hudobná skupina Čvančaranka, 
vstupné 18 eur

� 24. január,  19.00 h
Reprezentačný poľovnícky ples -  do tanca hrá hudobná skupina
Grafic, vstupné 21 eur

� 31. január, 19.00 h 
Študentský ples – do tanca hrá hudobná Black and White, 
vstupné 15 eur 

Pripravujeme
� 26. február,  19.00 h
Moravanka - koncert dychovej hudby, vstupné 8 eur

Vyberte si z podujatí 
� 1.január
Novoročné venčenie – prechádzka so psíkmi
organizátor: Útulok 

� do 12. januára – Rozprávkové klzisko na Námestí oslobodenia

� 20. január, 17.00 h
Výtvarná Senica - vernisáž regionálnej výstavy  neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Senica a Skalica spojená s odovzdávaním ocenení 
Organizátor a miesto: Záhorské osvetové stredisko

� 20. január,  9.00 h
Vyhodnotenie veľkej vianočnej súťaže - čitatelia detského odde-
lenia 
Organizátor a miesto: Záhorská knižnica

Spomienka
To jediné dôležité v živote sú

stopy lásky, ktoré za sebou necháva-
me, keď odchádzame...

Dňa 28. novembra uplynulo 15
smutných rokov, čo nás navždy opustil

milovaný manžel, otec a starý otec Ján Jamárik z Kunova.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila a sedem detí

s rodinami.

Spomienka
Aj keď ho už niet medzi nami, 

v našich srdciach  žije stále s nami...
Dňa 17. decembra  sme si pripomenu-
li 1. výročie smrti manžela, otca, dedka,
brata, krstného otca a strýka 
Gabriela Závodského.

S láskou  spomína celá rodina.

Spomienka
Čas plynie, bolesť trápi, teba nám
už nik nenavráti. 
Osud smrti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš stále
žiť.
Dňa 12. decembra  uplynulo 17 rokov,  čo
nás náhle  navždy vo veku 55 ro-

kov  opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko
Jozef Polakovič.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami, 9
vnúčat a 3 pravnúčatá.

Spomienka
Odišla si tíško, ako odchádza deň
Čas plynie, ale láska a spo-mienky
ostávajú...
Dňa 18. decembra  uplynulo 12 rokov,

čo nás navždy opustila Anna Havlíková, rod. Klišová.
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.
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PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. 
Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexné-
ho projektu realizovaného vďaka finančnej
podpore predsedu vlády Slovenskej repu-
bliky. Na projekt finančne prispelo aj
mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak! Predaj vstupeniek
hodinu pred ppredstavením v pokladni kina.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56,
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� Sobota 3., a nedeľa 4. január
Paddington
PREMIETAME O 17.00 hod.
Paddington je medvedík, ktorý nosí vlnený
kabát a neforemný klobúk. Jeho obľúbené
jedlo je marmeláda. Napriek tomu, že žije
v Londýne, pochádza z Peru. 
Rodinná komédia
Vstupné: 4  eurá, MP,  98 min. 

� Streda 7. január
S LÁSKOU ROSIE
Film vznikol podľa knihy S láskou, Rosie.  
V hlavnej dámskej úlohe sa predstaví
vychádzajúca hviezda Lily Collins (dcéra
slávneho muzikanta Phila Collinsa ). Hlav-
ný pánsky part zahral Sam Claflin zo série
Hunger Games.
Komédia, romantický
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 102 min.

� Piatok 9., sobota 10., a nedeľa 11. január
RUKOJEMNÍK
Pod riekou Moravou vraj vedie tunel, kto-
rým sa dá utiecť do Rakúska. Len ho treba
nájsť. Na živote na československo-rakús-
kom pomedzí v 60. rokoch minulého sto-
ročia ležala ťažká deka, asi ako v každom
„citlivom“ pohraničnom pásme. Film sa na
dobu nedávno minulú pozerá originálne
detskými očami a tým ju sprístupňuje aj
mladším divákom.
Komédia, dobrodružný, rodinný
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 102 min., 

� Utorok 13. január
Storočie Miroslava Zikmunda
Životopisný film prináša osobitý pohľad na
búrlivé dejiny dvadsiateho storočia očami
muža, ktorý poznal celý svet. 
Dokumentárny
Vstupné: 4 eurá, MP, 101 min.

� Streda 14. január
MILUJ SUSEDA SVOJHO
Jeden z najradikálnejších filmov velikána
Frederica Felliniho mnohými pokladaný za
jeho najlepší film. Príbeh filmového režisé-
ra, ktorý sa ocitá v profesionálnej a osob-
nej kríze. Z tejto situácie ho, zdá sa, nedo-
kážu vymaniť ani nové filmové projekty, no
ani krásne ženy. Pod tlakom producenta
pripravuje svoj nový film, zatiaľ čo cíti
veľkú príťažlivosť k inteligentnej manželke

Luise, k zmyselnej milenke Carle, ale aj ku
krásnej mladej herečke Claudii. 
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 102 min. 

� Piatok 16. január
SEX V PARÍŽI
Paríž. Láska. A samozrejme francúzske
ženy - slobodné, nepredvídateľné, sofisti-
kované a vášnivé. Rozhodli sa svoje tajom-
stvá odhaliť a podeliť sa s nimi. 
Komédia, dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 116 min.

� Sobota 17. január
DOKONALÝ SVEDOK S.R.O.
PREMIETAME O 17.00 hod.
Doug Harris je prívetivý, avšak trochu
nespoločenský mladý muž, ktorý si onedl-
ho vezme za manželku ženu svojich snov.
Má však veľký problém, nemá ani jedného
svadobného svedka a je ochotný urobiť
čokoľvek, aby túto nepríjemnosť pred svo-
jou nastávajúcou zatajil. 
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 101 min.

� Sobota 17. a nedeľa 18. január
96 HODÍN: ZÚČTOVANIE
Bývalý agent CIA Bryan Mills sa posledný
raz vracia v akčnom filme 96 hodín –
Zúčtovanie. Musí dokázať, že bol neprá-
vom obvinený z vraždy svojej bývalej man-
želky a ochrániť to jediné,  čo mu zostalo...
Akčný, krimi, triler
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 108 min.

� Utorok 20. január
COMEBACK
Čas v jednej z najstráženejších väzníc na
Slovensku plynie veľmi pomaly. Nahliad-
nuť do bežného života väzňa vo výkone
trestu je pomerne vzácne. Dvaja recidivisti
prehodnocujú svoju minulosť a pozerajú
sa na svoju budúcnosť. 
Dokumentárny
Vstupné: 3,50  eura, FK 2 eurá, MP 18 r.,
85 min. 

� Streda 21. január
E. A. Poe: Archa bláznov
Hrdinom filmu je mladý, čerstvo vyštudo-
vaný lekár Edward, ktorý na konci 19. sto-
ročia prichádza na prax do psychiatrické-
ho ústavu. Edward je zasväcovaný do
tunajších liečebných metód a je v šoku.
Psychiatrický ústav ovládnu pacienti, zatiaľ
čo skutočný riaditeľ je uväznený v pivnici. 
Thriller
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 112 min.

� Piatok 23., sobota 24. 
a nedeľa 25. január
VEĽKÁ ŠESTKA
PREMIETAME O 17.00 hod.
Animovaný príbeh je emóciami nabitá,
dobrodružná komédia o mladom a nada-
nom konštruktérovi robotov menom Hiro

Hamada, ktorý sa učí, ako správne využí-
vať svoj talent.
Rodinný, komédia
Vstupné: 4 eurá, MP, 108 min.

� Piatok 23. január
BLACKHAT
Svet sa ocitol na okraji globálnej krízy,
ktorú má tentokrát na svedomí neznámy
hacker, ktorý sa vyhráža a následne pra-
kticky ukazuje, že prostredníctvom myši 
a klávesnice zvládne čokoľvek. Jediný, kto
mu môže konkurovať je chlap, ktorý za
podobné delikty práve sedí vo väzení.
Otázka znie: Bude chcieť spolupracovať? 
Akčný, mysteriózny, thriller
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 116 min.

� Sobota 24. a nedeľa 25. január
BABOVŘESKY 3
Komédia je úsmevným obrázkom zo živo-
ta na súčasnom vidieku, ktorá s nadhľa-
dom a komediálnou nadsázkou sleduje
kopiace sa nedorozumenia a súhry
náhod, ktoré poriadne zamotajú hlavu
dedinčanov. V príbehu nechýba láska,
žiarlivosť, závisť, intrigy a taktiež aj vtipné
okamihy.
Komédia
Vstupné: 4, eurá, MP 12 r., 103 min.

� Utorok 27. január
MAMI
Film prináša príbeh dospievajúceho Steva 
s diagnózou ADHD a jeho mamy Diane,
ktorá aj napriek odporúčaniam odborníkov
trvá na tom, že sa o svojho syna postará
sama a že dokážu zvládnuť aj školu.
Dráma, psychologický
Vstupné: 3,50 eura, FK 2 eurá,MP 12 r.,
139 min.

� streda 28. január
WHIPLASH
Strhujúci príbeh mladého bubeníka, ktorý
pod vedením obávaného jazzového
maestra prekoná hranice svojich psychic-
kých i fyzických možností. Film, z ktorého
budú mať zimomriavky nielen milovníci
jazzu... 
Dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 105 min.

� Piatok 30. a sobota 31. január
CHARLIE MORTDECAI
V akčnej komédii sa Mortdecai vrhne do
veľkolepého pátrania, precestuje polovicu
zemegule a bude čeliť mnohým protivní-
kom. V žonglovaní nikdy nevynikal, teraz
však bude musieť vybalansovať partičku
solídne nazlostených Rusov, britskú MI5,
medzinárodných teroristov a tiež svoju
manželku. Charlie Mortdecai, svetom ostrie-
ľaný obchodník s umením a na čiastočný
úväzok aj podvodník, sa zapája do nahá-
ňačky za ukradnutým obrazom. 
Komédia, akčný
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 97 min.


