
SenicaNaša

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

www.senica.sk      Ročník XXXIX.     www.nasa.senica.sk     November-December 2016 číslo 11-12

(

Slovo na úvod
Čas do zázračno-tajomného Štedrého 

večera už môžeme počítať na hodiny. Viac 
ako dvetisíc rokov rok čo rok slávime svi-
atky, ktoré každého napĺňajú zvláštnym 
čarom a pokojom. Vianoce nás oslovujú 
stále, tešíme sa na chvíle krásnej a zvláštnej 
polahody, niekedy ťažko definovateľnej. 
Vianoce sú fascinujúco - úchvatné atmo-
sférou, náladou i rozpoložením. Kým však 
príde tých pár okúzľujúcich chvíľ a dní, 
keď sa roztápame od dobra, radosti a šťas-
tia, máme za sebou celý rok, ktorý každý 
prežil inak. Niekto v zdraví a šťastí, iného 
postretlo viac smoly ako blaha, ďalšiemu 
pošramotené zdravie alebo nepredvídané 
okolnosti naštrbili plány a zanechali nega-
tívne stopy v rodine, iným z kruhu rodiny 
odišla milovaná osoba. Nech už sa nám 
stalo čokoľvek, vianočné sviatky chce mať 
každý z nás láskavé a hrejivé. Hoci je obdo-
bie bezprostredne pred sviatkami veľmi 
hektické všade, adventný čas nás predsa 
len stíši, obráti našu myseľ iným smerom. 
Keď je duša uvoľnená a pripravená sní-
vať, vraciame sa na miesta, kde nám bolo 
dobre, keď srdce v hrudi nevedno prečo 
bilo blaženosťou a na miesta, čo sú neroz-
lučne späté s naším životom, hlavne k 
ľuďom, ktorí sú súčasťou nášho života - 
rodina, sú s nami spriaznení, dávajú nám 
iskru a potešenie. Vraciame sa v spomien-
kach aj k tým, ktorí sa nečakane odobrali 
na druhý breh a nás ponechali s mnohými 
otázkami bez odpo-
vedí. Vianočný čas je 
príležitosťou, možno 
ideálnym časom vrá-
tiť sa k odcudzeným 
priateľstvám, vrátiť 
sa k nedokončeným 
rozhovorom, a tak 
spoznať a pochopiť 
druhého, nepovažo-
vať ho za nepriateľa, 
ale partnera. Pred-
sviatočné stretnutia sú vhodné na takéto 
debaty - vyjasniť stanovisko a postoj. I to 
prispeje k pokoju v duši, po ktorom všetci 
túžime a želáme si, aby nás sprevádzal 
práve vo vianočnom období. Mnohí sa v 
myšlienkach a najmä skutkoch vraciame 
aj k núdznym, deťom v detských domo-
voch, krízových centrách, aby pocítili ľud-
skú spolupatričnosť a pohladenie. Nech sú 
Vianoce pre všetkých ľudí výnimkou z oby-
čajných dní, nech sa každého dotkne láska 
a pohoda.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Okúzľujúca 
výnimočnosť

Potichu svietiace štyri sviečky na advent-
nom venci nám prinášajú túžobne očaká-
vané čarovné chvíle najkrajších sviatkov 
pokoja, lásky a porozumenia - Vianoce. Ich 
okúzľujúca výnimočnosť nás napĺňa pocitmi 
šťastia, očakávania i spomienok na svoje det-
stvo, keď sme svojou prirodzenou zvedavos-
ťou a nedočkavosťou túžili po tom, aby Via-
noce prišli čím skôr a boli čím dlhšie. Tieto 
dni patria i tichej spomienke na tých, ktorí 
nám navždy zostali už len v našich srdciach.

Štedrý večer. Napriek dodržiavaniu kaž-
doročných tradičných rodinných zvykov je 
vždy jedinečný. Na štedrovečernom stole 
zapálená svieca, ktorej svetlo pomáha nájsť 
cestu, rybie šupinky pod obrusom, čo majú 
priniesť hojnosť peňazí a šťastia. Oblátky 
symbolizujú spoločný pokrm, med, ore-
chy a jabĺčka prinesú zdravie, cesnak 
ochráni pred každým zlom. Rozvoniavaj-
úce pokrmy, nádherné koledy, vysvietený 
- ozdobený stromček, darčeky pre najbliž-
ších, to všetko patrí k atmosfére pocitu 
domova, lásky v ňom, ľudského tepla, kedy 
sme si všetci blízko, vládne pokoj a mier. 

Vážení spoluobčania, Seničania, rodáci, 
želám vám príjemné prežitie vianočných svi-
atkov. Nech sú u vás plné štedrosti, láska-
vosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. 
Nech ich sviatočná nálada vás sprevádza po 
celý nastávajúci rok. Šťastné a veselé. 

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

Nadšenie a podmanivá radosť v očiach našich detí - to je pravá atmosféra Vianoc.
foto Viera Barošková

Vianoce v meste
Samospráva mesta Senica v spolupráci 

v Mestským kultúrnym strediskom a ďal-
šími spoluorganizátormi a sponzormi pri-
pravili v predvianočnom období bohatú 
a pestrú ponuku kultúrnych podujatí a 
nechýbala ani Vianočná dedina, v ktorej sa 
odohrala časť kultúrnych vystúpení. 

Vianočná dedina tento rok odštartovala 
16. decembra a na Námestie oslobodenia 

prilákala veľa ľudí, 
ktorí si v stánkoch už 
mohli kupovať tovar s 
vianočným zamera-
ním. Najprv pri repro-
dukovanej hudbe 
a potom pri ľudo-
vej hudbe Borovi-
enka vládla priateľská 
atmosféra pri stretnu-
tiach s priateľmi, dob-
rej cigánskej či vare-

nom vínku, ktoré v tom mrazivom počasí 
padlo veľmi vhod. Rozruch priniesli dvaja 
čerti s obrovským kotlom, ktorých sprevád-
zal anjel a dohliadal, aby čerti nezneužili 
svoju čertovskú moc. Ich obrovské postavy 
na chodúľoch najmenším naháňali strach a 
tlačili slzy do očí, no väčšie deti či dospelí 
sa nechali povariť v kotli, aby sa zbavili všet-
kých zlých vlastností a poniektorí dostali 
po chrbte aj čertovskými chvostmi. Anjel 
však dbal, aby sa všetko dobre skončilo 
a z kotla každý vychádzal ako znovuzro-
dený. Šou v podaní Creative shows z Brati-
slavy priniesla zábavu, rozptýlenie a dobrú 
náladu.   (Pokračovanie na str. 3)

Milí čitatelia, 

nech vám tieto vianočné sviatky pri-
nesú veľa krásnych spomienok a rado-

sti. Nezabudnite sa podeliť hrsťou dobra 
a šťastia  aj s ďalšími ľuďmi, aby  sa via-

nočné posolstvo  šírilo od srdca k srdcu.

Viera Barošková
a redakčná rada
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

Na 13. riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v Senica, ktoré sa konalo 15. 
novembra 2016 mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie:

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach v školách na 
území mesta za školský rok 2015/2016, ktoré 
nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2016 rozpočtovým opatre-
ním primátora.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia – Mestský 
hasičský zbor.

- Informatívne správy o výchovno - vzde-
lávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zariadení na území 
mesta Senica za školský rok 2015/2016. 

- Dodatok VZN č. 20/2015 O poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu mesta. 

- Územný plán mesta – návrh zmien a 
doplnkov – začatie procesu obstarania 
Zmien a doplnkov v 8 lokalitách mesta. 

- VZN č. 3a – miestny poplatok za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad na 
rok 2017 (informácia je obsahom samostat-
ného článku).

- VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 
2017 (informácia je obsahom samostat-
ného článku).

- Dodatok VZN č. 48/15 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby poskytované v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Dispozície s majetkom.
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za 

III. štvrťrok 2016, Plán kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2017, výsledok kontroly dodr-
žiavania postupu pri poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta v r. 2015 podľa VZN č. 
20, správu o výsledku kontroly hospodáre-
nia s majetkom mesta v správe rozpočtovej 
organizácie Centrum voľného času Senica.

- Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2016.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania:

- Návrh na začatie procesu obstarania 
Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
v 5 lokalitách s odôvodnením, že budú 
predložené na nasledujúce rokovanie MsZ 
15. decembra 2016.

Mestské zastupiteľstvo neschválilo: 
- Návrh na začatie procesu obstarania 

Zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
v 1 lokalite v miestnej časti Košútovec.

6. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici sa uskutočnilo 8. decembra a materi-
ály prerokovávané na MsR boli predložené 
aj na rokovanie 14. mestského zastupi-
teľstva, ktoré primátor zvolal na 15. decem-
bra. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení 
na roky 2017 – 2019.

- Viacročný rozpočet mesta, programový 

rozpočet a programy mesta na rok 2018 – 
2019.

- Správy nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky zostave-
nej k 31. decembru 2015 a o overení súladu 
konsolidovanej výročnej správy s individu-
álnou účtovnou závierkou a s konsolidova-
nou účtovnou závierkou zostavenou k 31. 
decembru 2015.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Rozpočet mesta a organizácií v jeho ria-
dení na roky 2017 – 2019, programy mesta 
na roky 2017-19. Návrh rozpočtu predkla-
dal vedúci finančného oddelenia MsÚ Ing. 
Róbert Mozolič. Jeho príprave predchád-
zala rozsiahla komunikácia s poslaneckými 
klubmi, komisiami MsZ, výsledkom je, že 
všetci poslanci svojím hlasovaním schvá-
lili predložený návrh rozpočtu. Je to sig-
nál zhody poslaneckého zboru pri schvaľo-
vaní základného dokumentu mesta na naj-
bližšie obdobie a ďalšieho napredovania 
mesta.

- Akčný plán mesta na roky 2017 – 2019 s 
pripomienkami.

- Územný plán mesta – návrh zmien a 
doplnkov v lokalite č. 15 v časti Čáčov, kde 
žiadateľ navrhoval zmenu funkčného vyu-
žitia územia z funkcie „plochy ornej pôdy“ 
na funkciu „bývanie – plochy bývania v 
malopodlažnej zástavbe“. Hlasovaním 
neprešiel ani návrh na zmenu funkčného 
využitia územia nachádzajúceho sa za 
novým cintorínom v Senici z funkcie „plo-
chy verejnej a vyhradenej zelene určenej 
na rozšírenie cintorína“ na funkciu „plochy 
výroby – fotovoltická elektráreň a na plo-
chy bývania v malopodlažnej zástavbe“. 

- Dodatok č. 1 k Zmluvám uzatvoreným 
podľa §20 a/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov o vykonávaní pôsobnosti špe-
ciálneho stavebného úradu pre miestne a 
účelové komunikácie. Na základe týchto 
zmlúv Mesto vykonáva pôsobnosť špeci-
álneho stavebného úradu pre miestne a 
účelové komunikácie pre 11 obcí okresu 
Senica, dodatkom sa predlžuje účinnosť 
zmlúv na dobu neurčitú.

- Uzavretie Zmluvy o vykonávaní pôsob-
nosti špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne a účelové komunikácie s ďalšími 
obcami - Jablonica a Koválov. Ukonče-
nie zmluvy o zriadení Spoločného obec-
ného úradu na úseku stavebného poriadku 
s obcou Dojč dohodou k 31. decembru 
2016 – na základe predloženej žiadosti s 
obce Dojč.

- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017.
- Vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórky 

za rok 2016.
- Správu hlavnej kontrolórky o výsledku 

kontroly hospodárenia s majetkom v správe 
Základnej školy na Sadovej ulici.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:

- Ninu Gurínovú za členku komisie pre 
prevenciu kriminality a iných protispolo-
čenských činností a zároveň poďakovalo 
Márii Hladkej, ktorá ukončila členstvo v 
komisii, za jej dlhoročnú prácu v komisii.

Na záver rokovania MsZ primátor mesta 

Branislav Grimm zhodnotil končiaci sa rok, ale 
aj polovicu funkčného obdobia a poukázal na 
stabilizáciu ekonomických ukazovateľov, na 
najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré sa v 
meste zrealizovali, na rozvoj spoločenského a 
kultúrneho života, na obnovu viacerých tradí-
cií, ale aj na potreby mesta, ktoré sú výzvou a 
nutnosťou riešenia do ďalších rokov. 

Pripájam sa k poďakovaniu primátora 
za spoluprácu v roku 2016 všetkým poslan-
com MsZ, komisiám MsZ, mestským výbo-
rom, organizáciám v pôsobnosti mesta, ale 
aj všetkým občanom, ktorí akoukoľvek for-
mou podporujú dianie v meste. 

   JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Parkovacie karty 
na rok 2017 

Parkovanie v meste Senica na miestnych 
komunikáciách zaradených do systému 
dočasného parkovania vozidiel upravuje 
VZN mesta č. 5 o parkovaní a státí vozidiel. 
Podľa tohto VZN je dočasné parkovanie 
možné len po zaplatení úhrady za parko-
vanie. Občania a návštevníci mesta môžu 
parkovné uhradiť tromi spôsobmi. Parkova-
cie karty pre rok 2017 sú v predaji. Zakúpiť 
si ich môžete v pokladni MsÚ. Ceny za 
parkovacie lístky a parkovacie karty na 
rok 2017 zostávajú nezmenené a sú nasle-
dovné.

-
níctvom SMS 0,50 €

€
 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-

tom v meste Senica 3 €
€

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom alebo sídlom v meste Senica 20 €

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi 
- držitelia striebornej, zlatej a diamantovej 
Jánskeho plakety 10 €

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 
rokov 10 €

 - držitelia vozidiel, ktorí majú úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný par-
kovací preukaz môžu požiadať o vydanie 
bezplatnej parkovacej karty.

Parkovacia karta na dočasné parkovanie 
má formu nálepky, ktorá musí byť nalepená 
na čelnom skle vozidla. K jej vybaveniu 
treba občiansky preukaz a technický preu-
kaz. Darcovia krvi získajú zľavnenú parko-
vaciu kartu, ak k týmto dokladom predlo-
žia aj preukaz držiteľa Jánskeho plakety. 
Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím budú potrebovať k získaniu bezplat-
nej parkovacej karty parkovací preukaz pre 
fyzické osoby so zdravotným postihnutím 
(modrá kartička).

Ročná parkovacia karta pre rok 2016 má 
platnosť do 31. decembra 2016.

Ing. Jana Oslejová 
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Rozpočet na rok 2017 
Mesto Senica bude v roku 2017 hospo-

dáriť s celkovými príjmami vo výške 15 647 
099 eur a celkovými výdavkami vo výške 
15 543 504 eur, teda s celkovým prebyt-
kom rozpočtu vo výške 103 595 eur.

Na jednotlivých úrovniach rozpočtu: 
Bežný rozpočet je zostavený ako pre-

bytkový v celkovej výške 1 243 706 eur. 
Bežné príjmy mesta sú rozpočtované vo 
výške 14 989 721 eur a bežné výdavky 
rozpočtu vo výške 13 746 015 eur. Výdav-
ková časť bežného rozpočtu je zostavená 
tak, aby bolo zabezpečené financovanie 
základných funkcií mesta, financovanie 
mestských organizácií a poskytnutý vyšší 
rozsah služieb občanom a organizáciám 
mesta v porovnaní s rokom 2016.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako 
schodkový v celkovej výške 210 522 eur. 
Kapitálové príjmy z predaja majetku sú vo 
výške 657 378 eur a kapitálové výdavky 
vo výške 867 900 eur. Rozpočtované sú 

výrazné investičné akcie do rôznych oblastí 
ako výstavba nových parkovísk, výmena 
prístreškov zastávok MHD, výstavba det-
ských ihrísk, vonkajšieho fitness, výstavba 
hokejbalového ihriska, atletickej dráhy, 
zateplenie materskej školy, rekonštrukcia 
strechy budovy MsÚ, nákup prevádzko-
vých strojov do školských jedální a ďalšie 
menšie investície.

Rozpočet finančných operácií je zosta-
vený ako schodkový v celkovej výške 929 
589 eur. Pozostáva z výdavkov finančných 
operácií vo výške 929 589 eur. Na splátky 
istín existujúcich investičných komerčných 
úverov bolo vyčlenených 419 124 eur, 
na splácanie úverov zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania 301 000 eur, na spláca-
nie finančného prenájmu 109 465 eur a 
navýšenie základného imania spoločnosti 
Rekreačné služby mesta Senica na dofinan-
covanie rekonštrukcie Mestskej plavárne 
100 000 eur.

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ 

--------------------- Príjmy Výdavky + prebytok
- schodok

Bežný rozpočet 14 989 721,00 13 746 015,00 +1243 706,00

Kapitálový rozpočet 657 378,00 867 900,00 - 210 522,00

Finančné operácie 0,00 929 589,00 - 929 589,00

Celkový rozpočet 15 647 099,00 15 543 504,00 + 103 595,00

Dane v roku 2017 
V roku 2016 boli daňovníkom doručené 

rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti v prie-
behu mesiacov apríl a máj. Podľa rozhodnu-
tia mal daňovník možnosť uhradiť vyrubenú 
daň v troch splátkach alebo jednou 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 2016. 
V opačnom prípade budeme nútení pris-
túpiť k exekučnému konaniu.

V nasledujúcom roku 2017 je daňové 
priznanie povinný podať ten daňovník, 
u ktorého prišlo v priebehu roka 2016 k 
zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, psa, 
nevýherného hracieho prístroja, predaj-
ného automatu. Daňové priznanie je nutné 
podať do 31. januára 2017.

Daň bude vyrubená jedným spoločným 
rozhodnutím a doručená v priebehu mesi-
aca apríl.

Dňa 15. novembra 2016 bolo na 13. 
riadnom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva schválené Všeobecne záväzné nari-
adenie č. 53 (VZN), ktoré nadobudne účin-
nosť 1. januára 2017.

Vo VZN č. 53 na rok 2017 prišlo k nasle-
dujúcim zmenám:

1/ Zníženie sadzby dane zo stavieb - 
priemyselné stavby, stavby slúžiace ener-
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú administra-
tívu a stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie a adminis-
tratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 
so zárobkovou činnosťou z pôvodnej sad-
zby 3,29 € za m2 na 3,28 € za m2.

2/ Zníženie sadzby dane za ornú pôdu, 
trvalé trávnaté porasty, záhrady, lesné 
pozemky, zastavané plochy a nádvoria, 
ostatné plochy v jednotlivých častiach z 
pôvodnej sadzby 0,72 % na 0,60 %. Zníženie 
sadzby dane za zastavané plochy a nádvoria, 
ostatné plochy okrem jednotlivých častí mesta 
z pôvodnej sadzby 3,60 % na 3,00 %.

Jednotlivé časti:
a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné 

plochy v časti Kunov a uliciach Sotin-
ská, Juraja Fándlyho, Jána Náhlika, Jozefa 
Závodského, Štefana Pilárika, Rovenská, 
J. Bežu, S. Jurkoviča, Mlynská, Teplická, 
Slnečná, Mesačná, Poľná, Lúčna, Potočná, 
Hájska, Veterná

b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
plochy v časti Čáčov a ulica Tehelná 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plo-
chy na uliciach Čerešňová, Jána Jonáša, Mar-
tina Braxatorisa, Ľudovíta Vaníčka, Okružná, 
SNP, M. Nešpora, Dr. I. Horvátha, Brezová, 
Moyzesova, Fajnorova, Komenského.

Všetky ostatné miestne dane: daň za 
psa, daň za predajné automaty, daň za 
nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie 
verejného priestranstva, daň za ubytovanie 
zostávajú bez zmeny.

Ing. Renáta Hebnárová
finančné oddelenie MsÚ

(Dokončenie zo str. 1) 
Primátor mesta Branislav 

Grimm všetkým zavinšoval a 
rozsvietil sa aj živý vianočný 
stromček. Dobrá nálada 
pokračovala podávaním pri-
mátorského punču, ktorý 
občanom spoločne podával 
aj so svojimi zástupcami Mar-
tinom Lidajom a Jánom Hur-
banom. 

Námestie oslobodenia o 
deň neskôr 17. decembra sa 
stalo miestom pripomienky 
starých tradícií, ktoré sú spo-
jené s vianočnými sviatkami. Konala sa tu 
farmárska zabíjačka, ktorá starším pripome-
nula a mladším vysvetlila, ako zabíjačka pre-
biehala a čo všetko bolo s ňou spojené. Far-
mársku zabíjačku pripravil organizátor far-
márskych trhov Vladimír Novotný a okrem 
ukážok sa zadarmo i ochutnávali špecia-
lity, ktoré pripravili skúsení mäsiari – varené 
mäso, jazyk, podbradok, neskôr ovarovú 
polievku a na záver jaternice, spolu to bolo 
40 kg mäsa a 15 kg jaterníc.

V ten istý deň podvečer bolo veselo aj 
v mestských častiach Kunov a Čáčov, kde 
pripravili takisto vianočné dediny s boha-
tým programom. Na jednej strane chvály-
hodné, že mestské výbory v týchto časti-
ach pripravili vianočný program, na druhej 
strane škoda, že to bolo v jeden deň, v prí-
pade Kunova a Čáčova aj v rovnakom čase. 

Vo Vianočnej dedine účinkovali od 19. 

do 22. decembra žiaci zo základných a 
materských škôl, Základnej umeleckej školy, 
Centra voľného času, hudobno-spevácka 
skupina Bukovčané, dychové kvarteto Jaro-
slava Jankoviča, šašo Fifo a Vierka. Nechýbal 
ani živý betlehem a na záver 22. decembra 
vystúpila hudobná skupina Senzus. 

Atmosféru dotváral predaj živých rýb a 
deti istotne potešila novinka, že list alebo 
pohľadnicu pre Ježiška mohli vhodiť do 
pripravených maľovaných schránok aj na 
námestí. Mesto Senica v tomto prípade 
spolupracovalo s pracoviskom Slovenskej 
pošty v Senici. 

V sobotu 17. decembra si mohli Seniča-
nia prevziať Betlehemské svetlo na železni-
čnej stanici, ktorého rozvoz vlakmi zabez-
pečovali skauti.

Viera Barošková
foto autorka
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Základný kameň 
nového podniku 

Poklepaním základného kameňa 13. 
decembra sa začína ďalšia etapa vo vývoji 
spoločného podniku PPO Dema, s.r.o, 
ktorý vznikol spojením firiem Dema, a.s. 
Senica a PPO Group CZ Znojmo. PPO 
Dema buduje na Dlhej ulici nové priestory 
na produkciu vratných prepravných obalov 
a fixácií pre automobilový, potravinársky aj 
nepotravinársky priemysel. 

Napríklad pre technický a automobilový 
priemysel ide o malo- i veľkoobjemové 
konštrukčné obaly, fixácie z textilných, kar-
tónplastových a penových materiálov. Pre 
potravinársky i nepotravinársky priemysel 
ide o komplexné logistické riešenia. 

Spoločný podnik vznikol s cieľom stabi-
lizácie na trhu a postupného expandovania 
na zahraničné trhy. „Naša spoločnosť hľadala 
vhodného partnera ako v podstate zo dňa na 
deň navýšiť výrobné kapacity. Postaviť závod, 
dodať technológiu ide veľmi rýchlo. K tomu, 
aby všetko fungovalo, musíte mať kvalitný 
personál a ten sme našli v a.s. Dema Senica, 
resp. v divízii Dema automotive,“ zhrnul 
genézu konateľ PPO Group CZ Josef Knob. 
Firma je jedným z lídrov v plastovo preprav-
ných obaloch a na trhu pôsobí od roku 1994. 
Predseda predstavenstva a.s. Dema Ing. Ján 

Kubíček uviedol, že firma, ktorá vo verejnosti 
viac rezonuje výrobou kočíkov a bicyklov, sa 
od roku 2006 preorientovala na výrobu pre 
automobilový priemysel, a to poťahy do áut a 
rôzne prepravné obaly., objasnil pri slávnost-
nej príležitosti Ján Kubíček. 

Základný kameň poklepali predstavitelia 
firiem PPO Group CZ Josef Knob a Dema, 
a. s. Ján Kubíček a manažér Peter Bulík, pri-
mátor Senice Branislav Grimm a riaditeľ 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ján 
Kovár. Primátor Senice pri tejto príležitosti 
vyjadril radosť, že spoločnosť sa rozhodla 
realizovať svoj zámer v našom meste a pri-
nesie nové pracovné miesta. Ocenil dote-
rajšiu spoluprácu s firmou Dema i novým 
manažmentom. Zaželal im, aby si na trhu 
udržali pozíciu stabilnej a dôveryhodnej 
spoločnosti. 

Výstavba výrobného závodu s celkovou 
rozlohou presahujúcou 15 tisíc m2 je rozde-
lená do troch etáp. Prvá etapa už prebieha 
a zahŕňa výstavbu novej haly, vonkajšie 
plochy, rekonštrukciu existujúcej výrobnej 
haly a komplexnú rekonštrukciu administra-
tívnej budovy, vrátane vrátnice. Táto etapa 
bude dokončená na jar 2017. Na ňu nad-
viaže druhá etapa, v rámci ktorej sa bude 
rekonštruovať ďalšia výrobná a skladovacia 
hala s celkovou plochou 7 tisíc m2 a upra-
vovať vonkajšie priestory. Tieto práce majú 
byť ukončené na jar 2018. Vtedy sa začne 

výstavba novej haly, ktorá bude dokončená 
v závere roka 2018. 

Podnik bude vo finálnej fáze zamestná-
vať 200 ľudí. Aktuálne hľadá šičky, pracov-
níkov na kompletizáciu a obsluhu techno-
lógií. Radi však privítajú každého, kto má 
záujem pracovať a stať sa súčasťou rozvíja-
júceho sa tímu.

Viera Barošková 

Jubilanti spomínali 
Stretnutie s ľuďmi  bolesť zahojí – tieto 

slová majú v sebe veľké posolstvo spolupa-
tričnosti, solidarity a vzájomnej úcty.  Keď 
sa k  týmto atribútom  pridá ešte poďa-
kovanie za roky aktívnej a tvorivej práce 
pre spoločnosť a pohladenie – je to záži-
tok   pre každého človeka. Obzvlášť silný 
moment je to pre našich starších spoluob-
čanov, ktorí sú už na dôchodku a sociál-
nych kontaktov im ubúda. Slová primátora 
Senice Branislava Grimma o vďačnosti za 
vykonanú prácu, za čas venovaný veciam 
verejným, za obetavosť a námahu, z ktorej  
prospech mali aj ostatní obyvatelia Senice 
vyvolajú u všetkých spomienky na roky 
mladosti. 

Dnes 80,  85, 90 a viacroční ľudia v 
povojnovom období vstupovali do pracov-
ného života a vychovávali svoje deti. Doba, 
v ktorej vyrastali a stali sa  dospelými  nebola 
plná hojnosti, skôr naopak. Bola plná tvrdej 
driny, odriekania, každodenného úsilia, aby 
rodina mala všetko, čo bolo treba.  Poznali 
hlad, skromné pomery. Budovali nový život, 
urobili veľa pre našu súčasnosť. 

Dohliadajú na
bezpečnosť

Neoddeliteľnou súčasťou pri zabezpe-
čovaní ochrany života a zdravia toho naj-
cennejšieho čo máme - našich detí, sú od 
roku 2005 dôchodcovia, ktorí počas škol-
ského vyučovania každodenne dozerajú na 
priechodoch pre chodcov po meste Senica 
na príchod detí do školy. Nielen za to, že 
za 11 rokov nebolo vďaka ich práci na pri-
echode zrazené ani jedno dieťa, ale aj za 
dlhoročnú spoluprácu s Mestskou políciou 
im primátor mesta Branislav Grimm 14. 
decembra poďakoval. 

Pôvodne začalo mesto Senica túto 
službu poskytovať prostredníctvom neza-

Pozvanie do obradnej siene Mestského 
úradu prijalo 22. novembra na pravidelné 
stretnutie s primátorom mesta  38 jubilan-
tov, ktorí  v druhom polroku mali alebo 
ešte budú mať okrúhle životné jubileum.  
Každý z nich si po príhovore,  prevzatí 
malého darčeka a programe v podaní žia-
kov Základnej umeleckej školy  pri občer-
stvení v Gastrocentre zaspomínal na mladé 
roky i na roky produktívneho života. Všetci 
sa rozchádzali s príjemným pocitom, že si 
na nich niekto spomenul a poďakoval za 
prácu. Stretnutie s ľuďmi... im pohladilo 
dušu a symbolický dotyk vypovedal, že 
každý človek je dôležitý a potrebný. 

Viera Barošková
foto lv

mestnaných, ktorých zamestnalo na verej-
noprospešné práce. Títo ľudia však boli 
veľmi nedisciplinovaní, túto práci vyko-
návali neochotne a zväčša so sebazapre-
ním, niekedy dokonca do práce ani nepri-
šli, preto bola oslovená Mestská organi-
zácia Jednoty dôchodcov Slovenska a na 
tento projekt sa prihlásili dvaja seniori. Ich 
práca sa natoľko osvedčila, že na základe 
žiadostí od rodičov a riaditeľov škôl bol 
rozšírený počet strážených priechodov pre 
chodcov a zamestnaní boli ďalší dôchod-
covia. Momentálne ich Mestská polícia v 
Senici zamestnáva 28. Na najfrekvento-
vanejších priechodoch strážia každý pra-
covný deň od 7. do 8. hod., v popolud-
ňajších hodinách pri Základnej umeleckej 
škole od 13. do 14. hod. „Viem, že vaša 
práca je náročná, musíte čeliť rôznym vrto-
chom počasia a byť vždy v strehu, lebo 
všetci dobre vieme, aké sú deti nevyspy-
tateľné a veľmi aktívne. Občania si už na 
vás zvykli, deti vás majú rady, viacerí ich 
obdarúvate drobnou sladkosťou či pek-
ným slovom.“ Týmito slovami prejavil pri-
mátor mesta úctu k práci seniorov a dodal, 
že po dlhých rokoch práce mali plné právo 
na oddych, no neodišli z verejného života 
a rozhodli sa chrániť zdravie našich detí a 
vnukov. V mene všetkých seniorov mu na 
oplátku poďakovala za prijatie na Mest-
skom úrade Štefánia Horniaková, ktorá 
dáva pozor na deti na priechodoch už od 
vzniku projektu: „Veľmi si vážime toto pri-
jatie, pretože je to za celý čas fungovania 
po prvýkrát, čo si našu prácu niekto všimol 
a poďakoval nám“.

lv

Poplatok za 
komunálny odpad

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasa-
daní 15. novembra schválilo VZN č. 3A 
- miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné pre rok 2017. Miestny 
poplatok za komunálne odpady v budú-
com roku ostáva nezmenený na úrovni 
25,80 € za osobu. Upravoval sa poplatok za 
drobné stavebné odpady, ktorý bol schvá-
lený vo výške 0,029 € za kilogram drobných 
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
(v roku 2016 bol 0,015€/ kg). Tento popla-
tok platí občan len vtedy, ak mu v prie-
behu roku takýto odpad vznikne. Podnika-
teľským subjektom ostáva výška poplatku 
rovnaká ako v minulom roku.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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V obradnej sieni Mestského úradu 22. 
novembra slávnostne prijal primátor mesta 
Branislav Grimm 11 osobností. Rozhodol sa 
udeliť verejné uznanie za zásluhy o rozvoj 
mesta a prínos v spoločenskom dianí osob-
nostiam, ktoré sa významným spôsobom 
podieľali na rozkvete mesta Senica, zodpo-
vedne pristupovali k povinnostiam majúc 
na mysli prosperitu svojho mesta a všetko 
svoje pracovné nasadenie či organizačné 
schopnosti venovali rozmachu Senice, hoci 
niektorých čas a povinnosti zaviali aj na iné 
miesta našej vlasti.

Moderátorka podujatia Viera Baroš-
ková v úvodnom príhovore zdôraz-
nila, že ich životy sú naplnené nespočet-
ným množstvom iniciatív, podnetov, akti-
vít, ktoré viedli k zlepšeniu existujúceho 
stavu alebo vytvoreniu niečoho nového, 
čo obohatilo život nás ostatných. Hovoria 
za nich úspešní žiaci, zachránené životy, 
pracovné príležitosti, záznamy súčasnosti 
pre históriu, športové výsledky alebo zdan-
livo nepodstatné veci ako umelecké vyži-
tie sa, alebo slovo napísané čierne na bie-
lom, ktoré dá informáciu či povzbudí. Pre 
tieto dôvody, primátor mesta chcel týmto 
ľuďom vyjadriť poctu a vzdať česť za výni-
močne činorodý život, za kreatívnosť a tvo-
rivosť, s akou pristupovali k svojej práci, 
aktivitám a svojim životom. Tieto atribúty 
podporil v príhovore k oceneným aj primá-
tor mesta, ktorý zdôraznil, že cena vyjad-
ruje ich vzťah a postoj k mestu aj týmito 
slovami: ... za časť vášho srdca pre iných.“ 
„Cena, ktorú dnes prevezmete, úzko súvisí 
s patrónom nášho mesta sv. Martinom. Na 
našom mestskom erbe je zobrazený, ako sa 
delí o svoj plášť so žobrákom. Rozdelil sa s 
tým, čo mal. Aj vy ste sa rozdelili, - so svo-
jím časom, schopnosťami, vedomosťami, 
poznatkami, váš svet patril aj iným, ktorým 
ste podobne ako sv. Martin – pomohli, roz-
šírili ich obzor, prispeli ku kvalitnejšiemu 
životu, umožnili iný pohľad na svet okolo 
nás. Tak ako on i vy cítite, že máte dosť síl 
a schopností rozdeliť sa a pritom urobiť 
radosť druhému i sebe.“ Primátor vyzdvi-
hol, že cena je vyjadrením úcty a obdivu 
k ich schopnostiam, znalostiam, osobnost-
ným kvalitám i charakteru. 

Ocenené osobnosti sa po prevzatí skle-
nej plastiky zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica. V kultúrnom programe účin-
kovali žiaci Základnej umeleckej školy 
Senica. 

Na slávnostnom podujatí boli prítomní 
prednostovia Okresných úradov v Senici 

Vladimír Kocourek a v Skalici Viera Kuče-
rová a zástupcovia primátora mesta Senica 
Martin Lidaj a Ján Hurban. 

bar
foto lv

Ocenené osobnosti
Viera Barošková
S jej menom je spo-

jené vydávanie mes-
tských novín Naša 
Senica, ktorých 40. 
výročie vzniku si pripo-
menieme v roku 2017. 
Ona sama je s týmito 
novinami na poste 
vedúcej redaktorky 
spätá tento rok úctyhodných 36 rokov. Za 
ten čas sa zúčastnila na tisíckach podujatí naj-
rôznejšieho charakteru, z ktorých robí medi-
álny výstup tlačový i fotografický. Autorskými 
príspevkami pokrýva značnú časť novín, ako 
vedúca redaktorka okrem toho tvorí koncep-
ciu novín, rediguje príspevky od dopisova-
teľov, zostavuje periodikum pre grafické spra-
covanie a následne zabezpečuje vydanie v 
tlačiarni. Aj jej zásluhou sú mestské noviny 
vyhľadávaným periodikom, ktoré mapuje dia-
nie v Senici vo všetkých oblastiach a z tohto 
pohľadu sú noviny do značnej miery kro-
nikou mesta. Priestor v nich dostáva samo-
správa, príspevky zo spoločenského života, 
firiem, kultúry, športu, tretieho sektora, his-
tórie, voľnočasové aktivity, svoj priestor tu 
nachádzajú aj Študentské listy. Tie pripravuje 
v spolupráci so Študentským parlamentom 
mesta a CVČ. Popri tejto základnej úlohe sa 
s jej menom spája aj príprava podkladov pre 
ďalšie médiá a spolupráca s nimi, niekoľko 
rokov na poste hovorkyne mesta. Za 36 
rokov aktívnej práce odovzdala novinám veľa 
svojej novinárskej invencie, obetovala veľa 
voľného času, stala sa dušou novín. Okrem 
toho pripravuje rôzne spoločenské stretnu-
tia a slávnosti v obradnej sieni, podieľa sa na 
príprave mnohých podujatí, ktorých organi-
zátorom je Mesto Senica, spolupracuje pri 
tvorbe Kroniky mesta Senica. Jej rukopis je 
viditeľný aj v mnohých informačných bulle-
tinoch o cestovnom ruchu. Do Senice pri-
šla v roku 1978 a už o dva roky začala popri 
svojej práci v denníku Hlas ľudu pripravovať 
mesačník Naša Senica. Vo svojom pracov-
nom živote pôsobila len v dvoch zamestna-
niach - v Hlase ľudu a ako vedúca redaktorka 
Našej Senice, ktorú na plný úväzok na MsÚ 
Senica vykonáva od roku 2000, kedy krajské 
noviny prestali vychádzať. 

Mojmír Benža 
Etnológ - vedec a 

pedagóg - o etnoló-
gii hovorí, že jej úlo-
hou je sprístupňo-
vať kultúrne dedič-
stvo súčasným 
generáciám, pri-
niesť pravdivé sve-

dectvo o spôsobe života a kultúre v minu-
losti a zaznamenávať pre budúce generá-
cie súčasný spôsob života. Tomuto posla-
niu venoval celý svoj profesijný život. S nad-
šením a vysokou odbornosťou pristupoval 
ku všetkým úlohám, v ktorých bol zahrnutý 
výskum v teréne, zbierkotvorná činnosť, 
príprava nových expozícií či riadiace pozí-
cie počas pôsobenia v Slovenskom národ-
nom múzeu, alebo v Národopisnom ústave 
SAV, kde zastával aj funkciu vedeckého 
tajomníka. Popri vedeckej práci pôsobil aj 
ako pedagóg na Univerzite Komenského i 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Podieľal sa 
na najvýznamnejších projektoch etnologic-
kej vedy na Slovensku uskutočňovaných v 
poslednej štvrtine 20. storočia, z ktorých 
Etnografický atlas Slovenska získal v roku 
1991 Národnú cenu za vedu a Encyklopé-
dia ľudovej kultúry Slovenska v roku 1995 
Cenu SAV a o rok aj Medzinárodnú cenu 
etnologických a antropologických štúdií, 
ktorú udeľuje Medzinárodné centrum pre 
etnohistóriu v Palerme. Jeho celoživotná 
vedecko-výskumná práca bola ocenená via-
cerými vyznamenaniami. V tomto roku mu 
predseda SAV udelil Zlatú medailu SAV za 
prínos k rozvoju vedy na Slovensku. K jeho 
najvýznamnejším prácam okrem iných 
patrí monografia Tradičný odev Slovenska, 
Národnostný atlas Slovenska či Atlas ľudo-
vej kultúry Slovákov v Poľsku i Maďarsku. 
S menom rodeného Seničana je spojená aj 
kniha Senica, dejiny mesta, ktorú zostavo-
val s autorským kolektívom a vyšla v roku 
1996. V tomto roku oslávil 75 rokov.

Dušan Čaplovič 
Vyštudoval his-

tóriu a archeológiu 
na Univerzite Komen-
ského. Od roku 1980 
do roku 2002 pôso-
bil v Slovenskej aka-
démií vied, kde pra-
coval na viacerých 
pozíciách. V rokoch 
1992 -2001 bol čle-
nom predsedníctva a v rokoch 1995-2001 
podpredseda SAV v Bratislave. Momen-
tálne ho vnímame viac ako politika, aktu-
álne poslanca NR SR. Do slovenskej poli-
tiky vstúpil po parlamentných voľbách v 
roku 2002 ako poslanec. V rokoch 2006 až 
2010 zastával funkciu podpredsedu vlády 
SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny. Od 
apríla 2012 do júla 2014 bol ministrom škol-
stva, vedy, výskumu a športu. Popri spomí-
naných funkciách a výkone poslaneckého 
mandátu pôsobil a pôsobí aj v ďalších 
významných funkciách. Zo svojich postov 
bol senickej samospráve nápomocný pri 
riešení mnohých problémov a pomáhal 
presadzovať projekty, ktoré zlepšili život 
v meste. S podobnými úlohami sa naňho 
obracali kultúrne inštitúcie aj rôzne spolky 
a neziskové organizácie. Vždy pomohol 
radou či odporúčaním. Rád prichádzal do 
Senice na rozličné podujatia a prispel k ich 
vysokej úrovni.       (Pokračovanie na str. 6)
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(Pokračovanie zo str. 5) Narodil sa síce 
v Bratislave, ale jeho život je úzko spo-
jený so Senicou, kam sa rodičia presťaho-
vali za prácou. V našom meste absolvoval 
základnú školu i SVŠ. Častými návratmi do 
Senice udržiava kamarátske vzťahy so spo-
lužiakmi. V tomto roku oslávil 70 rokov.

Martin Čulen 
Lekár – stomato-

lóg, športovec, uzná-
vaný tréner a funkci-
onár karate na Slo-
vensku i vo svete. 
Mesto Senica zvidi-
teľňuje nielen vyni-
kajúca reprezentá-
cia jeho zverencov 
na celoštátnej i medzinárodnej úrovni, no 
aj on sám ako popredný funkcionár sveto-
vej a európskej federácie karate. Diplomo-
vaný tréner 1. triedy sa stal prvým medzi-
národným rozhodcom z krajín bývalého 
východného bloku. Dlhoročný prezident 
Slovenského zväzu karate je držiteľom jed-
ného z najvyšších majstrovských stupňov 
karate na svete – 8 Dan, veľmajster karate. 
Je zakladateľom Hanko kai karate klubu v 
roku 1974. Od vzniku klubu až do súčas-
nosti – teda vyše 40 rokov, je jeho predse-
dom a hlavným trénerom. Vychoval mnoho 
majstrov Slovenska, bývalého Českosloven-
ska, Európy i víťazov Svetového pohára. 
V roku 2006 ho Kongres svetovej federá-
cie karate schválil za stáleho člena Direk-
toriátu Svetovej federácie karate. Je auto-
rom viacerých odborných článkov a štúdií, 
ktoré publikoval v odborných periodikách. 
Za svoje dlhoročné pôsobenie dostal veľa 
uznaní na Slovensku i od rôznych medzi-
národných federácií karate. Vyznamena-
ním za jeho trénerské schopnosti bolo pri-
jatie medzi legendy bojových umení, ktoré 
mu udelila Anglická organizácia karate ako 
druhému Európanovi. 

Ľubomír Feldek 
Patrí k najvýzna-

mnejším slovenským 
spisovateľom. Je bás-
nikom, prozaikom, 
dramatikom, scená-
ristom i preklada-
teľom, poznáme ho 
aj ako autora piesňo-
vých textov. V pró-
zach a básňach pre 
deti prišiel s novou podobou slovenskej 
literatúry, napríklad v knihách Zelená kniha 
rozprávok, Modrá kniha rozprávok či Zla-
túšik. Medzi jeho najvýznamnejšie oce-
nenia patria Cena Ivana Krasku (1961), 
titul Zaslúžilý umelec (1979) a Krištáľové 
krídlo 2007 v kategórii Literatúra a publicis-
tika. Vyštudoval slovenský jazyk na Vyso-
kej škole pedagogickej v Bratislave a už v 
tom čase pracoval ako redaktor vo vyda-
vateľstve Mladé letá. Narodil sa v Žiline, 
no okrem tohto mesta, Bratislavy či Prahy 
patrí i k Senici. Je milé, že sa k nej aj hrdo 
hlási, a to z jednoduchého dôvodu - tu 

prežil zopár pekných rokov svojho det-
stva. V rokoch 1940 – 1945 pracoval jeho 
otec na Okresnom súde v Senici. Bývali 
v dome, ktorý stál vtedy na okraji Senice, 
spolu s rodinou maliara Jána Mudrocha. 
Malý Ľubomír mohol nielen symbolicky, 
ale i fakticky zanechať otlačok svojich prs-
tov na obrazoch umelca. V Senici sa kama-
rátil so Sašou a Zorkou, vnučkami Mar-
tina Braxatorisa Sládkovičova, deťmi spi-
sovateľa Ivana Horvátha Ivanom a Janou. 
Pred 10 rokmi sa takto na stránkach Našej 
Senice vyznal zo svojho vzťahu k Senci: O 
všetkom, čo som zažil v Senici, rád píšem – 
vždy, keď píšem o Senici, mám radosť, že 
pomáham objavovať Senicu Slovensku. V 
tomto roku oslávil 80. narodeniny. 

Pán Feldek sa nemohol slávnosti 
zúčastniť, poslal list: 

Milý pán primátor, milí moji Seničania,
veľmi si vážim - a takisto moja manželka 
– Vaše pozvanie aj Vaše ocenenie, žiaľ, 
nemôžem sa na tej peknej udalosti 
zúčastniť, pretože v tom čase ma iné 
povinnosti nútia byť mimo Slovenska.

Verím však, že život prinesie inú príle-
žitosť, aby som sa mohol s Vami stretnúť a 
osobne sa Vám poďakovať. 

Srdečne Vás zdraví Ľubomír Feldek

Milan Gál
Nestáva sa často, 

aby človek venoval 
celý svoj profesijný 
život jednej inštitúcii 
a aby v nej postupne 
prešiel z pozície začí-
najúceho učiteľa až 
po jej dlhoročného 
pedagóga a riaditeľa.

Pán Milan Gál 
nastúpil do vtedajšej Ľudovej školy ume-
nia v roku 1969 ako pedagóg hry na kla-
rinete. Jeho pedagogická činnosť je od 
začiatku prepojená s činnosťou aktívneho 
muzikanta – dlhé roky bol členom spevác-
keho zboru Cantilena, folklórneho súboru 
Brezovan a bol zakladajúcim členom folk-
lórneho súboru Seničan. S bohatými peda-
gogickými a umeleckými skúsenosťami, 
no aj so znalosťou praktických problé-
mov bol v roku 1990 menovaný do funk-
cie riaditeľa Základnej umeleckej školy. 
Takmer súčasne s menovaním do funkcie 
sa škola sťahovala do novej budovy, dovte-
dajšieho OV KSS. Nové priestory ako neú-
čelné pre vyučovanie bolo treba prispôso-
biť potrebám stále sa rozrastajúcej umelec-
kej školy. Okrem veľkej radosti to boli mesi-
ace, kedy nepoznal voľno na oddych, lebo 
bol osobne prítomný pri stavebných prá-
cach. V hlave sa mu rodili nápady ako zo 
školy urobiť dôstojný stánok umenia. Spolu 
s ďalšími pre vec zapálenými ľuďmi vznikla 
myšlienka Galérie v podkroví, pravidelný 
koncertný cyklus Koncerty mladých umel-
cov. Iniciuje a podporuje v tvorivých aktivi-
tách pedagógov – je to organizovanie pro-
jektov, napr. Rybova vianočná omša, súťaží 
hudobných aj výtvarných, medzinárod-

nej spolupráce formou výtvarných plené-
rov, koncertných zájazdov, čím prispieva k 
čoraz výraznejšej pozícii a dobrému menu 
školy. Je náročný na seba aj na svojich 
podriadených, zároveň však dokáže viesť 
veľký kolektív pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov s láskavosťou, 
humorom a pochopením pre ich osobné 
problémy.

Hana Gažová
Celý svoj profe-

sijný život v rokoch 
1968 – 2012 zasvä-
tila tomu najšľachet-
nejšiemu povolaniu 
– zdravotná sestra a 
pôrodná asistentka. 
Po skončení štúdia 
pôsobila v nemocnici vo Vrchlabí a v 
nemocnici na Bulovce v Prahe. V roku 1976 
sa vydala na Slovensko a býva v Senici. Tu 
pracovala v detských jasliach, neskôr ako 
terénna ženská sestra, ale i vrchná sestra 
Polikliniky Senica. Od roku 2002 až do 
odchodu do dôchodku v roku 2012 praco-
vala v nemocnici v Trnave na traumatolo-
gicko-ortopedickom oddelení. Popri svo-
jej profesionálnej práci sa celých 30 rokov 
venuje dobrovoľníckej službe v Červenom 
kríži v Senici, kde viedla kurzy psychofy-
zickej prípravy žien na pôrod, je lektorkou 
prvej pomoci a vždy je ochotná vypomôcť 
v rámci Agentúry domácej ošetrovateľs-
kej starostlivosti SČK či pri zdravotníckom 
zabezpečení rôznych podujatí v regióne. 
Ako dobrovoľníčka sa zúčastňuje rôznych 
projektov pre aktívnych seniorov. Je člen-
kou Záchrannej jednotky Civilnej ochrany 
a SČK Senica. Svojím zodpovedným a 
ústretovým prístupom a milým postojom 
bola medzi pacientmi obľúbená a vybudo-
vala si rešpekt aj na dobrovoľníckych podu-
jatiach, kde vždy ochotne pomohla a pora-
dila. 

Jozef Hílek
Mal krátko po 30. 

narodeninách, keď sa 
rozhodol, že vstúpi 
do sveta podnikania. 
Bolo to najmä s pre-
zieravým úmyslom a 
odhodlaním byť sám 
sebe pánom. Rozho-
dol sa vziať osud a 
zodpovednosť za svoju rodinu do vlastných 
rúk. Nezaobišlo sa to bez veľkého odhod-
lania a presvedčenia, že všetka námaha 
sa raz vyplatí. Začínal podnikať ako firma 
Hílek a spol. v oblasti stavebníctva, a to 
opravou štátnych a miestnych komuniká-
cií. Postupne do portfólia činností pribudla 
autoškola, predaj a servis vozidiel značiek 
Škoda, Seat, Volkswagen, prevádzkovanie 
staníc technickej a emisnej kontroly, bez-
pečnostná služba. Stavebná činnosť firme, 
ktorá tento rok slávi 25. výročie vzniku, pri-
niesla najviac úspechov. Realizovali stovky 
stavieb, za mnohé získali prestížne ocene-
nia Stavba roka.      (Pokračovanie na str. 7)
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rekonštrukciu historicky a pamiatkovo chrá-
nených objektov. Podnikanie nebolo vždy 
jednoduché, veľa riskoval, no v konečnej 
bilancii to bolo úspešných 25 rokov, ktoré 
firmu radia k najlepším na trhu. Spoloč-
nosť v súčasnosti vystupuje pod značkou 
HÍLEK holding, súčasťou ktorého je akci-
ová spoločnosť a viaceré dcérske spoloč-
nosti s ručením obmedzeným. Vo vedení 
firmy sú dnes zainteresované všetky tri deti 
JUDr. Jozefa Hílka – Ing. Jozef Hílek, pred-
seda predstavenstva a riaditeľ obchodného 
úseku, Ing. Jana Löfflerová - finančná riadi-
teľka, Mgr. Jaroslav Hílek - riaditeľ staveb-
ného úseku. Spoločnosť pôsobí v Senici, 
Skalici, Malackách, Bratislave, Dunajskej 
Strede a v Piešťanoch.

Cenu prebral syn Ing. Jozef Hílek.

Ján Majerník
Básnik, prozaik, 

prekladateľ a pub-
licista sa narodil v 
Senici. Po absolvovaní 
Filozofickej fakulty 
UK pôsobil ako uči-
teľ, redaktor v Mla-
dej tvorbe, Rombo-
ide, vo vydavateľstve 
Slovenský spisovateľ, bol aj šéfredaktorom 
Literárneho týždenníka. Debutoval básnic-
kou zbierkou Okamih dospievania (1967). 
Napísal dve knihy próz. V prekladateľskej 
práci sa venoval prekladom ruskej, ukrajin-
skej i poľskej poézie. Obsiahly výber z jeho 
prekladovej tvorby vyšiel roku 1986 pod 
názvom Preklady. Vo svojej satiricko-humo-
ristickej tvorbe sa predstavil ako znamenitý 
štylizátor polemických a parodických lite-
rárnych výpovedí. Glosuje literárny, spolo-
čenský i politický život. Senicu intenzívne 
navštevoval od 80. rokov minulého storo-
čia. Stál pri formovaní literárneho klubu, 
ktorý vznikol pri Okresnej, dnes Záhorskej 
knižnici. Naformuloval myšlienku potreby 
vzniku autorskej literárnej súťaže. Tejto 
myšlienky sa držal a pomohol pri vyhlásení 
prvého ročníka Literárnej Senice (23 účast-
níkov, 89 prác). Priviedol do Senice vynika-
júcu poetku, rodáčku z Kopčian, Lýdiu Vad-
kerti-Gavorníkovú. Spolu so začínajúcimi 
autormi novovzniknutej súťaže hodno-
tili ich prvotiny a ukazovali im, ako sa píše 
báseň. Členom poroty Literárnej Senice, 
ktorá bola od roku 1996 už celoslovenskou 
Literárnou Senicou Ladislava Novomes-
kého, bol Ján Majerník viac ako 20-krát. Zo 
zdravotných dôvodov ukončil členstvo v 
porotách v roku 2012. Patrí mu za to veľké 
ďakujeme, veď pomohol rásť desiatkam 
mladých slovenských básnikov aj našim 
senickým, napríklad Mariánovi Hatalovi. 
Tento rok oslávil 80 rokov. 

Ján Paška 
Rodák z Trenčína prišiel do Senice v 

roku 1970. K športu mal blízko od mla-
dosti, preto aj v našom meste pokračoval 
v rekreačnom športovaní. Tenis v Senici 
je spojený s jeho menom od 24. januára 

1976, kedy aj jeho pri-
činením vznikol Teni-
sový oddiel TJ Sloven-
ský hodváb Senica. 
Bola tým naplnená 
myšlienka skupiny 
tenistov, s ktorou sa 
v roku 1975 podieľal 
v akcii Z na výstavbe 
prvých dvoch teniso-
vých dvorcov za mes-
tským kúpaliskom. Stal funkcionárom, hrá-
čom a hneď od roku 1976 aj trénerom mlá-
deže, ktorú trénuje dodnes. Samostatný 
Tenisový klub Senica vznikol v roku 1995, 
patrí medzi popredné slovenské kluby, 
vlani mu v hodnotení Slovenského teniso-
vého zväzu patrila 18. priečka spomedzi 
193 klubov. Vo svojej činnosti sa klub so 69 
členmi zameriava predovšetkým na rozvoj 
výkonnostného a rekreačného tenisu. Záu-
jemcovia o tenis majú k dispozícii 7 kurtov 
v príjemnom prostredí s patričným záze-
mím. Po rokoch, kedy sa tenisu venoval 
popri práci, venuje tejto záľube naplno iba 
od roku 2011, momentálne ako zastupu-
júci predseda Tenisovému klubu. Starost-
livosť o areál, riadenie športovej činnosti, 
administratívne a personálne práce, spolu-
práca s tenisovým zväzom a orgánmi štát-
nej správy či riadenie ekonomickej činnosti 
klubu je len veľmi stručným výpočtom jeho 
povinností. Charakteristické preňho je zod-
povedný prístup k úlohám. Najväčšie špor-
tové úspechy dosiahol ako tréner v roku 
1983, keď sa jeho zverenec Michael Rus-
nák umiestnil v slovenskom rebríčku na 6. 
mieste a v rokoch 2002 až 2006 s vlast-
nými odchovancami v základnej zostave 
hrali 1. ligu mužov. 

Otília Vizváryová
Členkou Sloven-

ského zväzu telesne 
postihnutých je od 
roku 1979, vtedy ešte 
pod názvom Zväz 
invalidov. Zastávala 
funkciu tajomníčky a 
neskôr sa stala pred-
sedníčkou základ-
nej organizácie. Jej predchodcom a záro-
veň učiteľom v tejto práci bol pán Bohu-
mil Kvasnica. Krédom tejto organizá-
cie, ale aj práce pani Otílie Vizváryovej, 
je pomôcť telesne postihnutým zoriento-
vať sa v zložitom systéme práva a sociál-
nej pomoci určenej telesne postihnutým a 
pomôcť nájsť východiská v neľahkej situácií 
týchto ľudí. Sama od detstva telesne postih-
nutá vie, ako je to ťažké, preto všetkým s 
podobným osudom svojím entuziazmom 
dodáva energiu a povzbudzuje ich, aby 
našli pomoc v ťažkej situácii. Jej krédom je 
nezúfať, zdvihnúť hlavu, usmiať sa, nene-
chať sa odradiť a znechutiť. Je to dobrovoľ-
nícka práca, ktorá si vyžaduje celého člo-
veka. Práci sa plne oddáva, pre mnohých 
je oporou, pomáha radami, učí nevzdávať 
sa, argumentovať. Najvýznamnejšími akti-
vitami je organizovanie zájazdov a rekon-

dično – integračných pobytov vo vlastných 
aj prenajatých priestoroch, organizova-
nie športových hier pre deti a dospelých a 
pravidelné klubové aktivity telesne postih-
nutých. Od roku 1996 vykonáva aj funk-
ciu predsedníčky Okresného výboru SZTP, 
ktorý združuje v našom okrese okolo 800 
členov. 

Viera Barošková

Výmena predsedníčok 
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa 

boja za slobodu a demokraciu a Medzi-
národného dňa študentstva prijal primátor 
Senice Branislav Grimm v obradnej sieni 
Mestského úradu 10. novembra 17 študen-
tov senických stredných škôl a bola vyhlá-
sená Cena senickej mládeže. 

Podujatie Deň študentstva na radnici sa 
konalo po 14. raz, je pripomienkou histo-
rických medzníkov a významu 17. novem-
bra, ale 17 vybraným študentom sa dostáva 
uznania za dosahovanie vynikajúcich štu-
dijných výsledkov, mimoriadnu mimoškol-
skú aktivitu, reprezentáciu školy i mesta. 
Cenu senickej mládeže za víťazstvo v 
ankete, v ktorej boli nominované 3 osoby, 
odovzdal primátor mesta a riaditeľ Cen-
tra voľného času Martin Dudáš stredoškol-
skému pedagógovi Gymnázia L. Novomes-
kého Mgr. Petrovi Chlupíkovi. Senica je jed-
ným z mála miest na Slovensku, kde pra-
cuje Študentský parlament (ŠP) mesta a v 
spolupráci s Centrom voľného času ako 
koordinátorom ŠP a samosprávou mesta je 
príkladom aktívnej a tvorivej práce a kon-
krétnych výsledkov. Cena senickej mlá-
deže odovzdaná po 11. raz je hmatateľným 
výsledkom činnosti ŠP, ktorý je platformou, 
kde sa mladí ľudia pod vedením dospe-
lých priúčajú angažovanosti, aktivitám, tvo-
rivosti, dobrovoľníctvu, jednoducho vší-
majú si viac život okolo seba, vnímajú ho a 
nápadmi sa usilujú niečo zlepšiť či napraviť.

Deň študentstva na radnici sa stal aj 
miestom oficiálneho predstavenia novej 
predsedníčky ŠP. Doterajšia predsedníčka 
Sabína Štefková z Gymnázia L. Novomes-
kého, ktorá začala dráhu vysokoškolskej 
študentky odovzdala funkciu Martine Štít-
nej zo Súkromnej strednej školy podnika-
nia v Senici so želaním, aby viedla Študent-
ský parlament tvorivo a s optimizmom.

Viera Barošková
foto lv
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Víťazka je zo Senice 
Celoštátna súťaž Literárna Senica Ladi-

slava Novomeského má vo svojom 30. roč-
níku víťazku zo Senice. Hlavnú cenu – cenu 
predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) za poéziu dostala 17-ročná 
Kristína Oslejová (na foto vľavo), študentka 
Gymnázia L. Novomeského. Prevzala si ju 
1. decembra v Záhorskej galérii Jána Mud-
rocha od riaditeľky odboru kultúry TTSK 
Ľubice Malej. 

Jubilejný ročník literárnej súťaže mal nie-
koľko častí. Predpoludním bol v Záhorskej 
knižnici rozborový seminár, na ktorom dis-
kutovali ocenení autori s porotou. Potom 
pokračoval v obradnej sieni Mestského 
úradu, kde osobnosti spojené so zásluhami 
o rozvoj súťaže prijal primátor mesta Bra-
nislav Grimm. „Osobnosťou, ktorá svojím 
postojom dáva pozitívny signál aj dnešnej 
generácii autorov nesporne patrí Ladislav 
Novomeský,“ povedal primátor a zdôraz-
nil, že patrí k najcharizmatickejším osob-
nostiam slovenskej literatúry 20. storočia a 
je i spolutvorcom našich moderných dejín. 
Hostia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta 
Senica.

Za Trnavský 
samosprávny 
kraj sa prijatia 
zúčastnila ria-
diteľka odboru 
kultúry Ľubica 
Malá, za Spo-
ločnosť Ladi-
slava Novo-
meského v Bra-
tislave tajom-
níčka Zlatica Beňová, za senický Klub Spo-
ločnosti L. N. predsedníčka Milina Rosová, 
ktorá zaspomínala na rodinu Ladislava 
Novomeského a tajomník Ján Sadloň. Do 
Pamätnej knihy mesta Senica boli zapísaní 
ďalší jednotlivci a inštitúcie - Spolok sloven-
ských spisovateľov Ján Tazberík, Literárne 
a informačné centrum, Záhorská knižnica 
Senica a jej riaditeľka Katarína Soukupová, 
básnik Pavol Stanislav Pius, básnik, pre-
kladateľ a iniciátor vzniku súťaže, senický 
rodák Ján Majerník, predseda poroty XXX. 
Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
2016 – spisovateľ, vysokoškolský pedagóg 
Peter Valček, niekdajší porotcovia - Jána 
Beňo, pedagóg a spisovateľ zo Skalice 
Jozef Špaček, Eva Pernecká za osvetárov, 
porotkyňa, prekladateľka a vydavateľka 
Jela Mlčochová, spisovatelia Peter And-
ruška, Jozef Puškáč, Marián Hatala, knihov-
níčky Emília Šebestová, Alena Kulíšková i 
bývalá riaditeľka Okresnej knižnice v Senici 
Elena Sochorová.

Popoludní pokračovalo podujatie vyhlá-
sením výsledkov a odovzdaním cien naj-
lepším v Záhorskej galérii. Do tohto roč-
níka súťaže organizátori zo Záhorskej kniž-
nice dostali od 160 autorov 375 súťažných 
prác. Posúdila ich odborná porota s bás-
nikmi, spisovateľmi, publicistami a literár-
nymi kritikmi v zložení – predseda poroty 
Peter Valček a členovia Dana Podracká, 

Marián Grupač a Karol Csiba. Odborným 
garantom súťaže je predseda Spoločnosti 
Ladislava Novomeského spisovateľ Peter 
Jaroš. Porotcovia odovzdali 22 cien a 6 
čestných uznaní v troch vekových kate-
góriách detí, stredoškolákov a dospelých 
v poézii a próze. Cenu Literárneho infor-
mačného centra za prózu získala Zuzana 
Martišková z Topoľčian. V jubilejnom roč-
níku odovzdali mimoriadnu cenu poroty za 
poéziu najstaršej účastníčke 87-ročnej Emí-
lii Filipovej zo Svätého Petra.

Účastníkov slávnostného popoludnia 
pozdravili viacerí hostia, medzi nimi i pri-
mátor Senice Branislav Grimm. Zdôraznil, 
že Senica mala vždy silné literárne zázemie 
a literárna súťaž privádza do nášho mesta 
každý rok ďalších ľudí, ktorí do svojich lite-
rárnych prác vložili svoje nadanie, literárne 
ambície a talent a dali ich posúdiť odbor-
níkom. Poďakoval organizátorom za bez-
chybný priebeh súťaže, ktorú aj mesto 
aktívne podporuje. 

Súčasťou slávnostného podujatia bolo i 
hudobno-poetické pásmo, ktoré pripravili 
členovia súboru Zádrapky zo ZUŠ Senica 
pod vedením pedagogičky Lindy Petráko-

vej. K dispozícii bol aj 
bulletin víťazných prác, 
obohatený o spomi-
enky ocenených, dlho-
ročných i súčasných 
porotcov, podporova-
teľov a garantov súťaže. 

Pri vzniku v roku 
1986 bola súťaž na 
podporu literárnych 
talentov regionálnou, 
od roku 1996 je celoš-

tátnou. V I. ročníku poslalo 23 účastníkov 
97 poetických a prozaických prác. Za trid-
sať rokov sa do nej zapojilo spolu 8 183 
súťažiacich s 22 530 prácami.

Ladislav Novomeský sa narodil 27. 
decembra 1904 v Budapešti, zomrel 4. sep-
tembra 1976 v Bratislave. Senicu, ako mesto 
svojich rodičov, považoval za svoj domov. 
Báseň Do mesta 30 minút charakterizuje 
jeho príchody do Senice. Pri 100-ročnici od 
jeho narodenia bol na budove železničnej 
stanice osadený symbolický smerovník Do 
mesta 30 minút. Miestne Gymnázium má 
čestný názov Gymnázium Ladislava Novo-
meského. V mestskom parku stojí od roku 
1984 socha básnika v nadživotnej veľkosti, 
v tom istom roku bolo otvorené aj niekdaj-
šie Múzeum L. Novomeského, dnes DAV.

Organizátormi LSLN 2016 boli Trnav-
ský samosprávny kraj - Záhorská knižnica a 
Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novo-
meského, Literárne informačné centrum a 
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava 
a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. 
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu 
TTSK Tibora Mikuša, s finančnou podporou 
Mesta Senica a Slovenskej asociácie kniž-
níc a podporil ju i Fond na podporu ume-
nia - hlavný partner podujatia.

Viera Barošková
foto A. Berecová

Deň vojnových
veteránov

Pamätník obetí 1. svetovej vojny na 
Námestí oslobodenia sa stal 11. novembra 
miestom pietnej spomienky pri príležitosti 
98. výročia skončenia prvého celosveto-
vého krviprelievania. 

Pripravili ju Záhorské osvetové stredisko 
Senica, Mesto Senica a Slovenský zväz pro-
tifašistických bojovníkov Senica.

Deň podpísania prímeria 11. novembra 
je Dňom vojnových veteránov, no nazýva 
sa aj Deň červených makov. Tento prívlas-
tok dostal rok po vojnovom besnení na 
základe kvetov, ktoré rástli na mohylách 
padlých vojakov. Básňou Na flámskych 
poliach v podaní moderátorky Viery Baroš-
kovej si účastníci pripomenuli spomienky 
preživších 1. svetovej vojny, že divé maky 
na flámskych poliach lemovali kríže clivé a 
zároveň vyzývali na ostražitosť a upozorňo-
vali na zbytočnú smrť 8 miliónov ľudí a ďal-
ších 21 miliónov zranených. 

Člen Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov v 
Senici Ján Hromek prečítal list neznámeho 
francúzskeho vojaka matke, ktorý popisuje 
hrôzy vojny. Moderátorka potom čítala 50 
mien ľudí zo Senice, ktorí sa z bojísk domov 
už nevrátili. Mená otcov, manželov, bratov 
a synov napísali na pamätník naši predko-
via, ktorí ho postavili desať rokov po Veľ-
kej vojne. Obete zo Senice a jej mestských 
častí patria medzi 4 tisíc ľudí zo Záhoria, 
ktorí v 1. svetovej vojne padli. Dovedna 
z nášho regiónu odišlo do vojny 33 tisíc 
vojakov. Žiaci Základnej školy na Komen-
ského ulici pri pamätníku zapálili sviečky a 
tak všetci účastníci obetiam zdali úctu za 
odvahu a statočnosť. 

bar
foto lv
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Jedenásty november je pre Senicu výni-
močný deň. Každý si ho môže samozrejme 
spojiť so svojimi osobnými výročiami či spo-
mienkami, no pre mesto je to deň zasvä-
tený patrónovi mesta sv. Martinovi. V 
erbe ho máme znázorneného ako rím-
skeho vojaka na koni, ktorý si mečom 
rozsekol svoj plášť, aby ho podaroval 
žobrákovi na ulici. Je to príklad obeta-
vosti a lásky k druhému, lebo sa vzdal 
časti svojho majetku v prospech trpia-
ceho a núdzneho. 

Tento krásny symbol sprevádza naše 
Martinské svetlonosenie, ktoré sa 11. 
novembra konalo po ôsmy raz. Po dlhom 
čase bol tento deň opäť studený a v niek-
torých častiach Slovenska v tento deň 
prišiel Martin na bielom koni, a ako hovorí 
pranostika, priniesol prvé vločky snehu. Na 
bielom koni prišiel Martin aj do Senice, no 
nebolo to v zmysle ľudovej pranostiky, ale 
herca – sv. Martina na chodúľoch aj s imitá-
ciou koňa. Spolu so žobrákom odohrali pred 
zaplneným Námestím oslobodenia známu 
scénu rozdelenia plášťa a prerod vojaka 

Martina Tourského na dobrodinca a svätca. 
Symbolom jeho premeny je svetlo, 

ktoré aj tento rok priniesli na námestie malí 
svetlonosiči a členovia Študentského parla-
mentu. Dlhý sprievod detí s rodičmi i sta-
rými rodičmi podvečernými ulicami mesta 

bol plný mihotavých svetielok lampiónov 
či led balónikov a nefalšovanej radosti. Od 
Mestského úradu na námestie išli deti už v 
sprievode 3 metrových postavičiek sv. Mar-
tina, žobráka a anjelov z Creative schows z 
Bratislavy. Obrovské postavy na chodúľoch 
priniesli do davu zhromaždených ľudí vzru-
šenie a zatajený dych detí. 

V programe na pódiu sa na úvod pred-
stavilo fanfárové teleso pod vedením Jaro-
slava Jankoviča, po scénke sv. Martina sme 
si pripomenuli ďalší úsek z histórie Senice, 
tentoraz venovanej koncu 19. storočia - 
obdobie maďarizácie a pôsobenie osob-

ností v tomto období, napríklad advo-
káta, obhajcu slovenských záujmov, 
zberateľa a upravovateľa ľudových 
piesní Štefana Fajnora, básnika Pavol 
Orságh Hviezdoslava, ktorý si práve 
počas pôsobenia v Senici u Štefana 
Fajnora dal svoje básnické prímenie, či 
kňaza a spisovateľa Martina Braxato-
risa Sládkovičova aj učiteľa, kníhtlačiara 
a vydavateľa Jána Bežu. Nielen detskí 
diváci sa aj teraz tešili na vyvrcholenie 
podujatia, ktoré je každoročne oriento-
vané na svetlo alebo oheň. Svetelno-oh-

ňovú šou predviedla skupina Inspinia z Bra-
tislavy a k nebu sa vzniesli aj led balóniky. 

Na obľúbenom podujatí, ktoré doku-
mentuje každoročne sa zvyšujúca účasť, 
zážitok z programu umocnila aj veľko-
plošná obrazovka, takže program mohli 
dobre vidieť aj zo vzdialenejšej časti námes-
tia. Na skusy do Senice prišli aj viceprimá-

Záhradkárčenie – 
záľuba i prospech 

Senica je celoslovensky známa silným 
záhradkárskym zázemím. V budúcom 
roku si pripomenieme polstoročné jubi-
leum organizovaného záhradkárstva, ktoré 
poskytuje ľuďom v rovnakej miere pro-
spech a vypĺňa voľný čas. Na každoročnej 
prehliadke Plody Záhoria sa prezentujú aj 
senickí pestovatelia.

Okresný výbor Slovenského záhrad-
kárskeho zväzu zorganizoval (OV SZZ) 
v Dome kultúry od 10. do 13. októbra 
výstavu, na ktorej bolo to najlepšie zo 
záhrad v Senici i v okolí. Na 240 vzorkách 
bolo vidno, že záhradkárčenie má aj v 
dnešnej dobe svoj zmysel a časť populácie 
sa jej s radosťou venuje. Z tohto množstva 
bolo 129 vzoriek jabĺk, 20 hrušiek, 94 zele-
niny a súčasťou výstavy boli aj dekoračné 
rastliny, pečivo, ozdoby, orechy, hrozno i 
exotické rastliny. „Prácou v záhrade zane-
chávame budúcim generáciám sami seba 
a svoj odkaz úsilia i zodpovednosti voči 
svojmu najbližšiemu okoliu,“ zhrnul zmy-
sel práce záhradkára tajomník OV SZZ Ing. 
Ján Ukropec. Vyzdvihol aj skutočnosť, že 
o záhradkárčenie majú záujem aj mladí 
ľudia. Pri hodnotení vegetačného obdo-
bia roka 2016 konštatoval, že rok bol v zna-
mení značných výkyvov počasia. Na niek-
torých miestach jarné mrazy postihli najmä 
ovocné stromy, hrozno, na druhej strane 
darilo sa zelenine. 

Okresná výstava bola sumárom záhrad-
kárskej činnosti v okrese Senica. Vystavo-
vali členovia 22 záhradkových osád. Najviac 
vzoriek odovzdali členovia osady Senica 
prídomoví (56) a k najlepším patrí aj osada 
Opendáky (14). Z vystavených vzoriek jabĺk 
komisia ocenila 2. miestom odrodu Pinova 

od pestovateľa Jozefa Kalku ( ZO Kunov 
II.). Tie isté odrody od Ing. Jozefa Bauera 
(ZO Senica prídomoví), odroda Luna od 
Jozefa Kalku a Malináč hornokrajný od Jána 
Šajánka (ZO Kunov I.) patrili medzi najkraj-
šie zo skupiny. Čestným uznaním boli oce-
není Martin Hladík za kolekciu ovocia (ZO 
Kunov I.), Vincent Majzlan (ZO Kunov III.) 
a Lýdia Voleková (ZO Senica prídomoví) za 
odrodu jabĺk Idared.

Ocenené boli tiež zeleninové výpes-
tky senických záhradkárov, a to 2. mies-
tom paprika Pavlíny Šarabokovej (ZO 
Senica prídomoví), čestným uznaním kale-
ráb gigant Jozefa Búzka (ZO Opendáky), 
mrkva Viliama Krchňavého (ZO Open-
dáky), rajčiny tornádo Ingrid Haberlovej 
(ZO Kunov III.). Čestné uznanie dostala 
aj Jarmila Ševčíková (ZO Bažantnica) za 
kolekciu medovníkov a za včelárske pro-
dukty Jozef Suchovský zo ZO Slovenského 
zväzu včelárov Senica. Spomedzi senic-
kých pestovateľov najviac vzoriek dodali 
Ing. Jozef Bauer (19), Pavlína Šaraboková 
(10) a Jozef Kalka (8).  

Sprievodnou akciou výstavy Plody 
Záhoria bola aj súťaž v aranžovaní, do 
ktorej sa zapojilo 12 žiakov zo 4 základ-
ných škôl. Výsledky jasne ukázali dobrú a 
systematickú prácu v ZŠ na Komenského 
ulici, kde pod vedením pani učiteľky Pav-
líny Šarabokovej celé desaťročie vyrastajú 
výborní aranžéri, potvrdzujúci kvality aj na 
celoštátnych súťažiach. Aj ona dosiahla 
výborné výsledky v súťažiach dospelých 
na celoštátnej úrovni. Z tejto školy žiačka 
Jasmína Sovová obsadila na súťaži Victo-
ria Regia v Piešťanoch 3. miesto. Na senic-
kej súťaži bola prvá a za ňou ďalšie žiačky 
Kristína Chomutárová bola druhá a Eliška 
Pavlovičová bola štvrtá. 

Viera Barošková

Nová farárka
Druhá adventná nedeľa 4. decembra 

bola v čáčovskom evanjelickom kostole 
spojená so slávnostnou inštaláciou novej 
farárky Mgr. Lenky Sedláčkovej. 

Do cirkevného zboru prišla po dlhoroč-
nom duchovnom 
pastierovi Miro-
slavovi Hvož-
ďarovi, ktorý tu 
kňazskú službu 
vykonával od 
roku 2001 do 25. 
septembra 2016, 
keď sa počas 
s l á v n o s t n ý c h 
bohoslužieb roz-
lúčil so svojimi 
cirkevníkmi. 

Lenku Sed-
láčkovú do funkcie zborovej farárky uvie-
dol senior Myjavského seniorátu Miro-
slav Hvožďara ml. za prítomnosti farára 
zo Senice Juraja Šefčíka, zo Sobotišťa Ras-
tislava Hvožďaru aj bývalého farára Miro-
slava Hvožďaru. Čáčovčania svojej novej 
farárke venovali kamžu a prispeli aj hudob-
ným a speváckym vystúpením. Kázňou 
sa prihovoril biskup Západného dištriktu 
ECAV Milan Krivda. Slávnosť obohatila tiež 
prítomnosť veriacich a speváckeho zboru 
z Horných Zeleníc, kde dovtedy pôsobila 
nová čáčovská farárka. 

bar 
foto S. Bučák

tori z Piešťan a Hnúšte, ktorým sa Martin-
ské svetlonosenie páčilo a možno raz v ich 
mestách pripravia podobnú akciu.

Viera Barošková
foto lv
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V Dome kultúry sa 22. novembra konalo 
slávnostné oceňovanie darcov krvi, ktoré 
organizuje Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža v Senici. SČK takto pravi-
delne oceňuje ľudí za mnohonásobné bez-
príspevkové darovanie krvi plaketami pro-
fesora MUDr. Jana Janského a medailou 
profesora MUDr. Jána Kňazovického.

Oceňovanie sa uskutočnilo za prítom-
nosti predstaviteľov štátnej správy, samo-
správy, HTO Myjava a zdravotných pois-
ťovní. Ocenených bolo 122 darcov krvi 
bronzovou plaketou, 73 darcov krvi strie-
bornou plaketou, 25 darcov krvi zlatou pla-
ketou, 15 darcov krvi diamantovou plake-
tou a 3 darcovia krvi Kňazovického medai-
lou. Zverejňujeme ocenených darcov zo 
Senice.
BRONZOVÁ PLAKETA 
- ženy aj muži 10 odberov

Branislav Bílik, Bc. Filip Blaho, Slavomír 
Bučák, Matej Fábik, Ján Holovanišin, Jakub 
Hostinský, Ľuboš Kadlečík, Tomáš Knoško, 
Pavel Kubina, Miroslav Mihok, Tomáš Miš-
kovič, Eleonóra Mešťánková, Peter Nemec, 
Ing. Jana Oslejová, Andrej Perička, Rode-
rika Petráková, MUDr. Petra Ráčková, Ivan 
Renováček, Jaroslav Selucký, Martin Skala, 
Bc. Peter Smíkal, Jozef Volek. 

STRIEBORNÁ PLAKETA 
- ženy aj muži 20 odberov

Emília Fričová, Tomáš Holič, Anna Hur-
banová, Gustav Janič, Peter Kubina, Mgr. 
Peter Kovačič, Josef Mihok, Marek Pavlík, 
Bc. Pavol Rybnikár, Jaroslav Selucký, Ján 
Šurina, Marian Valúch.

ZLATÁ PLAKETA 
- ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Arpád Bahurek, Ondrej Čagan, Zuzana 
Holovanišinová, Mgr. Dušan Janák, Milan 
Mertel, Marián Roman, Miroslav Petrík.

DIAMANTOVÁ PLAKETA 
- ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Peter Gembeš a Pavol Škrha.
Krv je jediná nenahraditeľná tekutina 

a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. 
Jediný dar na svete, ktorý môže zachrá-
niť život. Všetkým oceneným darcom krvi 
srdečne blahoželáme a za ich šľachetnosť 
im v mene tých, ktorým svojou krvou dali 
nádej na život veľmi ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj sponzorom.
Miriam Madunická 

riaditeľka ÚS SČK Senica, foto lv

Farba odzrkadľuje dušu 
Ľubomír Miča, člen Združenia výtvar-

ných umelcov západného Slovenska, 
zakladateľ a predseda záujmového zdru-
ženia výtvarníkov 
SenArt sa po 4. raz 
samostatne predsta-
vuje v Senici. S odstu-
pom dvoch rokov sa 
prezentuje výstavou z 
najnovšej tvorby Hori-
zonty, ktorá bola od 
18. novembra do 10. 
decembra sprístup-
nená v Galérii v pod-
kroví v Základnej ume-
leckej škole. 

„Maliarska tvorba Ľubomíra Miču 
vyše poldruha desaťročia operuje v hlb-
ších a čoraz pôvodnejších vodách s para-
lelnými, viacrozmernými, občas i protire-
čivými aditívami. Perspektívne, vzhľadom 
k intenzite trvalého osobného nasadenia 
autora ich zoznam, zdá sa, že ešte zďa-
leka nebude konečný...“, napísala kurátorka 
výstavy Božena Juríčková, odborná pracov-
níčka Záhorskej galérie Jána Mudrocha v 
Senici. Opodstatnene, pretože maliarska 
tvorba amatérskeho výtvarníka sa systema-
ticky posúva a návštevníka zakaždým fasci-
nuje. „Tým, že veľa maľujem, navštevujem 
galérie, stretávam sa s umelcami, zúčastňu-
jem sa rôznych sympózií, tak aj veľa objavu-
jem,“ hovorí umelec. Prešiel rôznymi fázami 
vývoja, maľoval krajinu, portréty, akty, ale 
nakoniec zistil, že najviac ho fascinuje 

maľba, ktorú robí teraz. „Dáva mi výtvarnú 
slobodu, odborná verejnosť to uznáva a v 
tom vidím ten veľký posun. Moje najnovšie 
diela sú primárne o farbe a sekundárne rie-
šim rôzne témy, medzi ktorými je aj prepoje-

nie s hudbou,“ dodáva. 
Obrazy Ľubomíra 

Miču vynikajú fareb-
nosťou a pestrosťou. 
Z čoho to pramení? 
Autor vysvetľuje, že 
maľba musí byť pre-
dovšetkým o farbe. 
Celé roky sa zaoberá 
teóriou a psychológiou 
farieb, vzťahmi medzi 
nimi. Zdôrazňuje, že 

samozrejme pri maľovaní sa na obrazoch 
odzrkadľuje aj jeho aktuálna psychická 
kondícia, ktorá je zvyčajne optimistická. 

V súvislosti s tvorbou Ľubomíra Miču sa 
často objavuje slovo abstrakcia. Je abstrak-
cia tým pravým vyjadrením jeho tvorby? 
„Slovo abstrakcia znamená niečo nesku-
točné, neživotné, neexistujúce, odtrhnuté 
od reality. Na mojich obrazoch sú reálne 
prvky ako horizontály, vertikály, rôzne 
farebné škvrny, štruktúry, ktoré vrstvím do 
konkrétnych kompozícií. Preto moja maľba 
nemôže byť zaradená ako abstraktná. Pova-
žujem sa za maliara akčnej maľby, ktorá sa 
vyznačuje gestickými výrazovými prvkami,“ 
hovorí o sebe maliar, ktorý má na svojom 
konte veľa ocenení z rôznych výtvarných 
súťaží na domácej pôde i na medzinárod-
ných festivaloch umenia v Taliansku.

Na záver roka sa výstava Horizonty 

senického autora Ľubomíra Miču po uve-
dení v Záhorskom múzeu v Skalici, Mest-
skom múzeu a galérii v Holíči, prezentovala 
na domácej pôde, v galérii, ktorá má dobré 
meno medzi tvorcami a stala sa aj divácky 
zaujímavým priestorom. 

Maliarsky rukopis Ľubomíra Miču (1960 
Senica) je nezameniteľný, divácky úspešný. 
Názov Horizonty zvolil symbolicky. Hori-
zont je najvyššie položená čiara na zemi. 
„Moje výtvarníctvo dosiahlo momentálne 
tiež vrchol môjho snaženia,“ vysvetľuje 
autor, ktorý má v pláne maľovať nový cyklus 
vertikály, ktoré budú na veľkorozmerných 
plátnach. V roku 2017 môžu vidieť jeho 
obrazy na autorských výstavách návštev-
níci niektorých miest v Čechách (Strážnica, 
Mikulov, Zlín.) Pravidelne sa bude zúčast-
ňovať na kolektívnych výstavách so Zdru-
žením výtvarníkov Západného Slovenska 
a bude sa snažiť, aby občianske združenie 
SenArt naďalej napredovalo.

Viera Barošková

Osvietený kostol 
Mnohých obyvateľov mesta prekvapil 

18. novembra večer na modro osvetlený 
kostol Navštívenia Panny Márie. Reakcie 
obyvateľov boli pozitívne, kostol v jemnej 
pastelovej farbe sa im páčil. O nezvyčajný 
pohľad na rímskokatolícky kostol v strede 
mesta v čase od 17. do 22. hod. sa postaral 
mobilný operátor pri príležitosti spustenia 
rýchlejšej siete a internetu.

bar
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Evy Fordinálovej
Záhorská knižnica v spolupráci so 

Záhorskou galériou Jána Mudrocha a 
Záhorským múzeom 
v Skalici pripravili pri 
príležitosti význam-
ného životného jubi-
lea prof. Evy Fordiná-
lovej 15. decembra v 
galérii literárny večer 
pod názvom Stretlo 
nás svetlo. V pro-
grame vystúpili pred-
stavitelia nášho mesta, 
zástupcovia kultúrnych inštitúcii, hostia 
z rodnej obce Borský Mikuláš i významní 
umelci. Usilovali sa spoločne uviť kyticu 
vďaky a úcty významnej slovenskej literár-
nej vedkyni a obdivovanej poetke a zaže-
lať jej do budúcich rokov veľa zdravia a tvo-
rivej invencie.

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., sa 
narodila 17. decembra 1941 v Borskom 
Mikuláši. Po absolvovaní Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského Bratislava 
učila slovenčinu na škole v Borskom Miku-
láši a Strednej zdravotnej škole v Skalici, 
neskôr pôsobila na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského v Trnave a od 
roku 1984 ako samostatná vedecká pra-
covníčka v Ústave slovenskej literatúry Slo-

Fotografov téma 
oslovila

Výstavy fotografií z fotosúťaží, ktoré 
organizuje Europe Direct Senica, bývajú 
vždy na netradičných, no čo najviac 
navštevovaných miestach. Pre ôsmy roč-
ník výstavy fotosúťaže s názvom Objavuj 
Slovensko si vybrali novozrekonštruovanú 
mestskú plaváreň, kde sa 24. novembra 
uskutočnila vernisáž a vyhlásenie výsled-
kov. 

Tohtoročná foto-
súťaž a a jej téma 
Objavuj Sloven-
sko bola vyhlásená 
pri príležitosti pred-
sedníctva Sloven-
ska v Rade EÚ. Úlo-
hou fotografov bolo 
zachytiť krásy a rôz-
norodosť Slovenska. 
Téma fotografov oslo-
vila a do súťaže prišlo o približne 100 foto-
grafií viac ako v minulom roku. Celkovo sa 
zapojilo do súťaže 35 súťažiacich so 160 
snímkami. Fotografi zachytávali prevažne 
prekrásnu slovenskú prírodu a naše kul-
túrne dedičstvo. „Som rád, že som nemu-

sel byť hlavným porotcom, pretože prišlo 
veľmi veľa pekných fotiek a vybrať víťaza 
muselo byť veľmi ťažké,“ povedal počas 
vernisáže primátor mesta Branislav Grimm. 
Tentokrát sa v hlavnej úlohe porotcu oci-
tol fotograf Roman Pinček, ktorý organi-
zuje fotosemináre po celom Slovensku. Po 
zodpovednom a náročnom výbere porota 
nakoniec udelila 3 ocenenia, 7 čestných 
uznaní a cenu primátora mesta, ktorú zís-
kal Seničan Stanislav Prokeš za fotogra-
fiu páru v čáčovskom kroji. Na 1. mieste 

sa umiestnil Vladimír 
Šifra z Popradu, na 
2. mieste Filip Juro-
vatý a cenu za 3. 
miesto si odniesla Sil-
via Fričová, obaja zo 
Senice. Čestné uzna-
nie patrí fotografom: 
Pavol Čepček, Rado-
mír Siklienka, Blanka 
Mináriková, Miloslav 

Brandt, Ľubica Krišto-
fová, Tomáš Jurovatý a Michal Výboh.

Výstavu fotografií možno v priestoroch 
mestskej plavárne v Senici navštíviť do 23. 
decembra.

text a foto lv

Silvia Fričová a Filip Jurovatý

Dni Miloša Ruppeldta 
V Bratislave sa 2. decembra konal 8. roč-

ník súťaže základných umeleckých škôl v 
sólovom klasickom speve Dni Miloša Rup-
peldta.

Súťaže sa zúčastnili tiež žiaci spevác-
keho odboru Základnej umeleckej školy 
v Senici pod vedením svojich pedagógov 
Mgr. Anny Praskačovej, Mgr. Kataríny Kru-
žíkovej a Bc. Evy Polákovej. V silnej konku-
rencii najlepších spevákov reprezentujú-
cich základné umelecké školy z celého Slo-
venska si žiaci ZUŠ Senica vybojovali hneď 
niekoľko ocenení.

V hojne zastúpenej prvej kategórii detí 
do deväť rokov si spomedzi 27 súťažiacich 
čestné uznanie vyspieval Šimonko Šinko. 
V druhej kategórii detí do dvanásť rokov 
získala v silnej konkurencii Natálka Svatá 
tretie miesto a v tretej kategórii, medzi 
žiakmi do pätnásť rokov škola získala hneď 
dve ocenenia. Čestné uznanie si vybojo-
vala Natálka Filová a druhé miesto Katka 
Sadloňová. Súťažiacich na klavíri sprevád-
zala Mgr. Mirka Gáfriková. Všetkým ocene-
ným srdečne blahoželáme a vyslovujeme 
pochvalu i súťažiacim našej školy, ktorí v 
tomto roku síce neboli ocenení, ale vzorne 
reprezentovali spevácky odbor Základnej 
umeleckej školy v Senici. Sú nimi Ninka 
Jankovýchová, Sárka Važanová a Lucia 
Časová. Všetkým želáme veľa tvorivých síl 
a úspechov v ďalšej práci. 

Bc. Eva Poláková, DiS. ar

venskej akadémie vied v Bratislave. Od r. 
1995 súčasne prednášala dejiny slovenskej 
literatúry na Katedre slovenského jazyka 
Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave. Pred odchodom do 
dôchodku sa ako profesorka na Katedre 

slovenského jazyka a 
literatúry Pedagogic-
kej fakulty Trnavskej 
univerzite venovala 
staršej slovenskej lite-
ratúre a klasicizmu.

V literárnohistoric-
kom bádaní sa zame-
riavala na problema-
tiku staršej slovenskej 
literatúry a národného 

obrodenia, predovšetkým na osobnosť 
Jána Hollého, ktorého dielo popri množ-
stve vedeckých štúdií priblížila v monogra-
fiách Aký si Ján Hollý? a Ján Hollý (1785 
– 1849). V monografii Stretnutie so starším 
pánom alebo tragédia Augustína Doležala 
podobne oboznámila verejnosť s pomerne 
neznámym dielom tohto barokového 
autora, ďalej nasledovala Antológia textov 
slovenskej klasicistickej literatúry (2000). 
Bola členkou autorského tímu Lexikónu 
katolíckych kňazských osobností Sloven-
ska(2000) a monografie Jozef Miloslav Hur-
ban. V roku 2013 obrátila svoju pozornosť 
na zaujímavú osobnosť kňaza Jozefa Ščas-
ného z Borského Mikuláša, v tomto roku 
jej vyšiel i zaujímavý titul Tajomné pramene 
v nás, v ktorej autorka predstavila sloven-
skú národnú literárnu históriu v polyfónii tej 
svetovej. Ďalším významným dielom prof. 
Evy Fordinálovej je publikácia Otec a syn 
národa s podtitulom Vzťah Jána Hollého 

a Ľudovíta Štúra, v ktorom poukazuje na 
veľký vplyv diela Jána Hollého na štúrovskú 
generáciu. V uplynulom roku napísala tiež 
sprievodný materiál k expozícii J. M. Hur-
bana v Hlbokom Jozef Miloslav Hurban – 
Hlboké. Pri príležitosti stého výročia úmr-
tia Svetozára Hurbana Vajanského (1916) 
zamerala obsah svojho vedeckého bádania 
na tvorbu tohto významného slovenského 
spisovateľa a politika, rodáka z Hlbokého v 
titule Odklínanie Vajanského.

Vo výskumnej práci i v básnickej tvorbe 
nachádza podnety a inšpirácie na rodnom 
Záhorí. Pozornosť venovala minulosti aj osob-
nostiam Senice (Literárna mozaika Senice), 
editorsky pripravila prácu Borský Mikuláš 
(1994). Svoj intenzívny vzťah k rodisku vyja-
drila v básnických zbierkach Vôňa Záho-
ria a Neprestanem Ťa hľadať a v knihe refle-
xií Ranné zamyslenia. Neskôr sa ako poetka 
predstavila zbierkami vyzretej duchovnej 
lyriky Stretlo ma svetlo (2009) a Z hlbokosti 
duše (2011). V roku 2013 vydala knihu básní 
a esejí Mystika Záhoria I, na ktorú voľne nad-
viazala Mystikou II v roku 2016. 

Dlhoročne pôsobí v redakčnej rade 
vlastivedného dvojmesačníka Záhorie. 
Odborné práce publikuje v domácich i 
zahraničných odborných časopisoch a 
zborníkoch, v literárnych časopisoch ako 
Literárny týždenník, Slovenská literatúra, 
Slovenské národné noviny, Slovenské 
pohľady, ďalej v pedagogických ako Slo-
venský jazyk a literatúra v škole, Učiteľské 
noviny i v časopisoch duchovného zame-
rania Katolícke noviny, Rodinné spoločen-
stvo, Verbum, Viera a život.

KS
Foto Milan Soukup

Jubilantka v kruhu gratulantov.
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Cyrila Gajdíka
V Záhorskom osvetovom stredisku 

(ZOS) 6. decembra bola vernisáž výstavy 
fotografií významného fotografa z Čes-
kej republiky Cyrila Gajdíka z Ratíškovic. 
Výstava z tvorby uznávaného fotografa, 
nositeľa titulov AFIAP a ASČF, potrvá do 
31. decembra. 

Výstavu fotografií za účasti zástupcu pri-
mátora mesta Senica Jána Hurbana otvo-
rila riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová. Vysta-
vujúceho autora predstavila odborná pra-
covníčka ZOS Viera Juríčková. Vystavené 
fotografie návštevníkom okomentoval sám 
autor Cyril Gajdík. Na vernisáži vystúpila 
gitaristka Zuzana Velická. 

72-ročný Cyril Gajdík sa narodil v Ratiš-
koviciach, kde žije aj tvorí. Povolaním 
automechanik sa nikdy neživil ako foto-
graf, avšak fotografovanie, s ktorým získal 
veľa ocenení i na zahraničnej fotografic-
kej scéne, je pre neho viac ako celoživotná 
záľuba. Fotografovaniu sa venuje od roku 
1968, o desať rokov neskôr sa podieľal 
na založení fotografickej skupiny Kontakt 
v Hodoníne, ktorá patrila v 80. rokoch v 
Čechách medzi najúspešnejšie. V roku 
1982 dokončil štúdium na Inštitúte výtvar-
nej fotografie v Olomouci a stal sa členom 
fotoklubu pri Mestskom dome kultúry v 
Holíči. Štúdium mu ponúklo nový obzor a 
na ceste, kde sa stretával s novými ľuďmi 
a príležitosťami sa pre neho stala prvoradá 
reportážna fotografia. Nevyhýba sa však 
ani iným žánrom, napríklad aktu, portrétu, 
zátišiu či krajine.

Po odchode na dôchodok si zo svo-
jej dielne vybudoval galériu, v ktorej vysta-
vuje svoje fotografie, ale i ďalších význam-
ných fotografov. Fotografie Cyrila Gajdíka 
sa objavujú na kalendároch Ratíškovic, tiež 
sú zastúpené v zbierke Svazu českých foto-
grafů v Prahe, i v zbierke FIAP so sídlom 
v Paríži. Vystavoval na všetkých stupňoch 
výstav v Českej republike, na fotosalónoch 
a fotovýstavách po celom svete. Pracoval 
ako člen porôt fotografických súťaží a lek-
tor fotografických kurzov. Za svoju tvorbu 
získal na prestížnych súťažných fotovýsta-
vách a medzinárodných fotosalónoch veľa 
popredných cien.

Viera Juríčková
ZOS 

foto T. Jurovatý

Záľuba v modelovaní 
Michal Ličko, 61-ročný údržbár v 

Základnej umeleckej škole Senica, mal už 
v detstve záujem o modelovanie. Ako chla-
pec urobil veľké množstvo lietadiel, tankov, 
lodiek ... 

Od roku 2007 zho-
tovil niekoľko mode-
lov bojových lodí zo 
16. – 18. storočia (San 
Francisco II., Golden 
Star, H.M.S. Victory, 
Bounty). 

Tou poslednou je 
Roayal Caroline, ktorá 
bola v lodenici v Dept-
forde postavená v 

rokoch 1749-1750. Zlatom žiariaca kráľov-
ská jachta slúžila pre potreby kráľa Jiřího 
III. a jeho manželky Caroline. Zlaté zdobe-
nie, ktoré bolo rozmiestnené po celej lodi 
a nielen v zadnej časti ako u iných, vytvo-
rilo z plavidla klenot, ktorý dôstojne pod-
čiarkoval moc, vplyv a dôležitosť anglic-

kého kráľa. Kráľovskej 
rodine loď slúžila až do 
roku 1805. Model Roa-
yal Caroline je umiest-
nený na vrátnici ZUŠ 
a v predvianočnom 
období nám pripomína 
odchody a príchody 
našich najmilších...

text a foto Štefan Orth

Darované potraviny 
V dňoch 24. až 26. novembra bola vo 

vybraných Tesco obchodoch po celom 
Slovensku potravinová zbierka, ktorej 
cieľom bolo vďaka darovaným potravi-
nám pomôcť ľudom v núdzi. Stačilo prísť 
do predajne Tesco 
a pri východe odo-
vzdať zakúpené 
trvanlivé potraviny 
dobrovoľníkom.

Do zbierky sa 
zapojil aj senický 
hypermarket, a tak 
sa dobrú vec roz-
hodol podporiť 
aj primátor mesta 
Senica Branislav 
Grimm. V piatok 25. novembra venoval do 
zbierky 30 kg múky, 10 kg cukru a 10 balí-
kov cestovín. Podľa slov riaditeľa senického 
hypermarketu Dušana Nátona bola zbierka 

v našom meste veľmi úspešná, keďže sa 
počas troch dní vyzbierala viac ako tona 
darovaného tovaru (1004,60 kg) v celkovej 
sume 1436,88 € . 

Prvá potravinová zbierka bola v sloven-
ských prevádzkach reťazca Tesco zorgani-
zovaná v roku 2013. V roku 2015 sa poda-

rilo vďaka potravi-
nám darovaným 
počas zbierky pri-
praviť neuveriteľ-
ných 192 500 porcií 
jedla pre ľudí, ktorí 
to potrebujú. Cha-
ritatívne organizá-
cie vyzbierali vyše 
77 ton potravín a 
drogérie v hodnote 
109 000 €. Tesco 

túto hodnotu finančne navýšilo o 21 800 €.

lv
foto V. Zich

Nová básnická zbierka
V Dome kultúry 25. novembra na spoloč-

nom podujatí Záhorskej knižnice, Záhorskej 
galérie Jána Mudrocha a Mestského kultúr-
neho strediska v Senici uviedli do života novú 
21. knižku rodáka z Nemčinian pri Nitre, no 
už 40 rokov Seničana básnika Pavla Stani-
slava (vlastným menom Pavla Piusa).

Medzi hosťami boli primátor Senice 
Branislav Grimm, zástupca primátora Ján 
Hurban, starosta básnikovej rodnej obce 
Nemčiňany Jozef Keseg, predseda tamoj-
šieho Vinohradníckeho spolku Jozef Nízl, 
biskup František Rábek, predseda Rady 
Konferencie biskupov Slovenska pre kul-
túru, z rodiny básnika manželka Mária Piu-
sová a brat - spisovateľ Miroslav Pius.

Kniha básni Pod a nad vyšla v grafickej 
úprave Milana Mikulu s prekladom Heleny 
Gabčovej do latinčiny. Presvedčivo a pre 
mnohých i prekvapujúco ich interpretoval 
herec a recitátor Jozef Šimonovič. Hudob-
ným programom stretnutie obohatili v kla-
vírnom sprievode Márie Farkašovej operní 
speváci Marek Pobuda (barytón) a Tomáš 

Ondriáš (tenor). Zazneli skladby Mikuláša 
Schneidera Trnavského aj cyklus básní zo 
zbierky Pavla Stanislava Túžba po domove, 
ktoré zhudobnil hudobný skladateľ Barto-
lomej Urbanec. 

V programe vystúpili viacerí hostia. Novú 
knihu do života uviedli vedno s autorom Pav-
lom Stanislavom primátor Senice Branislav 
Grimm a starosta Nemčinian Jozef Keseg 
a zaželali jej šťastnú cestu k čitateľom. Na 
záver podujatia premietli film o dnes 73-roč-
nom básnikovi Pavlovi Stanislavovi Piusovi, 
ktorý vytvorili Stanislav Prokeš a Stanislav 
Prokeš mladší spoločne s kolegami z TV Sen. 
Popri súčasných a autentických výpovedi-
ach básnika a jeho blízkych zakomponovali 
doň i archívne zábery ďalších filmárov. Diváci 
v hľadisku senického Domu kultúry tak spo-
znali básnika aj z druhej strany ako človeka 
so záľubami, ale i prekážkami, s ktorými sa na 
svojej životnej púti boril a ktoré prekonával.

Kniha svojím duchovným rozmerom 
čitateľov obohacuje a aktuálne v predvia-
nočnom čase dotvára atmosféru pohody a 
porozumenia.

KS
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V rámci národných osláv Dňa tiesňo-
vej linky volania 112 vyhodnotil 1. decem-
bra odbor krízového riadenia Okres-
ného úradu Senica okresné kolo výtvarnej 
súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 
112 a Civilnej ochrany na tému Záchranár 
Civilnej ochrany – môj kamarát so zame-
raním na pomoc pri povodiach. Poslaním 
súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany 
a jej prepojenie s jednotným európskym 
číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k 
verejnosti prostredníctvom zapojenia detí 
materských škôl, základných škôl, základ-
ných umeleckých škôl, špeciálnych škôl 
a detských domovov. Prihlásených bolo 
99 prác, ktoré súťažili v štyroch kategóri-
ách. Víťazov vyberala detská porota. Ako 
najlepšiu prácu vyhodnotili kresbu Niny 
Kupcovej zo ZŠ V. Paulínyho-Tótha, ktorá 
postúpila do národného kola súťaže, kam 
postúpili aj víťazi jednotlivých kategórií. 
Výstava detských prác v Dennom centre 
tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici 
bola prezentovaná do 9. decembra. Uvád-
zame ocenené deti zo senických škôl.

Deti materských škôl:
1. Markétka Kalmanová, ZŠ s MŠ Ulica J. 

Mudrocha, 2. Agátka Chocholáčková, MŠ - 
EP Kalinčiakova ulica, 3. Radko Horňák, MŠ 
Senica, RP Čáčov

Žiaci ZŠ II. stupeň:
1.Nina Kupcová, ZŠ V. Paulínyho-Tótha, 

2. Ondrej Cibula, ZŠ Sadová ulica, 3. Mar-
tin Chodúr, ZŠ V. Paulínyho-Tótha 

Žiaci špeciálnych škôl:
1.Dominik Danihel, Spojená škola, 2. 

Michaela Bittnerová, Spojená škola s MŠ, 
3. Andrej Kudláč, Spojená škola.

Mgr. Igor Janšák

Víťazná práca  Niny Kupcovej

Stretnutie dozorných 
výborov

COPP Jednota Senica, spo-
trebné družstvo má celkom 
63 členských základní. Najväč-
šia z nich je členská základňa 
v Senici, ktorá má 1200 čle-
nov. Členovia senického dozor-
ného výboru oslovili členov 
dozorného výboru v Trnave a 
pozvali ich na návštevu nášho 
mesta. Stalo sa to v roku 2007 
a odvtedy sa stretávajú každo-
ročne. Hovoria o svojej práci, o 
členských základniach, o svo-
jich prevádzkach, ale aj o zaujímavostiach 
v okolí. 

Na tohtoročné stretnutie si Seničania 
vybrali pekný novembrový deň, kedy trnav-
ských kolegov pozvali do Sobotišťa, aby si 
tu v Múzeu Samuela Jurkoviča, zakladateľa 
družstevníctva, pripomenuli 220. výročie 
jeho narodenia. Najskôr ich prijal starosta 
Dušan Horňák, ktorý im porozprával nie-

koľko zaujímavostí o minulosti obce, pri-
dal i niečo zo súčasnosti. Potom spoločne 
absolvovali prehliadku múzea s výkladom 
kvalifikovanej sprievodkyne i s premietaním 

filmu o družstevníctve. Cestou zo Sobotišťa 
navštívili nový supermarket v Sotine, kde si 
poprezerali všetky priestory a stihli urobiť 
aj drobné nákupy.

V závere dňa sa ešte stretli s predsedom 
predstavenstva COOP Jednoty Senica Ing. 
Ivanom Bzdúškom.

text a foto Oľga Zlochová             

Náhlikova Senica 2017
Organizátori Trnavský samosprávny 

kraj Záhorské osvetové stredisko a Mesto 
Senica vyhlasujú 57. ročník regionálnej 
súťaže fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica – Náhlikova Senica 2017. Súťaž 
je otvorená širokej verejnosti – dospelým 
autorom i mládeži – bez tematického a 
žánrového obmedzenia .

Fotografické práce prihlásené do súťaže 
bude hodnotiť odborná porota v troch 
vekových skupinách: dospelí autori nad 
21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a 
autori do 16 rokov.

V každej vekovej skupine bude roz-
líšená kategória čiernobielej fotografie, 
farebnej fotografie a multimediálnej (ozvu-
čenej) prezentácie fotografií na CD (ktoré 
majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu), 
časovo ohraničenú do 3 minút, bez roz-
líšenia veku. V každej skupine a kategórii 
budú autori najlepších fotografií ocenení 
vecnými cenami. 

Do súťaže sa budú prijímať fotografie s 
najrôznejšími námetmi , vyhotovené akou-
koľvek fotografickou technikou , ktoré budú 
spĺňať predpísané technické podmienky, 
avšak doteraz nepublikované a nehodno-
tené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže 
AMFO. Fotografie ocenených a odporuče-
ných autorov postúpia do krajskej súťažnej 
výstavy AMFO 2017.

Verejná prezentácia tvorby autorov – 
regionálna výstava sa uskutoční v mesi-
aci marec 2017 vo výstavných priestoroch 
Záhorského osvetového strediska v Senici.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do 
súťaže Náhlikova Senica 2017, môžu sa 
bližšie informovať o technických podmien-
kach a účasti v Záhorskom osvetovom stre-
disku, Vajanského 19. odd. ZUČ, č. tel. 034 
651 3740. Uzávierka súťaže je 20. januára 
2017.

Propozície s prihláškou do súťaže sú 
zverejnené na webe: www.osveta-senica.
sk.

Viera Juríčková
ZOS Senica 

Pôjdu do ZOO
O tom, že tvorivosť  žiakov ZŠ na Sado-

vej ulici  nepozná hraníc, ak sa správne 
podporia a namotivujú, svedčí ich ďalší 
úspech. Autobusová spoločnosť Arriva 
vyhlásila v septembri  v rámci Európskeho 
týždňa mobility pre kolektívy základných 
škôl výtvarnú súťaž s názvom Autobus 
očami detí. Cieľom bolo zvýšiť záujem detí 
o ochranu životného prostredia pred zne-
čistením, k čomu prispieva aj cestovanie 
verejnou dopravou – autobusmi. A veru 
žiaci 5.C, 1.A a 2.A triedy nelenili a pus-

tili sa do snívania a fantazírovania. Práca 
bola o to náročnejšia, že dielo muselo byť 
kolektívne. Tak sme si úlohy rozdelili. Pia-
taci mali na starosti technický návrh auto-
busu snov. Tí menší ho naplnili pasažiermi 
a vsadili ho do krásnej krajiny. Tak vznikli 2 
veľkoplošné zaujímavé výtvory, ktoré sme 
poslali autobusom porote. Celkovo im vraj 
prišlo vyše 800 nádherných kresieb, koláží 
a umeleckých diel vyhotovených rôznymi 
technikami. Bolo veľmi náročné vybrať naj-
lepšie práce, no jedno z našich dvoch diel 
presvedčilo. Autobus – obojživelník (mali 
sme aj dokonalý „hmyzobus“) našim žia-

kom 5.C a 2. A triedy priniesol víťazstvo a 
perfektnú cenu – zájazd do ZOO. Všetkým 
mojim usilovným žiakom ďakujem za úsi-
lie a nadšenie, blahoželám a želám krásne 
a nezabudnuteľné zážitky z dobrodružnej 
cesty do ZOO.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica
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Dňa 27. novembra sme si pripomenuli 
65. výročie úmrtia významnej slovenskej 
spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. 
Na jej počesť sa organizuje súťaž v umelec-
kom prednese pôvodnej slovenskej prózy s 
názvom Timravina studnička. V našom regi-
óne vstúpila v tomto roku 
Timravina studnička do svo-
jej druhej desiatky. Počas 
11. ročníka súťaže sa 25. 
októbra v Základnej ume-
leckej škole v Senici prezen-
tovalo 20 recitátorov z devi-
atich škôl z okresov Senica 
a Skalica. 

Odborná porota vedená 
recitátorkou, moderátor-
kou a vedúcou oddelenia 
kultúry a knižnice Mest-
ského úradu v Skalici Janou 
Koutnou z nich vybrala 
sedem najlepších a vyslala 
ich reprezentovať Záho-
rie na celoštátnu súťaž do 
Lučenca. Možnosť vyces-
tovať do Novohradu dostali 
Zuzana Poláková zo ZŠ s 
MŠ v Štefanove (pripravovala Mgr. Vero-
nika Hubačová), Pavlína Praskačová, Saskia 
Likeová, Izabela Bíliková zo ZUŠ v Senici 
(pripravovala Štefánia Jánošová), Laura 
Krenťochová z Gymnázia Ladislava Novo-
meského v Senici (pripravovala PhDr. Mar-
gita Hološková), Dominika Štuberová zo 
Senice (pripravovala Mgr. art. Linda Petrá-
ková, ArtD.) a Klára Madunická z Radošo-
viec.

Božena Slančíková prežila posledných 
šesť rokov svojho života v Lučenci, kde je 
aj pochovaná. Mesto Lučenec je hrdé na 
svoju Boženku a 15. novembra pripravilo 
jubilejný 20. ročník celoslovenskej súťaže 
v umeleckom prednese pôvodnej sloven-
skej prózy Timravina studnička. Súťaž sa 
začala slávnostne prijatím recitátorov, 
pedagógov a rodičov v obradnej sieni Mes-
tského úradu. Slávnostné pocity však čos-
koro vystriedalo napätie, tréma, očaká-
vanie, pocit zodpovednosti nesklamať. A 
naši recitátori nesklamali. V konkurencii 47 
interpretov umeleckého slova z 32 miest 
a obcí celého Slovenska získali vo svojich 
kategóriách jedno prvé, dve druhé a jedno 
tretie miesto. Prvenstvo si s textom Dany 
Podrackej Polina vyrecitovala žiačka ZUŠ 
v Senici Pavlína Praskačová z Častkova. 
Študentka senického Gymnázia Laura 
Krenťochová zo Šaštína-Stráží za prednes 
textu Dobroslava Chrobáka Drak sa vra-
cia a recitátorka kategórie dospelých Klára 
Madunická z Radošoviec za prednes textu 
Kataríny Schmidtovej Dieťa kvetov získali 
2. miesta. 3. miesto odborná porota ude-
lila Dominike Štuberovej zo Senice (Marek 
Vadas: Slnko páli ako diabol).

Recitátori z okresov Senica a Skalica 
opäť potvrdili, že sú úspešnou súčasťou 
celoslovenskej Timravinej studničky, veď 
počas predchádzajúcich desiatich rokov 

zaznelo v Lučenci z úst prednášateľov 
prózy zo Záhoria 48 prednesov, ktoré boli 
ocenené 20 prvými miestami, 11 druhými 
miestami, 5 tretími miestami, 2 čestnými 
uznaniami a 2 cenami Matice slovenskej, 
čiže 48 prednesov, za ktoré si domov pri-
niesli 40 cien. Najvyššie sa vo svojich kate-
góriách umiestnili a laureátmi celosloven-

skej Timravinej studničky 
sa stali v roku 2006 Oli-
ver Orth, v roku 2007 Juraj 
Gembeš, v roku 2008 
Zuzana Karásková, Juraj 
Gembeš a Petra Mikloš-
ková, v roku 2009 Sabína 
Phanová a Anna Rep-
tová, v roku 2010 Adam 
Praskač, Sabína Phanová 
a Anna Reptová, v roku 
2011 Adam Praskač, Mar-
tin Hrevuš a Anna Rep-
tová, v roku 2012 Maximi-
lián Bolf, Martin Hrevuš, 
Sabína Phanová a Eliška 
Gáfriková, v roku 2013 
Sabína Phanová, v roku 
2014 Eliška Gáfriková a v 
roku 2015 Liliana Horňá-
ková.

Umenie má aj dnes svoje opodstatne-
nie, vychováva, rozvíja a napĺňa mladých 
ľudí, a tak naše poďakovanie patrí recitáto-
rom, školám, pedagógom, rodičom, spon-
zorom a všetkým, ktorí nás podporujú a 
pomáhajú nám.

Jaroslava Slezáková
ZOS 

Mikuláš 
... v COOP Jednote 
Na sviatok Mikuláša chodilo po našom 

meste viacero Mikulášov a na svoje dlho-
ročné povinnosti nezabudol ani ten jed-
notársky. Sprievod mu v tomto roku robila 
strapatá čertica v minisukni s reťazami 
okolo pása a diabolskými vidlami. Niesla 
so sebou vrece, do ktorého plánovala brať 
so sebou neposlušné deti. Nepodarilo sa 
jej ho však naplniť, pretože všetky deti boli 

dobré, poslúchali celý rok a Mikulášovi 
predniesli aj básničku. Ten ich za to, prav-
daže, obdaroval. Mikuláš s čerticou navští-
vili všetky tri supermarkety v meste a nevy-
nechali ani reštauráciu Jednota, kde sa hos-
tia radi nechali vyrušiť pri obede. Zazname-
nali sme aj milú príhodu so známym hos-
ťom, od ktorého žiadali básničku. Ochotne 
pristúpil na hru a spustil: "Básničku vypráv-
jat nevím, ale možem vám ňeco zaspívať 
…“ a veselo zanôtil. Pekná čertica ho za to 
vystískala, Mikuláš ponúkol sladkosťami a 
okolosediaci s úsmevom prijali malé roz-
ptýlenie. 

text a foto O. Zlochová

Úspechy mladých 
klaviristov

Dňa 9. a 10. novembra sa žiaci klavír-
neho odboru Základnej umeleckej školy 
v Senici zúčastnili na celoslovenskej klavír-
nej súťaži v Bratislave Mladí klaviristi 2016. 
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Súťaž sa konala pod záštitou Európs-
kej únie hudobných súťaží pre mladých 
(EMCY). Z našej školy sa jej zúčastnilo šesť 
žiakov z dvoch klavírnych tried Mgr. Ľubice 
Mikušovej a Mgr. Zuzany Janovičovej, z 
toho piati žiaci boli ocenení.

V prvej kategórii 1. miesto a cenu riadi-

teľky ZUŠ Eugena Suchoňa získal Ondrej 
Sýkora, žiak pani učiteľky Mgr. Mikušo-
vej. V tretej kategórii získal čestné uzna-
nie Matúš Sivoň z triedy Mgr. Mikušovej. 
Vo štvrtej kategórii 2. miesto získala Alica 
Záhumenská z klavírnej triedy Mgr. Miku-
šovej, pani učiteľka získala aj ocenenie od 
EMCY za Objavnú dramaturgiu.

V piatej kategórii 2. miesto získala Nina 
Orthová z triedy Mgr. Janovičovej. V šiestej 

kategórii získala čestné uzna-
nie Darina Tomašovičová z tri-
edy Mgr. Janovičovej.

Kategórií bolo celkovo 
osem, senická ZUŠ mala 
zastúpenie v piatich kategóri-
ách a v každej umiestnenie. 
Nakoľko je to jedna z veľmi 
náročných súťaží, príprava na 
ňu si vyžiadala prácu žiakov a 
pedagógov aj cez prázdniny, 
čo si veľmi vážime. Boli sme 
jedna z najúspešnejších škôl 
na Slovensku.

Žiakom a ich vyučujúcim patrí veľká 
vďaka za reprezentáciu školy a mesta. Do 
budúcej práce im prajeme veľa chuti, tvori-
vých síl a veľa úspechov.

Mgr. Zuzana Janovičová 
vedúca klavírneho odboru ZUŠ 

Dominika Štuberová



Naša Senica 11-12/2016

15

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taMikuláš

... vo Svetluške
Dňa 6. decembra do našej Obchodnej 

akadémie zavítal Mikuláš s anjelom a čer-
tom, ktorí študentov aj učiteľov privítali pri 
vstupe do školy so sladkými dobrotami. 

Počas celého novembra sa v škole zbierala 
Mikulášska pošta, ktorá slúžila na vianočné 
odkazy aj zaľúbené lístočky od tajných cti-
teľov. Študentská rada sa rozhodla, že práve 
v tento deň poštu rozdá. Študentov i učiteľov 
lístočky veľmi potešili. Boli sme veľmi radi, 
pretože to bolo naším cieľom. Nemysleli sme 
len na seba. Dobré srdcia a chuť pomáhať 
iným nám určite nechýba. Zazreli sme milú 
prosbu na internete a ihneď sme sa jej cho-
pili. V škole sme vyhlásili zbierku hračiek, 
plyšákov, bábik, spoločenských hier a pod. 
Tieto hračky sme sa rozhodli darovať klien-
tom denného stacionára Svetluška v Kunove. 
Veľké množstvo vyzberaných hračiek a hier 
sme chceli doručiť špeciálne, a tak sme to 
naplánovali na Mikuláša. Klienti Svetlušky prí-
chod Mikuláša, anjela a čerta veľmi potešil a 
ešte viac sa im zatrblietali očká, keď uvideli 
to množstvo hračiek. Bol to nádherný pocit, 
keď sme videli v ich očiach nefalšovanú 
radosť. Boli nesmierne šťastní a veľmi vďační. 
Za všetko nám veľakrát poďakovali. Zaspie-
vali nám krásne pesničky, pripravili si pre nás 
chutné medovníčky a taktiež nás obdarovali 
nádhernými magnetkami, ktoré sami vyrobili. 
Aj pre nás bol tento deň výborným zážitkom. 
Dúfame, že sa táto dobročinná akcia stane v 
našej škole tradíciou a každý rok im vyčaríme 
úsmev na tvári.

Gabika Waldhauserová

... v ZUŠ 
Žiaci literárno-dramatického odboru 

ZUŠ Senica prišli na Mikuláša 6. decem-
bra do všetkých tried ZUŠ, aby ako Miku-
láš, anjel a čert rozdali sladkosti tým, ktorí 
boli ochotní niečo zaspievať, zarecitovať ... 
Je fajn, že sa tradície udržiavajú... 

Foto a text Š.O.

Darovali sme úsmev 
Verte, že škola nie je len nato, aby naše 

deti boli múdrejšie a vyzbrojené najmoder-
nejšími vedomosťami do budúceho pro-
fesionálneho života. Škola je aj na to, aby 
spolu s rodinou učila deti vľúdnosti, láske, 
tolerancii a spolupatričnosti. 

Ruka v ruke ide jedno s druhým, no na tú 
ľudskosť je stále akosi menej a menej času, 
preto sa musíme chopiť každej príležitosti 
ako otvoriť budúcej generácii oči, ale hlavne 

srdiečka. My v Základnej škole na Sadovej 
ulici to skúšame radi a dávame žiakom mož-
nosť byť lepšími. Niekedy to príde samo, 
scenár napíše sám život, inokedy nám tak-
úto možnosť vnukne kalendár. 

V októbri nám pripomína, že ak to nestí-
hame dennodenne, je najvyšší čas poďako-
vať ľuďom so striebrom vo vlasoch za ich 
lásku, obetavosť, dobrotu a životnú múdrosť, 
ktorou obohacujú naše životy. A práve preto 
sme s našimi detvákmi zavítali s kyticou básní, 
piesní a tanca do senického domova dôchod-
cov. Naším prianím bolo priniesť radosť a 
úsmev do ich všedného dňa a úsmev vyčariť 
aj na ich tvárach... a podarilo sa! Milým star-
kým sme pripomenuli ich detstvo, mladosť a 
hlavne – že na nich nezabúdame. Sú pre nás 
dôležití a zaslúžia si pozornosť nielen najbliž-
ších. Naviac táto návšteva obohatila aj nás, 
učiteľky a deti a utvrdili sme sa, že rozdávať 
radosť a úsmev je naše poslanie.

Mgr. S. Krišáková,
ZŠ na Sadovej ulici

Autorská jedinečnosť 
Jozefa Zamboja 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v 
Senici prináša ako poslednú v tohtoročnom 
výstavnom pláne všetkým záujemcom a 
priaznivcom prezentáciu Jozef Zamboj 
Stretnutie v čase. Vernisáž výstavy bola 30. 
novembra a návštevníci si ju môžu pozrieť 
do 29. januára 2017.

Akademický architekt Jozef Zamboj, 
narodený v Martine a žijúci trvale v Ska-
lici sa nesporne radí medzi vyzreté osob-
nosti súčasnej slovenskej umeleckej scény. 
Odbornosť tohto autora sa výrazne for-
movala na Strednej umeleckopriemysel-
nej škole v Košiciach (Nikolaj Fedkovič) a 
na Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave na katedre interiérovej architektúry 
(prof. R. Janák a V. Vilhan). Štúdium tohto 
odboru bolo už vtedy prepojené s celou 
oblasťou výtvarných umení a autor na tejto 
devíze rozvíja aj filozofiu celej svojej tvorby. 
Od začiatku sa v nej snúbi syntéza architek-
túry a umenia a jeho záber je vskutku široký. 
Venuje sa interiérovej architektúre, dizajnu 
súčastí interiéru, najmä nábytku a úžitkových 

predmetov a napokon aj voľnej výtvarnej 
tvorbe, ktorá sčíta grafiku, kresbu, plastiku, 
fotografiu a art glas. Všetky tieto časti svo-
jej tvorby zakomponováva do komplexného 
a originálneho riešenia interiéru v harmo-
nickom vzťahu funkcie a estetična a práve v 
tom spočíva originálnosť jeho tvorby. Medzi 
jeho najznámejšie realizácie interiérov pat-
ria v Skalici radnica mesta, jezuitský kostol 
(cena kultúrnej pamiatky Fenix za rok 2011), 
dom smútku a vstupné a komunikačné zóny 
a niekoľko ambulancií nemocnice, Tabači-
areň na zámku v Holíči, interiéry VÚC Bra-
tislava a mnohé ďalšie riešenia firemných 
i súkromných interiérov. Celá doterajšia 
umelecká reflexia Jozefa Zamboja potvrd-
zuje pevne formulovanú líniu tvorivého pro-
gramu, autorskú jedinečnosť a špecifickosť, 
čistotu výrazu, zmysluplne a tvorivo pretvá-
rať interiér, napĺňať ho harmóniou a pozitív-
nou energiou. A to je podstata jeho posla-
nia ako interiérového dizajnéra. Prezentácia 
autora, v poradí druhá samostatná v ZGJM 
v Senici, si kladie za cieľ predstaviť ho čo 
možno v najkomplexnejšej podobe. 

Dana Janáčková
kurátorka výstavy

Imatrikulácia na „Dvojke“ 
Žiaci 1. ročníka svoj veľký deň nepreží-

vajú len začiatkom septembra, ale rovnako 
slávnostný a významný je pre nich aj akt 
prijatia za „veľkých“ žiakov - imatrikulácia. 
V ZŠ na Komenského ulici sa konala 16. 
novembra. Prijatie do 
žiackeho cechu doká-
zali naši najmenší svo-
jou šikovnosťou. Pod 
vedením žiakov 9. 
ročníka najskôr plnili 
rôzne vedomostné i 
zábavné úlohy. Takto 
mohli všetkých pre-
svedčiť, že 10 týžd-

ňov v školských laviciach nelenili, ale nau-
čili sa veľa nového. V slávnostnej časti sa 
riaditeľ Kryzsztof Siwiec spolu so zástup-
kyňou Alenou Kováčovou prihovorili všet-
kým prítomným. Prváci predviedli svoj pro-
gram, nasledoval slávnostný sľub a pasova-
nie prvákov - prijatie do veľkej rodiny žia-

kov dvojky. Odmenou 
za ich snaženie bol kul-
túrny program žiakov 2. 
ročníka. Slávnostná ima-
trikulácia bola pre všet-
kých veľkým zážitkom, 
no pre prvákov dňom 
nevšedných dojmov.

Mgr. V. Kuklišová
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Aj v rozprávkovej ríši sa občas kúzlo nevy-
darí a stane sa, že víla a čarodejník sa ocitnú 
v obyčajnej škole, plnej okatých a usmiatych 
detí. Mali sme veľké šťastie, lebo poslednú 
novembrovú stredu nevydarené čarovanie 
priviedlo vílu Lesanku a čarodejníka Karma-
ňola práve k nám, a to vo chvíli, keď prváci 
čakali na prijatie do žiackeho cechu. Nežná 
víla a láskavo prísny čarodejník kládli žiakom 
nečakané prvácke úlohy, ktoré hravo zvládli 
a naviac predviedli aj svoj talent. Spievalo 
sa, tancovalo, recitovalo, ale aj čítalo a počí-
talo. Každý malý žiak dokázal, že medailu, 
diplom a chutné jabĺčko, ktoré je symbo-
lom našej školy, si zaslúži. Čarodejník to so 
všetkou vážnosťou potvrdil svojou kúzelnou 
paličkou. Keďže rozprávkové bytosti mali 
naponáhlo späť do rozprávky, rozlúčili sme 
sa s prianím, aby sa našim najmladším žiači-
kom darilo a prežili veľa úspešných a šťast-

ných chvíľ so svojimi spolužiakmi a učiteľmi 
tu, v našej ZŠ na Sadovej ulici.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Prváci sa ukázali 
Každoročne, keď sa láme november na 

december, sa v Základnej škole s mater-
skou školou na Ulici J. Mudrocha slávnost-
ným spôsobom „pasujú“ prváci do cechu 
žiakov školy. Veľmi vydarené a milé podu-
jatie sa uskutočnilo 25. novembra v jedálni 
školy. Prváčikovia presvedčili svojich rodi-
čov i starých rodičov, že dokážu recito-
vať, písať, čítať, počítať, tancovať, spievať a 
tiež cvičiť. Na oplátku im ich najstarší spo-
lužiaci školy zaspievali pesničku v naštudo-
vaní pani učiteľky Maliarikovej. Po slávnost-
nom sľubujem žiaci získali imatrikulačný 

list, medailu, svoju fotografiu so šlabikárom 
a malé darčeky. Nakoniec bola spoločná 
fotografia triedneho kolektívu a poďakova-
nie všetkým, ktorí sa spolupodieľali na reali-
zácii podujatia, hlavne tvorivým pani učiteľ-
kám Lenke Búzkovej a Ivane Kovačičovej. 

B. Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu november  2016:
 autor: názov: vydavateľ:
1. Gohl, Ch.:  Žolík pre všetky prípady Arkus
2. Hevier, D.:  Hovorníček Buvik
3. Kol.  Zábavné hlavolamy 2. Arkus
4. Betancourt, J.: Príliš veľa poníkov Arkus
5. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vyd.)  Arkus
6. Pronská, J.:  Rebelka Slov.spisovateľ 
7. Brezina, T. Anjeli sa vždy smejú dlhšie Arkus 
8. Kol.: Hravé úlohy pre deti od 3 do 5 rokov  Axióma 
9. Kol.:   Figúrky z korálikov  Anagram
10. McNish, C.:  Anjel  Arkus
11. Christie, A.: Puknuté zrkadlo Slov.spisovateľ
12. Genova, L.: Strácam svoje ja Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Monsigny, Jacqueline: Cárov syn (1. diel série Floris)
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
V roku 1717, keď cár Peter Veľký navštívil vo Francúzsku mladého kráľa Ľudovíta XV., 
náhodou stretol krásnu grófku Maximilienne de Villeneuve-Caramey.
Bolo to ako blesk z jasného neba. I keď bola mladá žena vydatá a mala dvojročné dieťa, 
rozhodla sa sprevádzať ruského cára do jeho domoviny. Táto cesta postupne zaviedla 
grófku a jej synov Adriena a Florisa, ktorý sa narodil z jej lásky k ruskému panovníkovi, z 
Paríža do Moskvy, Turecka, Petrohradu, na brehy Baltského mora i na šíre ukrajinské stepi. 
Hrdinovia na vlastnej koži zažijú luxus panovníckeho dvora, no i špinu väzenskej cely, 
krutú ruskú zimu, strach z vlkov, útoky banditov... Tento romantický i dobrodružný román 
je jedným z najdojímavejších príbehov lásky, aké boli kedy napísané.
Pevná väzba, 145 x 220 mm, 296 strán, plánovaná cena: 13,99 eur 
 
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Strach a násilie 
na senioroch

Niektorí starší ľudia sú 
veľmi vnímaví na vlastné 
ohrozenie, ale aj na nešťas-
tie iných. Neraz ich v živote 
ovládne priveľký strach. Strach negatívne 
ovplyvňuje ich život. Ak trpia často bez-
dôvodnými pocitmi strachu, berú lieky, aby 
napríklad večer zvládli strach zo samoty 
a tmy, žijú kvôli strachu v sociálnej izolá-
cii (radšej nikam nechodia, nikoho k sebe 
nepozývajú, nerobia žiadne aktivity mimo 
bytu), prepadajú panike nad novinovými 
titulkami v čiernej kronike.

Kvôli zbaveniu sa prílišného strachu je 
dobré sa o tom porozprávať s niekým z 
rodiny, s dobrým známym, prípadne s leká-
rom alebo sa obrátiť na niektorú z krízo-
vých liniek dôvery. Ďalej by sa starší ľudia 
mali vyhýbať správam o zločinoch, nesle-
dovať drastické filmy a kriminálne príbehy 
a radšej vyhľadávať dobré správy, upoko-
jujúce čítanie a príjemné stretnutia s pria-
teľmi.

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 obmedzo-
vanie a útlak. Nikto nie je povinný znášať 
nadmerný hluk, urážanie, výsmech a pod.

Seniori by nemali pripustiť, aby im prí-
buzní hovorili: „Ty už nič nepotrebuješ, aj 
tak nikam nechodíš, to je pre teba dobré, to 
ti bude stačiť“, a pod. Takéto správanie sa 
môže zmeniť na násilie. Vo vlastnej rodine 
má každý človek právo na ochranu, pomoc 
a pocit bezpečia.

Seniori by nemali odpovedať na inze-
ráty a nekontaktovať sa s podomovými 
obchodníkmi bez vedomia príbuzných, 
susedov alebo dobrých známych. Často 
sa stáva, že starší ľudia prídu ľahko o svoje 
úspory z dôvodu prílišnej dôverčivosti.

Dôchodcovia, dajte vaše telefónne číslo 
známym a susedom a dohodnite sa na 
vašej vzájomnej pravidelnej kontrole. Mož-
nosť zdravotnej nevoľnosti je u vás pod-
statne vyššia a takáto kontrola vám môže 
zachrániť 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 neprospech. Neschovávajte si kľúče 
pod rohožky, do kvetináčov a na podobné, 
pre páchateľa ľahko prístupné miesta.
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 Senickí futbalisti odohrali 
10. decembra posledný zápas 
jesennej časti najvyššej futbalovej súťaže. 
Po odohratých 19 kolách sú na predpo-
slednom 11. mieste, v súťaži ťahajú nelicho-
tivú sériu 14 zápasov bez víťazstva a päť-
krát remizovali. Seničania majú najmlad-
šie družstvo v súťaži, ktoré sa trápi najmä v 
ofenzíve. Jarná časť bude teda veľmi ťažká.

V 14. kole cestovali Seničania do ďale-
kých Michaloviec. Po nepriaznivej sérii 
piatich prehier v rade si trúfali z východu 
republiky doviesť aspoň bod. Zápas sa 
odohral na veľmi ťažkom a nekvalitnom 
teréne. Prvú gólovú možnosť mali domáci, 
keď Šulla výborne zasiahol pri tutovke 
Danka. Potom pohrozili aj hostia, ale Kra-
tochvíl ani na dvakrát nedokázal preko-
nať brankára. Veľkú možnosť na strelenie 
gólu mal Turyna, ktorý zoči-voči branká-
rovi prestrelil bránu. Domáci hrozili nebez-
pečnými strelami, pri jednej z nich sa zapo-
til brankár Šulla, ale Podhorinovu delovku 
vytlačil na roh. Druhý polčas bol opatr-
nejší, šancí bolo pomenej. V 60. min. zatia-
hol záchrannú brzdu na unikajúceho Weri-
tona domáci obranca Koscelník a videl čer-
venú kartu. Seničania sa postupne usadili 
na polovici Zemplínčanov, ale ťažko sa im 
presadzovalo cez zhustenú obranu. V 80. 
min. bol vylúčený aj domáci kapitán Žof-
čák po druhej žltej karte. Dvojnásobnú 
presilovku mohli Seničania využiť v 90. 
min., keď sa po štandardnej situácii dostal 
zoči-voči brankárovi striedajúci Mráz, ale 
ten výborným zákrokom loptu vytesnil na 
brvno, odkiaľ sa lopta odrazila na bránkovú 
čiaru. Seničania argumentovali, že lopta už 
bola za čiarou, ale rozhodcovia gól neu-
znali. Zápas skončil bezgólovou remízou.

Na Seničanov čakala séria dvoch dôle-
žitých zápasov na domácom ihrisku, keď 
sa stretli s dvomi celkami zo spodnej časti 
tabuľky. Najprv na Záhorie zavítal nováčik 
z Prešova, u ktorého sa im v auguste poda-
rilo hladko vyhrať 4:0. Dôležitosť zápasu 
zväzovala zo začiatku hráčom nohy. Pre-
šovčania sa z väčšej časti duelu bránili a 
snažili sa o rýchle protiútoky, ktoré sa im 
nedarili. Seničania mali síce územnú pre-
vahu, no príležitosti na strelenie gólu bolo 
ako šafranu. Otvoriť skóre mohol Mráz, 
dlho váhal so zakončením a zo šance nako-
niec nebolo nič a tesne pred polčasom 
nastrelil brvno Kopičár. Ani po prestávke sa 
nehral živší futbal. Domáci dobíjali bránu 
Prešova, no gól sa im nakoniec streliť nepo-
darilo. Veľkú šancu nevyužil Turyna, lebo 
opäť nemal strelecké šťastie. Na druhej 
strane mali hostia jedinú možnosť, ale Šulla 
vychytal Kubusa. Aj v tomto stretnutí sa 
zrodila bezgólová deľba bodov.

Ďalšie existenčné stretnutie odohrali 
Seničania proti Zlatým Moravciam, ktoré 
už viedol navrátilec Juraj Jarábek. Od 
začiatku sa hral zaujímavý duel s rušnými 
chvíľami pred oboma bránami. Úvod lepšie 

vyšiel hosťujúcim hráčom, ktorí sa už 
v 5. min. ujali vedenia po góle Bariša - 
0:1. O päť minút bol stav opäť neroz-
hodný - po rohovom kope Pirula sa hla-
vou presadil stopér Pillár - 1:1. Po góle 
boli domáci aktívnejší. Do vedenia 

mohli ísť v 22. min., kedy mali po faule na 
Weritona výhodu pokutového kopu. Z bie-
leho bodu sa však tentoraz nepresadil Špa-
niel Pirulo, keď ho skúsený brankár Kováč 
vychytal. Rušno bolo aj na druhej strane, 
keď sa do gólovky dostal Boszorád, našťas-
tie preloboval nielen Šullu, ale aj bránu. 
Ďalšie možnosti na obidvoch stranách 
zostali nevyužité. Aj úvod 2. polčasu vyšiel 
lepšie hosťom. Tentoraz využili chybnú roz-
ohrávku domácich a po protiútoku fauloval 
Varga v pokutovom území. Výhodu penalty 
mal ViOn, z ktorej brankára Šullu preko-
nal Orávik - 1:2. V 61. min. mal obrovskú 
možnosť na vyrovnanie Weriton, ktorý sa 
krásne uvoľnil v 16-ke hostí, ale sám pred 
brankárom neuspel, keď najstarší hráč ligy 
predviedol ďalší famózny zákrok. V 79. 
min. vyrobili domáci ďalšiu chybu v obrane 
a Brazílčan Mateus da Silva rozhodol o 
dôležitom víťazstve hostí - 1:3.

Po domácich dueloch cestovali Seni-
čania na horúcu pôdu do Podbrezovej. 
Domáci železiari v tejto sezóne podávajú 
výborné výkony a právom sú na druhom 
mieste tabuľky. Svoje postavenie potvrdili 
aj v tomto stretnutí, keď za pol hodinu hry 
viedli dvojgólovým rozdielom, ktorý im sta-
čil na pohodlné víťazstvo. V 15. min. sa z 
penalty presadil Podio a v 31. min. strelil zo 
samostatného nájazdu gól Šafranko. Seni-
čania sa snažili, za stavu 1:0 mohol vyrov-
nať Turyna, ale rovnako ako v minulých 
zápasov sa mu ani tentoraz nepodarilo z 
vyloženej príležitosti skórovať. Mladý útoč-
ník sa naviac nechal v 63. min. zbytočne po 
dvoch žltých kartách vylúčiť, a tak Seniča-
nia museli dohrávať desiati. Gól už nepadol 
a všetky body zostali na Horehroní.

Posledný duel jesennej časti pred domá-
cim publikom odohrali Seničania proti 
zlepšujúcej sa Dunajskej Strede, ktorú pri-
šlo povzbudiť takmer 200 priaznivcov. V 
chladnom mrazivom počasí sa hral bojovný 
futbal. Zo začiatku boli aktívnejší domáci, 
postupne prevzali opraty zápasu hostia. V 
12. min. sa im podarilo streliť úvodný gól, 
keď Živković využil situáciu silne zaváňa-
júcu ofsajdom a po jeho centri sa presa-
dil Németh - 0:1. Do polčasu si už muž-
stvá vyloženú možnosť nevypracovali. Po 
prestávke sa DAC stiahol, bránil svoje vede-
nie, Seničania sa snažili aspoň o vyrovna-
nie. Viaceré strely a trmy-vrmy sa gólom 
neskončili. Až v 79. min. fauloval Micha-
lík pred pokutovým územím Weritona a z 
priameho kopu asi z 20 m vyrovnal pek-
nou strelou stopér Březina - 1:1. Hostia sa 
až potom osmelili, ale brankári si už svoje 
bránky ustrážili a zápas skončil zaslúženou 
remízou.

Na jesennú derniéru cestovali Seničania 
do Ružomberka. Od začiatku sa hral svižný 
zápas. Domáci sa usadili na polovici hostí a 
už v 11. min. sa im podarilo dostať do vede-

nia po góle Mareša - 1:0. Potom sa viace-
rými výbornými zákrokmi zaskvel bran-
kár Michal Šulla. Na druhej strane mohol v 
37. min. vyrovnať striedajúci Turyna, ktorý 
sa rútil sám na brankára, no český talen-
tovaný mladík nedokázal úspešne zakon-
čil svoju šancu. Po prestávke sa Seničania 
osmelili a udávali tempo zápasu. Veľmi 
ťažko sa však presadzovali v útočnej fáze. 
Strelecky sa nepresadili Španieli Guillermo 
ani Pirulo. Domácim sa z ojedinelej akcie 
podarilo streliť druhý gól, ktorý strelil Gál-
Andrezly. Iskierku nádeje vykresali Seniča-
nia v 82. min., keď Pirulo zakombinoval s 
Weritonom a jeho prihrávku pred bránu si 
vrazil do vlastnej siete Kolčák - 2:1. Viac sa 
už v tomto stretnutí Záhorákom dosiahnuť 
nepodarilo.

Ivan Tobiáš

Ovečková slovenskou 
jednotkou 

Na majstrovstvách SR 3. decembra v 
Trnave obhájila opäť titul majsterky Sloven-
ska v karate pretekárka Hanko Senica Alž-
beta Ovečková. 20-ročná odchovankyňa 
Hanko Senica a reprezentantka SR prešla 
celým turnajom bez prehry a v športovej 
hale jej pred očami trnavského župana 
Tibora Mikuša, popredného slovenského 
karatistu, opäť zavesili na krk zlatú medailu 
majstra SR za rok 2016.

Dorastenecká majsterka Európy a mno-
honásobná majsterka SR sa stala sloven-
skou juniorskou jednotkou a jej ambície 
sú ešte vyššie. Najúspešnejšia slovenská 
reprezentantka z posledných seniorských 
ME vo Francúzsku sa stáva jednotkou i v 
staršej kategórii kata ženy. Bola zaradená 
do prípravy na olympiádu v Tokiu 2020, 
kde budú po prvý raz štartovať aj karatisti. 
Spolu s trénerom MUDr. M. Čulenom (8. 
Dan) sa už môžu pripravovať na náročné 
súboje. Tohtoročné výsledky a prienik do 
absolútnej svetovej špičky zaväzujú a čaká 
sa, či sa mladá senická šampiónka na naj-
väčších svetových turnajoch bude presad-
zovať znova. 

Sús t rede -
nia a výjazdy 
na turnaje v 
zahraničí boli 
fyzicky i finan-
čne náročné 
a ťažko by 
sa realizovali 
bez pomoci 
s p o n z o r o v. 
Zvlášť patrí 
poďakovanie 
mestu Šaštín - 
Stráže. Oveč-
ková vynika-
júco reprezentovala a neraz sa postavila 
na stupne víťazov na najväčších turnajoch 
Slovenska - Veľká cena Slovenska, ME na 
Cypre i svetových pohároch K1 v Slovin-
sku, Holandsku a v Rakúsku.

E. Jareč
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na novej trati

Posledný deň roka má zvláštnu príchuť 
a každý chce Silvestra stráviť podľa svojich 
predstáv. Ak ešte neviete, akú mu dať náplň, 
tak prijmite pozvanie na 31. ročník Silves-
trovského behu do Senice. Čo ak to bude 
súčasť vašich novoročných predsavzatí?

Pobeží sa podľa vekových kategórií. Od 
najmenších až po veteránov nad 70 rokov. 
Spolu 27 kategórií. O 10. hodine štartujú 
najmenšie deti - benjamínkovia (rok naro-
denia 2013 a mladší). Spolu s predškolá-
kmi (ročník 2011 – 2012) pobežia rovinku 
od kúpaliska k futbalovému štadiónu 60 m. 
Mladšia prípravka (ročník 2009, 2010) a prí-
pravka (ročník 2007, 2008) pobeží rovinku 
100 m. Najmladší žiaci (ročník 2005, 2006) 
a mladší žiaci (ročník 2003, 2004) odštar-
tujú o 11.10 hod. a pobežia malý okruh 600 
m od futbalového štadióna k DAV-u,  popri 
kúpalisku. O 11.20 hod. spoločne odštartujú 
starší žiaci (ročník 2001, 2002), dorastenci 
(ročník 1999, 2000) a juniori (ročník 1997, 
1998). Jeden  okruh v mestskom parku popri 
CVČ s dĺžkou  900 m absolvujú starší žiaci,  
2 okruhy (1 800 m) dorastenci a juniori. 

Je potešiteľné, že počet pretekárov z roka 
na rok rastie. Za 7 rokov od založenia Morav-
sko-slovenského bežeckého pohára, kto-
rého je Silvestrovský beh  súčasťou, sa účasť 
zdvojnásobila. V minulom roku sa ho zúčast-
nilo  375 účastníkov, z toho 165 dospelých. 
Pred hlavným pretekom približne o 11.30  
sa pobeží 600 metrový okruh parkom ako 
pamiatka Kataríne Polákovej a Martine Bohu-
novej, organizátorkám Silvestrovského behu. 
Na štarte pred futbalovým štadiónom budú 
vítaní  všetci, aj neregistrovaní bežci,  ktorí 
chcú vzdať  hold ich pamiatke.

Pri takomto počte pretekárov je pre roz-
hodcov  technickým  problémom  sledovať 
počet ubehnutých  kôl  jednotlivých prete-
károv. Jeden okruh v parku má dĺžku 900 
m. Dospelí pretekári bežia 6 okruhov, ktorí 
bývajú rozdelení do dvoch štartov. Z dôvo-
dov kvality preteku a zachovania jeho regu-
lárnosti by malo v behu štartovať vždy maxi-
málne 40 – 50 pretekárov. Takže by malo 
byť viac štartov, a to v čase konania preteku 
v decembri by nebolo práve najvhodnejšie. 

Z tohto dôvodu organizátor preteku pris-
túpil k zmene. Dúfame, že s novou  traťou 
na  návrh senických bežcov Pavla Poláka a 
Záhoráckeho friškého tímu bude spokojnosť. 
Hlavný pretek bude iba jeden. Ženy a muži 
štartujú spoločne o 12. hodine. Štart a cieľ  
bude na rovnakom mieste ako doteraz pred 
futbalovým štadiónom. Pretekári odbehnú 
jedno kolo v parku a popri potoku sa vydajú 
na cyklotrasu. Pred mostom, ktorý vedie do 
Kunova,  odbočia k Sotine a pobežia späť do 
Senice. Pri nafukovacej hale, popri futbalo-
vom štadióne sa vrátia späť do parku. Jeden 
okruh meria 4 km. Ženy do 35 rokov, ženy 
nad 35 rokov, ženy nad 45 rokov a muži 
nad 70 rokov odbehnú 1 okruh. Muži do 40 
rokov, nad 40 r., nad 50 r. nad 60 r. a nad 65 
rokov pobežia dva okruhy.

Prezentácia pretekárov je v sobotu 31. 
decembra  od 9. hod. na futbalovom šta-
dióne v Senici. Prezentácia sa uzatvára 15 
minút pred štartom danej vekovej kategórie 
podľa rozpisu. Štart pretekárov je možný len 
vo svojej kategórii, v inej mimo súťaž. Prete-
kári bežia na vlastné nebezpečenstvo. Pre-
zentácia a šatne sa nachádzajú v priestore 
futbalového štadióna. Štartovné pre dospe-
lých je pre tento rok 5 €. Pretekári do 18 
rokov štartovné neplatia.  Hlavným rozhod-
com je Antonín Koplík st., riaditeľkou pre-
teku je Mgr. Lenka Búzková a vedúcim trate 
Mgr. Rastislav Vartiak. Víťazi kategórií ženy, 
muži budú odmenení finančne. Víťazi ostat-
ných kategóriách dostanú vecné ceny. 

Športová aktivita v posledný deň roka 
zapustila svoje korene a pre určitú skupinu 
Seničanov  tvorí pravidelnú súčasť Silvestra 
v našom meste. Preto sa organizátori roz-
hodli vytvoriť tradíciu a oceniť Seničana a 
Seničanku s najlepším časom. Veríme, že 
k pravidelným účastníkom sa pripoja ďalší.

Vlani vyhral v Senici hlavnú kategóriu 
Jakub Valachovič z Malaciek, v kategórii 
nad 40 rokov bol najrýchlejší Dušan Tomčal 
z Lipova. Zo žien sa z víťazstva tešila Alexan-
dra Štuková z Bratislavy (do 35 rokov), Seni-
čanka Erika Farkašová (nad 35 rokov) a Bla-
žena Kocúriková z Jablonice (nad 45 rokov). 

Príďte sa pozrieť, kto získa vavríny na 
konci roka 2016 a komu pribudnú body do 
Moravsko-slovenského bežeckého pohára, 
v ktorom Silvestrovský beh  je v tomto roku 
posledným 37. pretekom.

Erika Mášiková

Zlato z Grand prix  
Turnaje v novom olympijskom športe 

karate sú v plnom prúde. Senickí karatisti 
víťazili v  Slovenskom pohári i v medziná-
rodných turnajoch v Čechách a na Morave. 
Na Slovenskom pohári v Sabinove sa bojo-
valo o nomináciu pre najlepších na decem-
brové majstrovstvá Slovenska v Trnave. 

Tento turnaj bol zaradený ako nominačný 
aj pre reprezentantov bojujúcich o účasť 
na juniorských majstrovstvách Európy vo 
februári v Bulharsku, a preto bola súťaž na 
východe Slovenska dôležitá i pre juniorskú 
majsterku SR Alžbetu Ovečkovú z Hanko 

kai Senica. Dorastenecká majsterka Európy 
a štvrtá z posledných seniorských ME vo 
Francúzsku je juniorskou slovenskou jed-
notkou, ale svoje postavenie najlepšej musí 
stále potvrdzovať. V Sabinove nedala opäť 
slovenským konkurentkám šancu a jasne 
zvíťazila. Poradie: 1. A. Ovečková (Senica), 
2. L. Bačíková (Prievidza), 3. Z. Níznerová 
(Bratislava) a E. Pálová (Poprad).

V kumite juniorov do 76 kg získal bronz 
Martin Kopáč tiež z Hanko kai Senica. Mar-
tinovi sa darilo i na medzinárodnom turnaji 
Lions cup 29. októbra v Pardubiciach, kde 
získal až dve medaily. Z kata juniorov po 
finálovom víťazstve 3:0 nad Schloserom 
z Topoľčian si odviezol zlato a v kumite 
bronz. Dve medaily získala i jeho mladšia 
sestra Lenka Kopáčová v kata do 10 rokov 
a v kumite - obidve bronzové. Bronz si z 
mesta perníkov odviezla i Zuzana Kopá-
čová za 3. miesto v kumite dievčat.

Až 9 štátov sa zúčastnilo 4. novembra 
Veľkej ceny Ostravy. Bojovnosťou oplývali 
exotickí karatisti Gruzínska či Izraela, ale 
na stupne víťazov sa postavili i senickí kara-
tisti. Výbornými výkonmi prekvapil talen-
tovaný junior Martin Kopáč, ktorý sa neu-
stále zlepšuje a z každého turnaja priváža 
minimálne jednu medailu. Zo severo-mo-
ravskej metropoly dokonca dve! V kata do 
21 rokov získal bronz, keď zvíťazil maďar-
ský reprezentant Boroš, ale vo svojej kate-
górii juniori 16 - 17 rokov nenašiel premo-
žiteľa a zaslúžene sa stal víťazom Grand 
prix Ostrava. Postupne porazil M. Ungera 
(Kroměříž) 3:0, M. Rendla (Keiko Šoto-
kan) 2:1 a vo finále Rakúšana T. Stockin-
gera jasne 3:0. Kompletnú zbierku vzác-
nych kovov pre Seničanov skompletizo-
vala Inas Ibrahimová striebrom v kata juni-
orky. Na 6 tatami v novej modernej hale v 
Ostrave rozhodovali i obaja senickí tréneri 
M. Čulen a J. Rehuš. Postupne sa na tur-
najoch karate zavádzajú posledné novinky 
z nedávnych majstrovstiev sveta WKF v 
Rakúsku, ktoré majú prispieť k ešte väč-
šej atraktivite karate. Svetový šampionát v 
Linzi bol veľmi úspešný rekordnou účas-

ťou 1 049 pretekárov z 110 kra-
jín a potvrdil karate ako jeden 
z najobľúbenejších a najmaso-
vejších športov vo svete. Potvr-
dil i príslušnosť Slovenska k sve-
tovej špičke - vynikajúce dve 
bronzové medaily v kumite 
žien.

Na Veľkej cene Brna 19. 
novembra sa zúčastnilo 20 klu-
bov z ČR, SR a Poľska. Seniča-
nia získali tri bronzové medaily. 
V kata juniorov Ondrej Rehuš 
a v kumite seniorov Patrik 
Machlica. Machlica vystúpil na 
stupne víťazov dvakrát. Najprv 
získal bronz vo svojej kategó-

rii a potom i v kráľovskej váhovej kategórii 
muži bez rozdielu hmotnosti. Po zlepšení 
techník a rýchlosti sa môže v tvrdých súboj-
och medzi mužmi i naďalej a úspešnejšie 
presadzovať.

E. J.

Zľava Adela Sadloňová, Martin Kopáč a Inas Ibrahimová. 
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foMládežnícky štvorboj 
Senický klub Barbell sa 3. decembra 

zúčastnil na medzinárodnom Mikuláš-
skom pohári v mládežníckom štvorboji 
v moravskom meste Zlín. Bol to 5. ročník 
turnaja, na ktorom sa Seničania zúčast-
nili po druhý raz. Tentokrát nenechali nič 

na náhodu a v hodnotení družstiev získali 
1. miesto. Okrem plakety pre víťaza si pri-
viezli aj dve druhé, tri tretie a jedno piate 
miesto. Klub Barbell reprezentovali Michal 
Kubica (ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha), Eli-
zabeth Žídek (ZŠ Vrbovce), Viktória Slád-
ková (ZŠ Komenského ulica), Michal Ško-
dáček (ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha), Miro-
slav Blažek (Gymnázium Senica) a Iveta 
Zimanová (Športové gymnázium Trenčín). 
V mládežníckom štvorboji sa súťaží v troj-
skoku súnož vpred, hode medicinbalom 
vzad, trhu a nadhode. Súťaž bola rozde-
lená podľa ročníkov narodenia a súťažili 
spolu chlapci aj dievčatá. Potešilo, že tri 
súťažiace dievčatá priviezli dve medaily. 

Výkony v jednotlivých disciplínach: Kubica 
– skok 6 m, hod 5,8 m, trh 14 kg, nadhod 
20 kg, Žídek – skok 5,2 m, hod 5,9 m, trh 
15 kg, nadhod 15 kg, Sládková – skok 4,7 
m, hod 4,8 m, trh 23 kg, nadhod 32 kg, Ško-
dáček – skok 7,1 m, hod 9,1 m, trh 50 kg, 
nadhod 62 kg, Blažek – skok 6,2 m, hod 9,1 
m, trh 47 kg, nadhod 60 kg, Zimanová – trh 

50 kg, nadhod 60 kg. Tieto výkony 
zabezpečili pretekárom dve strie-
borné medaily ( Kubica, Škodáček), 
tri bronzové ( Žídek, Blažek, Zima-
nová) a jedno piate miesto (Slád-
ková). 

Tréning mládežníckeho štvor-
boja je prípravou pre rôzne špor-
tové odvetvia - atletiky, hokeja, fut-
balu, volejbalu a pod. Žiaci trénu-
júci pravidelne zaznamenávajú 
výrazné zvýšenie výkonu vo svo-
jich športoch. Deti, ktoré majú 
vďaka súčasnému životnému štýlu 
problémy s chrbticou a oslabeným 
pohybovým aparátom, dokážu 
zlepšiť svoj zdravotný stav. Klub 
Barbell spolupracuje s odborní-

kom na fyziatriu, balneológiu a liečebnú 
akupunktúru MUDr. Jozefom Gabrhelom, 
CSc. Tréningy klubu sú denne okrem stredy 
od 15.00 do 16.00 v priestoroch ZŠ na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici. Vedenie 
klubu Barbell dúfa, že prilákajú na tréningy 
nových športovcov, aby z nich pomohli 
vychovať budúcich šampiónov a nešpor-
tovcov, ktorých naučia správne držať chrb-
ticu a spevniť si pohybový aparát.

A. P.

Objektív 2016
Fotoklub pri Záhorskom osvetovom 

stredisku pripravil v tomto roku svoju 6. 
členskú výstavu Objektív 2016, ktorej ver-
nisáž bola vo vstupnej hale Domu kultúry v 
novembri a trvala do 20. decembra. 

Vystavených bolo 128 fotografií, ktoré 
zachytávali všetko, čo predstavuje život 
a dianie okolo nás – ľudí, zvieratá, kra-
jinu, rastliny, architektúru, zátišia, portréty, 
makrá... Ich tvorbu prítomným predstavil 
fotografický expert František Tomík. Pre 
členov fotoklubu sa stalo fotografovanie 
neodmysliteľnou súčasťou života, spôso-
bom nazerania na svet, ale najmä poteše-
ním a radosťou. 

Počas 6 rokov existencie sa fotoklub 
rozrástol na 28 členov, ktorí vďaka syste-
matickej práci, školeniam, workshopom a 
plenérom nadobudli fotografickú zručnosť 
a získavajú ocenenia na regionálnych, kraj-
ských i celoštátnych súťažiach. Ich fotogra-
fie vidieť na výstavách v Senici i partner-
skom meste Velké Pavlovice. 

bar

Púť, hľa, dlhá... 
Kniha s týmto názvom mapuje dej-

iny evanjelického a.v. cirkevného zboru 
v Moravskom Lieskovom a Dolnom Srní, 
ktorá vyšla v septembri. Jej autorom je 
farár v Moravskom Lieskovom ThDr. Peter 
Maca, rodák zo Senice, ktorý tam pôsobí 
od roku 2008. 

Publikáciu  predstavili v nedeľu 27. 
novembra na službách Božích a na stret-
nutí v Osvetovom dome. Monografia na 
pozadí historicko-spoločenských udalostí 
Slovenska zachytáva  vývoj cirkevného 
zboru v Moravskom Lieskovom a Dolnom 
Srní, ktoré do roku 1950 tvorili jeden cir-
kevný zbor. Monografia sa venuje aj kul-
túre  a spoločenskej činnosti  v rámci 
zboru, podáva prehľad farárov a kaplánov, 
ktorí v Moravskom Lieskovom  pôsobili. 
Medzi najznámejších patria Martin Rázus 
a Jozef Hollý. 

bar  

Tanečníci majú Zetko
Senickí tanečníci majú k dispozícii novú 

tanečnú sálu. Po tanečnej sále Esko, ktorú 
využívajú od novembra 2013, majú teraz 
k dispozícii oba tanečné súbory Sonny aj 
Scream nové tanečné priestory s názvom 
Zetko. Tie vznikli v budove bývalej poli-

kliniky „u zubárov“, od čoho sa odvíja aj 
názov Z- zubári = Zetko. Nové priestory 
slávnostne otvorili 16. novembra prestrih-
nutím pásky primátor mesta Branislav 
Grimm a riaditeľ Centra voľného času Sto-
nožka Martin Dudáš.

Sálu dostalo do správy CVČ Stonožka, 
ktoré sa ju snažilo získať niekoľko rokov. Po 
rokovaniach v lete t.r. so zástupcami firmy 
Stomasen, ktorým budova patrí, prišlo k 
podpisu zmluvy. 

Najvyššie poschodie budovy bolo 
celých 28 rokov nedotknutých. Riaditeľ 
CVČ pri príležitosti otvorenia povedal, že 
priestory boli vo veľmi zlom stave. V prvej 
fáze bolo treba vyviesť odpad, starý inven-
tár, sanovať omietky, nasledovali elektri-
kárske práce, výmena svietidiel, murárske 
a maliarske práce na zatečených stenách 
a stropoch. Nasledovalo brúsenie parkiet, 
čistenie priestorov a sociálnych zariadení. 
Bolo potrebné zariadiť interiér na tanco-
vanie veľkými zrkadlami, vytvoriť a zari-
adiť šatňový priestor, uzatvoriť precho-
dové dvere a všetko vyupratovať. „Až na 
odborné práce sme všetko realizovali svoj-
pomocne s kolegami z CVČ aj mimo pra-
covných hodín, za čo im patrí nesmierna 
vďaka. Vďaka patrí aj Mestu Senica, bez 
ktorého finančnej podpory by toto nebolo 
možné zrealizovať,“ povedal Martin 
Dudáš.

Sála bude slúžiť nielen Centru voľného 
času Stonožka, ale aj na výchovno-vzdelá-
vací proces pre tanečnú skupinu Scream 
zo Základnej umeleckej školy Senica, čo 
bude spájať tanečnú scénu v Senici. Taneč-
níci a tréneri budú mať k dispozícii väčšiu a 
menšiu tanečnú sálu, vstupnú halu a šatňu, 
dva trénerské kabinety s kuchynkou a soci-
álne zariadenia.

„Senica je tanečné mesto. Svedčí o 
tom neskutočný nárast tanečníkov, úspe-
chy našich tanečníkov na majstrovstvách 
Európy či sveta, pričom senickí tanečníci 
robia dobré meno nielen svojim klubom, 
ale aj mestu Senica, a preto je výborné, že 
majú ďalšie priestory na trénovanie a záro-
veň je jedným z motívov aj odbremeňova-
nie telocviční základných škôl, ktoré dote-
raz museli tanečníci pre nedostatok taneč-
ných sál využívať,“ zhrnul dôvody na zria-
denie nových tanečných priestorov vo svo-
jom príhovore primátor mesta Branislav 
Grimm.

text a foto lv



Naša Senica 11-12/2016

20

Vyberte si z podujatí
Do 29. januára
Stretnutie v čase - Jozef Zamboj - výstava
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

7. január, 18.00
Záhorácke divadlo – 10. výročie vzniku - 
živé video,  ukážky z tvorby Záhoráckeho 
divadla SE, vstup voľný 

9. január, 17.30
Svet zimných rozprávok – podujatie pre 
deti, vstupné dospelí 3 eurá, deti 2 eurá
miesto: Dom kultúry

11. január, 19.00 
Kandráčovci – Novoročný koncert, pred-
predaj Infosen, vstupné 15 eur
miesto: Dom kultúry 

12. január
Šaliansky Maťko - okresné kolo celosloven-
skej súťaže žiakov ZŠ v prednese sloven-
ských povestí
Miesto: CVČ

Vyberte si z plesov
14. január, 19.00
Reprezentačný ples mesta Senica – účin-
kujú Starmania original, ukážky spoločen-
ských tancov - MS Dance Studio, Ligh end 
UV show – Human light (Vertigo), dychové 
trio J. Jankoviča, Helena Krajčiová, Duo 
Melody, Sonny, moderuje Lucia Wirthová, 
vstupné 28 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry

21. január, 20.00
Hasičský ples - do tanca bude hrať 
hudobná skupina The Brothers, vstupné 18 
€, predpredaj Infosen 
miesto: Dom kultúry

28. január, 19.00
Študentský ples - D.J. Erik Choci Chocholá-
ček, téma Hollywoodska noc, vstupné 16 €

4.február, 19.00
Ples dôchodcov okresu Senica - hrať bude 
dychová hudba Rubín zo Skalice. Vstupné 
16 €, vstupenky sú už v predaji v Dennom 
centre na Hviezdoslavovej ulici v pracovné 
dni od 14. do 17. hod.

11. február - Ples Slovenského Červeného 
kríža

17. február - Venček 

18. február - Reprezentačný poľovnícky 
ples 

25. február - Pochovávanie basy (Dobro-
voľný hasičský zbor mesta Senica)

11. február - Hasičský ples - ples Okresného 
výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany 

25. február - Rómsky ples 

Ohňostroj 
– aj s hudbou

Mesto Senica pozýva občanov na tra-
dičný Novoročný ohňostroj, ktorým odštar-
tujeme v Senici nový rok 2017 a pripome-
nieme si vznik Slovenskej republiky.

Úspešný štart do nového roka budeme 
môcť na Námestí oslobodenia v spoloč-
nosti priateľov sláviť 1. januára už od 15. 
hod., kedy bude pri stánkoch s občerstve-
ním znieť reprodukovaná hudba. Od 17. 
hod. ju na pódiu vystrieda kapela Rocko-
vanka (Tublatantka revival). O 18. hod. pri-
mátor mesta Branislav Grimm zavinšuje 
občanom a po spoločnom odpočítavaní 
so zástupcami primátora bude zo strechy 
Domu kultúry odpálený ohňostroj. Účast-
níci priamo na námestí, ale aj zo vzdialenej-
ších miest sa budú mať na čo tešiť. S finanč-
nou pomocou sponzorov bude ohňostroj 
ešte atraktívnejší ako tento rok. Trvať bude 
10-12 minút a bude synchronizovaný s hud-
bou. Samozrejme, chýbať nebudú ani nové 
prvky. 

Stretneme sa na Námestí oslobodenia a 
spoločne si vychutnáme nevšedný zážitok. 

bar 

Knižnica počas Vianoc 
Záhorská knižnica oznamuje, že od 23. 

decembra 2016 do 8. januára 2017 bude 
pre verejnosť zatvorená. Otvorená bude 
od 9. januára od 8. do 18. hod.

Poďakovanie 
Touto cestou sa chcem poďakovať Mgr. 

Anne Slobodovej za jej obetavú prácu pre 
materskú školu - elokované pracovisko na 
Ulici J. Kráľa Senica a rodičom a sponzo-
rom za dobrovoľný príspevok na dokonče-
nie rekonštrukcie v našej škôlke. Všetkým 
na čele s Mgr. Annou Slobodovou patrí 
veľké ďakujem.

Katarína Trefilíková

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Senici obozna-
muje svojich členov s pripravovanými 
aktivitami:

bude zatvorený od 22. decembra. Otvo-
rený bude od 2. januára 2017. 

dôchodcov na Továrenskej ul. vyberať 
členský príspevok vo výške 3 eurá, a to 
v pondelok, stredu a v piatok od 14. do 
16. hod., pripadne prostredníctvom akti-
vistiek MsO JDS.

20. februára 2017 o 14.hod. v Dome 
kultúry v Senici na výročnej členskej 
schôdzi. Všetkých srdečne pozývame.

26. januára 2017 o 15. hod. v budove 
COOP Jednota.

so štátnou dotáciou na rok 2017 sa môžu 
prihlásiť v Klube dôchodcov na Továren-
skej ul. alebo v Dennom centre na Hviez-
doslavovej ul.

-
dičný pobyt do Sklených Teplíc v I. a II. 
turnuse zaplatia úhradu za pobyt 200 
eur vrátane dopravy najneskôr do 20. 
februára 2017 v Klube dôchodcov na 
Továrenskej ul.

Strede sa uskutoční 13. februára 2017. 
Poplatok 12.50 eur, odchod o 8. hod. od 
plavárne.

-
cie, ktorí budú mať v mesiaci decem-
ber 2016 jubileum: Ján Guliš, Anna Hor-
ňáková, Vlasta Holečková, Viera Hav-
lová, Anna Lazúrová, Ľubomír Mareček, 
Mária Piváčková, Ladislav Piváček, Pavol 
Šarabok, Ing. Štefan Vaculka, Mária Vis-
kupová, Zita Zríniova, V mesiaci január 
2017 budú mať jubileum: Irena Dika-
szová, Pavol Hlaváček, JUDr. Ladislav 
Horák, Pavla Praskáčová, Marcel Surový, 
Marta Vizváryová.

Blíži sa čas vianočných sviatkov. MsO 
JDS v Senici všetkým seniorom z celého 
srdca želá pokojné a požehnané preži-
tie vianočných sviatkov a nový rok 2017 
plný lásky, zdravia a pokoja. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Pozvanie na výstavu
Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v 

Senici a autor Vladimír Jánošík  pozývajú 
priateľov výtvarného umenia na výstavu 
Vladimír Jánošík – Výber z tvorby. Verni-
sáž výstavy sa uskutoční 10. januára 2017 
o 17. hod. vo výstavnej sále ZOS na  Vajan-
ského ulici. 

Vladimír Jánošík sa už 60 rokov venuje 
výtvarnému umeniu, predovšetkým kresbe 
a maľbe. Námety čerpá z prírody, kra-
jiny, blízke sú mu kvetinové motívy, záti-
šia, ľudové motívy, figurálne kompozície i 
portréty. Na  prvej samostatnej autorskej 
výstave  v Senici sa bude prezentovať výbe-
rom zo svojej bohatej doterajšej tvorby. Z 
techník sú zastúpené pastel, olej, tempera, 
ceruzka, fix, tuš. Na slávnostnej vernisáži 
vystavujúceho autora a jeho diela predstaví 
kurátor výstavy  riaditeľ Záhorskej galérie 
Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček. V 
kultúrnom programe vystúpi folklórna spe-
vácka skupina z Jablonice v akordeónovom 
sprievode Bohumila Holáska. Umeleckú 
tvorbu Vladimíra Jánošíka si môžete poz-
rieť do 27. 1. 2017 v pracovných dňoch od 
7.30 do 15.30 hod. Výstavu maliarovi žijú-
cemu v Jablonici pripravil Trnavský samo-
správny kraj – Záhorské osvetové stredisko 
v Senici.

js
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Poďakovanie
Srdečne ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym, ktorí 
odprevadili na poslednej ceste 
švagrinú, krstnú mamu a tetu 
Matildu Celleryovú, dlhoročnú 
pracovníčku Obecného úradu v Rovensku.          
Zomrela 30. novembra vo veku 88 rokov.

Smútiaca rodina.

 Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym za poslednú
rozlúčku s drahým manželom, 
otcom a dedkom Pavlom 
Rybnikárom, ktorý nás navždy
opustil 5. novembra vo veku 62 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými stesa 
snažili zmierniť našu veľkú bolesť v srdci a náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca rodina.

 
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s drahou zosnulou 
Antóniou Kubalovou, rod. Turánskou, 
ktorá nás navždy opustila 27. októbra 
2016 vo veku 92 rokov. Ďakujeme všetkým 
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými 

ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca dcéra s rodinou.

u 
 

ký

Spomienka
Hoci pre teba prestali hviezdy svietiť 
a slnko hriať, tí čo ťa mali radi 
neprestávajú s láskou na teba spomínať. 
Dňa 21. decembra uplynie 10 rokov od 
úmrtia manžela, otca, dedka a brata Jozefa 
Hercegha. 
S láskou a vďakou na neho spomínajú 

manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.

ť. 
d 
ozefa

Spomienka
Dňa 29. decembra uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila 
milovaná Janka Labašová, rod. Huttová. 
Unavená bolesťou tíško zaspala, 
zanechajúc všetkých 
čo mala rada. Za všetky trápenia a bolesti 
nech jej dá Pán Boh večnej radosti. 

Za modlitby a tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

vá.

 
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s drahou 
mamičkou, babičkou, prababičkou,
tetou a krstnou mamou Zuzanou
Andelkovou, ktorá nás navždy
opustila 3. decembra vo veku 87 rokov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zmierniť veľký 
žiaľ svojou účasťou a kvetinovými darmi. 
Smútiaca dcéra a syn s rodinami a ostatná rodina.

Korčuľovanie pre verejnosť 
streda  21. 12.                14.30 – 16.00
piatok  23. 12.                15.30 – 17.00
sobota   24. 12.                11.00 – 12.30
pondelok 26. 12.               9.30 – 11.00
                                         15.30 – 17.00
utorok 27. 12.                  15.00 – 16.30
streda 28. 12.                    9.30 – 11.00
                                         15.30 – 17.00
štvrtok 29. 12.                 15.00 – 16.30
piatok 30. 12.                    9.30 – 11.00
                                         15.30 – 17.00
sobota 31. 12.                 11.30 -   13.00

Zmeny budú včas oznámené na www.rsms.sk.

24.  12.   Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
25. 12.   Melissa, Hurbanova 2827
26. 12.   Dr. Max, Obchodná 3
31. 12.   BENU, Sotinská 1591
  1. 1. 2017  Verbascum, Palárikova 308
  6. 1.   Eurodom, Hviezdoslavova 309
  7. – 8. 1.  Dr. Max, Obchodná 3
14. – 15. 1.  Centrum, Štefánikova 726
21. – 22. 1.  Ekolekáreň, Sotinská 1586
28. – 29. 1.  Eurodom, Hviezdoslavova 309

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

S pyrotechnikou opatrne
S koncom roka je spojené aj používanie pyrotechnických výrob-

kov, ktorých je na trhu veľké množstvo. Vzrastá počet tých, ktorí v 
posledných dňoch roka chcú rôzne stretnutia, zábavy a plesy spre-
vádzať aj pyrotechnikou. Upozorňujeme, že v meste Senica platí 
VZN č. 62 o používaní pyrotechnických výrobkov.

V meste Senica sa zakazuje požívanie pyrotechnických výrob-
kov kategórie F2, F3, P1 a T1 od 5.00 3. januára do 17.00 29. 
decembra v kalendárnom roku na všetkých verejných priestranst-
vách a verejne prístupných miestach na území mesta Senica.

Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku, môže byť uložená 
pokuta v konaní o priestupkoch podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov do 33 eur.

Každý, kto s pyrotechnikou narába, by mal zohľadniť čas a 
miesto, kde ju použije, aby nikoho neohrozil ani nezranil a správal 
sa k ostatným občanom ohľaduplne.

bar

Výstup na Záruby 
Klub slovenských turistov Senica ponúka pre turistov i priateľov 

turistiky tradičné podujatie, ktorým je Vianočný výstup na Záruby. 
Koná sa 26. decembra. Štart je v Smoleniciach o 8. hod. na želez-
ničnej stanici.  

bar

Nové kurzy od februára
Mestské kultúrne stredisko Senica organizuje od 1. februára 2017
- kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, 
- kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov,
- kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Kurzy sa konajú v Dome kultúry Senica,  1-krát do týždňa 2 vyu-
čovacie hodiny, kurz trvá  do 30. júna 2017, poplatok  60 €.        

O kurzovej činnosti získate bližšie informácie v MsKS Senica, 
kontakt: 034/651 2301, 0905 809 766, termín záväznej prihlášky 
do 27. januára 2017.

MsKS Senica
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Spomienka
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých 
čo si rada mala.  Za všetky tie tvoje trápenia a bolesti
nech ti dá Pán Boh večnej milosti... 
Dňa 31. decembra si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia drahej mamičky a babičky Márie Štefíkovej,
rod. Machovej.
S úctou a láskou spomínajú deti a vnúčatá.

Spomienka
Keby sa tak dalo vrátiť čas, 
otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas...
Dňa 30. decembra si pripomenieme 
prvé smutné výročie, čo nás  navždy 
opustil manžel a otec Peter Fábik.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku

Spomína manželka, syn a ostatná rodina.

iii

Spomienka
Smútime, no necháme ťa tíško 
spať, čo bolo súdené, muselo sa
stať...
Dňa 12. decembra sme si pripomenuli  
5. smutné výročie, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec  a starý otec 
Ján Moravčík.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

 
stil 

 
Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme...
Dňa 3. decembra sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, brat,
krstný otec a starý otec Dušan Jagoš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka s deťmi a ostatná 
rodina.

,,

Spomienka
Najväčšia láska zomiera, keď oko 
matkino sa navždy zaviera... 
Dňa 11. novembra uplynulo 30 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, stará mama a prastará 
mama Mária Michelová, rod. Čurajová.

S láskou spomínajú dcéry Anna a Melánia s rodinami.

Spomienka
Už 20 rokov spíš večným snom, 
tmavý hrob ti je domovom. Čas plynie, 
smútok zostáva a rana v srdci bolí, 
no zabudnúť nám nedovolí...
Dňa 12. decembra uplynulo smutných 
20 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec 

Pavol Slezák. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna a dcéra Svetlana 
s rodinou. 

eeee, ,,, ,,,,,,,

h 

 
Spomienka
Slza smútku tíško stečie  po tvári,
bolesť v srdci  zabolí, no pekná 
spomienka ako večný plameň v našich   
srdciach zahorí... 
Dňa 20. decembra – 4. výročie úmrtia 
manžela, otca, dedka, brata, krstného otca
a švagra Jána Peška. 

Spomínajú manželka a deti s rodinami.

 

Spomienka
Ostávam vánkom vo vašich vlasoch...
Dňa 6. decembra sme si pripomenuli   
smutný dátum, kedy nás pred 8. rokmi    
navždy opustila  manželka a mama 
Marta Muchová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku

S láskou a vďakou spomínajú manžel a dcéra Danka 
s rodinou.

   

 Spomienka
Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mala rada 
ľudí, život a všetkých nás...
So smútkom v srdci si 21. decembra 
pripomenieme 1. výročie úmrtia 
drahej mamičky, babky a prababky 
HelenyMarcinkovej.

Venujte jej tichú spomienku. 
Spomínajú dcéra a syn s rodinami a nevesta so synom.

 
Spomienka
Už je tomu rok, čo spíš večným
snom,už len tmavý hrob ti je
večným domovom.Čas plynie, 
ale smútok a bolesť v srdci zostáva
a veľmi bolí, zabudnúť nikdy nedovolí.
Spi sladko, náš milovaný, svoj sladký sen, 
my sme s tebou každý deň.

Dňa 15. decembra 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec a brat Jozef Suchovský. 
S láskou spomína manželka Pavla, deti Eva a Jarmila 
a vnúčence Veronika, Dominika a Jakub. 

Spomienka
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť,
 no v našich srdciach budeš stále žiť...
 Dňa 13. decembra uplynulo 30 rokov,
 kedy po ťažkej chorobe zomrela 
 vo veku 29 rokov Vlasta Krištofová,
 rod. Balúnová.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

v,
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
október
Andrej Piešťanský a  Nikola Grimmová
Michal Krídl a Ľubica Turčeková
Matej Madunický a Michaela Krčová
Ján Cintula a Barbora Holkovičová
Emil Tomáš a Zuzana Kutálková
Marek Holič  a Veronika Krbicová
Lukáš Fordinál a Michaela Černeková
Michal Velický a  Zuzana Borotová

november 
Tomáš Jurovatý – Helena Štepková
Ján Červinka – Silvia Morávková
Marek Figura – Blanka Marinčáková
Lukáš Magát – Barbora Schneiderová

Vítame nových Seničanov
narodení v októbri
Tamara Štefíková narodená v Skalici
Martin Tomány narodený v Skalici
Peter Pacalaj narodený v Myjave
Diana Marková narodená v Skalici
Peter Ajdlich narodený v Skalici
Tomáš Surovka narodený v Skalici
Adela Hlavenková narodená v Myjave
Martin Malárik narodený v Bratislave
Viktória Lucianová narodená Myjava

narodení v novembri
Jerguš Hostinský narodený v Myjave
Nela Morávková narodená v Skalici
Alžbeta Barkóciová narodená v Skalici
Paula Ravasová narodená v Skalici
Zara Španková narodená v Bratislave
Dominik Balga narodený v Skalici
Tereza Jamrišková narodená v Skalici
Kristína Horvathová narodená v Skalici
Simona Milová narodená v Skalici
Patrik Orgoň narodený v Skalici
Samantha Dujčíková narodená v Bratislave
Adam Meli narodený v Myjave
Šimon Jakub narodený v Myjave
Sofia Ferenčíková narodená v Myjave
Dušan Samuel Podmajerský narodený v Myjave
Adam Ackerl narodený v Skalici
Zuzana Kollárová narodená v Skalici

Opustili nás
v októbri
Mária Šimonovičová, Štefánikova 1377 5. 10. 2016
vo veku 77 rokov
Anna Dopirjáková, Hviezdoslavova 471 6. 10. 2016
vo veku 77 rokov
Pavol Tvrdý, Štefánikova 1377 7. 10. 2016
vo veku 68 rokov
Anton Flamík, Hviezdoslavova 312 10. 10. 2016
vo veku 75 rokov
Kristína Mušková, Kvetná 1140 10. 10. 2016
vo veku 90 rokov
Mária Sekáčová, Štefánikova 719 12. 10. 2016
vo veku 79 rokov
Anna Lazorčáková, SNP 773 17. 10. 2016
vo veku 86 rokov
Jozef Kovačovský, Rovenská 1457 18. 10. 2016
vo veku 64 rokov
Anna Procházková, Komenského 958 18. 10. 2016
vo veku 72 rokov
Michal Ťulák, Hviezdoslavova 471 18. 10. 2016
vo veku 71 rokov
Alžbeta Bajzová, Agátová 1310 21. 10. 2016
vo veku 97 rokov
Anton Vendlek, Sotinská 1373 21. 10. 2016
vo veku 63 rokov
Miroslav Záhalka, Štefánikova 1377 24. 10. 2016
vo veku 71 rokov
Dušan Jankových, Štefánikova 1377 26. 10. 2016
vo veku 80 rokov
Antónia Kubalová, Hviezdoslavova 312 27. 10. 2016
vo veku 92 rokov
Ján Kožík, Astrová 1227 29. 10. 2016
vo veku 68 rokov
Jaroslav Šipoš, Robotnícka 59 31. 10. 2016
vo veku 67 rokov

v novembri
Jozefa Návratová, J. Mudrocha 1352 2. 11. 2016
vo veku 61 rokov
Jozefína Búzková, Štefánikova 1377             5. 11. 2016
vo veku 89 rokov
Pavol Rybnikár, S. Jurkoviča 1208 5. 11. 2016
vo veku 62 rokov
Anna Pinkavová, Štefánikova 719 6. 11. 2016
vo veku 86 rokov
Pavol Ušiak, Štefánikova 1377 8. 11. 2016
vo veku 75 rokov
Alžbeta Pálková, Štefánikova 3013 9. 11. 2016
vo veku 81 rokov
Darina Behanová, L. Novomeského 1349 17. 11. 2016
vo veku 56 rokov
Jozef Polák, Štefánikova 707 17. 11. 2016
vo veku 77 rokov
Katarína Flajžíková, Hurbanova 523 19. 11. 2016
vo veku 80 rokov
Terézia Vymyslická, L. Novomeského 1215 20. 11. 2016
vo veku 69 rokov
Ľudmila Poláková, Hviezdoslavova 484 23. 11. 2016
vo veku 85 rokov
Emil Kostolný, Kunov 158 24. 11. 2016
vo veku 67 rokov
Ján Klvač, Kunov 131 25. 11. 2016
vo veku 83 rokov
Samuel Halabrín, Kunov 115 27. 11. 2016
vo veku 85 rokov
Vlasta Martináková, Brezová 869 27. 11. 2016
vo veku 90 rokov
Emil Truska, Hollého 746 28. 11. 2016
vo veku 70 rokov
Matilda Celleryová, Rovenská 1346 30. 11. 2016
vo veku 88 rokov

Blahoželáme jubilantom
V decembri 2015 oslávia

80 rokov: Ladislav Deák, Anna  Krnáčová, Marta Schäfferová, 
Ilona Strigáčová, Emília Vlasáková

85 rokov: Veronika Kristová
90 rokov: Marie Veselá
95 rokov: Mária Včelková
101 rokov: Anna Chalupová

V januári 2017 oslávia:
80 rokov: Mária Bartáková, Anna Dvorská, Marcel Surový, 

Oľga Vizváryová
85 rokov: Helena Dávideková, Emília Jonášová, Štefan Slezák
91 rokov: Anna Marešová, Libuša Mikulášková
92 rokov: Mária Fančovičová, Mária  Fodorová
97 rokov: Pavel Štefečka

Šťastné dni prežité v zdraví a pokoji želá Naša Senica.
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Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky. 
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica. 
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu 
pred premietaním v pokladni kina a rezer-
vácie na stránke  www.kino.senica.sk
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 Streda 10. január o 19. h
AŽ NA SEVERNÝ PÓL
Pätnásťročná Saša je dcéra bohatých aristo-
kratických rodičov v Rusku koncom 19. sto-
ročia. Sníva o ďalekom severe a smúti nad 
osudom svojho dedka Olukina, význam-
ného vedca a polárnika, ktorý sa doteraz 
nevrátil zo svojej poslednej expedície, na 
ktorej sa pokúsil dobyť severný pól. Olukin 
odovzdal svoje poslanie výskumníka Saše, 
ale jej rodičia to neschvaľujú a už jej doho-
várajú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť 
svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojho 
dedka... aj keby mala ísť až na severný pól.
Žáner: animovaný dobrodružný
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 81 min.

 Piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. 
január o 17. h
SPIEVAJ
Podnikavý chlapík Buster Moon má 
poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré 
zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na 
jednu kartu - na veľkolepú talentovú spe-
vácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rov-
nako, ako je pestré zloženie zvieracích 
súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady 
Gaga.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 110 min.

 Piatok 13. a sobota 14. január o 19. h
ASSASSIN'S CREED
Na prvý pohľad úplne obyčajný muž. Avšak 
práve on pochádza z dlhej línie Assassi-
nov, tajnej organizácie, ktorá sa zaviazala 
chrániť slobodnú vôľu ľudstva. Desmond 
je unesený spoločnosťou Abstergu Indu-
stries, v skutočnosti novodobými Temp-
lári, ktorých jediným cieľom je podmaniť 
si ľudstvo. Desmond je donútený spolupra-
covať. Za pomoci prístroja zvaného Ani-
mus prechádza spomienky jeho predkov 
ukryté hlboko v jeho DNA. Vo svojich spo-
mienkach sa vydáva do života Altaira Ibn 
- La'Ahada, sýrskeho Assassina z 12. storo-
čia. Abstergu chce pomocou týchto spo-
mienok nájsť stopu k tajomnému artefaktu 
neuveriteľnej sily. 
Žáner: dobrodružný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Nedeľa 15. a utorok 17. január o 19. h
VŠETKO ALEBO NIČ
Linda a Vanda sú vzhľadné tridsiatničky, 
nerozlučné kamarátky a tiež spolumaji-
teľky malého kníhkupectva v centre mesta. 
Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, 
má malú dcéru a pocit zodpovednosti. 
To všetko naopak chýba Vande, slobod-

nej, veselej, nezávislej kráske, ktorá síce 
muža priťahuje ako magnet, ale jej živel-
nosti žiadny nestačí. A tak hľadá toho pra-
vého. Aktívne. V obchode s nimi pracuje 
Edo, ktorý tiež túži po láske na veky vekov, 
ale ako plachý, citlivý a introvertný gay to 
má ťažké. Životy tejto trojice nakoniec rov-
nako zamotá niekoľko mužov.
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 107 min.

 Streda 18. a piatok 20. január o 19. h
PASAŽIERI
Pri ceste hlbokým vesmírom za novým 
domovom sa dvaja pasažieri vesmírnej 
lode z dôvodu poruchy prebúdzajú o 90 
rokov skôr, než bolo v pláne. Jim a Aurora 
sa musia zmieriť so skutočnosťou, že zvy-
šok svojho života budú musieť prežiť na 
luxusnej lodi a pomaly zisťujú, že sa medzi 
nimi prehlbuje puto. To bude otestované v 
momente, kedy sa celá loď ocitá v nebez-
pečenstve a len oni dvaja môžu zachrániť 
životy 5000 spiacich pasažierov.
Žáner: dobrodružný sci-fi
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 116 min.

Piatok 20., sobota 21. a nedeľa 22. január 
o 17. h
OZZY
Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije idylic-
kým životom v rodine Martinsovcov. Jeho 
majitelia sa ale musia presunúť za pracov-
nými povinnosťami do Japonska. Má to 
jeden háčik - pes s nimi nesmie cestovať. 
Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho 
dajú do luxusného hotela pre psíkov. Hotel 
nesie honosné meno Modrá zátoka. Po 
odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto 
„perfektné“ miesto je len zásterkou jeho 
majiteľa. Práve ten vozí psov do skutočnej 
Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre 
psov, ktoré zároveň aj psy riadia. Ozzy sa 
rozhodne naplánovať útek.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 91 min.

 Sobota 21. a nedeľa 22. január o 19. h
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGEA
Veľký návrat agenta a kaskadéra v jednej 
osobe - Xander Cage (Vin Diesel) bude 
opäť neprekonateľne silný a zábavný. A 
pomáhať mu pri tom budú aj niektorí pre-
kvapiví borci - napríklad futbalista Neymar.
Žáner: akčný triller
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 105 min.

 Utorok 24. január o 19. h
CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER
Keď sa Kjuta, osirený chlapec žijúci na uli-
ciach mesta Šibuja, dostane do fantastic-
kého sveta príšer, ujme sa ho Kumatecu, 
nevrlý a drsný bojovník, ktorý si hľadá 
vhodného učňa. Začnú spolu trénovať a 
postupne medzi nimi vznikne puto ako 
medzi otcom a synom. Ale keď hrozí, že 
hlboká temnota uvrhne svet ľudí aj príšer 
do chaosu, toto silné puto dvoch rozdiel-
nych bytostí musí podstúpiť najťažšiu skú-
šku – boj, ktorý môžu vyhrať, len ak obaja 
dokážu bojovať bok po boku.
Žáner: animovaný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 119 min.

 Streda 25. január o 19. h
ROZPOLTENÝ
Čo môže spôsobiť mnohopočetná poru-
cha osobnosti? Napríklad to, že máte v 
hlave trochu plno. Kevin ( James McAvoy ) 
v sebe skrýva 23 rôznych osobností, ktoré 
postupne odhaľuje jeho psychiatrička. Ale 
niekde v hlave sa asi skrýva ešte niekto 
ďalší... niekto, kto má súvislosť s únosom 
troch dievčat.
Žáner: horor
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 116 min.

 Piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. 
január o 17. h
DIVOKÉ VLNY 2
Tučniaky už zase menia zavedené pravi-
dlá, venujú sa surfovaniu a trávia čas na 
pláži. Možno nie úplne všetci, ale celkom 
iste mladý tučniak Cody, ktorý sa vo filme 
Divoké vlny stal prekvapivým šampiónom 
v surfovaní, sa teraz vracia v novej animo-
vanej komédii Divoké vlny 2.
Žáner: animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

 Piatok 27. január o 19. h
BASTARDI
Ed Helms a Owen Wilson hrajú dvoch bra-
tov, ktorých excentrická slobodná matka 
vychovala tak, aby verili, že ich otec zom-
rel, keď boli mladí. V momente keď zistia, 
že to bola lož a matka vlastne ani nevie, 
kto je ich pravý otec, vyberú sa ho hľadať. 
Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-
humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o 
svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 120 min.

 Sobota 28. a nedeľa 29. január o 19. h
SPOJENCI
1942. Špión britskej rozviedky Max sa na 
misii v Casablance zamiluje do francúzskej 
kolegyne, ktorá je podozrivá zo spolupráce 
s nacistami. Max dostane za úlohu podo-
zrenie potvrdiť či vyvrátiť a prípadne zrad-
kyňu potrestať.
Žáner: romantická dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 124 min.

 Utorok 31. január o 19. h
PATERSON
Vodič autobusu Paterson žije so svojou 
ženou Laurou v Patersone, v niekdajšom 
meste básnikov, ktoré dnes upadá. Pater-
son má okolo tridsať a vedie slušný život po 
boku ženy, ktorá ho miluje a má plnú hlavu 
nápadov, ako zvýšiť ich obmedzený rozpo-
čet. Majú anglického buldočka Marvina, 
s ktorým večer Paterson chodieva na pre-
chádzky a zakaždým sa zastaví v miestnom 
bare. Každý deň ráno skoro vstane, aby bol 
včas pri svojom autobuse. Paterson je ale 
tiež básnik a denne zapisuje svoje básne 
do zošita, ktorý má stále pri sebe. Sledu-
jeme každodenný rytmus života dvoch 
nenápadných ľudí: nič pozoruhodného sa 
nestane, pôvab rozprávania tvorí poézia 
drobných detailov.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 113 min.


