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Slovo na úvod
Už len zopár dní a rok 2019 sa naplní, 

dozrie a stratí sa v mori času. S ním odíde 
všetko, čo sa tento rok udialo a zrazu je to 
len spomienka, epizóda v toku času. Rok je 
mozaikou zloženou z maličkostí každého 
dňa. Aj tento rok platilo, že jeden deň bol 
krásny, ďalší už tak jasne slnko nesvietilo 
a boli aj dni, keď bolo nevľúdno a človeku 
bolo z rôznych príčin ťažko na duši. Asi 
u každého z nás sa dni tohto roka takto 
striedali. Prišiel čas merať, citlivo vážiť 
a posudzovať naše tohtoročné konanie. 
Každý sám za seba a úprimne. Či vedome 
alebo nie, každý to istým spôsobom robí, 
je to taká očista, ktorá každého posúva. 
Je našou ľudskou vlastnosťou, že radšej 
posudzujeme konanie toho druhého. Soci-
álne siete sú na to priam stvorené. Nič proti 
názorom, postrehom, diskusii, dialógu... 
Kritizovať je najľahšie, omnoho ťažšie je 
niečo urobiť,  ale priložiť ruku k dielu už 
pomaly nemá kto. Zabúdame, že všetko 
sa začína u každého jednotlivca, od nášho 
postoja a prístupu k realite. Možno to 
pomyselné hodnotenie míňajúcich sa dní 
tohto roka nás privedie k zmene. Totiž 
všetko, čo sa rodí prináša nové, hlavne pri-
náša so sebou nádej.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Vianočná výzdoba v našom meste sa rozsvietila na Mikuláša a sprevádzalo ju nadšené 
zvolanie davu. Výzdoba v centre mesta, ale i v Čáčove a Kunove je výnimočná, ľuďom 
sa veľmi páči. Tvorí nádhernú kulisu na fotografovanie, tiež na priateľské stretnutia 
a debaty vo vianočnej dedine.

foto Andrej Perička

Doprajme pokoj duši 
a srdcu

Milí spoluobčania, opäť nadišiel čas 
sviatočný, čas výnimočných okamihov, 
radosti a pokoja. Je to nádherné obdobie 
porozumenia a lásky k blížnemu. V množ-
stve dní roka je vianočný čas jedinečný 
v tom, že chceme byť k sebe navzájom 
dobrí, chceme každému rozdávať len 
radosť a šťastie. Viac si uvedomujeme silu 
priateľstva, úcty a obetavosti.

Počas najkrajších sviatkov roka sa stretá-
vajú rodiny pri spoločnom stole, aby sme 
intenzívne prežívali silu rodinného puta. 
Práve rodinný krb je tým miestom, kde 
najviac prijímame nekonečnú lásku, pohla-
denie, utešenie a vedomie, že domov sa 
môžeme kedykoľvek vrátiť. Kúzlo Vianoc 
už spojilo mnohých ľudí, tieto sviatky 
každý túži stráviť s najbližšími a prežívať 
radosť spolu s nimi. 

Vianoce sú aj časom nostalgie, 
naším návratom do detstva. Spomíname 
na kúzelné tajomstvá, ktorými boli sviatky 
opradené, písanie listov Ježiškovi, prekva-
pivé darčeky pod stromčekom, príbehy 
starých rodičov... To všetko vnáša do nášho 
vnútra pokoj, porozumenie, spolupatrič-
nosť a s vďakou prijímame slastný pocit 
spokojnosti a šťastia. 

Hoci Vianoce slávime každý rok, 

Ohňostroj s hudbou
Výbuch plynu v Prešove nenechal ľahos-

tajné ani mesto Senica. Pre obyvateľov zni-
čeného paneláka sme mestu Prešov na roko-
vaní mestského zastupiteľstva poskytli 3 500 
€. Mesto Senica zvážilo okolnosti a rozhodlo 
sa plánovaný ohňostroj 1. januára 2020 uro-
biť vzhľadom na skutočnosť, že na ohňostroj 
výraznou mierou prispievajú sponzori. 

Vzhľadom na potrebu ochrany život-
ného prostredia a zvierat bude ohňostroj 
kratší (v roku 2019 bol viac ako 12 min-
útový). Takisto z bezpečnostného hľadiska 
je ohňostroj spoľahlivý, na základe súťaže 
ho bude robiť firma ARpyrotechnika zo Špa-
činiec. Mesto apeluje na obyvateľov, aby 
pokiaľ možno nepoužívali veľké množstvo 
pyrotechniky. Jedným ohňostrojom by sme 
spoločne prispeli k prevencii pred možnými 
zraneniami a správali sa ekologicky. 

Seničania, príďme opäť spoločne priví-
tať nový rok 2020 novoročným ohňostro-
jom 1. januára o 18. hod. na Námestie oslo-
bodenia! Obyvatelia sa majú na čo tešiť, 
lebo bude opäť výnimočný – pyromuzi-
kálny v trvaní 7 minút. Pyrotechnická šou 
bude odpálená z priestoru za kostolom.

(Pokračovanie na str. 3)

V magickom čase Vianoc venujme 
čas a lásku blízkym, rozvíjajme tenké 
a krehké putá prívetivosti a svornosti. 
Nič neprevýši silu rodiny, ktorá nás 
vždy a za každých okolností prichýli. 
Tešme sa zo šťastia detí a opatrujme 
a nesme krásne pavučinkové posolstvo 
Vianoc o šťastí, kráse, láske a nádeji.... 

Pokojné a požehnané sviatočné via-
nočné dni a úspešný rok 2020 praje 

Viera Barošková a redakčná rada

napriek tomu nás vždy zasiahnu osobitnou 
silou. Chystáme sa na ne v očakávaní nie-
čoho zvláštneho a nezvyčajného. Napriek 
dospelosti v každom z nás drieme malé 
dieťa, ktoré netrpezlivo čaká na vyzdobený 
štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žia-
rivý stromček a darček. 

Darček v podobe novej výzdoby Mesto  
tento rok pripravilo aj pre obyvateľov mest-
ských častí Kunov a Čáčov. Snažili sme sa 
skrášliť náš spoločný domov novou výzdo-
bou a prispieť k dobrej atmosfére. 

Milí Seničania, prajem vám, nech sú Via-
noce vo vašich domácnostiach plné lásky, 
pokoja a dobrej vôle. Nech prevládne 
pokoj v duši, štedrosť a radosť z prítom-
nosti blízkych ľudí. 

Martin Džačovský
primátor mesta Senica
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v Senici sa konalo 7. novembra 2019 
za účasti 23 poslancov mestského zastupi-
teľstva z 25 členného poslaneckého zboru. 

Rokovanie zastupiteľstva viedol primá-
tor mesta Martin Džačovský. 

Mestské zastupiteľstvo stiahlo z roko-
vania:

- Návrh na navýšenie počtu príslušníkov 
Mestskej polície. 

Mestské zastupiteľstvo zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie:

- Správy hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesenia a o výsledkoch kontrol.

- Správy o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v školách na území mesta za školský rok 
2018 – 2019, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta - poslanci mali možnosť 
oboznámiť sa so správami Gymnázia Ladi-
slava Novomeského Senica, Obchodnej 
akadémie Senica, Súkromnej strednej 
odbornej školy podnikania Senica, Stred-
nej odbornej školy Senica a Spojenej školy 
na Brezovej ulici v Senici.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Opatrenia mesta na zabezpečenie 

zimného vykurovacieho obdobia. 
- Informatívnu správu o výchovno - vzde-

lávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Senica za školský 
rok 2018-2019. 

- Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 6 – o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia.

- Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 64 o nakladaní s komu-
nálnym a drobným stavebným odpadom. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 
67/2019 - o podmienkach nakladania 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta 
Senica. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 
68/2019 – o miestnom poplatku za roz-
voj. Tento jednorazový miestny poplatok, 
ktorého platcom bude fyzická alebo práv-
nická osoba, ktorej bolo vydané stavebné 
povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny 
stavby pred dokončením alebo rozhodnu-
tie o dodatočnom povolení stavby zavá-
dzame po prvýkrát s cieľom, aby výnos 
tohto poplatku mohol byť využitý len 
na konkrétne účely budovania sociálnej 
a technickej infraštruktúry v našom meste. 

- Predloženie žiadosti o poskytnutie:
- Nenávratného finančného príspevku 

na projekt Energetické audity verejných 
budov v meste Senica.

- Nenávratného finančného príspevku 
na projekt Zvýšenie atraktívnosti turisticky 
významných cieľov v prihraničnom regi-
óne. 

- Dispozície s majetkom.
- Ing. Renátu Hebnárovú, novovymeno-

vanú vedúcu oddelenia sociálnych vecí, 
kultúry a športu Mestského úradu v Senici 
za člena Správnej rady Zariadenia sociál-
nych služieb Senica, n.o. na volebné obdo-
bie samosprávy do roku 2022.

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo:
Mgr. Art. Martina Dudáša, za riaditeľa 

Mestského kultúrneho strediska Senica 
dňom 1. február 2020.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo:
Bc. Rastislava Janáka z funkcie náčel-

níka Mestskej polície v Senici a dočasne 
poverilo Mgr. Stanislava Macáka výkonom 
funkcie náčelníka Mestskej polície v Senici 
do doby uskutočnenia výberového kona-
nia na funkciu náčelníka Mestskej polície.

Písomné interpelácie odovzdali 
poslanci: Mgr. Miroslav Tehlár, Ing. Roman 
Sova a Mgr. Marta Štítna a ich obsah i odpo-
vede sú zverejnené na https://senica.sk/
esam/interpelacie-poslancov.

Dňa 5. decembra sa konalo 7. zasadnu-
tie mestskej rady a 12. decembra sa usku-
točnilo 7. zasadnutie mestského zastupi-
teľstva v Senici.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Dodatok č. 5 VZN č. 49 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku 
a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských 
zariadení v pôsobnosti mesta Senica. Uve-
deným dodatkom mesto navyšuje objem 
finančných prostriedkov na mzdy a prevá-
dzku na dieťa/ žiaka na rok, ktoré bude 
mesto v rámci financovania originálnych 
kompetencií na úseku školstva poskytovať 
Základnej umeleckej škole, materským 
školám, školským klubom detí, Centru voľ-
ného času a potencionálnym stravníkom 
základných škôl.

- Dodatok č. 1 VZN č. 20 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Senica. Dodat-
kom sa nemenia platné pravidlá a termíny, 
len sa upresňujú niektoré podmienky 
na základe odporučenia Najvyššieho kon-
trolného úradu SR.

- Dodatok č. 11 VZN č. 48 o poskyto-
vaní sociálnych služieb. 

- Dodatok č. 7 VZN č. 53 o miestnych 
daniach. Pristúpilo sa k navýšeniu sadzieb 
dane zo stavieb, ktoré neboli menené 
od roku 2012, k vypusteniu dane za užíva-
nie verejného priestranstva využívaného 
pri reštauračných a iných zariadeniach. 
Využívanie týchto priestranstiev bude 
mesto riešiť formou nájomných zmlúv. Zni-
žuje sa sadzba dane za nevýherné hracie 
prístroje.

- Dodatok č. 1 VZN č. 3a o poplatku 
za komunálny a drobný stavebný odpad – 
podrobnejšie na 3. strane. 

- Dodatok č. 8 VZN o parkovaní a státí 
vozidiel na pozemných komunikáciách. 
V septembrovom aj v októbrovom čísle 
Našej Senice boli poskytnuté občanom 
výsledky štúdie o parkovaní, ktorú vypra-
covala Žilinská univerzita a následne aj 
odporúčania, ktoré z nej vyplývajú. Zložitá 
úloha ako riešiť túto situáciu bola predme-
tom pracovných rokovaní s poslancami 
MsZ, komisií MsZ, ale aj stretnutie s obča-
nmi, ktoré sa konalo 25. novembra vo veľ-
kej zasadačke MsÚ. Sadzba dane za trvalé 
parkovanie bola navýšená a očakáva sa 
v budúcom roku pokles vyhradených miest 
na trvalé parkovanie. 

Schválené dodatky Všeobecne záväz-
ných nariadení sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ v Senici, na webovom sídle 
mesta a na Centrálnej úradnej elektronic-
kej tabuli prevádzkovanej Úradom vlády 
SR (CUET). Úplné znenia schválených Vše-
obecne záväzných nariadení mesta budú 
zverejnené po nadobudnutí účinnosti 
na https://senica.sk/esam/vseobecne-
-zavazne-nariadenia.

- Aktualizácia Komunitného plánu soci-
álnych služieb bola vypracovaná z dôvodu 
zámeru realizácie projektu Centra integro-
vanej zdravotnej starostlivosti v nadväz-
nosti na poskytovanie sociálnych služieb.

- Koncepciu práce s mládežou mesta 
Senica. 

- Rozpočet mesta a organizácií v jeho ria-
dení na roky 2020, 2021 a 2022. Pri tvorbe 
rozpočtu na rok 2020 sme vychádzali 
z Rozpočtu verejnej správy na rok 2020 
a deklarovaných prognóz štátu o stagno-
vaní príjmu z podielových daní pre samo-
správy a zároveň z povinností, ktoré 
musia samosprávy zabezpečiť pri plnení 
samosprávnych úloh, ale aj preneseného 
výkonu štátnej správy. Vedúci finančného 
oddelenia Ing. Róbert Mozolič, v samostat-
nom článku na 4. str. informuje o rozpočte 
mesta Senica na rok 2020, ktorý bol schvá-
lený ako prebytkový v celkovej výške 39 
105 eur. Celkové príjmy sú rozpočtované 
vo výške 22 894 702 eur a celkové výdavky 
rozpočtu vo výške 22 855 597 eur.

- Poskytnutie finančnej pomoci mestu 
Prešov pre obyvateľov 12 poschodového 
paneláka na Mukačevskej ulici vo výške 3 
500 €, kde došlo 6. decembra k tragickej 
udalosti výbuchom plynu, pri ktorom zahy-
nulo 7 ľudí a tí, ktorí prežili, prišli o všetko.

- Dispozície s majetkom.
Mestské zastupiteľstvo zobralo 

na vedomie:
- Organizačno-technické zabezpečenie 

volieb do Národnej rady SR v roku 2020 
po línii MsÚ v Senici.
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neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých 
v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák s.r.o. 
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- Voľbu hlavného kontrolóra mesta na 8. 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa uskutoční 11. februára .2020 a určilo 
ďalšie podmienky a náležitosti prihlášky 
pre kandidátov.

Interpelácie poslancov a spôsob vyba-
venia zodpovednými pracovníkmi budú 
zverejnené na https://senica.sk/esam/
interpelacie-poslancov.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve 
konanom v roku 2019 primátor mesta Mar-
tin Džačovský poďakoval všetkým poslan-
com, členom mestskej rady, komisiám 
MsZ, ale aj vedúcim organizácií v zaklada-
teľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
pracovníkom MsÚ a jednotlivých útvarov, 
zástupcom štátnych inštitúcií, ale aj obča-
nom mesta za spoluprácu, záujem a pod-
poru pri riešení vecí verejných, Vyjadril pre-
svedčenie, že v budúcom roku sa podarí 
zrealizovať ďalšie zámery, ktoré sú súčas-
ťou rozpočtu mesta na rok 2020 a našich 
strategických dokumentov.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Mikuláš na koči 
aj nádherná výzdoba

Senické deti prišiel 6. decembra navští-
viť Mikuláš. Ten sa po dlhých rokoch obja-
vil priamo v uliciach mesta a spolu s jeho 
príchodom sa na Námestí oslobodenia 
rozsvietila vianočná výzdoba, ktorú spolu 
s množstvom detí odpočítali primátor 
mesta Martin Džačovský a riaditeľ Technic-
kých služieb Senica Peter Turza.

Výzdoba bola tento rok vynovená, 
na Seničanov čakalo viacero prekva-
pení. K 23 metrovej dominante námestia, 
živému vianočnému stromu, ktorým sa 
môže pýšiť len málo miest na Slovensku 
pribudol, 10 metrový umelý stromček pri-
amo v strede námestia s nápisom Veselé 
Vianoce v Senici. Svetelné reťaze vedúce 
zo stromčeka a smerujúce do všetkých 
strán vytvorili nad hlavami návštevníkov 
hviezdne nebo. Ďalšími novinkami sú 
adventný veniec pri hlavnej križovatke a pri 
fontáne vstupná brána na vianočné trhy.

Do krásne rozsvieteného vianočného 
mesta, ktoré sa stretlo s veľmi priaznivou 

Poplatok za odpad
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 

v Senici bol schválený Dodatok ku všeo-
becne záväznému nariadeniu č. 3A o miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Sadzba paušál-
neho poplatku pre rok 2020 sa oproti roku 
2019 mení zo sumy 25,99 € na sumu 29,50 
€ na osobu a kalendárny rok.

Toto zvýšenie spôsobila hlavne sku-
točnosť, že jeho súčasťou je aj poplatok 
za uloženie odpadu na skládke, ktorý zo 
zákona každý rok rastie a  kde sa prihliada 
aj na úroveň triedenia odpadu. (V roku 2018 
bola v Senici dosiahnutá úroveň vytriede-
nia komunálneho odpadu vo výške 54,575 
%). V praxi to teda znamená, že od úrovne 
vytriedenia komunálneho odpadu je stano-
vená výška zákonného poplatku. Je teda 
na každom z nás, ako budeme zodpovedne 
pristupovať k triedeniu odpadu v našich 
domácnostiach, a tým prispievať aj k tomu, 
aby poplatok v ďalšom roku nenarastal.

Pre zber drobných stavebných odpa-
dov, ktoré sú zaradené do režimu množ-
stvového zberu, pre rok 2020 sadzba 
poplatku 0,029 € za kilogram drobných 
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
ostáva nezmenená z dôvodu, že zákonný 
poplatok ostal pre nasledujúci rok nezme-
nený. Povinnosťou občana je tento odpad 
vyviezť do Zberného dvora na Železničnej 
ulici v Senici.

Mgr. Tatiana Štefková
odd. výstavby, životného prostredia 

a dopravy MsÚ 

odozvou obyvateľstva prišiel Mikuláš veľ-
kolepo na koči spolu so svojimi pomoc-
níkmi čertmi a anjelikmi. Počas jeho pobytu 
v Senici vystúpili v programe deti z Centra 
voľného času Senica. Tanečníci zo Sonny 
zatancovali tanec Čerti v bielom, anjelička 
Sárka zarecitovala Mikulášovi básničku 
o stromčeku a druhý anjelik Natálka zaspie-
vala krásnu vianočnú pesničku. Čerti ukázali, 
že senické deti sa ich nemusia báť a tým, čo 
poslúchali, rozdali sladkú odmenu. Tanco-
valo sa aj po odchode Mikuláša, ktorého 
na pódiu vystriedala trnavská kapela Maliny 
JAM so svojimi maskotmi a pesničkami 
pre deti. Medzitým sa medzi deťmi pohybo-
vali obrí čerti a anjeli na chodúľoch a „varili“ 
deti v kotle. Vianočné hity od Sinatru potom 
zahrali Ludo Kuruc Band.

Lucia Vajdová

Svetlo z Betlehema 
na námestí

Betlehemské svetlo pre všetkých záu-
jemcov, ktorí si tento symbol pokoja chcú 
doniesť do svojich príbytkov bude k dispo-
zícii v nedeľu 22. decembra od 8. do 12. 
hod.  na Námestí oslobodenia. Hliadku pri 
ňom budú držať senickí skauti, ktorí svetlo 
vyzdvihnú v sobotu na železničnej stanici.

bar

Na námestí 
pod stromčekom

Vianočná dedina otvorila svoje brány 
v piatok 13. decembra programom detí 
z elokovaných tried Materskej školy 
na Kalinčiakovej ulici a Kolónii a žiakmi 
zo Základnej školy na Sadovej ulici. Rie-
kankami, piesňami, básničkami aj koledami 
hneď v prvý deň vytvorili pod vedením 
pani učiteliek výbornú atmosféru. Via-
nočné trhy otvoril primátor mesta Martin 
Džačovský, ktorý potom podával punč 
dospelým aj deťom. Adventný podvečer 
si Seničania vychutnávali pri speve Viery 
Šustekovej a jej hostí a príjemných melódi-
ách kapely. Hoci speváčka Emma Drobná 
pre chorobu vystúpenie v ten deň odriekla, 
v ďalších dňoch už všetci speváci a kapely 
účinkovali. Tento rok sa totiž Mesto Senica 
rozhodlo k tradičným programom žia-
kov materských a základných škôl, ZUŠ 
a domácim kapelám pridať aj profesionál-
nych umelcov. Pri rozvoniavajúcom punči, 
cigánskej pečienke, varenom víne, lokšiach 
a iných dobrotách či výbere vianočných 
darčekov sa dobre počúvajú aj koledy, 
ktoré hrá dychové kvarteto Jaroslava Jan-
koviča. Hudba, spev a tanec na pódiu 
a nádherná výzdoba, ktorú všetci chvália, 
prispievajú ku krásnej predvianočnej atmo-
sfére v centre mesta. Vianočná dedina je 
otvorená do 22. decembra.

bar

Ohňostroj s hudbou 
(Dokončenie zo str. 1) 
Dátum 1. január sa Mestu Senica osved-

čil. Vítanie nového roka v celom svete je 
výnimočná udalosť, na ktorej sa schádzajú 
obyvatelia bez rozdielu veku, teda aj tí 
najmladší, aby si mohli vychutnať divadlo 
na oblohe. Mesto Senica pozýva občanov 
na tento tradičný začiatok roka, tu ohňo-
strojom odštartujeme nový rok a pripome-
nieme si tiež 27. výročie vzniku Slovenskej 
republiky.

bar

Návšteva z Pultuska
Na pozvanie primátora mesta Martina 

Džačovského navštívila Senicu v dňoch 8. 
– 10. novembra delegácia z partnerského 
poľského mesta Pultusk na čele s primá-
torom Wojciechom Gregorczykom.

V prvý deň pobytu v Senici si prezreli 
Základnú školu na Komenského ulici, 
pokračovali prehliadkou Základnej ume-
leckej školy, ktorá je s vyše tisíckou žiakov 
jednou z najväčších na Slovensku a môže 
sa pochváliť nádhernými priestormi 
na výučbu i vynikajúcimi žiakmi. Jeden 
z nich Michal Kukula, teraz už študent Kon-
zervatória v Bratislave, zahral na organe, 
čo sa hosťom mimoriadne páčilo. Ďalšou 
zastávkou bol Dom kultúry a predpoludnie 
zavŕšili prehliadkou Kunovskej priehrady. 
Popoludní bolo na radnici oficiálne priví-
tanie, po ktorom sa zúčastnili poľskí hos-
tia na Martinskom svetlonosení. Úvodný 
deň návštevy zakončili v Záhorskej galérii 
na literárno-hudobnom pásme Môj Bože, 
pozri v kraje naše..., ktoré bolo venované 
100. výročiu narodenia Jozefa Bánskeho. 
Hostia počas pobytu navštívili aj Bratislavu. 

Poľskí hostia sa veľmi pochvalne vyja-
drovali o viacerých námetoch, ktoré si 
z pobytu v našom meste odnášajú ako 
inšpiráciu do práce v Pultusku. 

Viera Barošková
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Rozpočet mesta 
Senica na rok 2020

Mesto Senica bude v roku 2020 hospo-
dáriť s celkovými príjmami vo výške 22 894 
702 eur a celkovými výdavkami vo výške 
22 855 597 eur, teda s celkovým prebyt-
kom rozpočtu vo výške 39 105 eur.

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

bytkový v celkovej výške 1 873 885 eur. 
Bežné príjmy mesta sú rozpočtované 
vo výške 20 091 830 eur a bežné výdavky 
rozpočtu vo výške 18 217 945 eur. Výdav-
ková časť bežného rozpočtu je zostavená 
tak, aby bolo zabezpečené financovanie 
základných funkcií mesta, financovanie 
mestských organizácií, škôl a školských 
zariadení, tiež je zachovaný rozsah slu-
žieb občanom a organizáciám mesta ako 
v predchádzajúcom roku.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako 
schodkový v celkovej výške 1 0203 321 
eur. Kapitálové príjmy z predaja majetku 
a transfery z rozpočtu EÚ a ŠR sú vo výške 

1 204 016 eur a kapitálové výdavky 
na nové investície vo výške 2 407 337 
eur. Rozpočtované sú výrazné investičné 
akcie do rôznych oblastí ako rekonštrukcia 
budovy Sokolovne, rekonštrukcia Domu 
smútku v Senici, realizácia nového exte-
riérového výťahu pre ZSS, n.o., výstavba 
nových parkovísk, výstavba chodníka 
v Kunove, rekonštrukcia učební na ZŠ 
na Ulici V. Paulínyho- Tótha a ZŠ s MŠ 
na Ulici J. Mudrocha, realizácia zateplenia 
objektov ZŠ na Ulici V. Paulínyho- Tótha 
a ďalšie menšie investície na území mesta.

Rozpočet finančných operácií je zosta-
vený ako schodkový v celkovej výške 631 
459 eur. Pozostáva z príjmov finančných 
operácií vo výške 1 598 856 eur a výdavkov 
finančných operácií vo výške 2 230 315 eur, 
na splátky istín existujúcich investičných 
komerčných úverov, na splácanie úverov 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na splá-
canie finančného leasingu a na navýšenie 
základného imania spoločnosti Rekreačné 
služby mesta Senica.

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ

—— Príjmy Výdavky 
+ prebytok
- schodok

Bežný rozpočet 20 091 830,00 18 217 945,00 + 1 873 885,00

Kapitálový rozpočet 1 204 016,00 2 407 337,00 - 1 203 321,00

Finančné operácie 1 598 856,00 2 230 315,00 - 631 459,00

Celkový rozpočet 22 894 702,00 22 855 597,00 + 39 105,00

Daň z nehnuteľností
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v Senici bol 12. decembra schválený Doda-
tok č.1 ku všeobecne záväznému nariade-
niu č. 53 o miestnych daniach, na základe 
ktorého príde od 1. januára 2020 k zvýše-
niu daní z nehnuteľností zo stavieb a bytov. 
Sadzby daní z nehnuteľností z pozemkov 
zostávajú bez zmeny, na úrovni roka 2019.

Stagnácia príjmov mesta hlavne z dôvodu 
zastavenia rastu príjmov z podielových daní 
a vynútené vyššie výdavky z dôvodu legisla-
tívnych zmien na úrovni štátu postavili 
mestá a obce k otázkam ako zabezpečovať 
výkon samosprávy, ako skvalitňovať verejný 
priestor a ako hľadať finančné zdroje 
na nové investície do majetku mesta. Takže 
zásah do sadzieb daní z nehnuteľností bol 
vyvolanou nutnosťou.

Mesto Senica výšku daní z nehnuteľností 
naposledy upravovala smerom hore v roku 
2012. Od tohto obdobia sa dokonca niek-
toré sadzby aj znižovali. Treba poznamenať, 
že Mesto Senica má aktuálne v rámci regi-
ónu miest Myjava, Holíč, Skalica najnižšie 
daňové zaťaženie na rodinné domy a byty.

Sadzby daní z nehnuteľností, ktoré sa 
týkajú občanov mesta sa pre rok 2020 
menia nasledovne:

za byty a rodinné domy z 0,25 eur/m2 
na 0,45 eur/ m2

za chaty z 1,095 eur/ m2 na 1,25 eur/ m2

za garáže z 0,829 eur/ m2 na 1,00 eur/ m2 
V praxi to znamená, že daňovník 

s bytom vo výmere 60 m2 platil doteraz daň 
z bytov vo výške  15 eur za rok, po novom 
to bude o 1 euro mesačne viac.

Daňovník s rodinným domov vo výmere 
120 m2 platil doteraz daň zo stavieb 30 
eur, po novom to bude 54 eur, teda ročný 
nárast 24 eur.

Sadzby daní pre priemyselné stavby 
a stavby na podnikanie sa zvyšujú z 3,20 
eur/ m2 na 3,80 eur/ m2.

Mesto naďalej bude poskytovať 50 % 
úľavu z dani pre daňovníkov – vlastníkov 
stavieb a bytov starších ako 65 rokov alebo 
držiteľov preukazov s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Rozhodnutím vyrubenú daň 
bude opäť možno taktiež platiť v troch 
splátkach. 

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného odd. MsÚ

Poplatok za rozvoj 
Mesto Senica sa schválením VZN č. 

68 na novembrovom zasadnutí MsZ pri-
dalo k ďalším mestám a zaviedlo poplatok 
za rozvoj. Na rozdiel od okolitých miest je 
poplatok za rozvoj v Senici na spodnej hra-
nici rozpätia výšky poplatku. 

Miestny poplatok za rozvoj umožňuje 
mestám a obciam od roku 2017 získavať 
príjmy od investorov a developerov. Tým, 
že je v Senici v posledných rokoch väčší 
rozmach výstavby, s ktorým súvisia aj poži-
adavky na zabezpečenie nevyhnutnej tech-
nickej i občianskej infraštruktúry, vzniká 
tlak na výdavky z mestského rozpočtu. 

Ako príklad možno uviesť lokalitu 
IBV Mlyny, kde vyrástla štvrť s rodinnými 
domami, ktoré vo väčšine prípadov posta-
vili developeri. Už teraz sa objavujú rôzne 
požiadavky od obyvateľov novej štvrte, 
ktoré smerujú na Mesto Senica. Bude 
potrebné vybudovať verejné osvetlenie 
k prepojovaciemu chodníku medzi novou 
štvrťou a cyklotrasou, kvôli zvýšeniu bez-
pečnosti sa plánuje zrealizovať vyvýšený 
priechod pre chodcov, v budúcnosti bude 
treba novú komunikáciu ako výjazd z loka-
lity atď. Poplatok za rozvoj je prioritne 
určený na riešenie takýchto záležitostí. 
Peniaze z neho sa tak vždy vrátia späť 
v prospech ľudí z rozvíjajúcej sa lokality.

Predmetom poplatku za rozvoj je 
pozemná stavba na území mesta uvedená 
v právoplatnom stavebnom rozhodnutí. 
Povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok 

za rozvoj bude mať fyzická alebo práv-
nická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi 
vydané stavebné povolenie, právoplatné 
rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred 
jej dokončením, právoplatné rozhodnutie 
o dodatočnom povolení stavby, prípadne 
stavebník, ktorý ohlásil stavbu stavebnému 
úradu (ktorému bolo doručené oznámenie 
stavebného úradu k ohlásenej stavbe).

Výšku poplatku si môže určiť každá 
samospráva podľa svojho uváženia. Musí 
sa však pohybovať v rozmedzí od 3 do 35 
eur za každý aj začatý m2 podlahovej plo-
chy nadzemnej časti stavby. Prvých 60 m2 
podlahovej plochy sa do poplatku neráta. 

Pri stavbe na bývanie je výška poplatku 
3 eurá za každý aj začatý m2, stavby 
na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívanej na skladovanie vlastnej pôdo-
hospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu majú sadzbu 5 
eur za každý aj začatý m2, stavebníci pri-
emyselných stavieb a stavieb využívaných 
na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu zaplatia 10 eur za každý 
aj začatý m2, rovnako 10 eur za každý aj 
začatý m2 stavby sa bude platiť za stavby 
na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, stavby využívané na skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným pod-
nikaním a so zárobkovou činnosťou a 5 eur 
za každý aj začatý m2 pre ostatné stavby. 
Toto VZN bude platiť od 1. januára 2020.

Lucia Vajdová

Pribudlo verejné 
osvetlenie 

V minulých rokoch bolo v Senici vymene-
ných alebo doplnených približne 50 % z celej 
osvetľovacej sústavy. V novembri a začiatkom 
decembra pribudli v našom meste nové osve-
tľovacie body a viaceré tmavé kúty Senice 
dostali nové verejné osvetlenie. 

Po dlhých 40 rokoch bolo vybudované 
verejné osvetlenie pri tzv. vojenských byto-
vých domoch č. 325 - 327 na Železničnej 
ulici. Pribudlo tu 7 stĺpov verejného osvetle-
nia so 14 lampami, ktoré osvetľujú cestu aj 
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Zmeny v parkovaní 
vozidiel

Z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu 
vozidiel sa zvyšujú nároky na ich parkovanie. 
Z tohto dôvodu Mesto Senica oslovilo Žilin-
skú univerzitu v Žiline na spracovanie štúdie 
Podklady pre riešenie parkovania v meste 
Senica. Súčasťou štúdie bol aj dotazník, 
podľa ktorého je s parkovacími možnosťami 
v meste Senica nespokojných 83 % respon-
dentov, 48 % uviedlo vlastníctvo 1 automo-
bilu v rodine, 38 % 2 vozidiel a 13 % 3 a viac 
vozidiel. Na otázku či by súhlasili, aby sa roz-
širovali plochy na úkor zelene 73 % uviedlo, 
že nesúhlasí a 61 % opýtaných by súhlasilo, 
aby došlo k zrušeniu trvalého parkovania 
v meste. Výsledkom štúdie Žilinskej univer-
zity sú nasledovné odporúčania: 

• zefektívniť manažment parkovania,
• prehodnotiť súčasný stav trvalého 

a dočasného parkovania,

Župa rokovala v Senici
Nielen vláda SR máva výjazdové zasad-

nutia v regiónoch, ale takéto zasadnutia 
začal realizovať aj Trnavský samosprávny 
kraj. Senica bola 6. novembra tretím mes-
tom po Dunajskej Strede a Piešťanoch, kde 
rokovalo zastupiteľstvo TTSK. Predsedu 
TTSK Jozefa Viskupiča a krajských poslan-
cov privítal v Dome kultúry primátor mesta 
Martin Džačovský, ktorý je zároveň poslan-
com TTSK. Pred začatím oficiálnej časti 
programu sa župnému zastupiteľstvu pred-
stavil folklórny súbor Sadováčik. Rokovanie 
zastupiteľstva TTSK bolo otvorené sloven-
skou hymnou v podaní Speváckeho zboru 
ZUŠ vo verzii Dobrovoľnícka, ktorej naj-
starší zápis sa nachádza v zápisníku rodáka 
zo Senice V. Paulínyho-Tótha z roku 1844. 

Z jednotlivých bodov rokovania sa Seni-
čanov asi najviac týkal bod č. 8, v ktorom 
boli schvaľované investície do okresu 
Senica.

Schválené boli investície, ktoré urobí 
TTSK

• zámer výstavby telocvične v Stred-
nej odbornej škole v Senici a vyčlenenia 
finančných prostriedkov na prípravu pro-
jektovej dokumentácie;

• zámer rekonštrukcie sociálnych zaria-
dení v Domove sociálnych služieb a zaria-
dení pre seniorov v Senici;

• zámer adaptácie podkrovia 
na výstavný priestor a úpravu parku 
pri Záhorskej galérii J. Mudrocha v Senici;

• zámer celkovej rekonštrukcie vyku-
rovacieho systému, výmeny kotlov a úpra-
vou zadného dvora v Záhorskej knižnici 
v Senici.

• zámer prepojenia komunikácií II/500 
a III/05117 - TTSK a mesto Senica sa budú 
spolupodieľať na príprave a realizácii 
stavby prepojenia ciest II/500 a III/05117. 
TTSK už v roku 2017 realizoval stavebný 
objekt SO 05 Chránička plynovodu STL 
150 v hodnote 16 989,94 € z vlastných 
finančných prostriedkov.

• TTSK už realizoval pilotný projekt 
„autobus na zavolanie“ v obciach a osa-
dách s malým počtom cestujúcich. V úvod-
nej fáze projekt umožňuje objednať si 
využiť prepravu medzi mestom Senica 
a obcami Prietrž a Rovensko.

 lv

Prvý vyvýšený priechod 
Mesto Senica v novembri opravilo 

povrch miestnej komunikácie na Ulici 
Jána Mudrocha v úseku od Základnej 
školy s materskou školou po Sotinskú ulicu 
v dĺžke 225 metrov. Po vyfrézovaní vrchnej 
vrstvy bol položený nový asfaltový povrch 
– obaľovaná zmes, ktorá je kvalitnejšia. 
V rámci opravy boli výškovo upravené 
uličné vpuste a poklopy. Tento rok v máji 
samospráva opravila takmer 400 m úsek 
povrchu cesty na Továrenskej ulici. 

Senica má 65 km miestnych komuni-
kácií, na ktorých sa v počas robia opravy 
výtlkov a robia sa opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti. Takým je aj prvý vyvýšený 
priechod pre chodcov na Ulici S. Jurkoviča 
pri nafukovacej športovej hale. Jeho úlohou 
je spomaliť jazdu vodičov pred neprehľad-
nou zákrutou a zvýšiť bezpečnosť chod-
cov na tomto úseku. Do prevádzky bol 
daný 13. decembra. Mesto Senica plánuje 
v budovaní vyvýšených priechodov pokra-
čovať. 

bar

chodník pred bytovkami. Z reálneho osvet-
lenia sa občania tešia od 11. decembra. 

Ďalšie tri stĺpy verejného osvetlenia boli 
vybudované na Ulici S. Jurkoviča. Osve-
tľujú chodník a časť vnútrobloku pri byto-
vom dome č. 1206. Doplnená lampa bola 
aj na poslednom parkovisku na Ul. sv. 
Cyrila a Metoda (za kostolom). 

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti a viditeľnosti 
bolo zrealizované aj nové verejné osvetle-
nie pri novovybudovaných priechodoch 
pre chodcov. Pekne osvetlený je priechod 
pri LIDLi smerom na Kolóniu, na Ul. S. Jur-
koviča pri odbočke ku garážam a na ceste 
II/500 pri zákrute na Ul. S. Jurkoviča. 

S rozširovaním verejného osvetlenia sa 
plánuje pokračovať aj v roku 2020. 

lv

• zvážiť nevyhnutnosť rozširovania 
počtu parkovacích miest na úkor zelene 
v meste,

• vykonávať systematickú kontrolu 
oprávneného parkovania a zaviesť účinnú 
represiu voči porušovateľom prijatých par-
kovacích pravidiel.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Senici 12. decembra bol schválený doda-
tok č.8/2019 k VZN č.5 o podmienkach 
státia vozidiel na území mesta Senica, 
o dani za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve a o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komu-
nikáciách.

Predmetom zmeny VZN je okrem 
spresnenia základných pojmov za účelom 
jednotného výkladu VZN aj úprava podm-
ienok pre žiadateľov o trvalé parkovanie 
vozidiel. Podľa novo schválených ustano-
vení VZN môže o vyhradenie parkova-
cieho miesta požiadať občan s trvalým 
pobytom v meste Senica alebo právnická 
osoba a fyzická osoba oprávnená na pod-
nikanie so sídlom v meste Senica, pričom 
je možné požiadať len o jedno parkovacie 
miesto na byt, v ktorom má žiadateľ trvalé 
bydlisko. Trvalé bydlisko žiadateľa môže 
byť vo vzdialenosti od požadovaného par-
kovacieho miesta maximálne 300 m. 

V prípade, že doterajší užívateľ verej-
ného priestranstva v termíne do 31. marca 
2020 nepožiada o vyhradenie parkovaci-
eho miesta, nebude mu miesto pridelené. 
Novým žiadateľom už nebudú vyhradzo-
vané parkovacie miesta. Cieľom je zvýšiť 
efektívnosť využívania parkovacích miest 
a zaradenie týchto miest do systému 
dočasného parkovania vozidiel.

Ďalšou zmenou je zmena sadzieb dane 
za trvalé parkovanie vozidiel, ktoré boli 
schválené nasledovne:

Sadzby dane za užívanie verejného 
priestranstva za trvalé parkovanie 

• osobných vozidiel 0,055 € za m2 
a deň, 

čo predstavuje 250 € ročne
• ak je daňovníkom držiteľ vozidla, 

ktorý ako darca krvi získal striebornú, zlatú 
alebo diamantovú Jánskeho plaketu alebo 
ku dňu podania žiadosti o vyhradenie par-
kovacieho miesta dovŕšil 70 rokov veku

0,039 € za m2 a deň, 
čo predstavuje 178 € ročne 
• ak je daňovníkom držiteľ vozidla, kto-

rému bol pridelený parkovací preukaz)
0,017 € za m2 a deň, 
čo predstavuje 109 € ročne.
V rámci doplnku k VZN č.5 bola schvá-

lená aj zmena ceny parkovacej karty 
pre držiteľov vozidiel, ktorí nemajú trvalý 
pobyt alebo sídlo v meste Senica. Nová 
cena takýchto držiteľov vozidiel je 80 €/
rok a 10 €/mesiac.

Pre držiteľov vozidiel, ktorí majú trvalý 
pobyt alebo miesto podnikania v meste 
Senica zostáva cena ročnej parkovacej 
karty 20 €, zmenila sa len sadzba mesačnej 
parkovacej karty na 5 €.

Dodatok č.8/2019 k VZN č.5 je zverej-

nený na úradnej tabuli, kde je možné sa 
s ním bližšie oboznámiť. 

Parkovacie karty  na rok 2020 pre 
držiteľov vozidiel s trvalým pobytom  v 
Senici  sú už v predaji. Občania s trvalým 
pobytom mimo Senice si parkovacie karty 
môžu kúpiť od 2. januára  2020. Predaj pre-
bieha na dvoch miestach, a to v pokladni 
Mestského úradu alebo v TIK Infosen na 
Námestí oslobodenia.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy
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Financie venovali deťom 
Mestské výbory č. 3 a 5 sa rozhodli, 

že peniaze z participatívneho rozpočtu 
na tento rok využijú pre deti. Jedno euro 
na obyvateľa v daných obvodoch zhodne 
premenili na detské hracie prvky, ktoré sú 
od 26. novembra súčasťou areálu elokova-
ného pracoviska Materskej školy na Robot-
níckej ulici a vnútrobloku na Ulici J. Mud-
rocha. V areáli škôlky pribudli kovová 
hracia zostava so šmykľavkou a pružinová 
dvojhojdačka Lienka. Na Ulici J. Mudro-
cha zase deti poteší väčšia hracia zostava 
Corsi, ktorá je takisto kovová a s väčším 
množstvom hracích prvkov. V oboch prí-
padoch samospráva mesta prispela navý-
šením sumy, aby mohli byť zakúpené kva-
litnejšie zostavy.

bar

Radikálnejšie 
proti znečisťovateľom

Už dlhší čas v našom meste pozo-
rujeme enormné rozširovanie čiernych 
skládok, nedodržiavanie termínov vývozu 
objemného odpadu a jeho hromadenie 
pred bytovými domami či na iných mies-
tach, problémy v triedení komunálneho 
odpadu... Tieto pravidelne sa opakujúce 
problémy znamenajú pre samosprávu 
mesta zvýšené náklady. O tejto nepriazni-
vej situácii a pripravovaných opatreniach 
informoval 4. decembra primátor mesta 
Martin Džačovský na stretnutí s dôver-
níkmi z bytových domov, ktoré sa uskutoč-
nilo v Dome kultúry. Mesto chce radikálne 
pristúpiť k riešeniu týchto problémov a za 
porušenie platných všeobecne záväzných 
nariadení mesta dávať exemplárne tresty. 
V meste začiatkom decembra pribudlo 19 
nových kamier, ktoré pomôžu odhaľovať 
tých, ktorí nedodržiavajú zásady. O pri-
pravovaných opatreniach samosprávy 
mesta budú domoví dôverníci informo-

Mestský ples s charitou 
Po ročnej prestávke plesovú sezónu 

v Senici opäť otvorí mestský ples. Repre-
zentačný ples mesta Senica 11. januára 
2020 bude mať po prvý raz aj charitatívny 
rozmer.

K pravej plesovej atmosfére patria 
noblesa, elegancia a emócie vyvolané 
nielen prítomnosťou priateľov a sprievod-
ným programom, ale hlavne dobrý pocit 
pomoci niekomu, kto nemal toľko šťastia 
ako my. Napríklad Filipko, Maťko, Ajko, 
Romanka, Fabián, Vladko a Samko – deti 
zo Senice i okolia, ktoré nedostali do vienka 
úplné zdravie a trpia mentálnym alebo 
telesným postihnutím. Primátor mesta Mar-
tin Džačovský si vybral práve túto skupinu 
detí a ich príbeh, aby im pomohol prostred-
níctvom občianskeho združenia Dobrý 
človek Senica. Účastníci mestského plesu 
môžu preukázať dobrú vôľu a veľké srdce. 
Bude na každom či sa rozhodne kúpou 
anjelikov a iných drobných predmetov 
z keramiky prispieť 1 eurom alebo vyššou 
sumou, podstatné bude, že detičky budú 
môcť absolvovať canis terapiu i špeciálne 
cvičenia s terapeutmi, ktoré im pomáhajú 
zlepšovať ich zdravotný stav. Terapia sa 
uskutočňuje v priestoroch Spojenej školy, 
kde našli pochopenie pre tieto aktivity.

Povedané tými, ktorí sa s nesmiernou 
láskou starajú o takéto deti: Človek zrazu 
prehodnotí svoje ciele. Nájde inú podstatu 
bytia a hlavne treba nesmiernu trpezlivosť, 
nádej a zmierenie...

Prijmite teda naše pozvanie nielen 
sa zabaviť, ale aj pomôcť. Zabaviť sa 
pri hitoch Márie Čírovej, na ľudovú nôtu 
s folklórnou domácou skupinou Pruclek 
a skupine Tuzex Band, ktorá hosťom bude 
vyhrávať do tanca. Vstupenky sú v pred-
predaji v TIK Infosen.

Viera Barošková

Vynikajúci koncert
Potleskom postojačky – tak odmenila 

plná sála divákov v Dome kultúry výkony spe-
vákov Cantileny, Základnej umeleckej školy 
Senica a folklórneho súboru Krakovanček 
na záver vianočného koncertu 11. decembra. 

Výkony Speváckeho zboru mesta Senica 
pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa 
boli vynikajúce, stúpajúca úroveň zboru 
sa prejavuje na ich účinkovaní na koncert-
ných pódiách vo významných medzinárod-
ných projektoch. Koncert bol jednoducho 
úžasný, koledami navodil pravú vianočnú 
atmosféru. Pre neopakovateľnú atmo-
sféru je vo verejnosti o vianočný koncert 
vždy veľký záujem divákov, ktorí si nechcú 
nechať ujsť tento výnimočný zážitok.

Ďakovný potlesk publika patril aj čle-
nom Cantileny, ktorí so zborom nerozlučne 
žijú od jeho vzniku, teda od roku 1971. Tro-
jici Marta Burianová, Vladimír Švec a Otto 
Repa (na foto) primátor Senice Martin Dža-
čovský odovzdal grafický list ako poďa-
kovanie za celoživotnú prácu v prospech 
zboru. V mene speváckeho zboru od orga-
nizačnej vedúcej Anny Klempovej prevzali 
ďakovnú plaketu. 

Zbormajster Slovenskej filharmónie 
Jozef Chabroň, ktorý vedie Cantilenu 
od roku 2014 po koncerte netajil radosť 
z vynikajúcej interpretácie skladieb i kolied: 
„Práca s Cantilenou ma nesmierne napĺňa, 
vidím pokroky, čo nás oprávňuje účinkovať 
na významnejších podujatiach. Je to moja 
druhá rodina, sú nesmierne srdeční a práca 
v speváckom zbore je ich veľká láska.“

Viera Barošková
foto autorka

vať na schôdzach, mesto pripravuje aj 
osvetu, aby sa tieto pravidlá a ich dodržia-
vanie dostali viac do povedomia občanov. 
O veľmi nepriaznivej situácii s hromadia-
cim sa odpadom v meste vypovedali aj pre-
mietané aktuálne fotografie. Na stretnutí 
sa hovorilo aj o záhradkách pri bytových 
domoch a výsadbe mladých stromčekov, 
ktorá by nemala byť náhodná, ale koordi-
novaná s mestom.

bar

Stretnutia, ktoré potešia 
...stretnutie s ľuďmi bolesť zahojí... Tieto 

básnické slová majú v sebe veľké posolstvo 
spolupatričnosti, solidarity a vzájomnej 
úcty. Odzneli na stretnutí primátora mesta 
Martina Džačovského s občanmi mesta, 
ktorí sa dožili v druhom polroku tohto roka 
vzácnych životných jubileí. Mesto vzdalo 
poctu i úctu ich veku. Slávnosť v obradnej 
sieni 25. novembra Mestského úradu spe-
strili žiaci a pedagógovia Základnej ume-
leckej školy. S poklonou odžitým rokom 
patrí vďačnosť i pozornosť našim starším 
spoluobčanom, úcta k tomu za všetko, čo 
pre spoločnosť i naše mesto počas aktív-
neho života vykonali. Na stretnutí rozprá-
vali nielen svoje životné osudy, ale aj veľmi 
ocenili a ďakovali, že samospráva mesta si 
ich aj vo vyššom veku všíma a nezabúda 
na nich.

bar 
foto S. Bučák

Medzi jubilantmi bol aj Jozef Tollar, naj-
staršia žijúca legenda Futbalového klubu 
Senica. 

Budova odvhlčená
Do Materského centra Stonožkine 

slniečka sa mamičky s deťmi vrátili po dvo-
jmesačných stavebných prácach 28. 
novembra. Za ten čas prešla budova via-
cerými úpravami, ktoré prispeli k jej odvlh-
čeniu a bezpečnosti. Materské centrum 
má novú fasádu a chodníky zo zámkovej 
dlažby a prístrešok pre kočíky. Pri staveb-
ných úpravách sa okolo budovy v hĺbke 
jedného metra urobila drenáž, zo strechy 
boli urobené nové zvody, ktoré odvádzajú 
vodu do verejnej kanalizácie, čo pomôže 
odviezť vodu od objektu. V Materskom 
centre, ktoré funguje od roku 2003, 
po oprave strechy, sanácii budovy by mala 
v poslednej fáze prísť na rad úprava vnútor-
ných priestorov. 

bar 
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Do Senice zavítal 8. novembra protidro-
gový vlak Revolution Train zameraný pro-
stredníctvom interaktívneho zážitkového 
programu na prevenciu proti drogám. Šesť 
vagónov, štyri kinosály, osem interaktív-
nych miestností a skutočný príbeh o dro-
govej závislosti.

Cieľom bolo 
zapojiť všetky 
ľudské zmysly 
efektívne zapô-
sobiť na návštev-
níkov vlaku, 
na ich pohľad 
na legálne i nele-
gálne drogy, 
závislosti a inšpi-
rovať ich k pozitívnym životným voľbám.

Protidrogové aktivity vo vlaku zaujíma-
vou formou predstavili mechanizmy, pro-
stredníctvom ktorých vzniká závislosť až 
po dôsledky, ktoré závislému na drogách 
spôsobí. Návštevníci vo vlaku videli reálny 
príbeh drogovo závislých mladých ľudí, 

ktorí cez množstvo emotívnych situácií 
vytváral priestor na premýšľanie o nebez-
pečenstve legálnych a nelegálnych drog. 
Priestory vlaku tvorili vnútorné orgány 
ľudského tela, ktoré sa v jednotlivých 
vagónoch menia tak, ako sa mení aj telo 
drogovo závislého človeka. Účastníci pre-
ventívneho projektu si prostredníctvom 

filmu vypočuli klamstvá 
feťákov aj pravdy o živote 
na drogách, po vysunutí 
plátna bol reálne zob-
razený drogový brloh, 
väzenská cela či autoha-
vária. Všetci návštevníci 
dostali na úvod dotazník 
a v ňom mohli anonymne 
reagovať na to, čo videli. 
Počas celej prehliadky 

boli účastníci nabádaní k tomu, aby sa 
vedeli v živote správne rozhodnúť, aby hľa-
dali správne možnosti, aby neboli ovcou 
a nenechali sa strhnúť davom. Veď každý 
z nás má len jeden život, ktorý je potrebné 
si vážiť.

Práca s mládežou však nemá skončiť 

Euroobčania na fotkách
Informačné centrum Europe Direct 

Senica 4. decembra usporiadalo vernisáž 
k fotosúťaži Euroobčan. Bol to v poradí už 
11. ročník, ktorý bol vyhlásený pri príleži-
tosti 15. výročia vstupu Slovenskej repub-
liky do Európskej únie. 

„Cieľom fotosúťaže bolo upriamiť 
pozornosť na ľudí, obyvateľov Európskej 
únie, na nás Euroobčanov. Európska únia 
má viac ako 500 miliónov obyvateľov 
a práve prostredníctvom fotosúťaže bolo 
vidieť našu rôznorodosť a jedinečnosť. 
Fotografie zachytávali významné udalosti, 
ale aj náš každodenný a bežný život“, 
povedala počas vernisáže výstavy mana-
žérka Europe Direct Senica Alexandra 
Berecová. 

Pozvanie na slávnostné udeľovanie cien 
prijal zástupca primátora mesta Senica Filip 
Lackovič. Ten vo svojom príhovore ocenil 
nielen kvalitné a zaujímavé fotografie, ale 
aj význam Európskej únie a prácu Infor-
mačného centra Europe Direct Senica. 
Hlavným porotcom fotosúťaže Euroobčan 
bol publicista, fotograf a reportér Denníka 
N Andrej Bán. Ten sa však slávnostného 
udeľovania cien nemohol zúčastniť z pra-
covných dôvodov. 

Do súťaže sa zapojilo spolu 20 fotogra-
fov spolu s 80 fotografiami a porota ude-

Do gymnázia 
bezbariérovo

Gymnázium L. Novomeského je už 
kompletne bezbariérovou budovou. 
Vyzdvihol to 6. novembra župan Trnav-
ského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef 
Viskupič pri slávnostnom zoficiálnení 
nájazdovej rampy do budovy školy. Spolu 
s novým vstupným chodníkom zo zám-
kovej dlažby a zastrešením schodiska je 
to investícia TTSK v hodnote 29 tisíc eur. 
Chodník bol vybudovaný za 3 týždne 
v auguste t.r. Budova bola čiastočne bez-
bariérová od roku 2013, keď spoločnou 
investíciou TTSK a matky študenta s teles-
ným postihnutím bola v prevádzke zdvíha-
cia hydraulická plošina. Škola je modernou 

návštevou vlakovej súpravy, naopak s časo-
vým odstupom má pokračovať diskusiami 
prostredníctvom výtvarných či literárnych 
vyjadrení žiakov. Vyškolení lektori aj mest-
skí policajti majú počas návštev v školách 
nadviazať na príbeh z vlaku a podrobne 
rozvíjať jednotlivé problémy. Z anonym-
ných dotazníkov sú zas získané dáta, ktoré 
pomáhajú objasniť príčiny a aktuálnu situá-
cia v užívaní drog v jednotlivých mestách.

Doposiaľ bol vlak vo viac ako 150 mes-
tách a navštívilo ho vyše 150.000 ľudí. 
Program, ktorý trval 90 minút doobeda 
absolvovali žiaci základných a stredných 
škôl. Poobede mohla aktivity v 300 tono-
vom a 165 m dlhom kolose absolvovať 
verejnosť. Vstup do unikátneho Revolution 
Train bol v Senici pre všetkých zdarma, 
a to vďaka finančnej podpore Trnavského 
samosprávneho kraja, Mesta Senica 
a sponzorov.

Tento vlak študentov zo Senice síce 
nikam neodviezol, ale verme, že ich navie-
dol na tú správnu cestu.

Lucia Vajdová
foto autorka

FUTBAL
FK Senica - FC Spartak Trnava
sobota 22. december o 14.00, štadión FK 

HOKEJ
HK 91 Senica - Bratislavský HK
sobota 21. december o 18.00, zimný šta-
dión Senica

SÁLOVÝ FUTBAL
1. liga SeLF
21. a 28 december, športová hala

2. liga SeLF
22. a 29. december, športová hala

TURISTIKA
Vianočný výstup na Záruby 
štvrtok 26. december, Smolenice žel. st. 
o 8.00

Kam za športom

lila 4 ocenenia: 1. miesto Michal Krištof, 2. 
miesto Tomáš Bilka, 2. miesto Martin Baba-
rík, 3. miesto – Andrej Perička a 3 čestné 
uznania získali Suzanna Včelková, Tomáš 
Jurovatý a Ľubica Krištofová. 

Výstava je umiestnená na Mestskom 
úrade v Senici v priestoroch Informačného 
centra Europe Direct Senica a bude trvať 
do 31. januára 2020.

Alexandra Berecová
Europe Direct Senica

vzdelávacou inštitúciou 21. storočia a je 
do budúcna pripravená prijať ďalších štu-
dentov s telesným hendikepom. 

Župan TTSK a ďalší poslanci VÚC sa 
počas návštevy na Gymnáziu Ladislava 
Novomeského v Senica stretli aj výnimoč-
nými študentmi tejto školy. Štvorica študen-
tov predstavila hosťom svoje aktivity. Nimi 
burcujú, nabádajú, vysvetľujú a motivujú 
svojich rovesníkov. Lucia Poláková ako blo-
gerka na stránke Dievča v klobúku, Adela 
Sadloňová ako ambasádorka Unicef chce 
byť političkou a prezentuje sa na stránke 
Bodky Adely Sadloňovej, Marek Mach 
projektom Mladí proti fašizmu a Ondrej 
Vrábel ako autor Pinf hier a držiteľ Krišťáľo-
vého krídla. 

Viera Barošková
foto autorka
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Pacientske ocenenia Môj lekár a Moja 
sestra odovzdala 22. novembra ministerka 
zdravotníctva Andrea Kalavská desiatim 
lekárom a desiatim sestrám. Oceňovanie 
bolo súčasťou Tretej pacientskej konferen-
cie Asociácie na ochranu 
práv pacientov (AOPP).

Za každodennou 
prácou zdravotníkov sa 
skrýva veľa vzdelávania 
a veľa neviditeľnej práce. 
Ocenená bola obetavosť 
a oddanosť pacientom 
v medicíne. 

Ocenení v kategórii 
Moja sestra bol ocenený 
aj Seničan Mgr. Roman 
Flamík a ADOS 4LIFE. Ako 
manažér ADOS 4LIFE, 
s.r.o. sa pričinil o dostupnú 
a kvalitnú domácu oše-
trovateľskú starostlivosť 
pre pacientov z okolia 
Senice a Myjavy. Jeho 
práca je pokračovaním 
po zosnulej PhDr. Božene 
Nemravovej, ktorá zriadila 
v Senici prvú Agentúru domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti (ADOS). Pán Roman 
Flamík zabezpečuje nielen ďalší chod 
agentúry, ale aj neustále rozvíja jej služby. 
ADOS 4LIFE robí výnimočnou aj fakt, že jej 
pracovníci majú vzdelanie a dlhoročnú prax 
v urgentnej medicíne, čo sa odzrkadľuje 
nielen na profesionálnom, ale predovšet-
kým na ich ľudskom prístupe. K pacientom 
v domácom prostredí prichádzajú vždy 
materiálne vybavení a zorientovaní v ich 
ochorení a potrebách. Plánované návštevy 
majú vopred dohodnutý časový harmono-
gram, ktorý je dodržiavaný s nevídanou 
presnosťou. Obdivuhodný je tiež spôsob 
elektronickej a telefonickej komunikácie, 

Zľava: Kvetka Flamíková, Mária Lévyová prezidentka Asoci-
ácie na ochranu práv pacientov, Andrea Kalavská ministerka 
zdravotníctva SR, Jana Dobšovičová Černáková predsedníč-
ka Ligy proti reumatizmu a ocenený Roman Flamík.

Vianočná tržnica
Vstup do ZŠ na Sadovej ulici sa 7.decem-

bra zmenil na rozprávkovo čarovnú kom-
natu dýchajúcu Vianocami. Nádherný 
vianočný stromček s ručne robenými 
originálnymi ozdobami z dielne žiakov 
a rodičov rozžiaril oči všetkých návštevní-
kov. Krb s drevom, horiace sviečky a roz-
štrikovaný šál už len dotvorili sviatočnú 
atmosféru... Cestička z čečiny doviedla 
až do školskej jedálne, kde bol ruch ako 
na tradičnom jarmoku. Všade sa rozliehala 
vianočná melódia, sladká vôňa domáceho 

 

21. 12.  Dr. Max, ODKaufland  7.00 – 20.00 
21. 12.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599  20.00 – 22.30
22. 12.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
24. 12.  Verbascum, Palárikova 308  7.00 – 22.30
25. 12.  Centrum, Štefánikova 726  7.00 – 22.30
26. 12.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  7.00 – 22.30
28. 12.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
28. 12.  Benu, Sotinská 1591  20.00 – 22.30
29. 12.  Dr. Max, OD Kaufland  16.00 – 20.00 
29. 12.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599  20.00 – 22.30
31. 12.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  16.00 – 22.30
1. 1. 2020 Arnika, Gen. L. Svobodu 1599  16.00 – 20.00
4. 1.  Dr. Max, OD Kaufland  8.00 – 20.00
5. 1.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  8.00 – 20.00
6. 1.  Melissa, Hurbanova 2827  16.00 – 20.00
11. 1.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  8.00 – 20.00
12. 1.  Dr. Max, OD Kaufland  8.00 – 20.00
18. 1.  Dr. Max, OD Kaufland  8.00 – 20.00
19. 1.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  8.00 – 20.00
25. 1.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  8.00 – 20.00
26. 1.  Dr. Max, OD Kaufland  8.00 – 20.00

Služby lekárníFantázia z odpadu
O tom, že odpad sa dá ešte ďalej zužitkovať a nemusí skončiť 

v smetnej nádobe, nás presvedčili deti, ktoré sa zapojili do súťaže 
s názvom Odpadáčik alebo fantázia z odpadu. Cieľom súťaže 
bolo vdýchnuť už zdanlivo nepotrebným veciam nový život. Deti 
z materských škôl a žiaci zo základných škôl a základných špeciál-
nych škôl sa tejto úlohy zhostili na výbornú. Pod ich rukami vznikli 
z odpadového materiálu zvieratká, dekoračné predmety, divadielka, 
dopravné prostriedky, hrady a mnoho ďalších zaujímavých výtvorov.

Porota pod vedením pedagogičky Základnej umeleckej školy 
v Senici Natálie Žúrkovej vybrala na ocenenie šestnásť prác v šty-
roch kategóriách. Ocenení si prevzali cenu a diplom 13. novembra 
v Záhorskom osveto-
vom stredisku. Podujatie 
obohatil súbor zobco-
vých fláut zo Základnej 
umeleckej školy v Senici 
pod vedením vyučujúcej 
Zlatice Hluchej. 

Výstava bola sprístup-
nená do 30. novembra.

Mgr. Nina Gurínová
ZOS Senica

flexibilnosť, čo zaručuje nielen samotnú 
organizáciu práce, ale aj vzájomnú zastu-
piteľnosť pracovníkov ADOS.

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková 
foto Patrik Ratajský

pečiva a punču. Žiaci – predavači ponúkali 
ručné práce a tých, ktorí práve nenakupo-
vali zabavili zruční nadšenci v tvorivých 
dielňach, ktoré boli zamerané ako inak 
vianočne. Mohli sme si ozdobiť medov-
níčky, upiecť tradičné oblátky, vyrobiť via-
nočné dekorácie či pohľadnice. Komu už 
bolo dlho stáť, mohol si posedieť a pochu-
tiť na vianočných koláčikoch a punči. 
Atmosféra bola veľmi príjemná aj napriek 
stekajúcim dažďovým kvapkám na oken-
nom skle... Spokojní odchádzali všetci, tí, 
čo nakúpili, predávali, tvorili či koštovali. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás poctili svojou 
návštevou aj tým, ktorí sa podieľali na orga-
nizácii tohto milého podujatia. Výťažok 
z dobrovoľného vstupného pomôže 
drobcom v školskom klube detí. Všetkým 
želáme pokojné, pohodové a láskou napl-
nené Vianoce v kruhu milovaných ľudí!

Mgr. Silvia Krišáková
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v jubilujúcej galérii
Pred 35 rokmi 14. decembra 1984 bola 

slávnostne otvorená Záhorská galéria, kto-
rej predchádzala rozsiahla adaptácia kaš-
tieľa Machatka. Úvodom do činnosti galé-
rie bola výstava Umelci Záhoria. Pod týmto 
názvom sa výstavy organizujú v periodicky 
v 5-ročných cykloch. Terajšia výstava VII. 
stretnutie umelcov Záhoria, ktorá bola 
vernisážou otvorená 6. decembra je preh-
liadkou najnovšej tvorby umelcov spätých 
so Záhorím. Výstava potrvá do 1. marca 
2020. Časť výstavy je sprístup-
nená aj v Základnej umeleckej 
škole. 

Vernisáž za účasti mnohých 
autorov otvoril riaditeľ Záhorskej 
galérie Jána Mudrocha (ZGJM) 
Roman Popelár. Vyzdvihol zástoj 
galérie v kultúrno-spoločenskom 
živote regiónu, ktorý viacerými 
svojimi aktivitami aj presiahla. 
Kurátorsky výstavu z tvorby umel-
cov Záhoria pripravil bývalý ria-
diteľ ZGJM Štefan Zajíček spolu 
s odbornou pracovníčkou galérie 
Danou Janáčkovou. Štefan Zají-
ček vyzdvihol, že Galéria preukázala za tri 
a pol desaťročia svoju opodstatnenosť 
a kontinuitu, stala významnou a neodmys-
liteľnou súčasťou kultúrneho života Senice 
i regiónu. Záhorská galéria vlastní 3 238 
diel, doteraz usporiadala 930 výstav, bolo 
reštaurovaných 41 diel. Okrem regionál-
neho poslania vo svojej odbornej špeci-
alizácii organizuje ZGJM od roku 1992 
celoslovenské trienále poslucháčov výtvar-
ných škôl Talenty, vydala 9 monografií, zor-
ganizovala niekoľko výtvarných sympózií, 
množstvo rôznych podujatí, prednášok, 
besied či koncertov.

Na aktuálnej výstave sa predstavuje 
56 umelcov 117 diel z oblasti maliar-
stva, sochárstva, skla, keramiky, smaltu, 
intermediálneho umenia, kresby, grafiky 
a odborov užitého umenia, šperku, tex-
tilu, nábytkového a grafického dizajnu, 
knižnej ilustrácie, scénografie a umeleckej 
fotografie. Divácky je zaujímavo zosta-
vená, dokumentuje rozsiahlu tvorbu, slo-
bodné myslenie umelcov. Po tretí raz boli 
pozvaní na výstavu aj výtvarní umelci, ktorí 
majú na Záhorí alebo v priľahlej myjav-
skej oblasti svoje chalupy či letné ateliéry, 
kritériom výberu autorov je ich členstvo 
v profesionálnych výtvarných združeni-
ach. „Pre výstavu je príznačný nástup 
novej generácie. Charakterizuje ju široký 
diapazón výtvarných postupov autorov 
počnúc menej zastúpenými realistickejšími 
názormi cez mnohotvárne znakové a inter-
mediálne vyjadrenia až po abstraktnejšie 
fantazijné tvorivé prístupy,“ zdôraznil Šte-
fan Zajíček. 

Pri výročí ZGJM, ktorá oficiálne začala 
činnosť 1. decembra 1984, sme oslo-
vili oboch riaditeľov, a to PhDr. Štefana 
Zajíčka, ktorý galériu po odbornej stránke 

pred 35 rokmi pripravoval a Mgr. Romana 
Popelára, ktorý ho na tomto poste vystrie-
dal 1. mája 2019. 

Štefan Zajíček poprial ZGJM mnoho 
úspešných projektov, ktorými oslovia 
odbornú i laickú verejnosť. „Naša gene-
rácia pomaly končí a verím, že nastupuj-
úca mladá generácia pracovníkov galérie 
i mladí umelci si nájdu nový pohľad na sku-
točnosť súčasného umenia, ale aj histo-
rického a budú mať čo povedať a ukázať 
verejnosti v budúcnosti. Vývoj sa zrýchľuje, 
nastupujú nové technológie, civilizácia sa 
stáva priemyselnou, plejáda IT technológií 
ovplyvňuje aj umenie. Verím, že odborní 

pracovníci nájdu cestu ako aj najnovšie 
umenie interpretovať divákom. Kladie to 
nároky na publikum, pretože sa musí vzde-
lávať, aby mali z návštevy nejaký úžitok. 
Kladie to nároky na Galériu, aby to vedeli 
podať. To je tá výzva pre nové osadenstvo 
galérie, aby prinášalo nové metódy priblí-
ženia umenia.“ 

Roman Popelár zaželal do ďalších rokov 
zamestnancom Galérie veľa tvorivých 
nápadov a energie. „Bol by som rád, keby 
sa vybudovalo podkrovie, na čo prisľúbil 
dotáciu Trnavský samosprávny kraj a uro-
bila sa tam stála expozícia niektorého 
z nežijúcich klasikov, pravdepodobne Jána 
Mudrocha alebo Júliusa Koreszku. Dole by 
sa robili výstavy súčasných predstaviteľov 
strednej a mladšej generácie. Uvažujeme 
nad tým, že by sme kaplnku vyčlenili ako 
samostatný výstavný priestor, čiže mohli 
by tu byť paralelne dve výstavy. Uvidíme 
či sa to podarí, pretože v budúcom roku 
by sme mali robiť rozsiahlu rekonštrukciu 
elektrických rozvodov, čo možno ovplyvní 
náš výstavný plán a možno sa niektoré pro-
jekty presunú do roku 2021.“ 

V programe vernisáže účinkovali Lenka 
Kurinová - spev, klavír a Mária Kurinová - 
spev, flauta, klavír. 

Vystavujúci autori: 
Hana Annyotty Veselá, Andrej Augustín, 

Bohumil Bača, Jozef Barinka, Pavol Blažek, 
Zdeno Brázdil, Alojz DrahoŠ, Milan 

Flajžík, Soňa Flajžíková, Jozef Gális, Róbert 
Haček, 

Anton Hanzalík, Ľubomír Hnátovič, 
Jozef Hobor, Jana Hojstričová, Ľudovít 
Hološka, Jozef Chrena, Rudolf Janák, Ľuba 
Kainová, Miroslav Kinder, Marián Komá-
ček, Štefan Komorný, Miroslav Korčák, Vik-
tor Kováč, Milan Kubíček, Lucia Lebišová, 

Vzájomné obdarovanie 
Občianske združenie pri Domove 

sociálnych služieb a Zariadení pre senio-
rov (DSS a ZPS) Senica vypracovalo pro-
jekt pod názvom Stretnutie pri keramike 
- vzájomné obdarovanie. Jeho cieľom 
bolo zapojenie klientov zariadenia a detí 
do spoločnej tvorivej činnosti pri výrobe 
a maľovaní keramiky. Naplnila sa vízia obo-
hatenia života klientov v sociálnom zaria-
dení v zapojení do tvorivej činnosti s deťmi 
pri výrobe darčekových predmetov a ich 
väčší kontakt s verejnosťou. 

Na projekte spolupracovali tri sub-
jekty: občianske združenie pri DSS a ZPS 
Senica, DSS a ZPS Senica a Základná 
škola na Komenského ulici. Občianske 
združenie ako príjemca dotácie od Trnav-
ského samosprávneho kraja zabezpečilo 
potrebný materiál. Deti zo školy ešte pred-
tým zo svojho vianočného projektu v roku 
2018 pomohli zabezpečiť piecku na vypa-
ľovanie keramiky pre DSS a ZPS, ktoré 
poskytlo aj priestory na vzájomné stretáva-
nie sa detí a seniorov.

Deti a klienti takto majú možnosť spo-
lupráce a spojenia rôznych generácií. 
Doslova pri jednom stole mali vyrábali 
z hliny svoje vlastné výrobky. Po vypálení 
v piecke prichádzali počas septembra až 
novembra do zariadenia pre seniorov aj 
glazovať svoje diela a opäť za jedným sto-
lom s klientmi sa tešili z výsledkov svojej 
tvorby, a tak sa navzájom obdarovali. 

Projektu sa zúčastnili žiaci od prvého až 
po ôsmy ročník. Bol to naozaj výnimočný 
zážitok vidieť, ako vedia deti seniorov roz-
veseliť, ako si deti pestujú úctu k starším 
a ako sa seniorom rozžiarili oči pri stretnutí 
s deťmi. Záverečné tvorivé stretnutie seni-
orov, detí a pedagógov sa uskutočnilo 13. 
novembra, na ktorom sa zúčastnili aj riadi-
teľka DSS a ZPS Senica Zita Rišková a ria-
diteľ Základnej školy na Komenského ulici 
Krzysztof Siwiec. Z diel detí a prijímateľov 
sociálnej služby bola pripravená výstavka 
v knižnici tohto sociálneho zariadenia. 

Všetci sa už tešia na pokračovanie tejto 
spolupráce.

Ing. Elena Palkovičová, 
Ing. Marcela Macková

občianske združenie pri DSS a ZPS Senica

Ján Maca, 
Róbert Makar, Ľubomír Miča, Milan 

Mikula, Ján Mikulčík, Kliment MItura, Vla-
dimír Morávek, Denisa Olexa Bogdalíková, 
Ján Ondriska, Martin Orth, Štefan Orth 
ml., Štefan Orth st., Oksana Paliy, Ivan 
Patúc, Vlasta Peltznerová, Sara Pernecká, 
Jozef Pernecký, Ľudmila Pilná, Ivan Pilný, 
Milan Rašla, Lucia Regásková, Vladimír 
Suchánek, Martin Ščepka, Eliška Šefčíková 
Stanková, Lýdia Štolcová, František Tomík, 
Dušana Vrbovská, Štefan Zajíček, Peter 
Žúrek, Natália Žúrková. 

Viera Barošková
foto autorka 
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V Základnej umeleckej škole sa 5. 
decembra uzatvoril XXXIII. ročník celoslo-
venskej súťaže Literárna Senica Ladislava 
Novomeského slávnostným vyhlásením 
i víťazov jednotlivých kategórií v autorskej 
tvorbe v poézii a v próze. Hosťami podu-
jatia boli zástupca primátora mesta Senica 
Filip Lackovič a podpredseda Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman. 

Prihlásené práce posudzovali literáti Eva 
Tomkuliaková, Soňa Uriková, Dana Podracká, 
Dušan Taragel a riaditeľka Literárneho infor-
mačného centra Miroslava Vallová. Porota sa 
rozhodla udeliť okrem 1. až 3. miesta v jed-
notlivých kategóriách, t. z. od žiakov 5. – 9. 
ročníka ZŠ až po študentov vysokých škôl 
a ostatných dospelých aj 14 čestných uznaní. 
Víťazstvo v poézii a Cenu Literárneho infor-
mačného centra si odniesla Adriana Šinková 
z Gymnázia J. Hollého Trnava. V próze pris-
údila porota hlavnú cenu – Cenu predsedu 
TTSK Jozefa Viskupiča 26-ročnej Ľudmile 
Magdolenovej z Prievidze. 

V aktuálnom ročníku súťaže organizáto-
rov potešil stúpajúci záujem zo strany auto-
rov - zapojilo sa ich 220 s 517 prácami. Súťaž 
počas existencie preukázala svoje opod-
statnenie a organizátori budú aktívne hľa-
dať cestu, aby zachovala svoju príťažlivosť, 
najmä pre mladých autorov i do budúcnosti.

Vyhlasovateľmi súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského sú TTSK, Záhor-
ská knižnica (ZK), Mesto Senica, Literárne 
informačné centrum v Bratislave a Spoloč-
nosť Ladislava Novomeského v Bratislave. 
Projekt podporil TTSK, Fond na podporu 
umenia a Mesto Senica.

Silvia Sameková, riaditeľka ZK

Svetielka pre patróna
Organizátori Martinského svetlono-

senia sľubovali tento rok, že podujatie 
bude iné, ako po minulé roky. A naozaj to 
tak bolo. Toto tradičné senické podujatie 
nezostalo svojmu menu nič dlžné. Svetlo 
a patrón nášho mesta sv. Martin sprevád-
zali účastníkov celým piatkovým podve-
čerom 8. novembra. Nechýbal lampiónový 
sprievod, laserová a led show, nasvietené 
stromy v parku, vysvietený Dom kultúry.

„Bolo to najkrajšie svetlonosenie, čo som 
v Senici videla, ďakujem... Super, laser show 
nemala chybu... Zatiaľ najlepšie svetlono-
senie, čo bolo v Senici... Krásny program, 
super akcia... Nádherné, deťom sa 
páčilo... Úchvatné, naozaj to stálo 
zato...,“ to je len zopár vyjadrení, ktoré 
sa objavili na sociálnych sieťach.

Na úvod podujatia sa účast-
níci opäť stretli v senickom parku 
pri DAVe. Tu deti rozsvietili svoje 
lampióny či svetielkujúce led baló-
niky a tie potom niesli ulicami mesta. 
Osvietený bol aj most v parku 
a stromy pri ZSS. Sprievod síce vychá-
dzal do ulíc mesta ešte za svetla, 
aby všetci stihli začiatok programu 

na námestí, no deťom to zjavne nevadilo. 
Tešili sa zo svojich svetielok a kým dlho-
čízny had na čele s dychovým triom J. Jan-
koviča a študentským parlamentom dorazil 
na námestie, bola už celkom tma. Tu už bol 
pripravený zaujímavý program.

Pódium a námestie osvietila laserová 
show. Nad hlavami účastníkov sa mihotali 
farebné obrazce, v ktorých sme si pripo-
menuli významné míľniky z histórie Senice 
aj príbeh o sv. Martinovi a žobrákovi. Ďalší 
program bol tiež plný svetelných efektov 
počas fascinujúcej led šou. 

Lucia Vajdová
foto autorka

30 rokov slobody
Na Námestí oslobodenia sme si 8. 

novembra pripomenuli aj výročie 17. 
novembra 1989. Fotografie senického 
fotografa Jozefa Huška nás presunuli o 30 
rokov späť a pripomenuli sme si udalosti, 
ktoré sa odohrali v tej dobe na senickom 
námestí. Expozícia fotografií Ďakujeme '89 
dopĺňala udalosti na Slovensku. Na budove 
Daňového úradu bola premietaná video-
projekcia z dielne Trnavského samospráv-
neho kraja, jej spustenie bolo podmienené 
štrnganím kľúčov. Spoločným štrnganím 
bola v projekcii zbúraná stena a odhalený 
nápis sloboda nie je samozrejmosť.

text a foto lv

Pamiatke padlých
V pondelok 11. novembra 2019 sa 

pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny 
na Námestí oslobodenia v Senici konala 
spomienková slávnosť Deň červených 
makov, spojená s pietnym aktom klade-
nia vencov pri príležitosti Dňa vojnových 
veteránov, ktorého symbolom sa stal čer-
vený vlčí mak. Pietnu spomienku organi-
začne zabezpečili Trnavský samosprávny 
kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, 
Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko 
Senica a Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Oblastná organizácia Senica 
pri príležitosti 101. výročia skončenia prvej 
svetovej vojny.

Oslavy sa začali pietnym aktom klade-
nia vencov k Pamätníku obetí prvej sveto-
vej vojny, sprevádzaným výraznými tónmi 
Zvonu mieru. Po odznení štátnej hymny 
Slovenskej republiky a básne Martina 
Rázusa Hoj, zem drahá v podaní recitátorky 
Anny Stromkovej zaznela hymnická pieseň 
Kto za pravdu horí. Prítomným sa následne 
prihovorili primátor mesta Senica Martin 
Džačovský a tajomníčka Oblastnej organi-
zácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová. 
Ďalej pri pamätníku zaznela báseň Mar-
tina Rázusa Modlitba dieťaťa aj duchovná 
pieseň Daj Bože pokoja, ktorú, rovnako 
ako predošlú pieseň, zaspievala speváčka 
Božena Vojtková doprevádzaná klavírnym 
sprievodom Ondreja Hluchého. Záve-
rečná časť spomienky, spojená s nádejou 
odovzdania posolstva odkazu vojny ďalším 
generáciám, patrila deťom, ktoré postupne 
zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej 
vojny sviečky a položili papierový červený 

mak s konkrétnym menom päťdesiatim 
padlým hrdinom zo Senice, ktorých mená 
postupne predniesol podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Pavol Kalman.

Program osláv pokračoval presunutím 
sa slávnostného zhromaždenia na neďa-
leký cintorín v Senici k Pamätníku obetí 
prvej svetovej vojny zo Sotiny. Po pietnom 
akte kladenia vencov k Pamätníku obetí 
prvej svetovej vojny zo Sotiny, sprevádza-
ným tónmi Zvonu mieru, sa prítomným pri-
hovorila tajomníčka Oblastnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov v Senici Ľubica Krištofová. Na záver 
pietnej spomienky na cintoríne deti 
postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej 
svetovej vojny zo Sotiny sviečky a polo-
žili papierový červený mak s konkrétnym 
menom dvadsaťjeden padlým hrdinom 
zo Sotiny, ktorých mená postupne pred-
niesla moderátorka podujatia Viera Baroš-
ková.

Prítomní občania svojou účasťou vyja-
drili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne 
bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred 
nepriateľskými vojskami.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
ZOS Senica

foto lv
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v striebornom pásme
Traja žiaci z gitarovej triedy Základ-

nej umeleckej školy Senica pedagogičky 
Radoslavy Lackovičovej reprezentovali 13. 
novembra školu na súťaži pod názvom 
Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave, 
kde vystupovali žiaci z 21 umeleckých škôl 
z celého Slovenska. Senickí žiaci Alžbeta 
Morávková, Martin Jamárik a Adrian Šte-
fka sa v silnej konkurencii vo svojich kate-
góriách umiestnili v striebornom pásme. 
Blahoželám mladým gitaristom a prajeme 
im, aby ich také krásne umenie, akým je 
hudba, bavilo aj naďalej.

NS

Pasovanie za prvákov 
Ani tento rok sme nezabudli na našich 

najmladších a najvzácnejších školákov. 
Veď ako by sme aj mohli! Títo drobci sú 
ozdôbkou našej školy, každoročne sa 
na nich veľmi tešíme a aha ho... štvrťrok je 
za nami. Teda najvyšší čas, aby sme ich ofi-
ciálne prijali do nášho školského „cechu“. 
Ceremóniu pasovania sme osviežili malým 
divadelným predstavením na motívy 
Nevedkových dobrodružstiev. Veď život 
Kratuľkov z Kvetného mestečka je plný vtip-
ných príhod ako vystrihnutých zo života 
tunajších detí. Nevedko, Vševedko, Ver-
šomil, Pilulka A Tubka vtiahli deti do deja, 
pobavili ich aj poučil. Bolo sa na čo pozerať 
a čas preletel príliš rýchlo na to, koľko sme 
sa na tento deň pripravovali. Prváčikom 
želáme, aby im život v našej škole, ktorá 
im je druhým domovom, priniesol šťastné 
chvíle, dobrých kamarátov a samé uži-
točné skúsenosti. Aby z našej školy o osem 
rokov odchádzali ako osobnosti, ktoré sa 
raz dobre uplatnia v živote. My ich v tom 
budeme všemožne podporovať, ak budú 
chcieť. Veľa šťastia, drobčekovia!

Mgr. Silvia Krišáková

Esej z obchodky 
strieborná

Sloboda a demokracia. Teraz je to 
na nás... Práve takto znela téma esejistic-
kej súťaže, ktorú pri príležitosti 30. výročia 
Novembra ´89 vyhlásil Trnavský samo-
správny kraj (TTSK) pre študentov – stre-
doškolákov. Do literárnej súťaže sa zapo-
jili aj žiaci Obchodnej akadémie v Senici. 
Porotcov, medzi ktorými boli stredoškolskí 
učitelia aj novinári, oslovila práca študentky 
druhého ročníka bilingválneho odboru OA 
Radky Juračkovej, ktorá v konkurencii 55 
prác získala 2. miesto. 

Radka Juračková 26. novembra v Diva-
dle J. Palárika v Trnave prevzala z rúk 
župana TTSK Jozefa Viskupiča ocenenie 
za svoju esej – nielen za pohľad na uda-
losti spred tridsiatich rokov, ale aj za vyja-
drenie názoru na stav dnešnej spoločnosti. 
V nasledujúcich riadkoch vám prinášame 
aspoň zlomok pôvodne niekoľkostranovej 
striebornej eseje. 

PhDr. Iveta Hazuchová 

ÚRYVOK Z ESEJE:
Ďakujem, že môžem cestovať, zabávať 

sa, voliť, slobodne žiť, vyjadriť sa, študovať, 
veriť, tvoriť, podnikať, snívať o budúcnosti, 
byť sama sebe paňou, zhromažďovať sa 
s tými, ktorí zdieľajú rovnaké postoje... Je 
toho mnoho, za čo môžeme byť vďační, 
no častokrát si neuvedomujeme, kto/čo 
za mojou/našou slobodou stál! Vysloviť 
názor na tému November ´89 je pre mňa 
trošku zvláštne, pretože som bývalý režim 
na vlastnej koži nezažila. Keď si však uve-
domím, že na novembrových námestiach 

pred tridsiatimi rokmi skandovali heslá 
o slobode a demokracii práve moji roves-
níci, behá mi mráz po chrbte. Pred tridsi-
atimi rokmi na mítingoch riskovali aj naši 
rodičia. Pochopili, že jedinou možnosťou, 
ako vyliečiť spoločnosť, je zmena ...a tak 
prišiel November 1989. Nie potichu, ale 
s hlasnými výkrikmi na Národnej triede 
v Prahe: „Máme holé ruce!“ ...

Z rozprávania starších viem, že aj školy 
boli pred tridsiatimi rokmi iné – oslovenie 
súdružka učiteľka bolo azda tým najmen-
ším zlom. Problémom skôr bola ideoló-
gia na vyučovacích hodinách. Mnohí boli 
ľahko ovplyvniteľní a dali sa nachytať, iní 
v tom mali jasno a možno práve oni potom 
štrngali kľúčmi na námestiach. No to už 
som príliš ďaleko. Chcela som tým pove-
dať, aby sme neboli povrchní a premýšľali! 
Napríklad nevolili do parlamentu to, čo by 
zmenilo náš život o 180 stupňov. To, že sa 
stotožňujeme s jednou alebo dvomi myš-
lienkami nejakého populistu je pekné len 
na večerný pokec s priateľmi. Nedajme si 
ľúbivými rečami zobrať slobodu. Nedajme 
si zobrať to, čo nám naši rodičia vybojo-
vali. Oni vybojovali slobodu pre nás, my 
ju kultivujme a rozvíjajme pre naše deti. 
Ako? Nebuďme naivní. Nebuďme alibis-
tickí. Nebuďme leniví. Nebuďme pohodlní. 
Nebuďme sebeckí. Premýšľajme! Buďme 
takí, ako oni. ...

Sloboda pre každého znamená niečo 
iné... Sloboda znamená možnosť plnohod-
notného života pre mňa, teba, nás. A preto 
aj ja chcem patriť k tým, ktorí budú svo-
jím životom napĺňať tridsaťročný odkaz 
Novembra 1989!

Radoslava Juračková
študentka OA Senica

Úspechy mladých 
spevákov

Žiaci speváckeho odboru ZUŠ Senica 
sa 4. decembra zúčastnili na 11. ročníku 
celoslovenskej súťaže základných umelec-
kých škôl v klasickom sólovom speve Dni 
Miloša Ruppeldta v Bratislave.

V silnej konkurencii súťažiacich detí 
a študentov základných umeleckých škôl 
z rôznych kútov Slovenska sa odbornej 
porote predstavilo sedem žiakov našej 
školy z tried p. uč. Evy Polákovej, Anny Pras-
kačovej a Kataríny Kružíkovej. V podaní 
každého speváka zazneli dve piesne s kla-
vírnym sprievodom p. riad. Mirky Gáfriko-
vej a p. uč. Ondreja Hluchého.

Ocenenia za svoje výkony a umiest-
nene v jednotlivých kategóriách získali:

Šimon Šinko – 3. miesto v II. kategórii, 
Patrícia Ivácková – 2. miesto v III. kategórii,

Lucia Časová - čestné uznanie v III. 
kategórii a Katarína Sadloňová – 1. miesto 
v IV. kategórii. Naša pochvala však patrí 
i Marekovi Kružíkovi, Jakubovi Valáškovi 
a Matúšovi Slanému, chlapcom, ktorým 
síce porota v tomto ročníku neudelila žia-
dne ceny, reprezentovali však našu školu 
s plným nasadením a so cťou.

Všetkým srdečne blahoželáme a pra-
jeme veľa síl a chuti do ďalšej práce. 

Mgr. Eva Poláková
ZUŠ Senica

Z plenéra v Pavloviciach
V partnerskom meste Velké Pavlo-

vice bola 6.decembra otvorená výstava 
pod názvom Línie a plochy, malieb 
a kresieb dvanástich výtvarníkov štúdia 
pre dospelých Základnej umeleckej školy 
Senica, ktoré vznikli na plenéri vo Velkých 
Pavloviciach v mesiaci september. Na otvo-
rení výstavy sa zúčastnili nielen vystavuj-
úci autori a priatelia umenia zo Senice 
a Velkých Pavlovic, ale aj hostia starosta 
Velkých Pavlovic Jiří Otřel, ktorý výstavu 
otvoril, riaditeľ Gymnázia Velké Pavlovice 
Vlastimil Kropáč a riaditeľka ZUŠ Senica 
Mirka Gáfriková. V programe vernisáže 
vystúpila tanečná skupina Frantu Kobzu 
Country jízda, ktorú mohli Seničania vidieť 
aj na premiére tejto výstavy v Galérii v pod-
kroví ZUŠ v októbri. Výstava vo výstavných 
priestoroch Mestského úradu Velké Pavlo-
vice potrvá do 5. januára 2020. 

Štefan Orth
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Senica = naše mesto
... 763 rokov uplynulo od doby, keď 

na listine kráľa Bela IV. bola prvýkrát spo-
mínaná Senica. To bola odpoveď na jednu 
z mnohých otázok o histórii nášho mesta. 
Odpovedali 19. novembra žiaci Základ-
ných škôl na Ulici J. Mudrocha, V. Paulí-
nyho-Tótha a Sadovej na súťaži Senica = 
naše mesto, ktorú pripravila Záhorská kniž-
nica Senica v spolupráci s Mestom Senica 
a Nadáciou ZSE. 

Dva trojčlenné tímy z každej školy naj-
prv písomne spracovali spoločný test 30 
otázok z histórie. Potom ústne odpove-
dali na vyžrebované otázky týkajúce sa 
významných osobností a súčasnosti mesta. 
Pre niektorých boli otázky ľahšie, pre iných 
ťažšie. Porota, v ktorej boli zástupca primá-
tora Filip Lackovič a amatérski historici Ján 
Peter a Ján Hromek, vždy doplnili nejakú 
zaujímavosť k danej otázke, takže nielen 
priamo súťažiace družstvá, ale aj ich spolu-
žiaci sa mohli na tomto podujatí dozvedieť 
veľa zaujímavostí o Senici. 

Z víťazstva sa tešil tím siedmakov 
nazvaný Česká cesta zo ZŠ na Ulici V. 

Paulínyho-Tótha v zložení Adela Cupá-
ková, Timea Portášová a Michal Fischer 
(na foto). Z tej istej školy ôsmaci Filip Filí-
pek, Emma Mičová a Emma Palková v tíme 
pod názvom Naša Senica si vybojovali svo-
jimi vedomosťami 3. miesto. Druhé miesto 
získalo družstvo L. Forišková, B. Ravasová 
a M. Krbicová súťažiaca pod názvom 
Gazdovský spolok zo ZŠ na Sadovej ulici. 

Viera Barošková
foto autorka 

Námetom bol pohyb 
V tomto roku pokračovala úspešná 

mnohoročná spolupráca medzi fotografmi 
fotoklubu pri Záhorskom osvetovom stre-
disku (ZOS) v Senici fotografmi z partner-
ského mesta Velké Pavlovice fotografickým 
workshopom pod názvom Lidé v pohybu. 

Vernisáž výstavy sa konala dňa 1. 
novembra vo výstavnej sále Mestského 
úradu vo Velkých Pavloviciach, na ktorej sa 
autorom a návštevníkom prihovoril aj lektor 
a súčasne kurátor výstavy Mgr. Peter Lan-
čarič PhD. Na výstave, ktorá bola sprístup-
nená do 30. novembra sa prezentovalo 
dvanásť autorov - šiesti z Velkých Pavlovíc 
a šiesti z fotoklubu ZOS Senica s päťde-
siatimi štyrmi vystavenými fotografiami. 
Výstavu organizačne zabezpečili Trnavský 
samosprávny kraj – ZOS Senica, Fotoklub 
pri ZOS a Mestská knižnica pod záštitou 
mesta Velké Pavlovice.

Tomáš Jurovatý
Záhorské osvetové stredisko Senica

Zanechal výraznú stopu
Môj Bože, pozri v kraje naše... báseň 

literárneho vedca, prekladateľa, bibliografa 
a polonistu Jozefa Bánskeho dala názov 
literárno-hudobnému pásmu pri príležitosti 
100. výročia jeho narodenia. Pripravila ho 
Záhorská knižnica Senica a konalo sa 8. 
novembra v Záhorskej galérii Jána Mudro-
cha za účasti predsedu Trnavského samo-
správneho kraja Jozefa Viskupiča, riadi-
teľa Poľského inštitútu v Bratislave Jaceka 
Gajewskeho aj primátora partnerského 
mesta Pultusk Vojciecha Gregorczyka. 
Podujatie poctili svojou návštevou obe 
dcéry Jozefa Bánskeho Katarína Bánska 
a Mária Egea.

Podujatím sa vzdala pocta širokému 
záberu literárnych aktivít Jozefa Bánskeho 
i jeho priateľským vzťahom s Poľskom a jeho 
literátmi. Nesmierne činorodý život kunov-

ského rodáka Jozefa Bánskeho (1919-1956), 
ktorý sa skončil predčasne pri leteckom 
nešťastí ocenil v príhovore primátor mesta 
Martin Džačovský: „Jozef Bánsky patrí k ple-
jáde významných osobností zo Senice, ktorí 
svojou tvorivosťou, mimoriadnymi schopno-
sťami a dielom zanechali trvalú stopu nielen 
v dejinách mesta, ale zapísali sa do pove-
domia ľudí v širších súvislostiach.“ Aj ďalší 
hostia vzdali poctu síce krátkemu životu, no 
veľmi rozsiahlemu dielu tohto literárneho 
vedca, bibliografa, prekladateľa a polonistu. 
Jozef Bánsky bol človek, ktorý miloval svoj 
rodný kraj a dôstojne reprezentoval neopa-
kovateľné Záhorie. 

Výber z literárnej tvorby Jozefa Bán-
skeho zameranej hlavne na ranú tvorbu, 
keď bol najviac spojený so Záhorím, pred-
niesol Jozef Šimonovič. V básňach sa odrá-
žal jeho vzťah k rodnému kraju, priateľom, 
otcovi i študentskej múze. Odzneli aj pre-
klady diel poľských autorov.

Poézia bola pretkaná hudobnými 
vstupmi Ľuboša a Anny Hašanovcov i spo-
mienkami dcéry Jozefa Bánskeho Kataríny. 
Na záver podujatia obe dcéry Jozefa Bán-
skeho podpisovali pre záujemcov publiká-
ciu Môj Bože, pozri v kraje naše..., ktorej 
editorkou je K. Bánska.

Viera Barošková
foto autorka

Očami Retiny
„Teší nás, že tvorivá činnosť fotoklubu 

Retina ďalej pokračuje a veríme, že sa 
bude mnohostranné fotografické snaženie 
jeho členov rozvíjať aj v budúcnosti a bude 
prínosom pre kultúrny život mesta Senica,“ 
konštatoval kurátor 22. členskej výstavy 
Štefan Zajíček 21. novembra na vernisáži 
v Dome kultúry. Jeden z najstarších foto-
klubov na Slovensku ponúkol v Mesiaci 
fotografie najaktuálnejší pohľad na tvorbu 
súčasných fotografov. Retina od roku 2010 
pracuje pod MsKS Senica.

Veľká láska k tejto záľube, vytrvalosť 
a stále hľadanie čo najlepšieho záberu... 
Tak by sme mohli stručne charakterizovať 
členov fotoklubu Retina, ktorý je na senic-
kej fotografickej scéne už 77 rokov. Hos-
ťami vernisáže boli zástupcovia podob-
ných klubov z Holíča, Trnavy a Rakúska. 
Osem členov fotoklubu predstavilo verej-
nosti kolekciu 73 fotografií, v ktorých pre-
vláda námet krajiny a vo veľkej prevahe 
je aj farebná fotografia nad čiernobielou. 
Generačne najstaršími členmi medzi toh-
toročnými vystavujúcimi autormi je trojica 
fotografov Jozef Kalka, MZSF aj Ľubomír 
Jarábek a Ľubomír Tűkor. Ďalšími vystavuj-
úcimi boli Jaroslav Zloch, Roman Malec, 
Lucia Kuklišová, Boris Konečný a Filip Kalka 
ml., ktorý je najmladším členom. Vo veku 
14 rokov je už úspešným účastníkom foto-
grafických súťaží primeraných jeho veku. 

Na jej čele Retiny je už 30 rokov Jozef 
Kalka, ktorý na pozícii predsedu nahra-
dil jedného zo zakladajúcich členov Jána 
Náhlika. Zaujímavá výstava bola vo vesti-
bule Domu kultúry nainštalovaná do 20. 
decembra. 

Viera Barošková
foto autorka

Čarovný odkaz Vianoc
Do Záhorského osvetového strediska 

zavítala 11. decembra vianočná atmosféra, 
pretože v tento deň sa vo výstavných pries-
toroch uskutočnila vernisáž výstavy det-
ských prác spojená s vyhodnotením súťaže 
Čarovný odkaz Vianoc. Úlohou detí bolo 
stvárniť odkaz Adventu a Vianoc ľubovoľ-
nou výtvarnou technikou alebo napísať 
báseň či príbeh, v ktorom sa odrážali ich 
pocity súvisiace s najkrajšími sviatkami 
v roku. V kultúrnom programe sa pred-
stavili deti z detského súboru Sadováčik 
pod vedením Mgr. Zdenky Babincovej 
a Mgr. Renáty Hromkovej.

Mgr. Nina Gurínová
ZOS Senica
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číslo 4.   December 2019   ročník XV.
Príloha Našej Senice

V 14. ročníku ankety Cena senickej mládeže sa tejto cti dostalo stredoškolskej učiteľke 
Mgr. Slavomíre Masrnovej, ktorá má za sebou 29 rokov pedagogickej praxe. Cenu 
mladých jej odovzdal primátor mesta a gratulovali jej študenti Obchodnej akadémie, 
kde pôsobí aj kolegovia oceňujúc jej vysoké kvality učiteľa a človeka. 

foto Marek Štítny

Náš študentský sviatok 
V obradnej sieni Mestského úradu 

v Senici sa v utorok 12. novembra konal 
už po 16. raz Deň študentstva na radnici, 
ktorý každoročne pripravuje Študentský 
parlament mesta Senica, Mesto Senica 
a CVČ. 

Pri tejto príležitosti bolo ocenených 18 
najlepších študentov mesta. Okrem zápisu 
do Pamätnej knihy mesta ocenení študenti 
dostali pamätnú plaketu a diplom od pri-
mátora mesta Martina Džačovského. Celý 
program sa niesol v duchu novembrových 
výročných udalostí. Nezabudli sme spome-
núť ani našu expozíciu k 30. výročiu Než-
nej revolúcie, s názvom ĎAKUJEME ´89, 
ktorá bola verejnosti prístupná na Námestí 
oslobodenia až do konca novembra.

Program bol doplnený hudobnými 
i poetickými pásmami študentov - stredo-
školákov.

 Na záver slávnosti bola taktiež udelená 
Cena senickej mládeže, ktorú tento rok 
v hlasovaní získala stredoškolská učiteľka 
z Obchodnej akadémie Mgr. Slavomíra 
Masrnová. Všetkým oceneným ešte raz 
srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov.

Anna Sekáčová
Gymnázium Senica

Víťazka CSM

Zaujala inými metódami
Ako vnímate skutočnosť, že vás štu-

denti vybrali na Cenu senickej mládeže? 
Prekvapilo Vás to?

Áno, veľmi, vzhľadom na to, že v Senici 
pôsobím len štvrtý rok. Prekvapilo ma, 
že za taký krátky čas si študenti všimli, že 
vo svojej práci s nimi používam aj iné edu-
kačné metódy okrem tradičných. A pocity? 
Pocity mám z toho len pozitívne.

Predpokladám, že vás toto ocenenie 
motivuje. Aké máte ďalšie ciele vo vašej 
kariére učiteľa?

Dožiť sa pri plnom rozume a zdraví 
predčasného dôchodku ( smiech ). Ale 
vážne. Bolo by krásne, keby sme sa my, 
učitelia, opäť dostali na dôstojné miesto 
v spoločnosti, ktoré nám zaslúžene patrí 
za nie vždy jednoduchú prácu s vami.

Mladí vás majú radi. Čím si myslíte, že 
ste si ich získali?

Dokážem vás študentov hecnúť, aby ste 
urobili niečo, čo si myslíte, že nezvládnete 
alebo sa vám nechce. Snažím sa hľadať 
vo vás to dobré, byť fér, považujem vás 
za partnerov, ale neupúšťam zo svojich 
nárokov na vás. 

Zaujímalo by ma, aký máte názor 
na súčasnú generáciu žiakov?

Vo všeobecnosti som rada, že pracujem 
s mladými, som rada vo vašej spoločnosti, 
lebo pre nás učiteľov ste hnacím motorom 
a motivátorom v našej práci. Snažíte sa 
o imidž rebelov, ktorí to majú v „paži“, ale 
pritom ste plní energie a nápadov, ktoré 
môžu byť pre nás starších inšpiráciou.

Mnoho ľudí tvrdí, že sme „skazená  
generácia. Čo myslíte, aké skutočnosti 
nútia ľudí takto označovať?

Súhlasím, pretože vy sa takto radi 
prejavujete, je to súčasť vašej prezentácie 
sa na verejnosti a až potom premýšľate 
nad tým, čo ste urobili. Vnímam to tak, 
že ste obete doby, ktorá je veľmi ťažká aj 
pre nás dospelých. Informačné technoló-
gie a konzumný spôsob života vás obral 
o to krásne, čo sme zažívali v mladosti my. 

Myslíte si, že slovenský vzdelávací sys-
tém je dostačujúci pre študentov? Ak by 
ste mali možnosť, čo by ste zmenili?

Všetko.

Akým mimoškolským aktivitám sa 
venujete, počas vášho voľného času?

Voľného času mám veľmi málo a sama 
sebe sa niekedy čudujem, čo sa dá stih-
núť za jeden deň. Aj poobede sa venu-
jem študentom, ktorí potrebujú pomôcť 
s angličtinou. Varím, upratujem, bavím sa 
v záhradke, štrikujem svetre podľa vlast-
ných návrhov. Odreagujem sa na aerobiku, 
v lete zdolávam hory a v zime sa snažím 
nezabiť sa na lyžiach. Mám rada dobrú 
knihu, kino a divadlo. Veľa času a peňazí 
venujem cestovaniu a spoznávaniu nových 
kultúr.

Vždy ste sa túžili stať učiteľkou?
Nie, vôbec. Chcela som študovať dejiny 

kultúry, ale bola doba, v ktorej bolo veľmi 
zložité dostať sa bez protekcie na niek-
toré odbory a vysoké školy. Bola som však 
výborná študentka, tak mi bola ponúknutá 
možnosť študovať pedagogický odbor. 

Čo by ste zaželali študentom v tomto 
predvianočnom období plného zhonu?

Aby ste aspoň na chvíľu odložili mobily, 
sadli si a porozprávali sa s priateľmi a prí-
buznými a vychutnali si obdobie adventu 
a Vianoc v zdraví, spokojnosti a s ľuďmi, 
ktorí vás majú radi.

Lucia Jablonická 2.A
Obchodná akadémia Senica
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O novej komunikácii
Dňa 23. novembra sa stretli študenti 

zo všetkých senických stredných škôl 
s predsedom Rady Mládeže Trnavského 
kraja Dušanom Sabom. Hovorilo sa nielen 
o činnosti študentských rád v školách 
a činnosti Študentského parlamentu mesta 
Senica, ale aj o ich budúcnosti. Debatovali 
sme aj o momentálnom financovaní chodu 

rád alebo nových nápadoch ako by sa dali 
veci zlepšiť. Prediskutovali sme problémy 
v jednotlivých školách a dozvedeli sa aj 
o problémoch v iných okresoch Trnavského 
samosprávneho kraja. Dozvedeli sme sa 
o novom spôsobe financovania študent-
ských rád v stredných školách. Zasadnutie 
bolo príjemným posedením uzavreté doho-
dou o budúcej spolupráci a komunikácií.

Matúš Michalička
Gymnázium Senica

ŠTUDENSKÉ RADY INFORMUJÚ

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

dentského plesu, ktorý bude 1. febru-
ára 2020 v Dome kultúry v Senici. Štu-
dentský ples je tu a nie je to len taký 
obyčajný večer, náš ples totiž oslavuje 
svoje prvé guľatiny, veď je tu s nami už 
desiaty rok. Tešiť sa môžete na zaují-
mavý kultúrny program, do tanca bude 
hrať kapela Black&White a postarané 
je aj o občerstvenie. Po minuloročnom 
Plese v kasíne ten ďalší bude s prívlastkom 
Slovensko. Čo to znamená? Slovenské 
motívy vo výzdobe, vo fotkútiku i v občerst-
vení, atď. Tešíme sa na každého, kto sa príde 
zabaviť, príde s dobrou náladou a s úsme-
vom. A nemeškajte, začína sa o 19. hod. 
Lístky si môžete kúpiť v informačnej kance-
lárii Infosen od 10. decembra. Vstupné je 

20 eur. Stoly si možno 
zarezervovať  na 
Facebooku u Simony 
Gašparíkovej od 15. 
do 25. januára 2020. 
Súčasťou plesu bude 
zaujímavá tombola aj 
pestrý program. Hos-
ťom plesu bude mladá 
cimbalová muzika 
Juránečka z Bor-
ského Sv. Jura. Okrem 

vystúpenia nás naučia i zopár ľudových 
tanečných krokov a prvkov. Prekvapenie 
chystajú i Folkloristky z gymnázia či mladá 
speváčka Katka Sadloňová. Moderátorom 
plesu bude Erik Michálek, muzikálový herec 
z Novej scény Bratislava.

Tešíme sa na vás.
Lucia Poláková

Študentský parlament mesta Senica

RECENZIE
SpongeBob movie: Sponge on the Run: 
Už po prvom filme tohto populárneho 

seriálu sa čakalo na pokračovanie a na nie-
koho, kto prekoná Davida Hasselhoffa. Pri-
šla „dvojka“ s úplne iným dizajnom a tvá-
rou Antónia Banderasa a teraz tu máme 
trojku s Keanu Reevesom... očakávania 
obrovské.

American horror story (season 9):
Veľký risk od tvorcov, ktorí vyhodili 

najlepšie tváre seriálu a dosadili úplne 
nových hercov... „not good not terrible“, 
samého ma to začalo baviť, až keď sa obja-
vili „camea“ stálych hercov, ale zápletka 
super a retro podtón tomu dáva tú „cool 
atmošku“.

PilC – 2086: 
Náš drahý Lukáško, ktorý dával „songy“ 

asi každý mesiac bol viac ako 2 roky ticho 
a prišiel s 3. albumom, ktorý po oznámení 
a vydaní „songu“ Peroxid 3 odpálil nielen 
slovenskú politiku, ale aj stránku Ruka-
Hore, prvé priečky na Spotify a platina ako 
nič... super „beaty“, super „featy“ a nesku-
točný „feeling“ z flowov... pre milovníkov 
„depiek“ úplne ideálny album...

Samuel Šebesta
Gymnázium Senica

Takto to bolo...
Študentský parlament v Senici 

pripravil výstavu fotografií zís-
kaných z viacerých archívov 
pod názvom Ďakujeme '89, ktorá 
mapovala priebeh Nežnej revo-
lúcie. Výstava pri príležitosti 30. 
výročia Nežnej revolúcie pozost-
ávala zo 16 bannerov a bola inš-
talovaná na Námestí oslobodenia 
v Senici od 8. do 30. novembra. 

„Pred 30 rokmi nám 10-tisi-
cové demonštrácie ľudí vydobyli 
slobodu. Môžeme cestovať, stretávať sa, 
máme slobodu slova. Na tento moment 
našej histórie by sme nemali zabúdať. My, 
študenti zo Študentského parlamentu, sme 
ho síce nezažili, ale o to viac si ho vážime 
a uvedomujeme si jeho dôležitosť. Preto 
sme pripravili expozíciu, v ktorej sme zhrnuli 
celý priebeh Nežnej revolúcie," priblížil akciu 
za Študentský parlament Matúš Michalička.

Informácie o dianí v roku 1989 študenti 
čerpali priamo od tých, ktorí organizovali 
protesty pred 30 rokmi v meste Senica.

„Výstava je pohľadom na Nežnú revol-
úciu či už na jej osobnosti, alebo dobové 
udalosti. Časť je zameraná na konkrétne 
udalosti, ktoré sa stali v Senici. Chceli 
sme priblížiť našim rovesníkom aj žargón 
a skratky, ktoré sa v tej dobe používali, 
napríklad VPN, teda Verejnosť proti nási-
liu, alebo VB ako Verejná bezpečnosť. Ale 
aj slová ako vekslák, čo bol človek, ktorý 
menil peniaze na bony, teda poukážky 

a dobročinnosť, v ktorom popisoval jednu 
zo svojich aktivít, ktorej cieľom bolo vyz-
bierať peniaze na Konto bariéry pre parao-
lympioničku Kateřinu ( venuje sa disciplíne 
hod diskom) na nový špeciálny invalidný 
vozík. Cieľom bolo darcovskými SMS-kami 
vyzbierať 50 000 Kč, no podarilo sa vyzbie-
rať až 63 000 Kč. Za presne stanovených 
podmienok absolvoval spolu s kamarátkou 
majstrovstvá Českej republiky v autostope 
na trase Praha, Rostock (Nemecko), Trelle-
borg, Sevedstorp, Umeå (Švédsko), Napa-
pijri (polárny kruh), Tornio, Sonkajärvi, 
Helsinky (Fínsko), Tallinn (Estónsko), Kryžiu 
Kalnas (Litva), Bielowieski park narodowy 
(Poľsko) a ukončenie opäť v Prahe. 

Viera Barošková
foto Dominik Matula

Pre tých, ktorí majú 
menej šťastia

Idú Vianoce, dni, na ktoré sa všetci 
tešíme. V očakávaní týchto sviatočných 
dní konáme aj viac dobra pre iných. Niek-
torí srdce rozdávajú a na iných myslia 
počas celého roka. K takým príkladom 
patrí Dominik Matula zo Strednej odbor-
nej školy Senica. Angažuje sa v dobrovoľ-
níctve a svoje aktivity orientuje na pomoc 
deťom zo sociálne slabších rodín a je aj 
darcom krvi. 

V októbrovom vydaní Našej Senice bol 
publikovaný jeho článok Dobrodružstvo 

do špeciálnych obchodov v tej dobe, 
a podobne," doplnil Matúš Michalička.

NS
foto Marek Štítny
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Od 15. novembra do 5. decembra bola 
v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) 
Senica inštalovaná výstava fotoskupiny 
Kontakt Hodonín. Na výstave sa prezento-
valo päť autorov, každý desiatimi fotogra-
fiami.

Výstava vznikla na základe dlhoročnej 
spolupráce ZOS Senica s Cyrilom Gajdí-
kom, ktorý prvý raz vystavoval v Senici 
v roku 2008. Vystavujúcich autorov predsta-
vil hovorca fotoskupiny Kontakt Milan Havlí-
ček: „Radek Severa fotí krajinu, ktorá sa 
prezýva Moravské Toskánsko. Ďalší fotograf 
krajiny je Zdeněk Kučera, no ten fotí krajinu 
z dronu. Sú to veľmi zaujímavé fotografie 
z novej perspektívy, ktorú človek doteraz 
nepoznal a miesta, okolo ktorých denno-
denne jazdil, vyzerajú úplne inak. Ostatní 
traja fotografi máme radi akciu, neradi sa 
vraciame na rovnaké miesto, vyhľadávame 
miesta, kde sa niečo deje, vyhľadávame 
ľudí... Cyril Gajdík vystavuje prierez svo-
jej tvorby, akty, portrét aj zátišie. Zdeněk 
Mrkva vystavuje fotografie z fašiangov a z 
kosenia trávy. Hovorca skupiny Milan Havlí-
ček vystavoval fotografie z podujatia Sahara 
(VTSU Záhorie), čo je asi najväčšia akcia 
tohto druhu na Slovensku. 

Otvorenie výstavy vystúpením sprevá-
dzalo klarinetové kvarteto zo ZUŠ Senica 
pod vedením Mgr. Zlatice Hluchej.

Tomáš Jurovatý
ZOS Senica

foto autor

Deň vďakyvzdania 
Koniec novembra sa v posledných 

rokoch tradične spája s nákupným ošia-
ľom, začínajúcim na Black Friday. Tomuto 
dňu, ktorý sa považuje za začiatok predvia-
nočnej nákupnej horúčky predchádza Deň 
vďakyvzdania. Už niekoľko storočí štvrtý 
štvrtok v novembri Američania po celom 
svete zasadnú za stôl s pečeným moria-
kom, aby poďakovali za všetko dobré, čo 
im bolo dopriate za uplynulý rok. 

Ako prví slávili Deň vďakyvzdania 
v roku 1621 Pilgrims - členovia v Anglicku 
prenasledovaného náboženského hnutia 
separatistických Puritánov, ktorí hľadali 
v Amerike nádej pre nový život v slobode. 
Traduje sa, že na oslavy, ktoré trvali tri dni 
pozvali miestnych Indiánov z kmeňa Wam-
panoag, vďaka ktorým prežili v novom pro-
stredí.

Aj tento školský rok si študenti bilingvál-
neho štúdia v anglickom jazyku Obchod-
nej akadémie v Senici slávnostne prestreli 
stôl, pripravili koláče, objednali pečené 
morky. Prípravy slávnosti boli súčasťou tvo-
rivého ateliéru, v ktorom sa formou zážit-
kového vyučovania oboznamovali s minu-
losťou a súčasnosťou tohto sviatku. Stôl, 
ktorý sa prehýbal dobrotami, bol odmenou 
za ich úsilie pri naštudovaní faktov a ich 
spracovaní do multimediálneho vzdeláva-
cieho programu pre svojich spolužiakov. 
Študenti oduševnene zahrali zložité osudy 
objaviteľov, pôvodných obyvateľov aj kolo-
nizátorov Ameriky. Upozornili na predko-
lumbovské civilizácie a nové kultúry pris-
ťahovalcov, ktoré sa po stáročia búrlivo 
premiešavali. Vážne debaty a súboje nako-
niec prevážila dobrá nálada Kolumbových 
námorníkov, Indiánov a Puritánov, ktorí 
so svojimi učiteľkami angličtiny a vedením 
školy zasadli za jeden stôl, aby si tento 
mimoriadny deň náležite užili.

Mgr. Slavomíra Masrnová
Obchodná akadémia

Ako bolo na dovolenke
V Galérii v podkroví ZUŠ Senica bola 

od 16. do 30. novembra výstava Na ces-
tách, ktorá fotografiami zachytáva pobyt 
Sabiny Šikovej a Ivana Príkopu v pre nás 
exotických krajinách Mongolsku a Nórsku.

Dvaja mladí ľudia pri otvorení výstavy 
konštatovali, že klasická dovolenka 
na preplnenej pláži s all-inclusive servisom 
ich nikdy veľmi nepriťahovala: „Lákala nás 
sloboda pohybu a príroda. Preto sme už 
od vysokej školy cestovali hlavne po Česku 
a neskôr, keď sme hľadali nové destiná-
cie, narazili sme na Nórsko - krajinu, kde 
občas aj po troch dňoch chôdze človek 
nemusí stretnúť ďalšieho človeka“. K Mon-
golsku ich inšpiroval magazín o cestovaní. 

Výlety do netradičných destinácií občas 
predstavujú príležitosti na zdokumentova-
nie netradičných okamihov. Hovorí sa, že 
najlepší fotoaparát je ten, ktorý má človek 
práve pri sebe. „Preto je veľa momentov 
tejto výstavy zachytených telefónom, ale 
dúfame, že práve to im pridáva nadôvery-
hodnosti. Nedá sa povedať, že po návrate 
z dovolenky sme fyzicky oddýchnutí, skôr 
naopak, ale zo spomienok a zážitkov žije 
človek celý rok,“ konštatovali a možno nie-
koho inšpirovali. Ako dodali: „Dôležitá je aj 
skúsenosť, že človek v prírode nepotrebuje 
ku šťastiu viac, ako je trocha jedla a večer 
strechu nad hlavou.“ Dúfame, že naše 
fotky budú aspoň pre niekoho inšpiratívne 
pri výbere budúcej dovolenky

bar 
foto Š. Orth

Škola roka
V školskom roku 1993 - 1994 sa zro-

dila súťaž v športovej aktivite základných 
a stredných škôl na Slovensku pod názvom 
Škola roka. Fakt, že súťaživosť je vlastná 
nielen deťom, ale aj dospelým, jednotliv-
com či kolektívom zohral rozhodujúcu 
úlohu pri hľadaní motivácie 
k napĺňaniu hlavných úloh 
a cieľov pre slovenský školský 
šport, ktorú zastrešuje najvý-
znamnejšia organizácia škol-
ského športu Slovenská asoci-
ácia športu na školách. 

V školskom športe však 
nie je priorita postavená len 
na výkonnosti, a preto bola 
Škola roka postavená na troch 
silných pilieroch: účastnícky – 
výchovný – výkonnostný. A až 
súčtom týchto troch pilierov 
sa získava poradie škôl. 

Štyridsiaty školský rok 2018/2019 bol 
pre našu školu mimoriadne významný 
i tým, že našimi športovými, výchovnými 
a tvorivými aktivitami sme sa opäť po šty-
roch rokoch zaradili k najaktívnejším ško-
lám na Slovensku v oblasti športu. Po celý 
školský rok sme pracovali na upevňovaní 
výchovných aspektov športu, na rozvíjaní 

olympijskej myšlienky 
a pravidiel fair play. Spo-
jili sa v jedno ľudia, ktorí 
svoje sily, srdce a ener-
giu venujú deťom a deti 
samotné, ktoré sa aktívne 
a v hojnom počte zapá-
jali do všetkých podujatí 
- turistikou za kultúrnymi 
a historickými pamiat-
kami, Deň Zeme, Deň 
vody alebo Olympijského 
dňa, súťažili a získavali 
prvé miesta vo viacerých 
športových súťažiach.

Päť najlepších škôl jednotlivých kategó-
rií v rámci Slovenska ocenili 6. novembra 
2019 v Divadle Jána Palária v Trnave vice-
župan Marek Neštický, zástupkyňa spolu-
organizátorskej Strednej športovej školy 
v Trnave Helena Kameňanská, zástupca 
MŠVVaŠ SR Adam Chvíľa, atašé veľvy-
slanectva Ruskej federácie na Slovensku 
Nikita Griščenko, zástupcovia okresných 
úradov, členovia Predsedníctva SAŠŠ, ale aj 
naši skvelí športovci Veronika Vadovičová 
a Janko Zachara.

K oceneným patrili aj naše pani učiteľka 
Mgr. Katarína Dvorská aj majsterka Sloven-
ska vo futbalcupe starších žiačok brankárka 
Viktória Opalková. Zastupovali Základnú 
školu Sadová ul., kolektív obetavých, aktív-
nych a tvorivých pedagógov tiež žiakov, 
ktorí svojím dobrým príkladom motivujú 
rovesníkov, aby sa začali venovať športu.

Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ Sadová ulica
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V období od 2. októbra do 8. novem-
bra bola v Záhorskom osvetovom stredisku 
(ZOS) v Senici sprístupnená výstava veno-
vaná 75. výročiu Slovenského národného 
povstania s názvom SNP v našom regi-
óne. Expozíciu pripravil predseda Klubu 
vojenskej histórie Záhorie Peter Bača, 
ktorý súčasne ponúkol žiakom, študentom 
i dospelým záujemcom sprievodné slovom 
komentované zväčša dvojhodinové prehli-
adky. Počas trvania výstavy sa ich uskutoč-
nilo takmer tridsať, zúčastnilo sa ich viac 
ako 700 žiakov a študentov zo základných 
a stredných škôl zo Senice i širšieho okolia. 
Okrem nich prišlo viac než 200 záujemcov 
z radov dospelých návštevníkov, členov 
viacerých občianskych združení zo Senice 
i širšieho okolia, predstaviteľov mesta 
Senica i potomkov bývalých účastníkov 
SNP z regiónu Záhoria, Myjavy, Brezovej 
pod Bradlom či Prietrže.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
ZOS Senica

Scream v Macedónsku
Po úspešnom tanečnom roku členo-

via skupiny Scream vycestovali na úplne 
poslednú medzinárodnú súťaž do Skopje 
v Macedónsku, ktorá sa konala od 15. 
do 17. novembra. Spolu 39 tanečníkov s 11 
choreografiami sadlo do autobusu so svo-
jou učiteľkou a po dlhých 17 hodinách pri-
šli do cieľa. 

V prvý deň si pozreli stred 700-tisíco-
vého hlavného mesta, ktorého centrum je 
krásne vybudované, pofotili sa pri rôznych 
atrakciách, prešli sa starými uličkami dýchaj-
úcimi históriou. V sobotu 16. novembra boli 
už len v centre súťaže, v krásnej športovej 
hale. V tento deň súťažili s disko dance, 
street dance a modern dance choreogra-
fiami. Pre našu senickú skupinu sa skončil 
deňveľmi úspešne. V podvečer odchádzali 
ovešaní medailami a s úžasnými pocitmi, 
veď si vytancovali 5 zlatých a jednu bron-
zovú medailu. Večer tanečníci oddychovali, 
pretože druhý deň ich čakala skúška - pre-
bojovať sa čo najúspešnejšie s choreogra-
fiami v štýle dance show a contemporary 
a rešpekt pred Slovincami bol veľký. 

Prvá so svojím sólom nastúpila Danka 
Chochlíková moderátorom premeno-
vaná na Šošlíková, a ten trochu odľahčil 
stres. V silnej konkurencii Scream získal 
nepopulárne, no predsa krásne 4. miesto. 
Po nástupe skupín JVK a HVK sa už taneč-
níci aj trochu usmievali, obe skupiny skon-
čili na 2. mieste. Potom ich čakala ešte 
prezentácia HVK sóla Ninky Ružičkovej, 
ktorá napokon získala 3. miesto. Úsmev 

cez celú tvár mali tanečníci JVK show 
formácií, ktorou si výkonom zaslúžili 
1. miesto. V tábore Seničanov vládla 
spokojnosť a pocit, že tvrdé tréningy 
majú zmysel.

Naša bilancia: DVK disko formá-
cia - Screamland 1. miesto, Disko 
sólo Andy Bačovski 1. miesto, Street 
sólo Andy Bačovski 1. miesto, DVK 
street formácia – Tea 1. miesto, JVK 
disko formácia – Red Army 1. miesto, 
JVK street skupina – Panoptikum 3. 
miesto, Contemporary Danka Choch-
líková 4. miesto, Dance show Nina 

Ružičková 3. miesto,
JVK contemporary skupina – Piece By 

Piece 2. miesto, HVK contemporary sku-
pina – Modrá dúha 2. miesto, JVK contem-
porary formácia – Tlkot sŕdc 1. miesto. 

17 štátov, 2700 tanečníkov z Poľska, 
Talianska, Maďarska, Slovinska, Srbska, ale 
aj Ukrajiny, Litvy, Grécka... Večer galakon-
cert za účasti európskych porotcov a spon-
zorov tejto veľkej súťaže a my, senický 
Scream nominovaní s dvomi choreogra-
fiami Red Army a Piece by Piece. Úspech, 
prekvapenie, zadosťučinenie a veľké oce-
nenie našej práce manželkou veľvyslanca 
v Macedónsku, ktorá si nás fotila a blaho-
želala. Úžasný zážitok. vďaka zaň. 

Anna Antálková

Nový supermarket
COOP Jednota Senica, spotrebné druž-

stvo zobrala do prenájmu od bývalej spo-
ločnosti CBA Kačka predajňu na Palárikovej 
ulici. Boli v nej vykonané niektoré interiérové 
a exteriérové úpravy, doplnené zariadenie 
a vznikol tu nový jednotársky supermarket, 
v poradí štvrtý v našom meste. Obyvateľom 
„starého sídliska“ a okolia začal slúžiť 8. 
novembra. V tento deň vo vynovených 
priestoroch čakali na zákazníkov viaceré 
ochutnávky, predovšetkým výrobky vlastnej 
lahôdkarskej výrobne, ktoré sa tu doteraz 
nepredávali. Už prvé ohlasy zákazníkov boli 
pozitívne a vyjadrovali uspokojenie z toho, 
že majú vo svojom okolí pekný, funkčný 
obchod s dostatkom tovaru v širokom sor-
timente. Kolektív supermarketu sa určite 
bude snažiť pracovať zodpovedne a svedo-
mite, aby tu zákazníci vždy našli všetko, čo 
potrebujú, aby odchádzali spokojní a radi sa 
sem vracali. 

text a foto - zl - 

Ako sa nestať 
obeťou podvodu

Predvianočný čas a via-
nočné sviatky sú nielen svi-
atky pokoja a mieru, ale sú aj príležitos-
ťou pre podvodníkov v ich protiprávnom 
konaní. V nasledujúcom článku uvádzame 
zopár rád a odporúčaní ako sa nestať obe-
tou podvodu.

- Nikdy si neodkladajte peňaženku 
v obchode na pult, keď si skúšate tovar 
alebo keď si prezeráte tovar. Majte tašku či 
kabelku vedľa seba a riadne uzavretú.

- Nikdy nepoložte peňaženku v reštau-
rácii na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá.

- Pamätajte, že niektoré tlačenice 
(najmä na zastávkach autobusov) sú vyvo-
lávané umelo, aby ste si nevšimli odcudze-
nie vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu 
vďaka vašej nepozornosti.

- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto 
niečo nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne 
vyžaduje protislužba a váš zisk môže byť 
podstatne menší.

- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite 
a je to lákavé – kúpu si dôkladne premyslite 

a zvážte.
- Nepodpisujte nič čomu nerozumiete. 

Je to vaše právo povedať NIE.
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi 

podiel na zisku za to, že poviete mená 
svojich priateľov, ich adresy alebo ako sú 
na tom finančne.

- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.

Pamätajte: väčšina podvodníkov sú 
tí najpriateľskejší ľudia, ktorých ste kedy 
videli.

Ako oznámiť násilnú činnosť, ktorej 
ste boli svedkom:

- Vždy keď polícii oznamujete udalosť, 
ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch.

- Pamätajte na to, že ak ste svedkom 
nejakej udalosti a neoznámite to, umožňu-
jete páchateľovi pokračovať v jeho činnosti 
ďalej.

- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, 
evidenčné číslo, smer pohybu vozidla.

- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, 
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis 
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti (kríva 
a pod.).
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – november 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Genova, L.:  S láskou, Anthony Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
3. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Gohl, Ch.:  Srdce pre Žolíka Arkus
5. Kol.:  Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
6. Gohl. Ch.:  Kone, slnko, prázdninové lásky Arkus
7. Naud, P.: 100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
8. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vyd.) Arkus
9. Kol.:   Lesné klebietky Slovart
10. Betancourt, J.: Neubližuj môjmu poníkovi Arkus
11. Kol.:   Zábavné krížovky Bookmedia
12. Monsigny, J.: Rebelka Bianka 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:
Sedgwick, Marcus: Duchovia a vynálezy (pre deti od 8 rokov)
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
2. diel strašidelnej i zábavnej série Havranie záhady a svojráznej rodine lorda Dolnoviniča 
sa odohráva na hrade Druhoruk, kde rodina žije a zažíva množstvo vzrušujúcich, komic-
kých, ale najmä hrôzostrašných príhod.                
V južnom krídle starobylého hradu Druhoruk sa dejú podivné veci. Rinčanie reťazí a kví-
lenie je na dennom poriadku a navyše syn lorda Dolnoviniča Plesnivček na vlastné oči 
zbadá ducha... a to je veru vážna vec. Lord Dolnovinič má však plné ruky práce so svojím 
novým vynálezom - detektorom zlata, a tak sa na boj s duchmi i s otravným kapitánom 
Zubolinim podujme lordova dcéra Slnovratka a strážca hradu Druhoruk, havran Edgar.       
Pevná väzba, 135 x 205 mm, 256 strán, cena 11,49 €

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

Karatisti víťazne v Česku 
Množstvo úspechov dosiahli v uply-

nulom období karatisti Hanko Kai Senica. 
Okrem medailí zo slovenských pohárov 
a turnajov i víťazstvá na medzinárodných 
turnajoch doma i v zahraničí.

K najcennejším výsledkom patrí víťaz-
stvo Martina Kopáča na Grand Prix Ostrava 
a druhé miesto na Pohári SNP v Banskej 
Bystrici. Na Grand Prix Ostrava sa 2. - 
3. novembra zišlo vyše 340 pretekárov. 
Okrem výborných ukrajinských zápas-
níkov aj karatistická špička z Poľska, 
Česka, Slovenska, ale aj karatisti z Izra-
ela. Na tatami v ostravskej aréne pred-
vádzal výborné výkony mladý repre-
zentant senického klubu Hanko Senica 
Martin Kopáč. Odvážne nastúpil najprv 
v staršej kategórii kata seniori. Vo víťaz-
nom postupe ho zastavil v semifinále 
najlepší slovenský seniorsky reprezen-
tant Fabián z Dukly Banská Bystrica. 
Väčšia sila i skúsenosti Fabiána z európ-
skych a svetových šampionátov sa v semifi-
nále naplno ukázali a do finále postupoval 
bystrický karatista. Odchovanca senického 
karate však čakal ešte súboj o 3. miesto. 
Proti českému pretekárovi Havlovi zo Slá-
vie Kromeříž sa Martin jasne presadil 
presnou technikou, rýchlosťou i silou a po 
presvedčivom víťazstve 5:0 získal v senior-
skej kategórii bronzovú medailu. Vo svo-
jej kategórii do 21 rokov však gymnazista 
z Hanko Senica kraľoval a po jasnom víťaz-

stve 5:0 v slovenskom finále nad Horákom 
(Sokol Ilava) získal zlatú medailu. Zlato 
a bronz zostalo pre najlepšieho senického 
juniora. Po striebre z medzinárodného 
turnaja o Pohár SNP 28. septembra v B. 
Bystrici a treťom mieste zo Slovenského 
pohára juniorov 21.septembra v Košiciach 
je to ďalší významný úspech Kopáča zna-
menajúci miesto v medzinárodnej špičke 
v karate. 

Na druhý deň pripojila bronzovú 
medailu v kata do 13 rokov Zuzana Kopá-
čová, keď v súboji o 3. miesto porazila 
Štenclovú (Kodokai Brno). Výborne postu-
povala vo vyraďovacích súbojoch i jej ses-
tra Lenka Kopáčová. V semifinále ju však 
porazila silnejšia a presnejšia poľská kara-
tistka Kulakowska( Budokan Wroclaw). 
V poslednom súboji o bronz Lenku pora-
zila Kadlecajová (Real Trenčín), takže obsa-
dila konečné 5. miesto.

Výborne si viedli i najmenší žiaci Hanko 
Senica. Karin Krúžeková, najmladší objav 
senickej liahne karate pokračuje v medai-
lovej žatve. Po roku tréningu si mladučká 
držiteľka žltého opasku 7. Kyu vybojovala 
3 tituly majstra ČR. Z medzinárodného 
turnaja Pohár SNP v B. Bystrici si privi-
ezla dve medaily, striebro z cvičenia kata 
a bronz zo zápasu kumite mladších žiačok. 
Na Bratislavskom pohári 12. októbra mala 
komplet zbierku medailí z každého kovu. 
Odniesla si zlato za víťazstvo v Agility, strie-
bro z kumite i bronz z kata. Podobne Jakub 
Briestenský takisto začínal minulý rok ako 
začiatočník v septembri v telocvični a dnes 
nosí medaily zo Slovenska i zahraničia. 
Kvality senického karate dokázal napo-
sledy na Bratislavskom pohári, kde sa dva-
krát postavil na stupne víťazov za 2. miesto 
v kata a 3. miesto v kumite. Bojovnosťou 
sa presadzuje zápasník Samo Otrubčák, 
získal 3. miesto v kumite mladších žiakov 
v Bratislavskom pohári a zlepšuje sa Laura 
Džačovská, ktorá má 3. miesto na Račian-
skom strapci v kata starších žiačok.

Okrem kvalitných a pravidelných tré-
ningov sú pre ďalší rast potrebné i sústre-
denia. Karatisti Hanko Senica vycestujú 
v týchto dňoch na Moravu a v januári majú 
tradičné zimné sústredenie na Dubníku 
pri Starej Turej. Na výborných výkonoch 
senických karatistov má svoj veľký podiel 
i Mesto Senica, ktorému patrí poďakovanie 
za dotáciu z fondu Pro Senica. Najbližšie 
sa pretekári v novom olympijskom športe 
karate predstavia na medzinárodnom tur-
naji Velká cena Brna v Českej republike. 
Z moravskej metropoly si Seničania pravi-
delne vozia medaily a očakávania v tomto 
ročníku sú tiež vysoké. 

E.J.

Korčuľovanie 
pre verejnosť

V decembri sú na zimnom štadióne 
na korčuľovanie vyčlenené tieto dni:

streda  18. 12.  14.30 – 16.00
sobota  21. 12.  12.45 – 14.15
nedeľa  22. 12.  15.00 – 16.30
pondelok  23. 12.  16.30 – 18.00
utorok  24. 12.  10.30 – 12.00
štvrtok  26. 12.  10.30 – 12.00
   15.00 – 16.30
piatok  27. 12.  10.30 – 12.00
   15.00 – 16.30
sobota  28. 12.  10.30 – 12.00
   15.00 – 16.30
nedeľa  29. 12.  10.30 – 12.00
   15.00 – 16.30
pondelok 30. 12.  10.30 – 12.00
   15.00 – 16.30
utorok 31. 12.  10.30 – 12.00

Prípadné zmeny budú oznámené 
na http://rsms.sk/nova/strediska/zimny_
stadion
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Posledný tohoročný výlet turistického 

krúžku zo Základnej školy na Sadovej ulici 
bol naplánovaný do našich veľhôr. Vysoké 
Tatry schovávajú toľko krás a verte, že si 
zaslúžia náš obdiv. Keďže mnohé turi-
stické trasy sú už uzatvorené a počasie 
v novembri je nevyspytateľné, zamierili 
sme nenáročným turistickým chodníkom 
k Velickému plesu. Na cestu z Tatranskej 
Polianky nás vyprevádzalo hrejivé slniečko, 

ktoré s nami hralo schovávačku dovtedy, 
kým sme ho už vôbec nemohli nájsť. Neďa-
leko od cieľa si z nás uťahoval jemný dážď 
a turistický chodník pripomínal skôr potô-
čik ako cestu. S úsmevom i hundraním sme 
sa po ňom dočľapkali až k malému plesu 
pod majestátnymi skalami. V horskom 
hoteli Sliezsky dom nás ohrial teplý nápoj, 
niekoho aj obed a zvažovali sme, či sa vydať 
po magistrále ďalej k Hrebienku. Odpoveď 
nám dal búrlivý vietor s dažďovými prehán-
kami. Nabudúce! Zima zrazu zachádzala 
pod kožu, rešpekt bol na mieste. Tatry nám 
zdvihli varovný prst a my sme sa s pokorou 
vybrali na cestu späť. Sľúbenou odmenou 
za našliapané kilometre bola prechádzka 
„nočným“ Smokovcom a potom už šupky – 
dupky do vyhriatej chaty. Spoločná večera 
našej veľkej turistickej rodiny pokračovala 
šantením, rozhovormi, cvičením a bezsta-
rostným smiechom. Po nekonečnej ceste 
domov sme si opäť s úľavou a vďakou 
povedali: sme zdraví, šťastní, skúsenejší...
Bolo nám spolu fajn, tešíme sa nabudúce 
cestou-necestou.

Mgr. Silvia Krišáková

Brečka znova 
šampiónom

Džokej Jaroslav Brečka sa stal opäť 
slovenským šampiónom. V Edison parku 
v Bratislave sa 22. novembra konal 22. gala-
večer slovenského turfu, na ktorom kaž-
doročne udeľujú ocenenia za ukončenú 
dostihovú sezónu. Posledný slovenský 
víťaz Veľkej pardubickej Seničan Jaroslav 
„Čiko” Brečka, ktorý trénuje vo svojej cen-
trále Quirinus Farm v Javorci, sa stal opäť 
šampiónom medzi prekážkovými trénermi 
na Slovensku.

Ním trénované kone vyhrali túto sezónu 
12 dostihov na Slovensku, v Česku a v 
Taliansku. Medzi najväčšie úspechy tejto 
sezóny patria víťazstvá Meny Bay v dostihu 

Výberové konanie 
Mesto Senica v súlade s § 18 ods. 1 a § 

18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov 
a uznesenia MsZ č. 7/2019/251 zo dňa 
12.12.2019 prijatého na 7. zasadnutí MsZ 
v Senici vyhlasuje voľbu hlavného kontro-
lóra mesta Senica.

Kandidáti na funkciu hlavného kont-
rolóra mesta Senica zašlú do 28.01.2020 
do 12.00 hod. na adresu: Mesto Senica, 
Štefánikova 1408/56, 905 25 prihlášku 
spolu s povinnými prílohami alebo ju 
osobne doručia do podateľne v zalepenej 
obálke s označením: voľba hlavného kont-
rolóra mesta Senica.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 
na 8. zasadnutí MsZ v Senici, ktoré sa usku-
toční 11. 2. 2020.
Náležitosti prihlášky pre kandidátov:
1/ písomná prihláška,
2/ profesijný životopis, prehľad doterajších 
zamestnaní a funkčného zaradenia,
3/ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov, ktoré mesto zašle v elek-
tronickej podobe prostredníctvom elektro-
nickej komunikácie Generálnej prokuratúre 
SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

3.1 - meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
pôvodné meno alebo priezvisko, ak 
došlo k zmene mena alebo zmene pri-
ezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,

3.2 - dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
a okres narodenia, adresu trvalého 
pobytu a u osoby narodenej v cudzine 
aj štát narodenia,

3.3 - štátne občianstvo, 
3.4 - pohlavie, 
3.5 - meno, priezvisko a rodné priezvisko 

rodičov,
4/ doklad o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní (kvalifikačným predpokladom na funk-
ciu hlavného kontrolóra je ukončené mini-
málne úplné stredné vzdelanie).
5/ súhlas so zverejnením osobných údajov 
na účel vykonania voľby v mestskom zastu-
piteľstve v Senici v súlade so z.č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

Mzdové ohodnotenie hlavného kont-
rolóra vyplýva z §18c z.č. 369/1990 Zb.o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Mestské zastupiteľstvo môže 
hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú 
odmenu až do výšky 30 % z mesačného 
platu.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené 
požiadavky na výkon funkcie a včas podá 
prihlášku so všetkými náležitosťami bude 
zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 
kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

Každý kandidát má právo v deň konania 
voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie 
pred poslancami mestského zastupiteľstva 
v rozsahu maximálne 5 minút.

Deň nástupu do zamestnania: 21. 2. 
2020. 

Raiffeisenkasse Tiro v talianskom Merane 
a vo Veľkej starohájskej steeplechase (naj-
väčšie prekážkové dostihy na Slovensku), 
víťazstvo Kaiserwalzera v hlavnom dostihu 
posledného pardubického mítingu alebo 
3 víťazstvá Mediciho na slovenských drá-
hach. Okrem toho si odniesol i víťazstvo 
v oboch prekážkových kategóriách so spo-
menutými zverencami. Meny Bay sa stala 
najlepšou stíplerkou (dostihy cez steep-
lechase skoky) a Medici sa stal víťazom 
ankety o najlepšieho prútenkára (dostihy 
cez prútené prekážky). 

TS - QF

Osobný rekord 
a medaila 

V dňoch 6. – 8. decembra sa v Spiš-
skej Novej Vsi konali zimné majstrovstvá 
SR v plávaní mladších žiakov v krátkom 
bazéne. Zúčastnilo sa ich 48 klubov z celej 
SR. Senický plavecký klub Aqua repre-
zentovali Sofia Babincová, Isabella Fukna, 
Natália Špániková, Michaela Orgoňová 
a Matias Ivánek. Mladí plavci zo Senice si 
vyplávali 28 nových osobných rekordov. 
Najviac sa darilo Sofii (na foto), ktorá si 
vylepšeným osobným rekordom v disci-
plíne 800 voľný spôsob vyplávala bron-
zovú medailu. 

AL
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tFK Senica 
po jeseni deviata

Senickí futbalisti odohrali v najvyššej 
futbalovej súťaži Fortuna lige v nedeľu 8. 
decembra posledný tohtoročný zápas. 
Po jesennej časti obsadili 9. miesto. Zhrni-
eme si ostatných 6 zápasov.

Po sérii troch víťazných duelov chceli 
Seničania v 13. kole potvrdiť svoju stú-
pajúcu formu v domácom stretnutí proti 
Seredi. Od začiatku sa im ťažko presadzo-
valo cez prehustenú obranu súpera, ktorý 
sa zameral hlavne na pozornú defenzívu. 
Svoj dobrý deň mal aj brankár Iliev. Najmä 
v úvode 2. polčasu zlikvidoval viaceré mož-
nosti Seničanov na strelenie gólu. Hostia 
občasnými brejkami hrozili pred Vorelom. 
Po jednom z nich sa im v 79. min. poda-
rilo streliť jediný gól zápasu. Po centri Ven-
túru si strelil vlastný gól Cascardo - 0:1. Aj 
potom mali ešte Seničania dve obrovské 
možnosti na gól, ale v tomto stretnutí im 
nebolo súdené streliť ho, a tak sa zo šťast-
ného víťazstva radoval súper.

V 14. kole cestovali zverenci trénera 
Michala Ščasného do Bratislavy na Tehelné 
pole. Jednoznačným favoritom bol domáci 
Slovan. Seničania sa zamerali hlavne 
na pozornú defenzívu a darilo sa im držať 
súpera na dištanc. Nešťastný moment pri-
niesla 45. min., keď sa po štandardke pre-
sadil Bajrić - 1:0. Po prestávke sa už hralo 
plne v réžii domácich a z viacerých šancí 

skórovali už len raz, keď sa presadil v 68. 
min. Ratao - 2:0.

V ďalšom stretnutí pricestovali 
do Senice hráči Michaloviec. Od začiatku 
sa útoky prelievali z jednej strany na druhú. 
Domácich podržal pri veľkej šanci hostí 
výborným zákrokom Vorel. Na druhej 
strane rovnako držal svoj tím brankár Kira, 
ktorý zmaril viaceré možnosti Seničanov. 
Až po prestávke sa roztrhlo vrece s gólmi 
a padali len do hosťujúcej siete. V 55. min. 
otvoril skóre Yenne, ktorý premenil na gól 
krásnu akciu a prihrávku od Adda - 1:0. 
Potom sa dvomi presnými zásahmi pre-
zentoval najlepší senický strelec Castaneda 
a skóre zápasu uzavrel v 90. min Akinyoola 
- 4:0.

Vo výborných výkonoch pokračovali 
senickí futbalisti aj v Ružomberku. V prvom 
polčase boli jednoznačne lepší ako domáci 
a po góloch Akinyoolu a Castanedu viedli 
dvojgólovým rozdielom. Po prestávke 
domáci pridali a na ich stranu sa výdatne 
pridal aj hlavný rozhodca Dohál. V 62. 
min. znížil Qose, ktorý prekonal Vorela 
nechytateľnou strelou spoza 16-ky - 1:2. 
Potom mal obrovskú možnosť Baumgart-
ner, ale zoči-voči brankárovi nastrelil len 
brvno. V 82. min. sa udial veľmi sporný 
moment, keď Gerec po súboji s Yennem 
spadol ešte pred pokutovým územím, ale 
slabý rozhodca nariadil nepochopiteľne 
pokutový kop, z ktorého Twardzik vyrovnal 
na konečných 2:2. 

Aj ďalší zápas odohrali Seničania 

na pôde súpera, tentoraz v Zlatých Morav-
ciach. Aj v tomto stretnutí boli naši lepším 
tímom, mali výborný pohyb, ale ťažko sa im 
presadzovalo v koncovke. Nepriazeň roz-
hodcu pocítili zverenci trénera Ščasného 
opäť, keď po Dugovom lakti na Casta-
nedu mali kopať penaltu a rovnako tak sa 
mala pískať aj po ruke stopéra Asanovića 
v pokutovom území. Píšťalka rozhodcu 
Ziembu však v obidvoch prípadoch mlčala. 
A keď sa ani v samom závere nepriklonila 
šťastena na stranu Senice (Ramirez nastre-
lil žrď a brvno), zápas sa skončil bezgólo-
vou remízou, s ktorou boli viac spokojní 
domáci hráči.

Posledný tohtoročný duel sa odohral 
v Senici pred televíznymi kamerami 8. 
decembra. Do Senice pricestovali Žilin-
čania. V prvom polčase boli aktívnejším 
celkom, ale viaceré možnosti sa gólom 
neskončili. Až v 32. min. sa peknou ute-
šenou strelou presadil mladučký Bonsu 
Osei - 1:0. Hosťom sa podarilo vyrovnať 
o šesť minút po malom zaváhaní v obrane, 
keď sa presadil tvrdou strelou Ďuriš - 1:1. 
Po prestávke bola hra viac vyrovnaná 
a všetko smerovalo k remízovému koncu. 
V 89. min. vyšla hosťom pekná akcia, keď 
sa v 16-ke presadil kapitán Káčer - 1:2. 
Pre Seničanov bola prehra veľmi krutým 
výsledkom. Aj v treťom zápase po sebe 
im rozhodca odoprel kopať penaltu, tento-
raz po jasnej ruke hráča hneď na začiatku 
duelu.

IT

Klub Barbell 
oslavuje 5 rokov

Deti z klubu Barbell Senica sa v novem-
bri zúčastnili na súťažiach, z ktorých si pri-
viezli množstvo medailí. 

Prvou súťažou bol tradičný medziná-
rodný turnaj o pohár mesta Zlín, na ktorom 
sa zúčastnili mladší aj starší žiaci. Mladší 
žiaci súťažili v mládežníckom štvorboji, 
ktorý sa skladá z trojskoku, hodu medicin-
balom, trhu a nadhodu. Starší žiaci súťa-
žili vo vzpieraní. V súťaži sme mali posta-
vené dve družstvá, zložené z jedného 
staršieho a dvoch mladších žiakov, ktoré 
obsadili tretie a štvrté miesto z celkového 
počtu sedem družstiev z Česka a Slo-
venska. V jednotlivcoch sme získali štyri 
zlaté medaily (Székely, Siváková, Žáková 
a Marek), dve strieborné (Stašek, Kovačo-
vič) a jednu bronzovú medailu (Gažo).

Týždeň po súťaži v Zlíne sa naši mladší 
žiaci (Pašková, Šalík, Stašek a Kročitá) pred-
stavili na finále celoslovenskej ligy družstiev 
v mládežníckom štvorboji, ktoré bolo záro-
veň aj turnajom o pohár primátora mesta 
Krásno nad Kysucou. V tejto súťaži si naši 
mladší žiaci počínali opäť úspešne, pretože 
obsadili tretie miesto a v celkovom poradí 
ligy mladších žiakov obsadili štvrté miesto 
na Slovensku, len 15 bodov za tretím mies-
tom. Po minuloročnom štvrtom mieste nám 
zostala opäť zemiaková medaila, ale pokiaľ 
budú deti pristupovať k tréningom zodpo-
vedne tak nám budúci rok medaila neujde. 

Starší žiaci sa 23. novembra zúčast-
nili finále ligy starších žiakov vo vzpieraní 
družstiev. v Krásne nad Kysucou a klub 
reprezentovali Viktória Sládková, Tomáš 
Kovačovič a Roman Marek. Po kvalitnej 
príprave si vybojovali vo finále tretie miesto 
a v konečnom hodnotení získali tretie 
miesto na Slovensku. Každý z pretekárov 
si vytvoril v súťaži osobné rekordy, Viktória 
trhla 50 kg, Tomáš 59 kg a Roman 65 kg. 
V nadhode zdvihli Viktória 62 kg, Tomáš 
69 kg a Roman 85 kg. V absolútnom 
poradí všetkých pretekárov na súťaži sa 
Viktória umiestnila na prvom mieste medzi 
žiačkami a Tomáš s Romanom obsadili 
ôsme a trináste miesto na Slovensku medzi 
žiakmi, čo pokladám za dobrý výsledok. 

Touto súťažou klub uzatvoril sezónu, 
v ktorej bol viac než úspešný. Získal štyri 
tituly majstrov Slovenska, dve strieborné 

a štyri bronzové medaily na majstrovstvách 
Slovenska jednotlivcov, v súťažiach druž-
stiev získal celkové štvrté (mladší žiaci) 
a tretie (starší žiaci) miesta na Slovensku, 
na medzinárodných súťažiach šesť zla-
tých, sedem strieborných a päť bronzových 
medailí. V klube sme vychovali viacero 
slovenských reprezentantov v žiackych 
a dorasteneckých kategóriách. Viktória Slád-
ková je držiteľkou slovenského rekordu.

Klub ďakuje pretekárom za vzornú 
reprezentáciu, rodičom a priaznivcom 
za pomoc aj mestu Senica za finančnú 
podporu na klubovú činnosť. 

V tomto období klub Barbell oslavuje 
päť rokov vzniku. Za ten čas sa trénerovi 
klubu podarilo vychovať množstvo medai-
listov z majstrovstiev Slovenska žiackych aj 
dorasteneckých kategórií, víťazov medzi-
národných súťaží a reprezentantov Sloven-
ska. Prajeme klubu Barbell veľa úspechov 
do ďalšieho pôsobenia.

A.P.
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Do 31. januára 
Srdcovky – výstava z tvorby Jany Kazičko-
vej a Kataríny Sedlákovej
miesto: kaviareň Coffeeeshop

20. december 
17.00 - hudobná skupina Oáza
19.00 - koncert Tomáš Bezdeda 
miesto: Námestie oslobodenia 
vstup voľný

21. december 
15.00 - Klaun hudobníkom – divadlo 
pre deti v podaní Teatro Komika 
16.30 - Benedikt Cintula spevácke vystúpe-
nie
17.30 - Richard Havel spevácke vystúpenie 
19.00 - hudobná skupina Zbojná a sestry 
Bacmaňákové
miesto: Námestie oslobodenia 
vstup voľný

1. január, 18.00
Novoročný ohňostroj
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: Mesto Senica, MsKS Senica

11. január, 19.00
Charitatívny reprezentačný ples mesta 
Senica – info na 6. str
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica, Mesto Senica
Vstupné: 35 €

Oznam pre rodičov
Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 

Novomeského oznamuje rodičom, že 
v čase vianočných prázdnin od 23. decem-
bra 2019 do 3. januára 2020 budú mať 
všetky elokované pracoviská prerušenú 
prevádzku z dôvodu veľmi nízkeho počtu 
prihlásených detí. Dňa 7. januára 2020 
bude pre záväzne prihlásené deti pracovať 
elokované pracovisko na Ulici J. Kráľa 729. 
Prevádzka vo všetkých elokovaných praco-
viskách opäť začne 8. januára 2020. 

Renáta Rýzková 
riaditeľka MŠ

Kedy sú obrady 
uvítania detí 

Mesto Senica v spolupráci s členmi 
Zboru pre občianske záležitosti v roku 2019 
zorganizovalo 52 uvítaní detí do života. 
Uvítanie dieťaťa do života sa vykonáva 
v obradnej sieni Mestského úradu Senica 
v sobášnych dňoch schválených mestským 
zastupiteľstvom. Uvítania sa vykonávajú 
jednotlivo a sú spojené so slávnostným 
zápisom do Pamätnej knihy mesta Senica. 
Rodičia, ktorí majú záujem o slávnostné 
uvítanie ich dieťaťa do života, môžu si prísť 
dohodnúť termín na Matričný úrad v Senici 
v budove Mestského úradu. Potrebné je si 
so sebou priniesť rodný list dieťaťa.

Na rok 2020 sú na obrady určené 
soboty 11. a 25. január, 8. a 22. február, 7. 
a 21. marec, 4. a 18. apríl, 9. a 23. máj, 6. 
a 20. jún, 4. a 18. júl, 8. a 22. august , 5. 
a 19. september, 3. a 17. október, 7. a 21. 
november, 12. december. Tieto dátumy 
sú zverejnené aj na web stránke Mesta 
Senica. 

Matričný úrad Senica

Na Silvestra 
budeme behať 

Silvestrovský beh – naše tradičné 
bežecké podujatie na záver roka bude mať 
31. decembra 34. reprízu. Tento fakt vypo-
vedá nielen o vytrvalosti organizátorov, 
ale predovšetkým o vytrvalosti bežeckej 
komunity, ktorá v ostatných rokoch zažíva 
svoju renesanciu. 

Organizátorov Mesto Senica a komi-
siu pre šport pri mestskom zastupiteľstve 
to teší a snažia sa pripravovať aj novinky. 
Tento rok sa to bude týkať Behu pre zdra-
vie, ktorý odštartuje o 12. hod. Tento beh je 
určený hlavne pre tých, ktorí sa bežeckým 
aktivitám nevenujú, ale možno práve účasť 
na ňom ich podnieti k pravidelnej športovej 
činnosti. Tí, ktorí zaregistrovali výzvu orga-
nizátorov a do 6. decembra sa prihlásili, 
dostanú štartové číslo so svojím menom 
a číslo samozrejme zostáva ich trofejou. 
Takýchto bežcov bude 52. Vítaní sú aj ďalší 
a hoci sa nestihli vopred prihlásiť a predsa 
prídu a pobežia 600 m okruh, si tež môžu 
potom nechať štartové číslo na pamiatku. 

Silvestrovský beh má viacero detských, 
dorasteneckých i dospelých kategórií, 
cieľom je, aby športovalo čo najviac ľudí. 
Prezentácia pretekárov sa začína o 9. hod. 
na futbalovom štadióne a uzatvára sa 15 
minút pred štartom kategórie. Prvé začí-
najú štartovať detské kategórie, a to o 10. 
hod. O 12. hod. štartuje Beh pre zdravie 
a o 12.15 kategórie muži, ženy a severská 
chôdza. 

Silvestrovským behom dávame nielen 
symbolickú bodku za končiacim sa rokom, 
ale Behom pre zdravie aj motiváciu začať 
s takýmito športovými aktivitami v roku 
nasledujúcom. 

Viera Barošková

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici oboznamuje svojich čle-
nov s pripravovaným aktivitami:
• Klub dôchodcov na Továrenskej ul. bude zatvorený od 23. decembra do 7. januára 
2020. Otvorený bude od 8. januára 2020.
• Členský príspevok vo výške 4 eurá sa bude vyberať od 8. januára, a to v pondelok, 
stredu a piatok od 13. do 16. hod., prípadne prostredníctvom aktivistiek MsO JDS.
• Výročná členská schôdza sa uskutoční 2. apríla 2020 v Dome kultúry. 
• Kúpanie v Thelmarparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 20. januára, poplatok 13 
eur, odchod o 8.hod. od plavárne.
• Tradičné posedenie pri hudbe bude 23. januára o 15.hod. v budove COOP Jednota.
• Členovia Jednoty dôchodcov v Senici sa môžu prihlasovať na rekondičné pobyty 
so štátnou dotáciou na rok 2020.
• Úhradu za pobyt v Dudinciach vo výške 240 eur vrátanie dopravy treba uhradiť 
do 21. januára 2020
• Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici zabezpečila ďalší liečebný pobyt 
v Liptovskom Jáne - hotel Horec od 20. do 27. septembra 2020. Poplatok 240 eur - plná 
penzia, vrátane dopravy.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly na Mikulášske posede-
nie. Poďakovanie patrí aj COOP Jednota v Senici za poskytnutie priestorov a prípravu 
na naše akcie.
MsO JDS v Senici všetkým seniorom z celého srdca želá pokojné a požehnané prežitie 
vianočných sviatkov a nový rok 2020 plný lásky, zdravia a pokoja.
Posedenia pri hudbe v roku 2020: 23. január, 20. február, 26. marec, 21. máj, 25. jún, 
17. september, 22. október – vždy od 15. do 20. hod v budove COOP Jednota. 
Kúpanie v Dunajskej Strede v roku 2020: 20. január, 17. február, 16. marec, 18. máj, 15. 
jún, 14. september, 12. október, 9. november. 
Posedenie pri harmonike v roku 2020:15. január, 12. február, 18. marec, 8. apríl, 13. 
máj, 17. jún, 9. september, 14. október, 11. november. 
Športové hry na Hviezdoslavovej ulici: 20. jún 2020.
Mikulášske posedenie: 20. november 2020.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

18. január
Hasičský ples - hrá hudobná skupina Gra-
fic, vstupné 23 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: DHZ Senica

20. január, 19.00
The Duchon's - hudobno-tanečná diva-
delná šou
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica

25. január
Reprezentačný poľovnícky ples
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Martin Vávra  a  Katarína Žáková
Adam Lapuník  a  Sarah Bandová
Peter Škandera  a  Ľubica Drinková
Ján Stehlíček  a  Anna Winterová
Andrej Kubečka  a  Monika Vizváryová
Ján Miča  a  Veronika Ondrejková 

Vítame nových Seničanov

Lara Haberl  narodená v Rakúsku
Timotej Dudrik  narodený v Rakúsku
Adrián Držík  narodený v Myjave
Tobias Orgoň  narodený v Skalici
Viktória Krišková  narodená v Trnave
Zara Vajayová  narodená v Skalici
Karin Boguská  narodená v Myjave
Anna Michálková  narodená v Myjave
Melisa Macková  narodená v Skalici
Emily Kadlečíková  narodená v Myjave
Ema Pavlovičová  narodená v Piešťanoch
Michal Hlavanda  narodený v Břeclavi

Opustili nás 

Ľudmila Beniaková   vo veku 89 rokov
Damián Jančuš   vo veku 59 rokov
Mária Kolláriková   vo veku 84 rokov
Štefan Otrísal   vo veku 73 rokov
Stanislav Hlavička   vo veku 57 rokov
Anna Poláková   vo veku 62 rokov
Mária Semančíková   vo veku 92 rokov
Štefánia Koníčková  vo veku 72 rokov
František Čech  vo veku 66 rokov
Lýdia Klósková  vo veku 77 rokov
Ľubomír Mareček  vo veku 72 rokov
Mária Hypká  vo veku 75 rokov
Anton Potreský  vo veku 66 rokov
Karol Šťastný  vo veku 78 rokov
Miloš Gabriel  vo veku 66 rokov
Zuzana Ilčíková  vo veku 82 rokov
Janka Zamcová  vo veku 79 rokov
Ján Mareček  vo veku 85 rokov
Mária Wintrová  vo veku 83 rokov
Marcel Prokop  vo veku 70 rokov
Pavel Perner  vo veku 62 rokov

Údaje sme zverejnili v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.                    
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018.

Spomienka
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechal všetko, čo si mal rád...
Dňa 17. novembra sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia Jozefa Poláka. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra a syn, vnúčatá a pravnuk. 

Spomienka
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. 
Zostali nám len spomienky a žiaľ...
Dňa 10. decembra uplynú dva roky, 
keď nás opustila mama, babka 
a prababka, svokra a švagriná 
Anna Hyžová.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn 

s rodinami, zať s rodinou a ostatná rodina a známi.

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás...
S bolesťou v srdci si pripomíname, 
že 13. novembra uplynulo 10 rokov 
od tragickej smrti Martina Gubku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína mamina, syn Martin, brat Marián 
s rodinou, bratranec Ján s manželkou a ostatná rodina.

Spomienka
Nech je čas akokoľvek dlhý, nezahojí 
ranu, ktorá stále bolí... 
Dňa 15. júna sme si pripomenuli 25. 
výročie tragickej smrti Antona Gubku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S bolesťou v srdci spomína mama, brat 

Marián s rodinou a ostatná rodina.

Spomienka
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť...
Pred 11 rokmi nás 8. decembra navždy 
opustil Anton Gubka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 

Marián s rodinou, sestra Milka s rodinou, vnúčence Natália, 
Nina, Martin a ostatná rodina. 

.
y 

Spomienka
Už len kyticu kvetov a horiacu sviečku 
ti na hrob môžeme dať a v našich 
srdciach ťa navždy zachovať. Tak 
snívaj svoj večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme...
Dňa 15. decembra si pripomíname prvé 
smutné výročie, keď nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec, dedo Štefan Petrák.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Milka, synovia 
s rodinami a ostatná rodina.

u 

Spomienka
Dňa 12. decembra sme si pripomenuli 
2. výročie, keď nás bez slova rozlúčky 
navždy opustila naša milovaná dcéra 
Ing. arch. Jana Stanková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 
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Spomienka
Dňa 20. decembra si pripomenieme 9. 
smutné výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedo a brat Rudolf 
Polák. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichu spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti 

s rodinami.

. 

Spomienka
Dňa 25. novembra uplynul rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, starý otec 
a brat Dušan Čimbora. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry a vnúčatá.

s 
c

Spomienka
Osud ti nedoprial s nami byť, no 
v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 24. januára 2020 uplynie 1. 
smutné výročie, čo nás vo veku 62 
rokov navždy opustila Mária Mičová. 
Spomínajú manžel, syn Pavol s rodinou, 

syn Lukáš s rodinou, dcéra Zuzana s deťmi a ostatná 
príbuzná rodina.

Spomienka
Na oblohe sa rozsvietila veľká 
hviezda, to si ty, otec náš a pozeráš 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom 
pokoj večný maj, buď naším anjelom, 
na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie 
si medzi nami, navždy si zostal v srdciach 
tých, ktorí ťa vrúcne milovali... 

Dňa 12. decembra uplynulo 22 rokov od chvíle, keď dotĺklo 
jeho srdce a navždy nás opustil drahý manžel, otec, starý otec 
a brat Jozef Polakovič. 
S úctou a láskou spomína manželka Mária, dcéry 
s rodinami, deväť vnukov a sedem pravnúčat.

Spomienka
Dňa 15. decembra .uplynuli 4 roky, čo 
nás navždy opustil otec a dedko Jozef 
Suchovský.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Eva 
a vnuk Jakub, dcéra Jarka s rodinou 

a vnučky Veronika a Dominika.

Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát 
spomíname...
Dňa 20. decembra uplynie 7 rokov 
odo dňa, kedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor 
a krstný otec Ján Peško. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Spomienka
Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa vás dlaňami 
a počuť váš hlas. Nič sa 
nevráti, čo čas vzal, zostali 
len krásne spomienky...
Dňa 14. decembra sme si 
pripomenuli 20. smutné 

výročie, keď nás navždy opustil milovaný otec, dedko 
a pradedko Ján Predmeský.
Vo februári 2020 uplynie 14 rokov od chvíle, čo nás opustila 
mama, babka a prababka Anna Predmeská. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami, 
ostatná rodina, priatelia a známi.

Spomienka
Kto ju poznal - spomenie si. Kto ju mal 
rád - nezabudne...
Dňa 24. decembra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila drahá mama, 
babka, prababka Anna Obcovičová, 
rod. Kratochvílová.
S úctou a láskou spomínajú deti 

s rodinami. 

l 

Spomienka
Odišla si od nás, zostali sme v žiali...
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli 
1. výročie smrti manželky, matky 
a babky Anny Zedekovej, rod. 
Paškovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

Spomínajú smútiaci manžel, syn Tomáš s rodinou a ostatná 
rodina. 

Spomienka
Spustla záhrada, spustol aj dvor, ticho 
je v dome, nepočuť tvoje kroky v ňom. 
Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo ti 
biť, zaspal si, hoci chcel si ešte žiť...
Dňa 28. novembra uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec a starý 
otec Ján Jamárik z Kunova.

S úctou a láskou spomína syn Ján z rodinou. 

m. 
i 

Spomienka
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len 
láska, úcta a spomienky zostávajú 
v srdciach...
Dňa 16. januára uplynie 8 rokov, 
čo nás opustil otec, manžel, dedko 
a pradedko Ján Jankovič. 
S láskou a úctou spomína manželka, deti 

a ostatná rodina.

Spomienka
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť...
Dňa 11. decembra sme si pripomenuli 
3. smutné výročie, čo nás navždy 
opustil Arnošt Bíba. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú synovia Arnošt 

a Jaroslav s rodinami a švagriná Anna

.
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DECEMBER 2019
JANUÁR 2020
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk
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 Streda 18. december o 19.00 a 22. 
december o 17.00 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK   
Vianočná komédia s výnimočným herec-
kým obsadením natočená v zimnom pro-
stredí Vysokých Tatier. Film sa začína pár 
dní pred Vianocami a končí na Nový rok 
a cez množstvo komických, ale i roman-
tických situácií ukazuje, že láska má veľa 
podôb, ale nakoniec si každého nájde.
Žáner: romantická komédia   
Vstupné: 5 €, 92 min., MP 12+ 
 

 Piatok 20. a sobota 21. december 
o 17.00 
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL   
V predvianočnej novinke sa Martha, 
Bethany a Fridge vracajú do hry nájsť Spen-
cera po tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú 
však, že hra sa zmenila. Pretože Jumanji 
viac nie je len džungľa, ale aj horúce púšte 
či zasnežené pohoria s novými, nebezpeč-
nými nástrahami… 
Žáner: dobrodružná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, 123 min., MP 7+ 
  

 Piatok 20., sobota 21. a nedeľa 22. 
december o 19.00
STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spoja 
sily, aby zobrali divákov na epickú výpravu 
do ďalekej galaxie. V strhujúcom závere 
Ságy Skywalkerov sa zrodia nové legendy 
a odohrá sa konečný boj za slobodu gala-
xie.
Žáner: sci-fi dobrodružný   
Vstupné: 5 €, MP 12+

 Utorok 7., sobota 11., nedeľa 12. a uto-
rok 14. január o 19.00
ŠPINDL 2
Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne 
našla recept aj na šťastný vzťah. Renáta je 
vo svojich kruhoch dodáva ďalším ženám 
odvahu a silu k lepšiemu životu. Herečka 
a tanečnica Eliška stojí na začiatku kariéry, 
ale komplikuje sa jej vzťah s priateľom - 
muzikantom. A chlapi z horskej služby 
na Špindli sú vždy pripravení pomôcť…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 107 min.

 Streda 8. a piatok 10. január o 19.00
NENÁVISŤ
Záhadná kliatba sa z Japonska dostala 
do USA, kde mučila každého, kto vstúpil 
do jej domova. Detektívka Muldoonová je 
v meste nová a v nadprirodzené sily neverí. 
Názov však zmení, keď do prekliateho 
domu vstúpi aj ona a rozhodne sa kliatbu 
zastaviť za každú cenu... 
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 93 min.

 Piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. 
január o 17.00
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
Keď najlepší špión hľadá dokonalé masko-
vanie, môže naraziť na určité problémy. 
Najmä vtedy, ak sa dostane do rúk geniál-
nemu vynálezcovi, ktorý je poriadne ule-
tený. A to mnohokrát doslova. Spojila ich 
spoločná úloha. Musia zachrániť celý svet 
pred Kellerom Killianom, zlosynom číslo 1.
Žáner: dobrodružná animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 100 min.

 Streda 15. a piatok 17. január o 19.00
NA NOŽE
Keď slávneho autora detektívok Harlana 
Trombeyho nájdu mŕtveho v jeho sídle 
tesne po oslave 85. narodenín, na mieste 
činu sa záhadne objaví svojrázny a šar-
mantne neodbytný detektív Benoit Blanc 
(Daniel Craig). Postupne sa zoznamuje 
s členmi rozhádanej rodiny aj s oddaným 
služobníctvom, aby rozmotal sieť utkanú 
z klamstiev a zistil pravdu.
Žáner: krimi komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 130 min.

 Piatok 17. a sobota 18. január o 17.00
VEĽKÉ ŽELANIE
V malom mexickom mestečku Santa Clara, 
kde sa duchovia vracajú raz ročne na Deň 
mŕtvych, žije šestnásťročná Salma, ktorá 
nepoznala svojich rodičov. Keď sa na nich 
pýta, dostáva odpoveď, že ju rodičia opus-
tili. Dostane sa jej do rúk zvláštna kniha 
plná príbehov a kúziel. Vďaka nej sa Salma 
rozhodne podniknúť dobrodružnú cestu 
za tajomstvom jej rodičov...
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

 Sobota 18., nedeľa 19., streda 22., 
sobota 25. a nedeľa 26. január o 19.00
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Hlavná postava je Natália - slobodná trid-
siatnička. Žije sama, pracuje v dizajnovom 
štúdiu a má najlepšiu priateľku Simonu. 
Tá je po rozvode, po ktorom jej 11-ročný 
syn odchádza žiť s otcom Stanom a ona 
je nútená začať žiť odznovu. Zoznámi sa 
s Marekom, vdovcom a podnikateľom. 
Začína medzi nimi vzťah, ktorý z diaľky sle-
duje aj jeho svokra Eva, ktorá mu pomáha 
s malou dcérkou. Zo začiatku sa Eva správa 
ako potvora, postupne však Natáliu prijíma 
na miesto svojej dcéry. Simona nezaháľa 
a zoznamuje sa s výstredným umelcom 
Viktorom, pre ktorého sa stáva múzou. 
Viktor je posadnutý nielen Simonou, ale aj 
sexom…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 107 min.

 Nedeľa 19. a piatok 24. január o 17.00
ZAKLIATE PIERKO
Nová rozprávka Zdeňka Trošku je príbe-
hom odvážnej dievčiny, ktorá sa vyberie 
do ďalekého sveta, aby oslobodila zaklia-
teho princa. Aninka žije na statku s dvomi 
nafúkanými sestrami, ktorým musí stále 
slúžiť. Jedného dňa ale nájde pierko, pomo-
cou ktorého si privolá princa Vítka zaklia-
teho do vtáčej podoby. Keď sestry zistia, že 
sa Aninka stretáva s pekným mládencom, 
pierko jej vezmú, zničia ho a Vítek zmizne. 
Jediná možnosť, ako zlomiť Vítkove prekli-
atie, je nájsť ho v ďalekom svete...
Žáner: rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 94 min.

 Utorok 21. január o 19.00
POD VODOU
Skupina vedcov pracujúcich 11 kilometrov 
pod hladinou oceánu v podmorskom labo-
ratóriu sa snaží po ničivom zemetrasení 
dostať do bezpečia. Temnota nepreskúma-
ného morského dna, ale nie je jediné, čoho 
sa musia obávať. Čosi na nich v hlbine číha.
Žáner: sci-fi horor
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Piatok 24. a streda 29. január o 19.00 
BAD BOYS NAVŽDY
Kým Marcus (Martin Lawrence) sa pomaly 
chystá do dôchodku, Mike (Will Smith) 
je presvedčený, že bude loviť zločincov 
do konca života. A to môže byť čo nevidieť 
- niekto sa ho totiž pokúša zabiť. 
Žáner: akčná komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 120 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. január o 17.00
DOLITTLE
Príbeh výnimočného muža, pozoruhod-
ného najmä tým, že si oveľa viac rozumel 
so zvieratami ako s ľuďmi. A to doslova. 
Náš doktor Dolittle nie je nudný veterinár, 
ale stopercentný dobrodruh, po ktorého 
boku sa nudiť určite nebudete.
Žáner: rodinná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 106 min.

 Utorok 28. január o 19.00
MILOSŤ (filmový klub)
„Odrofúz“ je zabitý v roku 1946, odde-
lenie bezpečnosti vykopáva jeho telo až 
štyrikrát, aby sa ubezpečilo, že je mŕtvy. 
Matka toto poníženie nevie zniesť a pre-
svedčí manžela, aby syna ukradli a vydali sa 
na cestu do Kalwaria Pacławska, kde chce 
syna pochovať. Film sa odohráva v období 
povojnového Poľska a zostáva univerzálny 
- boj rodičov, za dôstojnosť a rovnováhu.
Žáner: historická dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 100 min.

 Piatok 31. január, sobota 1. a nedeľa 2. 
február o 17. 
LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
Labková patrola na čele s chlapcom 
Ryderom sa predstaví v špeciálnom prete-
kárskom filme. V Adventure Bay sa schy-
ľuje k automobilovým pretekom a kamaráti 
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma 
a Skye pomáhajú s prípravami. Labky spolu 
vytvoria servisný tím pre svojho obľúbe-
ného pretekára. Problém nastane, keď sa 
ich šampión nešťastnou náhodou zraní 
a nemôže šoférovať. 
Žáner: rodinný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 70 min.

 Piatok 31. január a sobota 1. február 
o 19.00
SLUŠNÍ CHLAPCI
Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť pri-
chádza so štýlovou akčnou komédiu plnou 
hviezd. Dej sa točí okolo Američana Mic-
keyho Pearsona, ktorý si v Londýne vybu-
doval výnosné marihuanové impérium. 
Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce 
skončiť s biznisom a odísť z trhu, rozbehne 
sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania 
a zákerných podrazov.
Žáner: krimi akčný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 113 min.
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Čarovný odkaz Vianoc

Vianoce v našom meste

Vzájomné obdarovanie

Adventný veniec z Kunova

Martinské Svetlonosenie

Vianočný koncert Cantileny


