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Malé  senické  námestie ožíva a  stáva sa čoraz častejšie dejiskom rôznych podujatí. 
Foto Mgr. Boris Pivosluska

Naše želania 
občanom mesta 

Nech sú vianočné sviatky
naplnené rodinnou pohodou,
láskou,  požehnaním,  šťastím,
radosťou a pokojom v duši. 

V nadchádzajúcom roku
2006 vám prajeme:

aby  vám nechýbal úsmev
na tvári
aby váš život plynul pokojne
a štastne

aby ste  mali radosť z detí

aby ste vždy niekomu
chýbali

aby  ste vedeli druhého       
potešiť

aby sa vám plnili sny

aby vám nechýbala
najcennejšia hodnota -
zdravie

RNDr. Ľubomír Parízek 
primátor  Senice a redakčná rada

Naša Senica

Privítajme spolu rok 2006
Roku  2005 už zostáva len niekoľko

dní. Rozlúčka so starým  rokom a víta-
nie nového  býva plné veselosti a rados-
ti, sprevádzané hlukom z ohňostrojov
a inej zábavnej pyrotechniky.

Mesto Senica aj tohto roku ponúka
všetkým občanom možnosť stráviť
posledné hodiny roka 2005 na Námes-
tí   oslobodenia a zabávať sa. Časť Sil-
vestrovskej  noci môžete spoločne
s priateľmi prežiť práve v centre mesta
a privítať nový rok 2006 s nádejou
a očakávaním. O polnoci, keď  si roky
budú ruky podávať, zažiari nad námes-
tím ohňostroj Od 23. hod. do 2. hod.
bude na námestí diskotéka. Zabezpe-
čené je aj občerstvenie. Pre bezpeč-
nosť účastníkov Silvestrovskej noci je
zabezpečená uzávierka úseku cesty
I/51 Námestie oslobodenia od svetel-
nej križovatky ulíc Hviezdoslavova, Šte-
fánikova  a Hurbanova po križovatku
ulíc Vajanského, Brezová a Dlhá od 19.
hod. do 6. hod. Nového roka. Uzávier-
ka a obchádzková trasa bude vopred
vyznačená prenosným dopravným zna-
čením.

V prvý den roka 2006 si pripomeni-
eme tiež výročie vzniku Slovenskej
republiky. NS

Vianočné svetielka  
Symbolom Vianoc je  svetlo. Sú to naj-

rôznejšie iluminácie, vianočné svetelné
reťaze, hviezdy, ale i množstvá farebných
sviečok, svietnikov, lampičiek. Blikajú na
nás z výkladov obchodov i okien príbyt-
kov, kostolov,  svietia  z reklám i ozdobe-
ných stromčekov, horia plamienkom svie-
čok na adventnom venci...

Aj preto sú Vianoce také krásne:
uprostred sychravej a studenej zimy
s dlhými nocami sa zrazu rozžiaria ulice
miest a dávajú pocit niečoho slávnostné-
ho. Rozžiaria sa i ľudské oči a tváre, zmäk-
nú srdcia. Ľudia sú k sebe milší a majú
k sebe bližšie.

Svetielko vo tme poteší, zohreje, rozra-
dostí dušu. Ale okrem tých naozajstných
svetielok z plameňa či elektrickej žiarovky
sú tu aj iné svetielka. Nežiaria, ale zohrie-
vajú, zaplavujú srdce radosťou. Mám
v meste plno takých svetielok, čo žiaria
nielen v čase Vianoc. Sú to ľudia, ktorých
stretávam a stretnutie s nimi sa rovná poci-
tu Vianoc. Srdce zaplaví radosť, láskavý
pocit, úsmev a potešenie. Moje svetielka
majú mená a je ich, vďakabohu veľa.
Neprejdem mesto, aby som nestretla
aspoň jedno. Svetielko Anička v novino-
vom stánku, svetielko Vierka na úrade,
svetielko Milinka v kancelárii, Anička
v hudobnej škole, svetielka v poliklinike,
svetielka v škole, v redakcii novín,
v obchode, v Stonožke, v našom dome,
svetielka v klube dôchodcov a more sve-
tielok na Kolónii,  oj, tam ich žiari! Svetie-
lok je toľko, že ich nemôžem vymenovať
všetky. Sú to ľudia. Seničania. Celkom
obyčajní a neobyčajní ľudkovia. Pristaví-
me sa spolu hoci na ulici, vymeníme pár
slov, pookrejeme na duši. Sme naladení
na spoločné vlnenie. Čo by som bola aká
smutná, moje zdroje energie ma nene-
chajú vyhasnúť.

Stačí rozhovor, posedenie pri káve,
spoločne prejdený kus cesty mestom, tele-
fonát alebo esemeska a pocit samoty
a smútku je preč.

Čarovným odkazom Vianoc je svetlo
v tme, ktoré nesie nádej a prísľub. Je to
svetlo hviezdy nad Betlehemom, keď sa
narodil Spasiteľ.  Svetlo, to je jezuliatko
v jasličkách, ktoré prinieslo posolstvo
lásky. A možno práve to posolstvo, aby
ľudia v ľuďoch mali svoje svetielka, aby sa
milovali a žili tak, aby si navzájom boli
bratmi. Milujúcimi, trpezlivými, chápajúci-
mi a súcitiacimi. Vtedy sa svet rozžiari
a Vianoce budú stále, každý deň, každú
hodinu. A to želám vám, milí Seničania!

RNDr. Ľubica Krištofová
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

9. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 1. decembra.  Mestská rada
prerokovala materiály, ktoré boli predme-
tom rokovania mestského zastupiteľstva.

18. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 15. decembra.  Pred
začatím mestského zastupiteľstva si
poslanci prezreli nový areál Mestského
zberného dvora a triediacej linky  v pries-
toroch bývalých kasární, ktoré vybudovali
Technické služby, a.s. Senica.  Spustením
zberného dvora a triediacej linky  sa skva-
litní separovaný zber a vytvoria sa vyho-
vujúce podmienky  pre zber vyseparova-
ných zložiek komunálneho odpadu
z domácností, napr. televízory, práčky,
chladničky, objemový odpad, pneumatiky,
nábytok, batérie a pod. Celá investičná
časť bola financovaná z prostriedkov TS
a materiálová časť a strojové zariadenie
z dotácie Recyklačného fondu. 

18. riadnemu zasadnutiu predsedal pri-
mátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek.  Na
zasadnutí bolo prítomných 18 poslancov
mestského zastupiteľstva, hlavný kontro-
lór, vedúci oddelení a útvarov MsÚ, náčel-
ník mestskej polície, riaditeľ II. ZŠ, riaditeľ
CVČ, riaditelia MsKS a RSMS a riaditelia
Technických služieb, Službytu, MsPS
v Senici - obchodných spoločností s majet-
kovou účasťou mesta.   
V úvode odzneli interpelácie poslancov:
Ing. Jaromír Pláteník - navrhol, aby sa zvá-
žila možnosť  zverejňovať parte zosnulých
spoluobčanov aj v niektorej z ďalších infor-
mačných skriniek v meste – napr. IBV
Záhrady.
MUDr. Peter Šťastný – žiadal vysvetlenie,
prečo bola vybudovaná stena medzi novo-
vybudovaným Hotelom a bytovkou na
Hviezdoslavovej ul., čím  sa zrušil frekven-
tovaný chodník pre študentov stredných
škôl a prístup k zástavke MHD a vyvolalo
to nespokojnosť u tých, ktorí musia kvôli
stienke nadchádzať veľký kus cesty.
RNDr. Ľubica Krištofová – žiadala, aby sa
zabezpečila u prevádzkovateľa pohreb-
ných služieb informovanosť o pohrebných
službách najmä v čase mimo bežnej pra-
covnej doby a v čase volných dní. 
Poslanec  Ferdinad Beňa – upozornil, že
sa na Sotinskej ulici neskoro zapína večer
verejné osvetlenie. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- Správu o plnení uznesení MsZ a riešení

pripomienok. 
- Informáciu o plnení harmonogramu

opráv miestnych komunikácií a chodní-
kov v meste v roku 2005. Z predloženej
informácie vyplynulo, že na opravy
miestnych komunikácií a chodníkov sa
z rozpočtu mesta vyčerpalo 4,788 mil. Sk. 

- Energetickú koncepciu mesta Senica
v tepelnej energetike, ktorá analyzovala
možné varianty zásobovania teplom
a navrhla najvhodnejšie varianty dodávky
tepla. Energetická koncepcia mesta bude
súčasťou záväznej časti územno - pláno-
vacej dokumentácie mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2005.
- VZN č. 7 – o dani z nehnuteľnosti na rok

2006 – o sadzbách daní a podstatných
náležitostiach informujeme v samostat-
nom článku na strane 4.

- Doplnenie VZN č. 41, ktorým sa upra-
vujú podmienky, za ktorých sa môžu
poskytovať jednorazové finančné pros-
triedky na účely sociálnej pomoci v čase
náhlej núdze a ktorým sa určuje postup
pri poskytovaní príspevkov na vykonáva-
nie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.

- VZN o rozpočtových pravidlách mesta.
- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu

mesta.
- Dispozície s majetkom.
- Odpredaj bytov.
- Návrh rozpočtu mesta Senica na rok

2006 (podrobnejšie o jeho výške, zložení
a použití v článku od Ing. M. Juríka). 

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra
za III.  štvrťrok 2005 a plán kontrolnej čin-
nosti na I. polrok 2006.

- Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok
2006.

- Zvýšenie ceny cestovného v MHD od
1. januára 2006. 

- Spolufinancovanie mesta pri úspešných
projektoch na čerpanie prostriedkov
z fondov Európskej únie a grantov SR. 

V roku 2005 zasadala Mestská rada 9
krát a prijala 189 uznesení. MsZ sa zišlo 8
krát a prijalo 299 uznesení a 17 VZN
mesta. Účasť poslancov na zasadnutí MsR
bola 90,27  %  a na zasadnutí MsZ 76,5 %.   

Len pred pár dňami sa konali regionál-
ne voľby do parlamentu Trnavského
samosprávneho kraja. Ich priebeh pozna-
čila hlavne nízka účasť a nezáujem voli-
čov, hoci rozhodovacie kompetencie
samosprávnych krajov sa dotýkajú každé-
ho občana (napr. stredné školstvo, zdra-
votníctvo, doprava, sociálne veci, kultúra,
atď.) Blahoželáme  RNDr. Ľubomírovi
Parízkovi, primátorovi mesta, Ing. Antono-
vi Cibulovi, zástupcovi primátora
a Ing. Štefanovi Mikulovi, prednostovi
Obvodného úradu v Senici  – poslancom
MsZ v Senici k zvoleniu do 40 členného
poslaneckého zboru Trnavského samos-
právneho kraja. Prajeme im veľa úspechov
v poslaneckej práci pre napredovanie
celého regiónu.  

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Rozpočet už schválený
Práce na tvorbe rozpočtu mesta na rok

2006 sa začali v septembri tohto roku na
základe podkladov a požiadaviek vedú-
cich oddelení mestského úradu a riadite-
ľov organizácií v riadení mesta. Pripravo-
vaný návrh rozpočtu prešiel viacerými
úpravami.  

Je dôležité povedať, že v čase prípravy
nebol známy zákon o štátnom rozpočte,
ktorý podstatne ovplyvňuje  príjmovú časť
približne 104 mil. Sk. Podobne nie je
známy zostatok finančných prostriedkov
z roku 2005, ktorý sa upresní po skončení
roka 2005. Preto v príjmoch daní zo štát-
neho rozpočtu sa vychádzalo z informácií
Ministerstva financií a v zostatku sme
navrhli sumu, ktorá sčasti (2,2 mil. Sk)
pokryje účet Pro Senica určený na dotácie.
Pri ostatných položkách príjmov sa v pod-
state vychádzalo zo známych skutočností
(uzavreté zmluvy pri nájmoch, predpísané
dane a poplatky a pod.). 

Celkové príjmy mesta sú rozpočtované
vo výške 286,250 mil. Sk, z toho bežné
príjmy 238,156 mil. (z tých najväčších
treba spomenúť príjmy na školstvo
104,164 mil., dane z príjmov zo štátneho
rozpočtu 104,563 mil., dane z nehnuteľ-
ností 43 mil.,  poplatok za komunálny odpad
15 mil., nájmy 6,6 mil., správne poplatky
4,482 mil., transfery zo štátneho rozpočtu
60,487 mil. – je v nich zahrnutá  časť pros-
triedkov na školstvo vo výške 57,364 mil.).
Kapitálové príjmy tvoria 44,330 mil. a príjmy
finančných operácií 3,764 mil. 

Celkové výdavky sú plánované vo výške
258,042 mil., z toho bežné výdavky vo
výške 239,389 mil. (obsahujú 3 položky
kryté príjmami finančných operácií – spomí-
naný zostatok z r. 2005 vo výške 2,2 mil.
a prevod z fondu rozvoja bývania vo výške
200 000 na opravy bytov v majetku mesta),
kapitálové výdavky 15,289 mil. a výdavky
finančných operácií 3,364 mil. Sk.

Mestské zastupiteľstvo na svojich ďalších
zasadnutiach rozhodne o použití kapitálo-
vých príjmov na jednotlivé akcie, čím bude
rozpočet mesta vyrovnaný. Súčasné kapitá-
lové výdavky pokrývajú akcie, ktoré boli plá-
nované v roku 2005, ale neboli realizované
a prešli do roku 2006. Pri bežných výdav-
koch boli v podstate pokryté požiadavky zo
strany vedúcich oddelení mestského úradu,
k tým najväčším patria: výdavky na správu
mesta vo výške 32,85 mil., na mestskú polí-
ciu 9,401 mil.,  na údržbu komunikácií
a čistenie verejných priestranstiev 8 mil.,  na
nakladanie s odpadmi 19 mil., na údržbu
verejnej zelene 7 mil.,  na verejné osvetlenie
6,2 mil.,  Príspevok Rekreačným službám
bude 17,5 mil., Mestskému kultúrnemu stre-
disku 6,5 mil.  Výdavky na školstvo sú vo
výške ich príjmov 104,164 mil.,  opatrovateľ-
ská služba si vyžiada 2,918 mil. a pod. Tento
rozpočet je  možné považovať za definitív-
ny, ale k jeho úpravám v priebehu roka zrej-
me príde z titulu upresnenia najmä účtov-
ného zostatku z roku 2005, prípadne iných
príjmov. 

Ing. Milan Jurík
vedúci  finančného odd. MsÚ  

Okienko JDS  
Výbor Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska
ďakuje všetkým, ktorí akýmko-
ľvek spôsobom v roku 2005 pomáhali
dôchodcom. V novom roku im želá veľa
zdravia.  

Stretnutie s jubilantmi bolo veľmi srdeč-
né. Z 22 pozvaných sa ich spoločného
stretnutia zúčastnilo 14. 

Členský príspevok 30 Sk na rok 2006
budeme vyberať od januára obvyklým
spôsobom. 

Budúce stretnutie pri hudbe v hoteli
Branč bude 19. januára  2006 o 15 hod. MS
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Aktivity radnice
31.10. - Pracovné rokovanie s Technickými

službami, a.s. Senica na tému:
Zimná údržba, odvoz komunálne-
ho odpadu a zberový dvor.

- Pracovné rokovanie so zahranič-
ným investorom a Sariom o prie-
myselnom parku.

2. - 3.11. - Belgicko - volejbalový zápas VK
OMS Senica.

3.11. - Rokovanie MsZ.
4.11. - Rokovanie s predsedom VÚC

Ing. Petrom Tomečkom o potre-
bách regiónu a riešenie dopravy
v meste.

5.11. - Spoločenské stretnutie s predstavi-
teľmi poľnohospodárskeho sekto-
ra a predsedom strany SMER
Robertom Ficom.

7.11. - Ekonomická analýza príspevko-
vých organizácií mesta, príprava
nového modelu týchto organizácií.

- Analýza rozpočtu pre budúci rok.
8.11. - Stretnutie členov Jednoty dôchod-

cov s dôchodcami z Velkých Pav-
lovíc z družobného českého mesta.

9.11. - Slovenský pozemkový fond – ro-
kovanie s generálnym riaditeľom
o potrebách mesta pri jeho rozvoji.

- Logo mesta Senica – ocenenie
víťazného autora.

- Kordáreň  a Delloite – príprava
projektu priemyselno-obchodnej
zóny. Rokovanie s novým riadite-
ľom SH Senica.

10.-11.11. - Kežmarské Žľaby – stretnutie
s vedúcimi predstaviteľmi škol-
ských odborov z celého Slovenska
na tému: Financovanie školstva
z pohľadu ZMOS a odborov.

11.11. - Dudince – celoslovenské stretnu-
tie Združenia samosprávnych škôl
Slovenska rokovanie ZMOS a ria-
diteľov škôl z celého Slovenska na
aktuálne témy financovania a kom-
petencií.

- Rada starších mesta Senica – stret-
nutie primátora s členmi Rady star-
ších mesta Senica na tému: Výstav-
ba v meste.

- Prijatie vojenských veteránov
a ocenenie ich prínosu pre mesto.

14.11. - ZOZO – rokovanie všetkých sta-
rostov a primátorov okresov Seni-
ca, Skalica a Malacky – riešenie
problematiky decentralizácie štát-
nej správy a daňovej reformy.

- Stretnutie s členkami Klubu profe-
sionálnych žien a poslankyňami
NR SR na tému: Zastúpenie žien
v politických a vysokých manažér-
skych pozíciách a prínos pre spo-
ločnosť.

15.11. - Prijatie najlepších stredoškolských
študentov a ocenenie ich doteraj-
šej práce.

16.11. - Riešenie problematiky rozvoja
a revitalizácia kasární.

- Uni banka – prezentácia banky
a jej možnosti  pre mesto.

17.-21.11. - Taliansko – prezentácia rozvoja
mesta a energetických zariadení.

22.11. - Prezentácia Tatra banky.
- Prevzatie  ceny Most Rady  mláde

že Slovenska za podporu práce s

deťmi a mládežou
23.11. - Návšteva Úradu vlády SR a roko-

vanie s poradcom premiéra pre
zahraničné investície.

- Rokovanie s manažmentom firmy
IPEC o príprave a realizácii ďalších
projektov v priemyselnej zóne
„Kaplinské pole“.

28.11. - Pracovné stretnutie s ministrom
kultúry F. Tóthom o zámeroch
mesta v oblasti kultúry pre rok 2006.

29.11. - Stretnutie s členmi predstavenstva
a.s. OLMA Olomouc s novými
akcionármi Senickej mliekarne
o nových zámeroch podniku.

29. – 30.11. - Rada ZMOS v Pribyline: – pre-
rokovávanie problematiky miest
a obcí Slovenska.

1.12. - Rokovanie MsR
2.12. - Pracovné rokovanie s ďalšou diví-

ziou koncernu Arcelor.
- IPEC - pracovné rokovanie pre

umiestnenie ďalších investorov
v Senici.

5.12. - Pracovné rokovanie so zástupcami
firmy Belar, príprava zámerov
mesta v budovaní infraštruktúry.

- Pracovné rokovanie o príprave
projektov pre sociálne účely.

6.12. - Prehliadka prázdnych priestorov
SH Senica a prezentácia návrhu
revitalizačného programu.

7.12. - Prezentácia zámerov bývania
v meste.

8.12. - Bratislava – stretnutie so zástupca
mi Ministerstva školstva SR na
rému: Normatívy, financovanie
športu.

9.12. - Službyt Senica – rokovanie o zá-
meroch investícií pre rok 2006.

- Rokovanie s rakúskou firmou
o možnostiach investovania v Se-
nici.

10.12. - Správna rada volejbalu.
12.12. - Otvorenie Vianočnej dediny na

námestí.
16.12. - Klub starostov okresu Senica

Poplatky  
za komunálny odpad

Mestské zastupiteľstvo v Senici na  svo-
jom riadnom zasadaní dňa 3. novembra
prerokovalo návrh na zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/A o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Pre rok 2006 bola schvá-
lená sadzba poplatok vo výške 1,57534
Sk/osoba/deň pre fyzické osoby s trvalým
alebo prechodným pobytom na území
mesta, t.j.  575 Sk/osoba/rok. K zvýšeniu
poplatku prišlo v dôsledku úpravy ceny za
vykonávané služby. V porovnaní s minulým
rokom zaplatí každý občan o 20 Sk za rok
viac. Poplatok je možné znížiť len na zákla-
de písomnej žiadosti a predložení dokla-
dov v prípadoch výkonu základnej vojen-
skej služby a pri zahraničných pobytoch
trvajúcich dlhšie ako tri mesiace.

Zvýšenie poplatku sa týka i právnických
osôb a fyzických osôb oprávnených na pod-
nikanie, ktoré sú zaradené do množstvové-
ho zberu. Výška ich poplatku je závislá od
veľkosti nádoby a intervalu jej vývozu. 

Platobné výmery budú vydávané raz

Parkovanie
Trvalé

Možnosť ako si zabezpečiť užívanie
parkovacieho miesta i na rok 2006 je zapla-
tenie miestnej dane na základe Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3 o miestnych
daniach v meste Senica najneskôr do 31.
marca 2006.

Platbu môžete uskutočniť prevodom
z účtu alebo v pokladni MsÚ Senica
v budove na prízemí v čase:
Pondelok, utorok:  8.00 – 14.30
Streda:                     8.30 – 15.30
Štvrtok:                   8.00 – 12.00
Piatok:                     8.00 – 13.30 

Pred zaplatením uvedenej dane je
potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť o uží-
vaní parkovacieho miesta na MsÚ  v poda-
teľni alebo u informátora. 

Tlačivo Žiadosť o parkovacie miesto na
rok 2006 sa dostane i u informátora na prí-
zemí, kde ju vyplnenú spolu s fotokópiou
malého technického preukazu môžete
odovzdať.
Dočasné

V pokladni MsÚ na prízemí si už
možno kúpiť  PARKOVACIE  SAMOLEPKY
na rok 2006, platné  pre dočasné parkova-
nie v meste Senica. 

Pri kúpe  je potrebné predložiť technic-
ký preukaz o vozidle. V prípade, že si
občan chce zakúpiť zľavnenú samolepku
v hodnote 300 Sk, ktorá sa vzťahuje na
trvalé bydlisko tento musí predložiť i
občiansky preukaz. V zóne dočasného
parkovania si zľavnené samolepky môžu
zakúpiť občania, ktorí bývajú na uvedenej
adrese s trvalým bydliskom v Senici, ulica:
J. Kráľa :        č. 727, č. 730-739
Hollého:            č. 740, č. 741, č. 752, 

č. 753, č.751, č.748
Moyzesova :       č. 834 - 839, č. 786 - 794
Hviezdoslavova: č. 311, č.312, č. 313, 

č. 314
Robotnícka :   č. 54 - 63, č. 86 - 112
Hurbanova :     č. 528, č. 529.

Parkovacie lístky v hodnote 10 Sk si
môžu  občania kúpiť v Senici vo všetkých
novinových stánkoch, v stánku s kvetinami
a stánku Racio na Hollého ulici, na čerpacej
stanici Slovnaft na Vajanského ulici, v pre-
dajni  firmy Jogis na Robotníckej ulici,
v stánku Záhradkárske služby na Továren-
skej ulici, v papiernictve na ulici J. Kráľa,
v hale Kolónia v Tuzex Secon hand na Hur-
banovej ulici, v predajni MO - tabak, lieho-
viny a cukrovinky  v Centrál pasáži a na
Hurbanovej ulici, ale aj v novinovom stánku
v Čáčove.   Odd. výstavby, ŽP a dopravy 

ročne. Poplatok bude vyrubený a následne
doručený občanom mesta osobne domov,
prípadne  poštou v mesiacoch február
a marec 2006. Splatnosť poplatku bude
jednorázovo, prípadne v štyroch splátkach:
do 31. marca, 31. mája, 31. júla a 30. sep-
tembra. Spôsob platenia poplatku ostane
nezmenený, teda platiť je možné v hoto-
vosti do pokladnice mesta, poštovou pou-
kážkou alebo bezhotovostným prevodom,
jednorázovo alebo v štyroch splátkach uve-
dených na platobnom výmere.  

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Dane z nehnuteľností  
na rok 2006
Poznáte termíny
a povinnosti? 

Dňa 15.  decembra  mestské zastupiteľ-
stvo v Senici schválilo uznesením. Všeo-
becne záväzné nariadenie o dani z nehnu-
teľností, ktoré bolo predložené v zmysle
novely zákona 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady, kto-
rého je daň z nehnuteľností súčasťou. VZN
o dani z nehnuteľností bolo prijaté ako
samostatné. 

Správca dane v podstate zachoval všet-
ky sadzby dane pre fyzické aj právnické
osoby. Najnižšia sadzba dane bola uprave-
ná za stavby na bývanie, a to z 1,5 na
2,50 Sk/m2, upravila sa i sadzba za nebyto-
vé priestory na sadzbu 21 Sk/m2 aj podni-
kateľské a obchodné, resp. reštauračné
zariadenia na sadzbu 95 Sk/m2. Tieto dve
sadzby sú rozlíšené ulicami a súpisným čís-
lom, napríklad  sadzba dane za nebytové
priestory na ulici Nám. oslobodenia 16 je
95 Sk/m2 a sadzba dane za nebytové pries-
tory  na ulici Robotnícka 59 je 21 Sk/m2.

V roku 2006 bude rozšírené oslobode-
nie od dane z pozemkov, stavieb a bytov.
Správca dane poskytne zníženie dane zo
stavieb a bytov a to  50% pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní-
kov rodinných domov a bytov ktoré slúžia
výhradne na ich trvalé bývanie. 

V roku 2006 budú podávať priznanie
k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí
v priebehu roka 2005 nadobudli do vlast-
níctva kúpou, darovaním, dedičstvom a
pod. rodinný dom, garáž, chatu, záhradnú
chatku, byt, nebytový priestor  alebo poze-
mok. Termín na podanie priznania je naj-
neskôr  do 31. januára 2006 vrátane. Týmto
vás žiadame, aby ste si priznanie prišli
podať po 6. januári z dôvodu vyhotovova-
nia uzávierky za rok 2005 a dokladovej
inventúry, ktorú budú vykonávať pracovníč-
ky správy dane z nehnuteľností. 

Drobná zmena bude aj v termínoch pla-
tenia dane: prvá splátka dane bude splatná
do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru, druhá najneskôr do 31. mája, tretia
najneskôr do 31. augusta a štvrtá, t.j.
posledná splátka je splatná najneskôr 31.
októbra 2006.

Platobné výmery budú doručované pra-
covníkmi mesta.  

Upozorňujeme na oznamovaciu povin-
nosť zo zákona, ktorá je 30 dňová. Je to
povinnosť oznámiť správcovi dane, ktorým
je mesto Senica, že občan nadobudol
nehnuteľnosť, resp. predal nehnuteľnosť -
táto povinnosť sa týka obidvoch zmluvných
strán (aj pri zmene mena, pri sobáši, zmene
bydliska a pod). Z oznámenia musí byť zrej-
mé, kto, komu, čo  - parcela, výmera, druh
nehnuteľnosti a kedy, t.j. dátum vkladu do
katastra nehnuteľností.

Chceme upozorniť občanov - vlastníkov
nehnuteľností, aby si skontrolovali, či sku-
točne podali priznanie k dani z nehnute-
ľností, aby potom neboli prekvapení, ak
pracovníci správcu dane zistia, že priznanie

nebolo podané. V týchto prípadoch je
povinnosť správcu dane uložiť sankcie, tak
ako aj v minulých rokoch.  To znamená, že
každý, kto sa stal akýmkoľvek spôsobom
vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti
v akomkoľvek pomere, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností a túto po
vyrubení zaplatiť. V prípade spoluvlastníc-
tva sa môžu spoluvlastníci dohodnúť
a určiť jedného na podanie priznania.
V takomto prípade je potrebné doložiť spl-
nomocnenie ostatných - toto nemusí byť
overené. V prípade bezpodielového vlast-
níctva  podáva priznanie jeden z manželov
- druhý ho splnomocní na podanie do tlači-
va priznania.

Finančné odd. MsÚ 

Areál SH sa zmení
Službami bude 
prepojený s mestom

Naše mesto sa mení a bokom nemôže
zostať ani areál spoločnosti Slovenský hod-
váb. V jeho východnej časti, ktorá je naj-
bližšie k centru mesta, vzniká obchodno-
priemyselný park OPP KORD. Na tento
zaujímavý projekt, ktorý v krátkom čase
zmení časť nášho mesta, sme sa opýtali
osôb najpovolanejších, a to predsedu pred-
stavenstva spoločnosti KORDÁRNA, a.s.,
nového majoritného vlastníka Slovenského
hodvábu, a.s.  Ing. Martina Trna a výkonné-
ho riaditeľa OPP KORD  Ing. Milana Sedlá-
ka, MBA.

Ako sa zrodil nápad vytvoriť obchod-
no-priemyselný park?

Ing. Trn: V časti areálu spoločnosti Slo-
venský hodváb bola v uplynulých mesia-
coch v rámci procesu celkovej reštrukturali-
zácie spoločnosti ukončená pôvodná nee-
fektívna výroba viskózy, pre ktorú sme
s ohľadom na nákladovosť výroby nenašli
na súčasných trhoch uplatnenie. Dostali
sme sa tak logicky do situácie, keď musíme
premýšľať a hľadať pre nevyužité priestory
nové uplatnenie. Ako jednu z možných
variant, ktorú sme sa rozhodli s ohľadom na

umiestnenie priestorov v širšom centre
mesta ďalej v spolupráci s mestom podpo-
rovať, je jeho čiastočné využitie pre oblasť
obchodu a služieb určených pre občanov
mesta, resp. ekologicky prijateľnú výrobu.

Pre koho je určený areál OPP KORD?
Ing. Sedlák: Areál OPP KORD je určený

prakticky všetkým, ktorí by radi ďalej rozvíja-
li svoje podnikateľské aktivity v meste, prí-
padne chceli premiestniť svoju výrobnú
alebo obchodnú činnosť do Obchodno-
priemyslového Parku KORD zo širšieho oko-
lia mesta. OPP KORD ponúka 34000 m2

obchodno-priemyselných plôch a 8 000 m2

administratívnych a obchodných plôch.
Myslím si, že schopnosť uspokojiť záujem-
cov o priestory v OPP KORD je dostatočná. 

Akým spôsobom plánujete zabezpečiť
prístup do OPP KORD pre občanov?

Ing. Sedlák: Predpokladáme rozdelenie
OPP KORD do dvoch častí, kde časť
obchodu a služieb určená pre obyvateľov
mesta bude novým spôsobom sprístupne-
ná z centra mesta zo strany autobusovej
stanice, a to pre pešiu aj osobnú dopravu.
Časť určená pre výrobnú činnosť bude
i naďalej oddelená.

Ing. Trn: Veríme, že úspešné vybudova-
nie OPP KORD napomôže skvalitneniu slu-
žieb pre občanov, najmä ich koncentráciou
a lepšou dostupnosťou v centre mesta.
Nezanedbateľným prínosom je tiež zvýše-
nie zamestnanosti v dôsledku príchodu
nových podnikateľských subjektov do
mesta Senica. V ostatnom rade rekonštruo-
vaný areál OPP KORD zmení vzhľad časti
blízkej k centru mesta k lepšiemu.

Podnikateľské priestory v OPP KORD
budú určené na predaj alebo na nájom?

Ing. Trn: Podnikateľským zámerom sku-
piny KORD je dlhodobý rozvoj Obchodno-
priemyselného Parku KORD, a preto chce-
me udržať celistvosť areálu. Momentálne
neuvažujeme o predaji, ale o nájme pre
nových záujemcov. S prípadným predajom
v tejto chvíli uvažujeme iba v prípade admi-
nistratívnych budov nachádzajúcich sa po
obvode areálu.  

Aké vysoké bude nájomné?
Ing. Sedlák: Výška nájomného sa bude

odvíjať od atraktívnosti priestorov a je
samozrejme iná pre výrobné, administratív-
ne a obchodné priestory. Cena súčasne
bude rešpektovať miestne podmienky
a bude stanovená tak, aby bola pre nájom-
cov podnikateľsky zaujímavá. Areál
obchodného parku prejde na budúci rok
rekonštrukciou, ale už dnes existujú objek-
ty vhodné ihneď na prenájom.

Kde môžu záujemcovia o priestory
v OPP KORD získať ďalšie informácie?

Ing. Sedlák: Všetky potrebné informácie
bude možné nájsť na adrese www.opp-
kord.sk, ktorá bude spustená na prelome
roka. Ďalej by som rád odporučil sledovať
mestské informačné tabule, kde záujemco-
via nájdu spojenie na kontaktnú osobu
OPP KORD. 

Ing. Trn: Záverom by som rád využil prí-
ležitosť predvianočného času a poprial
menom skupiny KORD všetkým obyvate-
ľom mesta Senica a jeho okolia krásne pre-
žitie vianočných sviatkov a v novom roku
2006 zdravie a spokojnosť.

Rozhovor viedla: Viera Barošková

Poplatok za psa 
nezmenený

V zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nia  o miestnych daniach je daň za psa na
rok 2006 splatná bez vyrúbenia do 31. janu-
ára. Výška poplatku zostáva v porovnaní
s týmto rokom nezmenená. Sadzba dane:
- v rodinnom dome v Senici roč. 150 Sk,
- v objektoch práv. osôb v Senici roč. 150 Sk,
- v bytových domoch roč. 1 500 Sk,
- v rodinných domoch v častiach: Kunov,
Čáčov, Košútovec, Brestové, H. a D. Surovi-
ny ročne 150 Sk.

V prípade, že je pes čipovaný, vyplývajú
pre daňovníka výhody v zmysle čl. 6  Sadz-
ba dane a čipovanie psov ods. 2.

Daň je možné uhradiť v hotovosti do
pokladne mestského úradu, bezhotovostne
prevodom z účtu na bežný účet mesta
v DEXIA banke, a.s. Senica, č.ú.
9200516002/5600 alebo v hotovosti v pro-
spech tohto bežného účtu mesta.

Eva Baranová
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Výsledky volieb do VÚC Trnava

Bílkové Humence 195 23 23 23 11,8% 4 19
Borský Mikuláš spolu 3034 156 156 156 5,1% 56 100

okrsok 1 1716 90 90 90 5,2% 33 57
okrsok 2 1318 66 66 66 5,0% 23 43

Borský Svätý Jur 1183 51 51 51 4,3% 27 24
Cerová spolu 1047 181 181 180 17,3% 126 54

okrsok 1 927 164 164 163 17,7% 110 53
okrsok 2 120 17 17 17 14,2% 16 1

Čáry 986 77 77 76 7,8% 22 54
Častkov 479 36 36 36 7,5% 16 20
Dojč 977 57 57 57 5,8% 26 31
Hlboké 756 99 99 97 13,1% 20 77
Hradište pod Vrát. 569 75 75 75 13,2% 28 47
Jablonica 1825 234 234 231 12,8% 38 193
Koválov 523 32 32 32 6,1% 17 15
Kuklov 627 21 21 21 3,3% 19 2
Kúty spolu 3193 182 182 182 5,7% 112 70

okrsok 1 1632 77 77 77 4,7% 43 34
okrsok 2 1561 105 105 105 6,7% 69 36

Lakšárska Nová Ves 846 57 57 55 6,7% 7 48
Moravský Sv. Ján 1631 76 76 75 4,7% 34 41
Osuské 490 33 33 33 6,7% 12 21
Plavecký Peter 481 27 27 27 5,6% 15 12
Podbranč 538 40 40 40 7,4% 4 36

Prietrž 597 56 56 56 9,4% 9 47
Prievaly 736 66 66 66 9,0% 29 37
Rohov 232 40 40 40 17,2% 15 25
Rovensko 312 78 78 77 25,0% 36 41
Rybky 342 67 67 67 19,6% 46 21
Sekule 1231 66 66 66 5,4% 28 38
Senica spolu 16575 1169 1169 1155 7,1% 412 743

1 - Čáčov 854 28 28 27 3,3% 13 14
2 - MŠ Kalinčiak.ul. 986 64 64 64 6,5% 24 40
3 - MŠ Kalinčiak.ul. 1088 71 71 71 6,5% 20 51
4 - MsKS 937 57 57 55 6,1% 24 31
5 - MsKS 1009 74 74 70 7,3% 15 55
6 - Gymnázium 957 72 72 72 7,5% 33 39
7 - Gymnázium 991 112 112 111 11,3% 38 73
8 - ŠZŠI 986 114 114 114 11,6% 45 69
9 - ŠZŠI 783 55 55 55 7,0% 17 38
10 - II. ZŠ Komen.ul. 918 82 82 82 8,9% 41 41
11 - II. ZŠ Komen.ul. 957 42 42 42 4,4% 10 32
12 - Dom penzión 1061 95 95 91 9,0% 27 64
pre dôchodcov
13 - III. ZŠ Sadová ul. 1196 66 66 66 5,5% 25 41
14 - III. ZŠ Sadová ul. 1158 57 57 57 4,9% 25 32
15 - IV. ZŠ Ul.J.Mudrocha 1102 77 77 75 7,0% 28 47
16 - IV. ZŠ Ul.J.Mudrocha 1173 58 58 58 4,9% 19 39
17 - Kunov 419 45 45 45 10,7% 8 37

Smolinské 800 30 30 30 3,8% 11 19
Smrdáky 497 116 116 114 23,3% 32 82
Sobotište 1249 82 82 80 6,6% 42 38
Šajd. Humence 864 39 39 38 4,5% 11 27
Šaštín - Stráže spolu 3911 156 156 155 4,0% 65 90

okrsok 1 1437 44 44 44 3,1% 20 24
okrsok 2 1268 69 69 69 5,4% 30 39
okrsok 3 1206 43 43 42 3,6% 15 27

Štefanov 1236 70 70 70 5,7% 33 37

OKRES  52 okrskov 47962 3492 3492 3461 7,3% 1352 2109
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Pribudla benzinka
Spoločnosť Tesco Stores SR, prevádz-

kujúca sieť obchodných domov a hyper-
marketov Tesco, otvorila 8. decembra svoju
prvú čerpaciu stanicu pre osobné vozidlá
na Slovensku s nonstop predajom pohon-
ných hmôt. Čerpacia stanica sa nachádza
pri hypermarkete Tesco Senica a predsta-
vuje ďalší krok v ponuke služieb zákazní-
kom. Na otvorení čerpacej stanice pásku
prestrihli Lorenzo Moretti, prevádzkový ria-
diteľ Tesco Stores SR, oblastný riaditeľ
Tesco Stores SR Christopher Bromwich,
zástupca primátora mesta Senica
Ing. Anton Cibula a riaditeľka Tesco Senica
Mária Čiernohorská. 

Okrem pohonných hmôt poskytuje čer-
pacia stanica služby - vysávač a kompresor
na dohusťovanie preumatík. Tiež to je
základný sortiment potravinového a nepo-
travinového tovaru. 

Predaj pohonných hmôt je ďalšou oblas-
ťou, v ktorej Tesco začalo svoje obchodné
aktivity. „Ponukou pohonných hmôt reagu-
jeme na priania a požiadavky našich zákaz-
níkov. Tak ako v hypermarkete i tu zákazní-
kom ponúkneme najlepšiu cenu na trhu,
každý deň ceny pohonných hmôt budeme
starostlivo analyzovať a následne upravo-
vať tak, aby boli nižšie než najnižšie ceny
u konkurencie v meste,“ povedala pri príle-
žitosti otvorenia čerpacej stanice riaditeľka
hypermarketu Tesco Senica Mária Čierno-
horská.

Pokiaľ ide o sortiment pohonných hmôt,
čerpacia stanica Tesco ponúkne benzín
Natural 91, Natural 95 a motorovú naftu.
Toto palivo si môžu zákazníci nakúpiť pri
štyroch stojanoch s celkovo ôsmimi výdaj-
nými miestami. Pohonné hmoty môžu
zákazníci nakupovať nepretržite 24 hodín
denne od pondelka do nedele, spomínaný
obchod je otvorený denne od 6.00 do
22.00 hod. Na čerpacej stanici možno pla-
tiť v hotovosti alebo prostredníctvom karty
CCS, alebo platobnými kartami ako Maest-
ro, Visa a podobne. Bude možnosť platiť aj
eurami. Predaj paliva je doplnený tovarom
v obchode: „Priľahlý obchod ponúkne
zákazníkom okolo 600 druhov tovaru.
Bude tu možné kúpiť všetko, čo je v bežnej
samoobsluhe - počínajúc pečivom, mlieč-
nymi výrobkami, cez nápoje, cukrovinky,
až po základný drogistický tovar, hračky,
dennú tlač a časopisy. Samozrejme, súčas-
ťou ponuky sú automobilové doplnky. Sor-
timent po niekoľkých mesiacoch prehod-
notíme a zameriame sa na požiadavky
miestnych zákazníkov,“ doplnila riaditeľka
Mária Čiernohorská.

bar, foto autorka 

V 2. kole volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený Tibor Mikuš. V
tabuľke je prehľad volebných výsledkov v okrese Senica.
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Minister Mikulášom
Na svätého Mikuláša, ktorý deťom

rozdáva darčeky, sa 6. decembra na chví-
ľočku premenil minister školstva Martin
Fronc. Zavítal medzi deti zo Špeciálnej
základnej školy internátnej a Špeciálnej
materskej školy internátnej (ŠZŠI a ŠMŠI)
v Senici. 

V telocvični pred všetkými zhromažde-
nými deťmi a pedagogickými pracovníkmi
ministra školstva privítal riaditeľ školy Otto
Mareček. Žiaci Michal Merašický a Lívia
Pálková ho privítali kyticou kvetov.  Kým
Mikuláš, teda minister Fronc, začal rozdá-
vať darčeky, deti predviedli čosi z toho, čo
sa naučili. Zaspievali a zatancovali ľudové
pesničky a potom sa predstavili v scénke.
Minister Fronc poďakoval srdečnými slo-
vami za program. 

Poďakoval tiež pedagógom, ktorí s nimi
trpezlivo pracujú. ŠZŠI a ŠMŠI poskytuje
výchovu a vzdelávanie pre deti s rôznym
stupňom mentálneho postihnutia. Internát
zabezpečuje výchovu mimo vyučovania
žiakov v týždennej i celodennej starostli-
vosti a tiež výkon nariadenej  ústavnej
výchovy. Vzdelávanie sa realizuje v troch
variantoch A, B, C, ktoré sú určené dru-
hom a stupňom postihnutia. Komplexnú
starostlivosť dopĺňajú terapeutické
a záujmové krúžky, ktoré pracujú pri škole
aj pri internáte. Školský klub detí určený
pre deti s dennou dochádzkou. 

Podľa slov zástupkyne riaditeľa Heleny
Špinerovej v tomto školskom roku otvorili
Praktickú školu, ktorú navštevuje osem
žiakov. Je to jedna z alternatívnych mož-
ností riešenia problémov ďalšieho vzdelá-
vania a následnej integrácie žiakov s men-
tálnym postihnutím do spoločnosti. Je
určená pre chlapcov i dievčatá, menej
zručných absolventov špeciálnej základ-
nej školy vzdelávaných podľa variantu
A a manuálne zručných absolventov špe-
ciálnej základnej školy vzdelávaných
podľa variantu B. Vzdelávanie v praktickej
škole je trojročné, v každom ročníku
dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žia-
kom poskytnúť možnosť fyzicky a psy-
chicky dospieť tak, aby mohli samostatne
žiť v domácom prostredí alebo v chráne-
nom bývaní a pracovať v chránenom pra-
covisku. Úlohou praktickej školy je pripra-
viť žiakov na život v rodine - na sebaob-
sluhu a praktické práce v domácnosti, tiež
zacvičiť sa v prácach profilujúcich voliteľ-
ných predmetov, aby mohli vykonávať
zmysluplnú prácu v chránených pracovis-
kách. Praktická škola nie je profesijne
zameraná na zvládnutie učebného odbo-
ru, preto po jej absolvovaní nezískavajú
žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absol-
vovaní Praktickej školy so zameraním na
pomocné práce v určitom odbore. 

Okrem toho je v škole otvorená jedna
trieda autistov.

Keďže z odpovedí na ministrove otáz-
ky sa ukázalo, že deti rady chodia do školy
a tiež poslúchajú, tak každý si od pána
ministra prevzal balíček plný sladkostí.
Okrem toho minister venoval deťom aj
spoločenské hry a veľkého maca, ktorý

Mikulášska výstava 
v ZUŠ

Prvým adventným podujatím v ZUŠ
Senica bola Mikulášska výstava. Otvorenie
výstavy sa uskutočnilo práve na Mikuláša
6. decembra  za účasti malých i veľkých
výtvarníkov, ich pedagógov a rodičov.
Vystavené obrázky od najmenších žiakov
až po účastníkov pre štúdium dospelých,
v plnej miere vystihujú atmosféru advent-
ných sviatkov, sú plné radosti i dychtivého
očakávania splnenia detských želaní. 

Niektorým sa splnili už na vernisáži,
lebo Mikuláš s anjelom rozdali deťom drob-
né maškrty a krstili nezbedných čertíkov,
aby sa ani tie najmenšie deťúrence nebáli
a bolo im veselo s najmladšími žiakmi dra-
matického odboru ZUŠ, ktorí výstavu otvá-
rali.

Zaujímavá  Mikulášska výstava v Galérii
ZUŠ Senica  bude otvorená do konca janu-
ára 2006 a určite sa ju  oplatí vidieť.  

Štefan Orth

Superlyžovačka
cez jarné prázdniny!

Rozhodujete sa kam cez Jarné prázdni-
ny? Poďte s CVČ Stonožka do moravských
BESKÝD ! Presnejšie na chatu  v Hutisku-
Solanci  - 15 km od Rožnova pod Radhoš-
tem. Čaká vás tam priam rozprávková
zimná krajina a chata ako stvorená pre
zábavu a dobrú partiu.

Prvý termín ponúkame senickej mládeži
od 14 do 19 rokov a druhý termín môžu
spolu s rodinami zamestnancov CVČ vyu-
žiť i ďalšie rodiny alebo dospelí.
1. termín: 18. - 22. februára 2006 (odchod
v sobotu o 7. hod.).
2. termín: 22. -  26. februára 2006 (odchod
v stredu o 14. hod.).
CENA pobytu -  2 200 Sk  (bez vlekov) -
nutná záloha 1 000 Sk mesiac vopred (v
cene je zahrnuté ubytovanie, strava 4x
denne, rekreačný poplatok, doprava tam
a späť + doprava 1 až 2x  denne do neďa-
lekých lyžiarskych stredísk Sachova studán-
ka, Bílá, prípadne  i na Pustevny- najzná-
mejšieho strediska v Beskydách).

Ubytovanie je v 3 až 8 lôžkových izbách
(preto je pobyt vhodný pre  vopred dohod-
nuté kolektívy mládeže či rodiny), kapacita
chaty je 42 ľudí. Hygienické zariadenia sú
spoločné, na prízemí chaty. Strava je  ako
od mamičky, na vynikajúcej úrovni
a v dostatočnom množstve i pre veľkých
jedákov.

Predĺžený poldňový lístok na vlek
i večerný 3 hodinový stojí v prvých dvoch
menovaných strediskách 200 Kč a dá sa
dohodnúť okrem soboty a nedele zľava.

Poistenie sa osobitne nevybavuje – v ČR
stačí naše poistenie a na 1. turnuse bude
lekárka.

Podstatný je však PAS (u osôb do 15
rokov), vlastná lyžiarska výstroj a peniaze
na pobyt v Kč.

Pri chate sú dobré terény i na bežkova-
nie, sánkovanie a zimnú turistiku. V chate je
video a dobré filmy, spoločenské hry, hifi-
veža... Neďaleko je útulná reštaurácia a na
požiadanie bude v chate otvorený bufet.

Záväzne sa treba prihlásiť v CVČ do
20. 1. 2006. Do tohto termínu treba uhradiť
i zálohu 1 000 Sk.

Bližšie info Dana Kopecká
0907774406, CVČ  651 3539

Zber gaštanov 
V rámci projektu Zdravá škola sa žiaci

IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej ulici zapo-
jili popri tradičnom zbere papiera i do
zberu gaštanov. V spolupráci s Poľovným
združením Daniel Raková Chropov zabez-
pečili pre lesnú zver dostatočné množstvo
gaštanov, ktoré by jej malo pomôcť prežiť
tuhú a dlhú zimu. Na fotografii je víťazná
trieda 1. A, ktorú Poľovné združenie za
262 kg gaštanov ocenilo sladkou tortou.
Na druhom mieste sa umiestnili žiaci  5. B
za 252 kg, ktorá získala do triedy nové
nástenné hodiny.

Mgr. Dagmar Procházková

Imatrikulácia prváčikov
Nielen imatrikulácia študentov

prvých ročníkov hlboko zasiahne do štu-
dentského života škôl, ale i slávnostné
prijatie prváčikov za riadnych žiakov
základnej školy a členov školského klubu
je významnou udalosťou v živote školy.
Pri  príležitosti Dňa študentstva maskoti
školy Mudroško s Mudroškou v spolu-
práci s triednymi pani učiteľkami
a vychovávateľkami prijali do svojich
radov 41 nových žiakov. Tí sa predstavili
svojim rodičom bohatým kultúrnym pro-
gramom a predviedli i svoje čitateľské
a počtárske zručnosti.

Mgr. Dagmar Procházková
zástupkyňa riaditeľa školy 

stráži toho malého. Podľa ministra Fronca
voľba na obdarovanie detí zo senickej
Špeciálnej školy internátnej na Mikuláša
padla preto, je to dobrá škola a je jedna
z mála, ktorá sa stará aj o deti s nariade-
nou ústavnou starostlivosťou. Takýchto
detí tu majú 22. Minister ešte doplnil:
„Tieto deti potrebujú viac starostlivosti,
viac opatery a sú viac odkázané na
pomoc druhých.“ Na nikoho sa v ten deň
nezabudlo, všetky očká žiarili šťastím
a radosťou. Deti nezostali nevďačné a pre
všetkých hostí pripravili tiež balíčky. V nich
boli vyzdobené vianočné stromčeky,
drobné výšivky či perník, to všetko samoz-
rejme práce detí.

Viera Barošková

CVČ pozýva 
20. januára o 18. hod. v CVČ
Novoročný hudobný koncert. Účinkujú
Made in me,  Summer rain, Púl na púl a
sólisti z CVČ.

27. januára o 18.30  hod. v CVČ
Diskuný večer na tému Kultúra a umenie v
Senici.

29. januára o 14.30 hod.  na zimnom štadióne
Karneval na ľade.
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Nové krúžky Stonožky
Krúžok karaoke  
- Vhodný pre malých i väčších spevákov,
ktorí si chcú zaspievať na mikrofón, naučiť
sa nové pesničky, zdokonaliť sa v technike
spevu a občas účinkovať v programoch
CVČ (hudobné podklady i texty máme
k dispozícii).
- Polročné zápisné do krúžku je 300 Sk,
stretnutia budú 1 x do týždňa, pravdepo-
dobne vo štvrtok od 14.45 hod.
Výuka na bicie 
- Chceš sa stať bubeníkom? Skús to v Sto-
nožke.
- Ponuka je určená pre deti a mládež, stret-
nutia 1x do týždňa, poplatok 400 Sk.
Výuka na počítači  pre dospelých
- Naučíte sa základy práce s počítačom,
operačným systémom WINDOWS, progra-
mom WORD, EXCEL a INTERNET
EXPLORER.
- Kurz je vhodný i pre staršiu generáciu
a ľudí, ktorí doteraz nenašli k počítačom
cestu, nakoľko výučba bude poňatá jedno-
duchšou formou.
- Polročné zápisne do kurzu je 700 Sk, stret-
nutia budú 1x do týždňa v podvečerných
hodinách, začíname prvý februárový týždeň.
Hobby dielňa pre dospelých
- Netradičný výtvarný krúžok pre mládež
a dospelých, kde máte možnosť naučiť sa
moderným výtvarným technikám a spo-
znať nové materiály. Všetky výrobky zútul-
nia vašu domácnosť a ukážu vám nové,
atraktívne možnosti náplne voľného času.
Napr. maľovanie na textil, hodváb, sklo,
batikovanie, obrúsková technika, modelo-
vanie z hliny atď. (aj podľa záujmu zúčast-
nených). Približne 15 stretnutí. 
Do uvedených nových krúžkov, ale i do
ostatných záujmových útvarov, ktoré pra-
cujú od septembra, sa môžete prihlásiť
priamo v CVČ do 25. januára 2006, infor-
mácie na tel. 034/6513539.

Blahoželáme!
� Tanečnej breakdancovej skupine
CRAZY TEAM, menovite Mariánovi Holen-
kovi, Radovi Gálovi a Sebastiánovi Zburí-
novi – za zisk finálového 4. miesta  v celo-
slovenskej tanečnej súťaži Victory cup 26.
novembra. Súťažili vo voľnej kategórii
v konkurencii 17-tich  skupín z celého Slo-
venska. O to viac je ich umiestnenie cen-
nejšie.
� Tanečnej skupine SONNY junior
a SONNY Kuriatka za víťazstvo  v krajskej
tanečnej súťaži Tancujeme pre radosť,
ktorá sa konala v Trnave 9. decembra.
Organizátorom bolo Krajske osvetové stre-
disko Trnava.
� Veronike Brisudovej, študentke Obchod-
nej akadémie Senica, ktorá sa stala 22.
novembra    majsterkou kraja v šachu jed-
notlivcov  stredných škôl a na majstrov-
stvách SR 15.-16. decembra obsadila vyni-
kajúce 5. miesto. 
� Martinovi Pagerkovi, žiakovi II.ZŠ, maj-
strovi okresu v šachu jednotlivcov v kate-
górii ZŠ. Bol vyhodnotený ako najlepší
šachista i medzi stredoškolákmi. Žiaľ  na
majstrovstvách Trnavského kraja sa mu ten-
toraz ušlo iba 4. miesto

Pestrá jeseň
Stonožkinych slniečok   

Klub mamičiek s deťmi pokračuje v
CVČ Stonožka už 3. rok má obľubu u de-
siatok senických mamičiek. Že nezaháľa,
posúďte sami. 

*5.10. v predvečer sme sa stretli
v našom domčeku, aby sme sa definitívne
dohodli na registrácii nášho klubu ako
občianskeho združenia Materské centrum
Stonožkine slniečka. Chceme sa stať prá-
voplatným členom Únie materských cen-
tier Slovenska a práve toto by mal byť prvý
krok. Na výsledok trpezlivo čakáme. 

*Nedá sa nespomenúť niekoľko zaují-
mavých besied s homeopatičkou PharmDr.
Dagmar Kaličákovou a pediatrami
MUDr. Klárou Blažekovou a MUDr. Zden-
kom Šulekom. Mamičky, ktoré mali záujem
sa „nabili“ zaujímavými informáciami
a mali možnosť sa spýtať na všetko, čo ich
zaujíma – nielen z oblasti homeopatie,
očkovania a úrazov detí a prvej pomoci. Aj
touto cestou ďakujeme všetkým pozvaným
hosťom za láskavú a nezištnú pomoc!

* A že o žienky – matky, ktorým na zdra-
ví detí záleží, sme sa mohli presvedčiť na
našom posedení 16.11. na tému Dojčenie.
Bez zbytočných fráz a definícií sme si
mamičkovskou rečou porozprávali, ako to
vidíme a cítime my. 

*Blíži sa čas Vianoc a my sme začali cítiť
ich atmosféru už v 23.11., keď sa niekoľko
rodín stretlo v tvorivej dielničke pri výrobe
hlinených vianočných ozdôb a doplnkov.
Tú atmosféru Vám prajem zažiť. Rozšante-
né deti v spoločnosti niekoľkých oteckov,
mamičky za malými stolčekmi s rukami od
čerstvej hliny zahľadené do nezvyčajnej
aktivity. Podchvíľou sa pritmolil drobček
pritúliť sa k tej svojej. Nejaká tá rúčka za-
blúdila aj do hlinenej masy, uznajte – tomu
sa nedá odolať! Dnes máme krásne via-
nočné ozdoby už vypálené doma a
z môjho pohľadu, na prvý pokus utešené.
Som na „svoje“ mamičky právom pyšná.

*2. 12. sme boli pozvaní na stretnutie
materských centier z bratislavsko-trnavské-
ho regiónu do MC Ráčik v bratislavskej
Rači, ktoré organizovala ÚMC Slovenska.
Aj keď bola prevaha bratislavských MC,
nemáme sa začo hanbiť. Pred viac ako 20
zúčastnenými sme boli vyzdvihnutí, ako
úplne unikátne síce ešte nie MC, ktoré má
priestory v samostatnom domčeku s ihris-
kom a oplatí sa ich vidieť! (Slová Elenky
Bakošovej – regionálnej koordinátorky,
ktorá nás navštívila - ďakujeme!) Okrem
toho, že sme sa zoznámili, boli sme infor-
mované o novinkách z ÚMC.  Každé MC

by malo dostať počítač s prístupom na
internet a zapojiť sa do zaujímavých až
nadnárodných projektov. Ale o tom až
neskôr... 

*No a komu sa nelení, tomu sa zelení,
môže vidieť každý okoloidúci. Za obetavej
pomoci pani Včelkovej a jej perfektného
tímu majstrov, dostanú senické Slniečka

k Vianociam jeden obrovský darček – nové
okná. Vravíte si, aký prepych. Ale vo viac
ako 60-roč. stavbe, ktorá je navyše podpiv-
ničená, nám niekedy býva dosť chladno –
hlavne vzhľadom k drobčekom, ktorí sa
batolia štvornožky po zemi. Aj to teplo
v srdiečkach, ktoré sem denne prinášame,
nám niekedy nestačí.

*Zavŕšením tohoročnej činnosti bol
určite Mikuláš pre najmenších Seničanov
3. a 4.12. v našom rozprávkovom domče-
ku. Priestory nás prinútili uskutočniť ho na
3-krát pre približne 180 detí a rodičov.
Medzi niekoľkomesačné až trojročné deťú-
rence zavítal anjel a toľko očakávaný Miku-
láš. Verte mi, zaujať batoliatka tak, aby sa
nerozutekali a s údivom hľadeli jedným
smerom, nie je jednoduché. Ale podarilo
sa! Kratučké pásmo piesní a rozprávania
prostredníctvom mini divadielka malo
úspech. Na záver sa každý dočkal balíčka
plného dobrôt od dobrého uja Mikuláša.

Je toho tak veľa, čo by som vám chcela
povedať. Toto však bol taký letmý súhrn.
Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým,
ktorí prikladajú ruku k dielu a podporujú
nás v našej krásnej, ale náročnej činnosti.
Všetkým pesimistom v dnešnej surovej
dobe odkazujem, že dobro v ľuďoch ešte
nevymrelo! Vždy, keď začnem strácať sily,
objaví sa niekto, kto mi podá ruku
a pomôže mi ísť ďalej. Sú tu aj ľudia, ktorí
si ešte uctievajú tradičné a najväčšie hod-
noty. Ľudia s veľkým srdcom.

A potom sú tu ešte tí, pre ktorých to
robíme. DETI. Ľudia, verte mi, že naša bu-
dúcnosť ešte nie je celkom stratená. Denne
stretávam mamičky, pre ktoré je materstvo
najvyššou hodnotou. Dieťa najväčšou
výhrou. Láska k blížnemu najkrajším citom.

Touto cestou želám všetkým deťom,
rodičom a starým rodičom rozprávkové
Vianoce a nový rok 2006 naplnený
LÁSKOU a PRAVÝM ĽUDSKÝM ŠŤASTÍM.
Veď vždy je pre koho žiť!!! Ďakujem.

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Mikuláša s anjelikmi i klbkom čertov na
malom senickom námestí privítali 5. 12.
stovky malých Seničanov. O úvodnú scén-
ku sa postarali deti z dramatického krúžku
CVČ a speváci Adrián Krišák, Katka Blažo-
vá a Janka Šišoláková. Škoda len, že impro-
vizované javisko i s účinkujúcimi takmer
zmizli pod náporom divákov.
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Brána informácií 
otvorená   

Informačné centrum Europe Direct  Senica
organizovalo cyklus stretnutí so žiakmi II.
stupňa základných škôl zameraných na
poznávanie života v Európskej únii pod
názvom Brána informácií otvorenená. 

Stretnutí sa postupne zúčastnilo 44 žia-
kov  II. základnej školy v Senici, 53 žiakov
Základnej školy Jablonica a 13 žiakov Špe-
ciálnej základnej školy Senica, všetci spolu
so svojimi pedagógmi. Na začiatku seminá-
ra hlavná metodička Informačného centra
PhDr. Mária Piačková oboznámila žiakov
so symbolmi Európskej únie, inštitúciami,

ktoré riadia Európske spoločenstvo a infor-
movala ich  o činnosti informačného centra
Europe Direct Senica. Hlavný dôraz položi-
la na získavanie informácií z informačných
kanálov, akým je predovšetkým internet. Po
krátkej prestávke sme žiakom premietli
krátky dokument o vstupe Slovenskej
republiky do EÚ a prezentácia o vzniku
a vývoji Európskej únie. Na záver stretnutia
sa žiaci zapojili do ankety, ktorá bude na
konci mesiaca december vyhodnotená
a niektorí úspešní riešitelia budú odmenení
zaujímavými darčekmi. Pri odchode dostal
každý žiak i učiteľ balíček, ktorý obsahoval
informačný materiál týkajúci sa Európskej
únie a aj malú sladkú odmenu.

Informačné centrum Europe Direct Seni-
ca je pripravené organizovať informačné
semináre aj pre vás, ďalších záujemcov.
V prípade vášho záujmu, prosím, aby ste
nás osobne navštívili na Mestskom úrade
v Senici, Štefánikova 1408/56 alebo kon-
taktovali telefonicky na tel. čísle 034/651
6180 či e-mailom na adrese europedi-
rect@msu.senica.sk. Mgr. Ľuboš Hazucha

Informácia 
o začatí projektu

Stredné odborné učilište Senica je
predkladateľom projektu v rámci výzvy
č. SOP ĽZ - 2004 - SORO - 4 pre podopat-
renie 3.3.A Ľudské zdroje. Tento projekt
bol schválený a SOU Senica začína s jeho
realizáciou. Projekt má názov: Program
poradenstva o učebných a študijných
odboroch v regióne Senica a Skalica. 

Projekt má dve hlavné časti. 
Externá časť projektu bude pozostávať

v tom, že profesionálna firma na základe
výberu - verejného konkurzu, urobí štatis-
tický prieskum žiakov 8. a 9. ročníkov na
reprezentatívnej vzorke 1 100 responden-
tov, zistí požiadavky žiakov ZŠ na strednú
školu. Bude zisťovať, koľko žiakov a na aké
odbory sa hlásia na SOU v regióne
a následne urobí meranie a štatistické spra-
covanie umiestnenia absolventov ZŠ na
SOU a umiestnenie absolventov SOU na
trhu práce. Projekt rieši i spoluprácu s Úra-
dom práce, ktorý pomôže pri zisťovaní
zamestnanosti absolventov SOU vo fir-
mách v regióne. Tento stratifikovaný
výskum a štatisticky merateľné ukazovatele
externej časti projektu budú poskytnuté
VÚC Trnava a MŠ SR. 

Internú časť projektu budú robiť zamest-
nanci SOU Senica spolu s účastníkmi projek-
tu základnej školy, výchovní poradcovia,
stredné odborné učilištia okresov Senica
a Skalica, Úrad práce Senica, zamestnávate-
lia v regióne Senica a Skalica, žiaci ZŠ a SOU. 

Aktivity projektu:
V projekte je niekoľko základných akti-

vít: seminár, príprava a prezentácia učeb-
ných a študijných odborov SOU okresov
Senica a Skalica a prezentácia zamestnáva-
teľov absolventov v Dome kultúry Senica
začiatkom roka 2006, analýza prezentácie,
osobné stretnutie štatutárov SOU s výchov-
nými poradcami ZŠ v regióne Senica a Ska-
lica, deň otvorených dverí na SOU v regió-
ne, zhotovenie videozáznamu a fotodoku-

Aj poradenstvo
pre postihnutých

Okresný výbor Zväzu postihnutých civi-
lizačnými chorobami v Senici od 1. decem-
bra vykonáva svoju činnosť na Štefánikovej
ulici 699 (nad OTP bankou, vchod pod brá-
nou, II. poschodie vpravo).
Zameraná je na:
- sociálnu pomoc občanom postihnutých

srdcovocievnymi chorobami, diabetic-
kým ochoreniam a postihnutých onkolo-
gickými chorobami,

- pomoc deťom trpiacich na rôzne druhy
alergií,

- sociálnu rehabilitáciu detí i dospelých -
športovú, spoločenskú a kultúrnu činnosť.

Úradné hodiny:
Utorok 8.00 - 12.00 h.
Štvrtok 8.00 - 12.00 h., 12.00 - 13.30 h. 

klubová činnosť
Bezplatné poradenstvo v sociálnej oblasti
každý druhý štvrtok v mesiaci od 9.00 do
14.30 hod. Anna Masaryková

Predseda OV ZPCCH Senica

mentácie projektu, vyhodnotenie projektu.
O jednotlivých aktivitách, termínoch sa
verejnosť dozvie z regionálnych médií
alebo sa riadiaci tím projektu osobne skon-
taktuje s účastníkmi projektu. 

Rozpočet projektu: 
Na prezentáciu jednotlivých aktivít pro-

jektu je schválený nenávratný finančný prís-
pevok z prostriedkov ESF - 80 %, nenávrat-
ný finančný príspevok zo štátneho rozpo-
čtu 15 % a príspevok predkladateľa SOU
Senica 5 %. Prostriedky sú presne vyme-
dzené, určené na základe finančných no-
riem EU a finančných zákonov SR.

Projekt začal v septembri 2005 a bude
trvať do augusta 2007.

Mgr. Pavol Paradeiser, SOU
manažér projektu

Gymnázium
s novým názvom

Senické gymnázium nesie od 8. decem-
bra 2005 nový názov Gymnázium Ladisla-
va Novomeského. Škola dostala meno po
významnom básnikovi Ladislavovi Novo-
meskom, ktorého život sa úzko spája so
Senicou a L. Novomeský vo funkcii povere-
níka pre školstvo a národnú osvetu  sa v
roku 1948  zaslúžil o vznik jednej triedy
štátneho gymnázia v Senici.

Slávnosť prepožičania čestného názvu
škole sa uskutočnila predpoludním na
nádvorí školy za účasti študentov školy,
predstaviteľov kultúrnej a spoločenskej
sféry mesta, riaditeľov základných a stred-
ných škôl. Hosťami slávnostného premeno-
vávania gymnázia boli poslanci NR SR
Dušan Čaplovič a Dagmar Bollová, predse-
da Spoločnosti L. Novomeského Peter
Jaroš, zástupca Ministerstva školstva Fran-
tiška Švába, delegácia Trnavského samos-
právneho kraja, Krajského školského úradu
a Mestský úrad Senica.  

Za dôležitý medzník v histórii školy
označil túto udalosť riaditeľ školy Ján Hru-
šecký. „Naše gymnázium  chceme pome-
novať  menom L. Novomeského, aby sme
prejavili našu úctu a vďaku významnému
básnikovi a publicistovi, vynikajúcej osob-
nosti  kultúry a dejín  najmä nášho mesta,
ale aj celoslovenského a svetového význa-
mu. Všetci si želáme, aby prepožičanie
čestného názvu našej  škole  bolo novou
motiváciou pre každého nášho pedagoga i
pre ostatných zamestnancov, pre všetkých
terajších i budúcich žiakov.“ 

Gymnázium za viac ako polstoročie
vyrástlo na uznávanú vzdelávaciu inštitú-
ciu. Podľa slov J. Hrušeckého takmer
každý absolvent školy  je prijatý najmenej
na jednu vysokú školu. Je to jednak zodpo-
vednou prácou celého pedagogického
zboru, ale aj výberom kvalitných uchádza-
čov. Študenti boli úspešnými riešiteľmi
olympiád, víťazmi SOČ na celoštátnej úrov-
ni. Gymnázium má  vo svojej histórii vyše
4 000 úspešných absolventov.

Slávnostné príhovory predniesli D. Čap-
lovič a D. Bollová.  F. Švába a P. Jaroš   odha-
lili tabuľu s čestným názvom. 

V jednej triede gymnázia bola výstavka,
dokumentujúca históriu i súčasnosť školy a
tiež výber z literárnej tvorby L. Novomes-
kého.  Text a foto bar 

František Švába (vľavo) odovzdáva listinu
o prepožičaní čestného názvu riaditeľovi
Gymnázia Ladislava Novomeského Jánovi
Hrušeckému. 
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Je nesporné, že
Jozef Bánsky patril
už vo chvíli svojej
predčasnej smrti
medzi najvšestran-
nejšie a najsľubnej-
šie osobnosti vte-
dajšej literárnej
vedy, kultúrnej his-
tórie, bibliografie,
p rek ladateľs tva
a kultúrno-spolo-
čenskej publicisti-
ky. Jeho dielo

vzbudzuje pozornosť svojim rozsahom,
ako aj myšlienkovou hĺbkou a metodolo-
gickou zrelosťou.

Jozef Bánsky stelesňuje všetky hlavné
duchovné a mravné hodnoty generácie,
ktorá kráčala v medzivojnovom a vojno-
vom období za vysokými métami vzdela-
nosti. Narodil sa 31. decembra 1919
v Kunove.

Pochádzal z rodiny poľnohospodárske-
ho robotníka, kde sa bolo treba deliť
o skyvu chleba, zvykať si na skromnosť
a vzájomnú obetavosť. Najprv navštevoval
meštiansku školu v Senici, odkiaľ prešiel
roku 1932 na Štátne reálne gymnázium
v Trnave, kde aj v roku 1940 maturoval.
Pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte
vtedajšej Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve. Študoval slovanskú a germánsku filoló-
giu. Už v prvých troch ročníkoch dosaho-
val také vynikajúce výsledky, že sa mohol
uchádzať o zahraničné štipendium. V štu-
dijnom roku 1943 – 1944 sa stal posluchá-
čom slavistiky na Univerzite Martina Lut-
hera v Halle-Wittenbergu. A v zložitom, už
ťažko vojnou poznačenom študijnom
roku 1944 – 1945, si prehlboval svoje sla-
vistické a germanistické vzdelanie na uni-
verzite vo Viedni. Na jeseň roku 1945 zís-
kal na základe dizertačnej práce zo slo-
vensko-nemeckých literárnych vzťahov
z hľadiska pobytu slovenských študentov
humanovedných fakúlt na univerzite
v Halle v prvej polovici 19. storočia.

Po úspešných rigoróznych skúškach
a po doktorskej promócii roku 1945 nastú-
pil ako asistent v Seminári slovanskej filo-
lógie na Filozofickej fakulte už opäť Uni-
verzity Komenského. Jozef Bánsky ďalej
pokračoval v rozširovaní svojho vedecké-
ho horizontu na zahraničných univerzi-
tách. V rokoch 1946 – 1947 sa obozna-
moval s literárnou a jazykovou problemati-
kou južných Slovanov, keď pobudol na
univerzitách v Belehrade, Záhrebe
a Ľubľane. O rok neskôr prešiel na známu
Jagellonskú univerzitu  v Krakove, kde sa
sformoval najmä ako polonista. Po štúdi-
ách v Krakove sa vrátil na svoje asistentské
miesto na Filozofickej fakulte v Bratislave.
Nezakotvil však už v pedagogickej praxi,
nakoľko sa po roku 1948 stal tzv. kádro-
vým prípadom. Vyčítané mu bolo jeho
náboženské presvedčenie a štúdium na

nemeckých univerzitách počas druhej sve-
tovej vojny. V jeseni roku 1948 bol Jozef
Bánsky preložený do Univerzitnej knižni-
ce, podobne ako prof Daniel Rapant,
prof. Svätopluk Štúr, prof. Juraj Čečetka.
V jej službách pracoval až do svojej pred-
časnej smrti v roku 1956. V tomto období
pracoval veľmi aktívne vo funkcii tajomní-
ka Zväzu slovenských knihovníkov. 

Ak v štyridsiatych rokoch sa Jozef Bán-
sky prejavoval ako  literárny historik, od
polovice päťdesiatych rokov sa zaoberal
predovšetkým bibliografickou problemati-
kou, prekladmi z poľštiny, písaním doslo-
vov a štúdií z dejín poľskej literatúry. To
mu nakoniec otvorilo cestu k návratu na
univerzitnú pôdu, keď od roku 1955 bol
poverený externým prednášaním dejín
poľskej literatúry na Filozofickej fakulte.

Jozef Bánsky často zdôrazňoval vo svo-
jom krátkom vedeckom živote      nutnosť
výskumu dejín slovenskej literatúry na
európskej platforme. Napísal :“Tendencia
bádať našu literatúru, umenie a filozofiu
v reláciách aspoň európskych je stále
mocnejšia. Mnohé zjavy v našom literár-
nom   a umeleckom svete totiž ani nemož-
no náležite poznať bez ich konfrontovania
s prameňmi, ktoré priamo podmieňovali.
Tak napr. skutočnosť, že štúrovský pomer-
ne kritický postoj k romantizmu ako ume-
leckému štýlu a svetonázoru, chápeme
nielen ako štruktúru umelecko-literárnu,
ale aj filozoficko-náboženskú – mal svoj
pôvod v ich hallských štúdiách ...“

Náš pohľad na dielo Jozefa Bánskeho
by nebol úplný, keby sme neupozornili na
jeho štúdie o poľskej a ruskej literatúre
a na jeho preklady z poľskej poézie prvej
polovice 19. storočia. K osobnostiam jeho
odborného záujmu patrili A. Mickiewicz,
J. Slowacki, A. S. Puškin, M. J.  Lermontov
.Bánsky sa však najväčšmi sústreďoval  na
Adama Mickiewicza, ktorého dielo usta-
vične analyzoval a prekladal (Balady
a romance, 1955) 

A hodnotil  ho aj z hľadiska pôsobenia
na predstaviteľov slovenskej literatúry 19.
storočia.  Z tejto stránky má trvalý význam
jeho štúdia  Adam Mickiewicz a slovenská
literatúra, v ktorej podal pri príležitosti
100. výročia Mickiewiczovej smrti úplný
prehľad slovenských reakcií na tohto poľ-
ského romantika od 30. rokov minulého
storočia až po 50. roky 20. storočia Jozef
Bánsky sa zaslúžil svojimi prácami  zo
vzťahov  medzi slovenskou a poľskou lite-
ratúrou o zachovanie kontinuity sloven-
skej literárnovednej komparatistiky
v povojnovom období.

Jozef Bánsky patril vo vojnovom
a povojnovom období k tým mladým lite-
rárnym vedcom, ktorý sa neobmedzovali
iba na odborné literárnohistorické otázky,
ale zasahovali aj do živých otázok súveké-
ho literárneho diania. Príkladom  sú dve
jeho eseje Slovanská myšlienka a Európa
a Svetová literatúra a Slovensko. 

50. výročie smrti J. Bánskeho
Stelesňoval duchovné a mravné hodnoty generácie

Jozef Bánsky patrí k významným osob-
nostiam našej literárnej vedy 20.storočia.
Hoci jeho tvorbu prerušila nečakaná smrť,
jeho dielo nezostalo torzom. Predstavuje
zmysluplný celok, ktorý má dôležité mies-
to v tradíciách našej literárnej vedy
a modernej slovenskej kultúry. (Spracova-
né podľa úvahy Prof. PhDr. Miloša Tomčí-
ka, DrSc.) 

Vydavateľstvo EX TEMPORE Bratislava
v tomto roku pripravilo nové vydanie pre-
kladu diela Adama Mickiewicza Balady
a romance, na prezentácii ktorého sa 24.
novembra v Poľskom inštitúte zúčastnili aj
zástupcovia mesta Senice pod vedením
prednostky Kataríny Vrlovej. Mesto pris-
pelo i na vydanie tejto publikácie. I v Seni-
ci si  26. januára 2006 pri príležitosti 50.
výročia tragickej smrti PhDr. Jozefa Bán-
ského pripomenieme túto významnú
osobnosť slovenskej literárnej vedy 20.
storočia nielen prezentáciou jeho prekla-
dov, ale i celej poľskej kultúry. Podujatie sa
uskutoční  pod záštitou veľvyslanca Poľ-
skej republiky v Dome kultúry pod
názvom  Bánskeho Mickiewicz.

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Ocenili talenty 
V Múzeu Ladislava Novomeského

v Senici boli 8. decembra vyhlásené
výsledky XIX. ročníka autorskej súťaže Lite-
rárna Senica Ladislava Novomeského.
Zapojilo sa do nej 155 autorov z celého
Slovenska a do súťaže poslali 540 prác. 

Zaslané práce hodnotili porotcovia Ján
Beňo, Peter Andruška a Igor Hochel. Hlav-
nú cenu udelili Martinovi Štrebovi zo Smo-

leníc (na foto cenu mu odovzdala pred-
nostka MsÚ Senica K. Vrlová). Dve autor-
ky  zo Senice v tomto roku získali    čestné
uznanie. Soňa Mečířová v I. kategórii žia-
kov základných škôl a Mária Stanková
z Gymnázia L. Novomeského v II. kategó-
rii stredoškolákov.  

Súťaž má už dlhú tradíciu, čo ocenili
prítomní hostia a zaželali podujatiu
mnoho ďalších úspešných rokov, no pre-
dovšetkým, aby tohtoročné ocenenie bolo
pre autorov krôčikom k ďalším. 

Literárnu súťaž zabezpečili Mesto Seni-
ca, Záhorská knižnica a Záhorské osveto-
vé stredisko v Senici, Spoločnosť Ladislava
Novomeského Bratislava, Klub nezávis-
lých spisovateľov Bratislava a Trnavský
samosprávny kraj.

Text a foto bar

V januári roku 1956 tragicky zahynul pri leteckom nešťastí mladý, iba   37–ročný,
mimoriadne nadaný človek, ktorý po sebe zanechal dielo hodné zamyslenia
PhDr. Jozef B á n s k y.
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V kolobehu  času 
Staré čínske príslovie hovorí: „Keď chceš

byť šťastný jeden deň, opi sa, keď chceš byť
šťastný mesiac, ožeň sa a keď chceš byť
šťastný celý život, venuj sa záhrade.“

Záhrada je miesto, kde môžeme pozoro-
vať a sledovať dielo prírody, ktorá nám dáva
príklad tvorivosti a práce. Ona nás prekva-
puje svojím dielom, tvorí krásno, bez ktoré-
ho by bol náš život pustý, fádny a priznajme
si i smutný. Každá záhrada veľká alebo malá
ako dlaň sa môže premeniť na rajský ostrov
poskytujúci pocit radosti, šťastia a mieru.
V každom ročnom období ponúka iný
obraz, ale vždy s rovnakým pocitom očare-
nia z nádhery. Kniha záhrady sa začína strán-
kou jari, to prvé kvety sa zvedavo vystrčia zo
zeme a po rozhliadnutí sa veľmi rýchlo
ponáhľajú v raste, aby v plnej kráse a v obla-
koch vôní sa zúčastnili jarného bálu. Všetko
sa teší, každý má svoj hudobný nástroj.
Našuchorené krinolíny, sviatočné účesy, klo-
búky ovenčené kvetmi, smokinky, lakovky
a cylindre svedčia o slávnosti. Z diaľky je
počuť hudbu, tá silnie, mohutnie a už kvety
sa vytáčajú zo zvukov tónov valčíka kvetov
Čajkovského... Vietor jemne a s citom obráti
pár listov a potom nechá taktovku letu. Prí-
roda na palete namiešala výrazné farby,
vytvorila obraz preniknutý mixom vôní, tva-
rov, farieb dúhy. Aj georgínia, ktorá ja zao-
detá do dlhých, nariasených ohnivých šiat,
nakláňa sa a pohybuje za zvukov kaskanet
v rytme temperamentného tanca - flaminga.
Všetky kvety onemeli v úžase, pozorujú
kroky, pohyby rúk, vnímajú exotický pôvab
samotnej dámy i jej tanca. Zrazu sa pred
ňou rozbalilo kotúľajúce sa klbko, z ktorého
sa predstavil pichľavý pán, pán ježko, ktorý
išiel na prechádzku. I on zabudol na lov, vní-
mal nevšedný tanec. Tanec sa ukončil, dni
ubehli a prst času sa zastavil na dňoch, ktoré
pritiahli jeseň. Sladká jeseň! Doba plodov,
zberania úrody, doba, keď strapce hrozna sa
menia na kráľovsky nápoj - víno. Záhrada sa
oblieka do novej kolekcie šiat, prevláda bor-
dová, jemne žltá, kobaltová, karmínová. Stru-
ny huslí a violy vyvolávajú zvlášť v podvečer
clivú náladu, ktorú znásobí hmla, sychravý
čas. Všetko sa postupne ponára do ticha,
všetko čo kvitlo, sa vťahuje do zeme, čo
bolo bohaté plné lístím, je holé. Kniha otvá-
ra svoje posledné stránky a z nich vchádza
do záhrady pani Zima. Odteká do dlhého
diamantami a perleťou vyšitého rúcha, palič-
kou uspáva posledných zábudlivcov. No
napriek jej úsiliu všetko uspať, sa nedarí. Cez
priesvitnú záclonu previslej pokrútenej vŕby
zvedavo pozerajú na svet malé kvietky vre-
sovca, neďaleko sa otvárajú biele kalichy
vždy zelenej čemerice. Zima. Čipkami ino-
vate pokryla trávu, nahý sneh iskrí, suché
farebné listy na zemi sú vyšité striebornou
niťou. Kto videl listy cezmíny pokryté inovat-
kou, musí byť nadšený týmto zimným kúz-
lom. Suché steblá tráv, ich mohutné trsy,
dokáže rozochvieť najmenší vánok. Vietor
preteká cez steblá tráv, jeho pohyb sprevá-
dzajú tóny Eolovej harfy. Všetko odpočíva,
kry, kvety, stromy, naberajú sily k novému,
každoročnému prebudeniu - k novej jari.

Vlasta Macová

Zdravotnícke okienko
Čo je vtáčia chrípka?

Vtáčia chrípka je ochorenie spôsobe-
né vysoko patogénnymi vírusmi vtáčej
chrípky u vtákov, hydiny, iných zvierat.

Rezervoárom vírusov sú divoké kačice
a ďalšie  migrujúce vodné vtáctvo. Vtáci
ho dočasne vylučujú svojimi exkrementa-
mi bez toho, aby ochoreli (tzv. asympto-
matické nosičstvo).

Cesta prenosu - trus divokých vtákov
kontaminuje pôdu, krmivo, ale najčastejšie
vodu rôznych vodných plôch. 

Vtáčou chrípkou sa človek môže naka-
ziť iba pri priamom kontakte s infikovaným
vtáctvom. Je treba mať na pamäti, že vírus
je vysoko virulentný – u postihnutých vtá-
kov bola zaznamenaná 100 % úmrtnosť
a u ľudí, ktorí sa nainfikovali pri manipulá-
cií s týmito vtákmi sa popisuje 50 % úmrt-
nosť.

Vírus vtáčej chrípky sa neprenáša z člo-
veka na človeka.

Klinické príznaky vtáčej chrípky sú veľmi
podobné príznakom klasickej chrípky.

V prípade virulentnejšieho kmeňa
H5N1 sa môžu vyskytovať aj očné infek-
cie a život ohrozujúce stavy ako zápal
pľúc a akútne dýchacie ťažkosti, ktoré sú
najčastejšou príčinou úmrtia človeka na
vtáčiu chrípku. K ďalším komplikáciám
patrí multiorgánové zlyhanie s prejavmi
kardiovaskulárnej dysfunkcie.

Klasická chrípka trvá približne sedem
dní, príznaky vtáčej chrípky ani po dvoch
týždňoch neustupujú, naopak, ochorenie
sa zhoršuje.

Kto je najviac ohrozený ?
Vírusom vtáčej chrípky sú najviac ohroze-
né určité skupiny obyvateľstva, a to:
• cestujúci do oblastí a prichádzajúci

z oblastí  s výskytom vtáčej chrípky,
• zamestnanci v hydinárskom priemysle,

ktorí prichádzajú do styku so živou hydi-
nou, resp. surovým hydinovým mäsom,

• zamestnanci v živočíšnej výrobe –
v chovoch pri spracovaní hydiny,

• veterinárni lekári zabezpečujúci starost-
livosť v chovoch hydiny,

• zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci
izoláciu a liečbu chorých ako i šetrenie
v ohnisku nákazy,

• pracovníci virologických laboratórií,
v ktorých sa pracuje s chrípkovým víru-
som,

• osoby v úzkom kontakte s chorým,
• chovatelia vtáctva.

Ako predchádzať ochoreniam na vtáčiu
chrípku ?
• profylaktickým podávaním protichrípko-

vých liekov (antivirotiká) – tieto sa však
nemôžu užívať dlhodobo,

• ak bude vyrobená očkovacia látka proti
danému subtypu, tak očkovaním,

• na zabránenie výmeny genetických
informácií medzi vírusmi vtáčej chrípky
a ľudskej chrípky, čo by mohlo viesť
k vzniku nového pandemického subty-
pu je potrebné zaočkovať osoby pria-

mo vystavené nákaze proti cirkulujúcim
vírusom (zamestnancov v chovoch pri
spracovaní hydiny, zamestnancov, ktorí
prichádzajú do styku so živou hydinou
alebo surovým hydinovým mäsom).
Tepelne upravené hydinové mäso,

pokiaľ pri úprave bola dodržaná teplota
v jadre výrobku  (v strede mäsa) 70°C po
dobu 20 minút, nie je pre konzumenta rizi-
kové, týmto spôsobom sa nemôže nakaziť
vtáčou chrípkou.

Spracovala
MUDr. Ľudmila  Bučková, MPH

Zásady bezpečného
používania zábavnej
pyrotechniky

Všeobecné:
- postupovať v súlade s ná-

vodom na použitie, skla-
dovať na bezpečnom
mieste (mimo dosahu detí,
nie v skrinke nad sporá-

kom…),
- výrobky nerozoberať, nevysýpať pyro-

technické zloženie,
- nepoužívať výrobky poškodené, neúplné

po záručnej dobe,
- nepoužívať výrobky v interiéroch

a v horľavom prostredí,
- výrobky neodpaľovať v blízkosti škôl,

nemocníc, domovov dôchodcov a pod.,
- pred zapálením si premyslieť, čo bude

nasledovať,
- nehádzať iniciované výrobky zábavnej

pyrotechniky medzi ľudí,
- zlyhané výrobky nechať „oddýchnuť“

5 minút, potom poliať vodou,
- nakupovať len schválené výrobky – majú

návod na použitie, označenie triedy,
výrobcu a spotrebnú dobu.

Špeciálne:
- prskavky neoblizovať, nehádzať, správne

ich treba zavesiť a zapáliť,
- pištoľové kapsle odpaľovať z pištole

vonku, nie niekomu pri uchu,
- búchacie guličky hádzať vždy vonku

o zem, nie do ľudí, nemať ich nasypané
vo vrecku,

- lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľovať
tak, aby nám nevleteli do oka, do vlasov,
pod odev, do bytu, a pod.,

- piráty škrtnúť o zápalkovú krabičku
a hneď zahodiť na bezpečné miesto,
nehádzať do fľaše, držať palcom a uka-
zovákom (nie v hrsti),

- rakety odpaľovať z fľaše, zápalnú šnúru
zapáliť a hneď odstúpiť, nezapichovať
stabilizátor do zeme alebo do záveja
(raketa letí spolu zo stabilizátorom),
pozrieť sa či raketa nemá v ceste prekáž-
ku (konáre, elektrické vedenie apod.), pri
zapaľovaní skupiny sa nenakláňať nad
raketu a nedržať stabilizátor v ruke,

- rímske sviece nedržať v ruke (odpaľovať
z fľaše), svetličky vyletujú z tej strany, kde
je zápalná šnúra, nepozerať do trubice,
či tam náhodou ešte niečo nezostalo,

- rotujúce slnká pripevniť tak, aby sa mohli
voľne otáčať.
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Postup do štvrťfinále
Volejbalistky VK OMS Senica dosiahli

v súťaži Top Teams Cup ďalší obrovský
úspech, keď zo skupiny C tejto dru-
hej najvýznamnejšej európskej klubo-
vej súťaži si vybojovali postup do štvrťfi-
nále.

Po prvých dvoch zápasoch v skupino-
vej fáze, po ktorých mali Seničanky na svo-
jom konte jednu výhru a jednu prehru (o
tom sme informovali v minulom čísle),
dokázali vyhrať ďalšie tri po sebe idúce
zápasy, čo bolo rozhodujúce pre postup.
Dôležitý krok urobili volejbalistky 30.
novembra domácim víťazstvom 3:1 nad
tímom Jedinstvo Užice (Srbsko a Čierna
Hora). Mladé srbské hráčky, najstaršia
mala iba 21 rokov, boli nepríjemným súpe-
rom. Prvé dva sety naše dievčatá zvládli
výborne a oba pomerne ľahko získali pre
seba. V treťom síce došiel menší útlm, vo
štvrtom však opäť zabrali a po hladkom
priebehu ho vyhrali a celý zápas celkovo
3:1. Týždeň po tomto súboji hrali Seničan-
ky odvetu v Srbsku. Tu mohli urobiť víťaz-
stvom dôležitý krok postupu. Na stretnutie
sa dievčatá pripravili veľmi dobre, od zači-
atku boli lepším tímom a duel doviedli
pomerne hladko do víťazného konca 3:0.
Výhrou v tomto stretnutí sa im reálne otvo-
rili brány štvrťfinále Top Teams Cupu.
Potvrdiť tento predsezónny cieľ mohli
senické volejbalistky v stredu 14. decem-
bra, kedy na domácej palubovke privítali
belgického majstra Dauphines Charleroi.
Naše mali svojmu súperovi čo vracať, veď
v prvom zápase prehrali v Belgicku 3:0.
Odveta však bola v réžii domácich hráčok.
Aj keď im začiatok nevyšiel podľa pred-
stáv, postupne sa dostali do zápasu. Zača-
lo sa im dariť na bloku, kde vytvorili nepri-
echodnú hradbu. Za stavu 24:18 mali šesť
setbalov, premenili síce až ten štvrtý a ujali
sa vedenia. Druhý set bol veľmi vyrovna-
ný. Vypredaná senická športová hala vide-
la výborný volejbal, ktorý v Senici už dlho
nebol. Rozhodovalo sa až v jeho závere.
Prvý setbal mali síce hostky, Seničanky ho
však odvrátili a ďalšími dvomi bodmi zís-
kali aj druhý pre seba. Vývoj tretieho setu
vyzeral výborne pre naše, veď viedli 21:16
i 22:19, odvtedy však už neuhrali ani bod
a Belgičanky šnúrou šiestich bodov znížili
náskok 2:1. 

Do štvrtého sa zverenkyne trénera Vla-
dimíra Sirvoňa a jeho asistenta Martina
Šnegoňa plne koncentrovali na výkon.
Mali raketový nástup, veď po pár minú-
tach vyhrávali 11:3. Tento náskok sa uká-
zal ako rozhodujúci. Seničanky záverečnú
hru zahrali excelentne, set vyhrali 25:14
a víťazstvom 3:1 si definitívne zabezpečili
postup do štvrťfinále. Naviac, s najväčšou

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Senica pri-
pravuje aj tento rok Vianočný výstup
na Záruby. 
Pešia turistika sa uskutoční sa 26.
decembra.  

Európsky sociálny fond  
Ste zamestnávateľ a nespĺňate povinný podiel zamestnávania zamestnancov so zdravotným postih-

nutím? Máte záujem zamestnať občanov so zdravotným postihnutím?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici v zmysle § 56 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám ponúka mož-
nosť poskytnutia nenávratného finančného príspevku na úhradu preukázaných mzdových nákladov a preu-
kázaných dodatočných nákladov súvisiacich so zriadením pracovného miesta pre občana so zdravotným
postihnutím v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku v rámci realizácie Národného projektu č. II
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Príspevok môže byť poskytnutý, ak:
- predložíte písomnú žiadosť o tento druh finančného príspevku - vrátane podnikateľského zámeru a kal-

kulácie predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
- zabezpečíte trvanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska nepretržite najmenej tri roky,
- splníte podmienky stanovené vyššie uvedeným zákonom, schémou štátnej pomoci pre zamestnanosť

alebo schémou de minimis,
- uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu poskytnutí príspevku na zriade-

nie CHD alebo CHP,
- zamestnáte dohodnutý počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 odst. 1 písm. a) cit. zákona.
Výška príspevku:
- príspevok na zriadenie CHD alebo CHP - 89 556 Sk, príspevok na dodatočné náklady - 100 752 Sk,

celkový príspevok - 190 308 Sk.
Bližšie informácie získate na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového riadenia na
č. d. 62, p. Jozef Cvečka, tel. č.: 034 651 5836, kl. 216.

Európsky sociálny fond 
Vytvárate pracovné miesto? Máte záujem zamestnať uchádzača o zamestnanie?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici v zmysle § 50 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám ponúka mož-
nosť poskytnutia nenávratného finančného príspevku na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, v rámci realizácie Národného projektu č. I Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôra-
zom na znevýhodnené skupiny na trhu práce.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Príspevok môže byť poskytnutý, ak:
- prijmete znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto,
- znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej

12 mesiacov,
- splníte podmienky stanovené schémou štátnej pomoci na podporu zamestnanosti, ak ste podnikateľ-

ský  subjekt,
- predložíte formulár žiadosti a príslušné doklady,
- uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevku a zabez-

pečíte plnenie podmienok dohody.
Výška príspevku v pôsobnosti ÚPSVR v Senici:
42 % z celkovej ceny práce (hrubá mzda + odvody) po dobu 6 mesiacov
26 % z celkovej ceny práce po dobu 9 mesiacov
Zvýhodnenie !
Ak prijmete na vytvorené miesto dlhodobo nezamestnaného vedeného v evidencii viac ako 24 mesiacov
okrem príspevku vám ÚPSVR zabezpečí aj vzdelávanie tohto nezamestnaného pred nástupom do zamest-
nania na základe výberu zamestnávateľa do hodnoty 10 000 Sk.
Bližšie informácie získate na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového riadenia na
č. d. 70, Bc. Martina Hílková, tel. č.: 034 651 5836, kl. 213.

pravdepodobnosťou vyhrajú svoju skupi-
nu C a medzi osem najlepších pôjdu
z výhodnejšieho prvého miesta. Tréner
V. Sirvoň označil tento úspech za svoj
zatiaľ najväčší vo svojej bohatej kariére.
Volejbalistky ešte čaká 20. decembra
posledný zápas v skupine, keď budú
cestovať do ukrajinského mesta Cherkas-
sy. Zároveň to bude aj ich záverečný duel
v kalendárnom roku 2005.

Do toho ďalšieho im želáme veľa kva-
litných výkonov, víťazných zápasov a nech
sa im podarí dostať sa v Top Teams Cupe
čo najďalej a na Slovensku obhájiť titul
majstra republiky. 

Ivan Tobiáš

Silvestrovský beh
V posledný deň roka pripravuje Mestský
úrad Senica a Komisia pre mládež a šport pri
mestskom zastupiteľstve tradičný Silvestrov-
ský beh. Jubilejný 20. ročník sa pobeží v
sobotu 31. decembra so štartom o 10. hod. v
parku pri futbalovom štadióne. Prezentácia
sa bude konať v ten deň od 9. do 9.45 hod.
Pretekať sa bude v desiatich disciplínach -
mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky,
dorastenci a dorastenky, muži, ženy a veterá-
ni nad 50 a nad 60 rokov. Chýbať nebude ani
Beh Seničanov pre zdravie (900 m okruh),
ktorý sa pobeží na začiatok Silvestrovského
behu. Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvom
až treťom mieste budú odmenení finančnou
alebo vecnou cenou.                                      NS
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Uzavreté manželstvá
František Ondrejka  a Barbora Danišová
Radomír Miča a Lenka Marešová
Radovan Kučera a Ing. Juliana Gažová

Narodili sa
Kristína Ragulová 1. 11. 2005
Peter Nosko 2. 11. 2005
Sára Haslová 8. 11. 2005
Mia Angela Mrláková 11. 11. 2005
Peter Matúš 13. 11. 2005
Simona Klempová 14. 11. 2005
Adam Trávniček 14. 11. 2005
Alex Válka 14. 11. 2005
Leon Sukopčák 16. 11. 2005
Elena Sukopčáková 16. 11. 2005
Richard Rehúš 19. 11. 2005
Antonio Resta Rojas 20. 11. 2005
Natália Holoďáková 23. 11. 2005
Josef Opava 24. 11. 2005
Roman Opava 24. 11. 2005

Opustili nás
Jan Červinka, J. Kráľa 736 1. 11. 2005
vo veku 69 rokov
Jozef Krška, Bernolákova 215 3. 11. 2005
vo veku 82 rokov
Anna Koprlová, Štefánikova 1377 4. 11. 2005
vo veku 84 rokov
Štefánia Vašková, Čáčov 62 5. 11. 2005
vo veku 70 rokov
Ján Krištofík, Štefánikova 1377 7. 11. 2005
vo veku 71 rokov
Albína Malíková, Tehelná 423 8. 11. 2005
vo veku 90 rokov
Agneša Vašková, Hurbnova 1379 11. 11. 2005
vo veku 64 rokov
Pavel Súkopa, Čáčov 283 12. 11. 2005
vo veku 45 rokov
Anna Krištofová, Kolónia 606 13. 11. 2005
vo veku 82 rokov
Jaroslav Oravec, Agátová 1172 14. 11. 2005
vo veku 46 rokov
Jozefa Štepková, Hurbanova 1379 14. 11. 2005
vo veku 79 rokov
Serafína Sadloňová, Štefánikova 702 15. 11. 2005
vo veku 92 rokov
Karol Morávek, Hurbanova 486 17. 11. 2005
vo veku 74 rokov
Ján Kovalovský, J. Mudrocha 655 21. 11. 2005
vo veku 84 rokov
Gejza Macejka, Štefánikova 709 21. 11. 2005
vo veku 74 rokov
Miloš Martiš, Tehelná 408 23. 11. 2005
vo veku 68 rokov
Valeria Čanecká-Jargašová, Štefánikova 1377’  24. 11. 2005
vo veku 84 rokov
Mária Kubíčková, Štefánikova 725                  24. 11. 2005
vo veku 84 rokov
Zdeno Bujna, Štefánikova 720 26.11. 2005
vo veku 50 rokov
Milan Mareček, Palárikova 305 27. 11. 2005
vo veku 69 rokov
Milan Černák, Štefánikova 721 28.11. 2005
vo veku 54 rokov
Anna Berecová, Moyzesova 816 29. 11. 2005
vo veku 70 rokov
Zdenko Madera, Komenského 983 29. 11. 2005
vo veku 63 rokov

Blahoželáme jubilantom
V januári 2006 oslávia:
80 rokov Anna Marešová, Libuša Mikulášková, Alžbeta Hránková,
Johana Petrášová, Štefánia Karásková, Jozefína Havlová a Božena
Pausová
85 rokov Mária Jonášová, Martin Mikulík, Anna Belanová a Bla-
žena Vachová
90 rokov Mária Mašterová
91 rokov Ján Černek a Anna Brožková
92 rokov Anton Kucmen a Jozefa Nemečkayová
93 rokov Ján Oríšek
Ešte veľa dní zdravia a životnej pohody želá redakcia Našej Senice.

Podujatia v DK Senica na január
� 13.1.2006 o 20:00 hod. - Reprezentačný ples mesta Senica 

– tanečná sála
� 21.1.2006 o 20:00 hod. - Poľovnícky ples – tanečná sála    

Karatisti oslávia koniec roka v Slovinsku 
V Trenčíne sa uskutočnilo 2. kolo Slovenského pohára v karate.

Starší dorastenci a juniori sa tu 26. novembra pokúsili vybojovať si
miesta na stupňoch víťazov a hlavne nazbierať na turnaji dostatok
bodov, ktorý by im zabezpečil účasť na majstrovstvách Slovenska
juniorov, ktoré sa konali 17. decembra v Nových Zámkoch. 

Iba najlepších 6 pretekárov zo Slovenského pohára má totiž
zabezpečenú účasť na juniorskom šampionáte. Medzi najlepších Slo-
vákov sa podarilo vkĺbiť v tejto kategórii i mladým karatistom z nášho
mesta. Hoci ovenčení medailami z tých najprestížnejších turnajov po
celej Európe musia v rozhodujúcich súbojoch aj na domácich tatami
dokazovať svoju kvalitu proti domácim súperom. Tí sa samozrejme
snažili vytiahnuť aj na trojicu z Hanko kai karate klubu Senica. Žiacka
majsterka Slovenska, 15 ročná M. Čulenová nedávno strieborná na
Svetovom pohári šito nyu vo Francúzsku,  nenechala nikoho na
pochybách, že slovenské karatistky sú ďaleko za ňou. Bez problémov
porazila vo vyraďovacích kolách všetky svoje súperky, opäť vyhrala a
v tejto sezóne na Slovensku ešte neprehrala. Je hlavnou kandidátkou
na zisk majsterky Slovenska vo svojej kategórii. Podobne P. Dermek,
víťaz Svetového pohára vo Švédsku, postupoval bez problémov až do
finále, kde si dovolil predviesť novú nevyskúšanú katu. Získal iba
druhé miesto, ale v N. Zámkoch bude určite útočiť na titul. Tretie
miesto získal ďalší Seničan B. Thebery. 

Tretieho decembra sa uskutočnil vo Zvolene Vianočný pohár
družstiev. Súťaž klubov, kde súťažia trojice pretekárov, je kolektívnym
športom a na Slovensku dosť zriedkavá. Vo Zvolene sa zišlo vyše 50
družstiev zo Slovenska i zahraničia. Hlavne srbská početná výprava
vytvorila v Mestskej športovej hale riadny hurhaj. Družstvo Hanko Kai
Senica v zložení P. Dermek, D. Sebeš a B. Thebery sú vicemajstrami
Slovenska a sú zároveň medailisti z mnohých individuálnych medzi-
národných súťaží. Zrejme najkvalitnejšie družstvo turnaja doplatilo v
2. kole na zbytočnú chybu najmladšieho člena družstva D. Sebeša a
prehralo tesne so srbským družstvom Empi 3:2. V opravných kolách
žiaci zo Senice zabojovali a po výhrach obsadili nakoniec 3. miesto
za družstvami z bývalej Juhoslávie. Družstvo Senice v zápase kumite
v zložení P. Dermek, M. Skurák a J. Juríček prehralo v 2. kole s druž-
stvom  Brna a skončili na 5. – 8. mieste. 

Koniec roka strávia karatisti Hanko Kai na najstaršom turnaji v
Európe 33. ročníku Vianočného pohára v slovinskom Trbovlje 17.
decembra. Juniorská časť klubu bude bojovať o medaily a (dúfame,
že úspešne ) na M  SR 17.12. v Nových Zámkoch. 

Na záver roku 2005 chceme poďakovať všetkým priateľom, čle-
nom, trénerom a sponzorom klubu Hanko Kai Senica. Klub maj-
strov – Hanko Kai Senica šíril dobré meno Senice a Slovenska na
desiatkach turnajoch doma i v zahraničí. Zlaté medaily a víťazstvá si
priviezol z holandského Haagu, poľskej Wroclavi, nemeckého Kob-
lenzu, maďarskej Budapešti, švédskeho Eslöwu, francúzskeho
Chartrés, rakúskej Viedne i českej Prahy a z množstva ďalších miest.
Tituly  majstrov Európy, víťazov Svetového pohára, medaily družstva
z majstrovstiev sveta, jednoznačne dokazujú, že klub Hanko Kai
Senica je najlepším nielen v individuálnych, ale i v kolektívnych kate-
góriách. E. Jareč
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na JANUÁR 2006
Začiatky filmových predstavení o 19.00 h.

� Utorok 3. a streda 4. január
MOJA VEĽKÁ INDICKÁ SVADBA
Pomáda na Bombajský spôsob, alebo Holly-
wood vs. Hollywood. Pani Bakshi hľadá pre
svoje krásne dcéry vhodných ženíchov. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 111 min.
� Piatok 6., sobota 7. a nedeľa 8. január
KLIATBA BRATOV GRIMMOVCOV
Nie je kliatba, ktorú nedokážu zlomiť. Nie
je kúzlo, ktoré nedokážu odvrátiť. Neexis-
tuje zlo, ktoré nedokážu zničiť. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 120 min. 
� Utorok 10. a streda 11. január
ODTRHNUTÝ Z REŤAZE
Keď zomrie pán, musí zomrieť aj pes. Každý
muž by mal byť svojím vlastným pánom...
Príbeh Dannyho, otroka s myslením a osob-
nosťou malého dieťaťa.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 103 min.
� Sobota 14. a nedeľa 15. január
KING KONG
POZOR!!! Začiatok filmového predstave-
nia o 18.00 hod.!!!
Až teraz sa vracia kráľ. Najslávnejšie mon-
štrum filmovej histórie prežíva úžasný
návrat s pomocou režiséra, ktorý dokáže
skĺbiť najmodernejšie trikové efekty
s veľkolepou výpravou, zaujímavými posta-
vami a strhujúcim príbehom.
Vstupné: 79 Sk, MP 12 r., 190 min.
� Utorok 17. a streda 18. január
NOČNÁ HLIADKA
Mrazivé ako peklo. Dej sa odohráva
v súčasnej Moskve, kde prebieha večný
boj medzi silami svetla a tmy. V legende sa
hovorí o dávnom dni, kedy armáda svetla
a tmy zvádzali krvavý neľútostný boj.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 115 min.
� Piatok 20., sobota 21., nedeľa 22., 
pondelok 23. a utorok 24. január
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
POZOR!!! Začiatok filmového predstave-
nia o 18.00 hod.!!!
Slovenský dabing. Harryho Pottera čakajú
ťažké časy... Harry je prenasledovaný noč-
nými morami, po ktorých ho jazva na čele
bolí viac ako obyčajne. Preto sa Harry teší
na nadchádzajúci Svetový pohár v metlo-
bale, na ktorom sa zúčastní spolu so svoji-
mi kamarátmi Ronom a Hermionou a ktorý
pre neho znamená únik od zlých snov. Ale
na oblohe nad metlobalovým kempom sa
objaví niečo zlovestné - Temné znamenie,
znak lorda Voldemorta. Znamenie vyča-
rujú jeho stúpenci, smrťožrúti, ktorí ostat-
ných trinásť rokov - od noci, kedy Volde-
mort zavraždil Harryho rodičov – nemali
odvahu ukázať sa ne verejnosti. 
Vstupné: 79 Sk, v pondelok 59 Sk, MP, 160
min.
� Streda 25. január
POZNÁ JU AKO SVOJE BOTY
Sestry Maggie a Rose Fellerové nemajú
okrem veľkosti topánok 8  zdanlivo vôbec

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 15. decembra. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiá-
lov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané
do tlače 16. decembra 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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nič spoločné. Sú síce najlepšie kamarátky,
ale zároveň absolútne protipóly, pokiaľ ide
o hodnoty, ciele a životný štýl. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 130 min.
� Piatok 27. január
40 ROKOV PANIC
Lepšie neskoro ako nikdy. Každý určite rád
spomína na to, aké to bolo po prvý raz. Exi-
stujú len dve výnimky. Ľudia, ktorým ich
zoznámenie sa so sexom tragicky nevyšlo,
a Andy Stitzer. 
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 116 min.
� Sobota 28. a nedeľa 29. január
LETOVÝ PLÁN
Ako môže zmiznúť človek z paluby lieta-
dla? Nočná mora 10 000 metrov nad
zemou... Letíte vo výške 10 000 metrov na
palube moderného lietadla. Ako by tam,
preboha, mohlo náhle zmiznúť šesťročné
dieťa? Táto otázka leží v centre napínavého
záhadného príbehu odohrávajúceho sa na
palube medzinárodnej linky z Berlína do
New Yorku. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 98 min. 
� Utorok 31. január
HISTÓRIA NÁSILIA
Tom Sall žije šťastný a pokojný život so svo-
jou ženou Edie a ich dvoma deťmi
v malom mestečku v Indiane. Jedného dňa
Tom vo svojej reštaurácii prekazí pokus
o lúpež, v sebaobrane zabije dvoch hľada-
ných zločincov a jeho idylický život sa od
základov otrasie.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 96 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU  NA
JANUÁR  2006

Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
� Pondelok 9. január
ŽRALOK V HLAVE
Oldřich Kaiser v hlavnej úlohe filmu o stre-
távaní a míňaní, o ľuďoch okolo nás
a o tom, že prítomnosť druhých nás vždy
ovplyvňuje. Formálne originálny, pôsobivý
a pozitívny film pre všetky generácie. Už
ste ho stretli: býva v prízemnom byte, celý
deň sedí v okne alebo postáva na chodní-
ku pred ním. Trenky, tielko, cigareta v ruke.
Oslovuje okoloidúcich, prekvapuje, baví,
občas i dojme. Keď do jeho ulice vstúpi
Dáma, veci sa začnú meniť. Ale Žraloka
v hlave nezastaví.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 75 min.
� Pondelok 30. január

THEOREMA
Milánsky priemyselník sa náhle rozhodne
rozdať majetok svojim zamestnancom.
Film sleduje udalosti, ktoré ho k tomuto
kurióznemu prejavu veľkorysosti viedli.
Vracia nás do nedávnej minulosti, kedy
k Paolovi prichádza na nečakanú návštevu
pohľadný mladík, ktorý si vďaka neodola-
teľnej príťažlivosti podmaní všetkých oby-
vateľov domu, dokonale rozvráti Paolov
život a dovedie ho až na pokraj šialenstva.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 98 min.

Hasičský ples 
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

pozýva všetkých priaznivcov hasičov
z okresu Senica na Hasičský ples, ktorý
sa uskutoční dňa 28. januára 2006
v MsKS v Senici. Ples otvoria  o 20.00
hod. mažoretky Lienky z CVČ Senica.
Na všetkých čaká bohatá tombola
a o dobrú zábavu sa postará hudobná
skupina Pulz. Vstupenky si môžete
zakúpiť od 2. januára 2006 u predse-
níčky DHZ Ing. J.  Drinkovej, kontakt-
0907 776526 a členov DHZ L. Čmara-
dovej 0908117220 a Mgr. M. Kĺčovej
0908136156. Cena vstupenky je 400
Sk. Tešíme sa na vás!

14. 1. 2006 sa uskutoční výročné
valné zhromaždenie členov DHZ Se-
nica o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ
Senica.

Kedy do knižnice
Výpožičné hodiny počas vianočných a novo-
ročných sviatkov  v Záhorskej knižnici.
23.12.2005 – 26.12.2005 zatvorené
27.12.2005 8.00 – 18.00
28.12.2005 8.00 – 18.00
29.12.2005 8.00 – 18.00
30.12.2005 8.00 – 16.00
31.12.2005 – 1.1.2006 zatvorené
2.1.2006 8.00 – 18.00
3.1.2006 8.00 – 18.00
4.1.2006 13.00 – 18.00
5.1.2006 8.00 – 18.00
6.1.2006 – 8.1.2006 zatvorené

Nové cestovné MHD   
Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo
na svojom zasadnutí dňa 15.12. zmenu
cestovného v mestskej hromadnej doprave
Senica. Od 1. januára 2006 je výška jedno-
tlivých cestovných lístkov nasledovná:

Cena obyčajného cestovného lístka 
na jednu cestu                 12Sk
Cena cestovného lístka s 50% zľavou 
na jednu cestu                6 Sk
Cena cestovného lístka 
za batožinu                      6 Sk
Cena cestovného lístka za psa 12 Sk
Cena cestovného lístka 
za detský kočík                       6 Sk
Cena cestovného lístka pre občana 
nad 70 rokov veku 3 Sk
Cena cestovného lístka pre osoby, 
ktoré sú držiteľmi
preukazov ŤZP a ŤZP-S 3 Sk
Cena cestovného lístka 
pre dieťa do dovŕšenia 6. roku
veku v sprievode cestujúceho 1 Sk
Cena cestovného pre sprievodcu 
alebo vodiaceho psa               1 Sk
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Mládež na scénu 
V dňoch 5. až 11. decembra sa konal

Európsky týždeň mládeže, ktorý vyhlásila
Európska komisia. Cieľmi týždňa boli disku-
sie o otázkach politiky medzi mládežou
a politickými predstaviteľmi, ale aj samotný-
mi mladými ľuďmi. Na konferencii, ktorá sa
uskutočnila v Bruseli pod názvom Youth
Takes the Floor, sa stretli mladí ľudia zo všet-
kých členských štátov EÚ s predstaviteľmi
Európskej komisie a Európskeho parlamentu. 

Mottom konferencia bolo Mladí na
scénu a celý týždeň sa niesol v duchu otáz-
ky What can I do for Europe and what Euro-
pe can do for me? (Čo môžem urobiť pre
Európu a čo Európa môže urobiť pre mňa?).

Súčasťou konferencie bolo aj stretnutie
s predsedom Európskej komisie Jose Manue-
lom Barrosom a komisárom pre vzdelávanie,
odborné vzdelávanie, kultúru a mnohojazyč-
nosť Jánom Figeľom, ďalšími členmi Európ-
skej komisie a Európskeho parlamentu. 

Samozrejme, že aj Slovensko malo svo-
jich zástupcov, ktorých vybralo Minister-
stvo školstva Slovenskej republiky. Stali sa
nimi Martina Dravecká z Bratislavy, Monika
Kurtová (členka ŠP) zo Senice a David Win-
ter z Humenného.

Po príchode bolo našou úlohou sa zapí-
sať do jednej z troch pracovných skupín,
v ktorých sme pracovali po ďalšie dni:
1. Európa zajtra - budúcnosť pre Európu.
2. Aktívne občianstvo prostredníctvom par-
ticipácie.
3. Mládežnícky pakt.

Celú ceremóniu otvorili v pondelok pán
Barroso a pán Ján Figeľ, ktorí nás privítali so
slovami, že sú veľmi radi, že sa s nami mla-
dými môžu podieľať na vynikajúcom pro-
jekte a že Európa na nás myslí a my nie sme
jej ľahostajní. Taktiež odovzdali ceny víťa-
zom súťaže European Youth Award 2005. 

Počas týždňa sme mali možnosť navští-
viť Borschette, Európsky parlament a Radu
Európskej únie, kde sme sa vždy stretli so
zaujímavými politikmi, s ktorými sme mali
možnosť diskutovať na vopred pripravené
otázky, ktoré sme vypracovali v pracovných
skupinách. 

Aj pri veľmi časovo náročnom týždni sme
si našli čas a zašli sme si obzrieť mesto, ktoré
je nádherné. Dalo by sa povedať, že sa tam
stretlo veľa umeleckých smerov a štýlov, čo
dodáva Bruselu historický nádych. 

Samozrejme, ako každý projekt, aj Týž-
deň mládeže mal veľa pozitívneho, ale aj
negatívneho. Ja by som sa radšej zamerala
na tie výhody. Samozrejme bolo to získanie
nových skúseností a odovzdávanie vlast-
ných, motivácia pre ďalšiu prácu, nachád-
zanie nových partnerov, ...

O tom, že sa študentský parlament činí
a to nie len  regionálne, ale aj na celoslo-
venskej úrovni, svedčí pozvánka na tento
projekt. Verím, že som nebola posledná,
ktorá sa zúčastnila takejto konferencie, lebo
si myslím, že to môže priniesť veľa pre Seni-
cu či región ale aj celé Slovensko. 

Monika Kurtová 

Reprezentanti SR s Jánom Figeľom. Vpravo Monika Kurtová.

Malá mozaika 
tvorivosti...  

Malá. Toto slovko hovorí o jej veľkosti.
Mozaika. Hovorí o tom, čo to vlastne je.
Podľa slovníka je to monumentálna plošná
výzdoba, pri ktorej sa výtvarné dielo vykla-
dá drobnými kúskami farebného kameňa,
mramoru či skla. V našom prenesenom
význame to však môžeme pokojne pova-
žovať za niečo, čo svojím obsahom či kom-
pozíciou mozaiku pripomínať môže. Ak
odstránime zo slovníkového výkladu slovo
monumentálna, tak pomenovanie mozaika
naozaj sedí. A do tretice. Tvorivosť. Jednot-
livé časti mozaiky predstavujú texty, ktoré
sú výplodom šikovnosti mladých ľudí, štu-
dentov. Takže predsa to ide dohromady aj
vďaka logike. ...malá mozaika tvorivosti... :-)

Po logickom zdôvodnení názvu novej
rubriky Študentských listov sa opísanie jej
obsahu bude zdať už nadbytočným dodat-
kom. Ale človek nikdy presne nevie, či je
pochopený, a preto používa tieto dovysve-
tľujúce prílepky. 

V Malej mozaike tvorivosti sa stretnete
s tým, čo behá mladým Seničanom po
mysli. To svojským spôsobom vyjadrili pís-
mom, literárne zachytili a teda vďaka
„listom“ aj publikujú. Jednoduché. Ak
náhodou máte aj vy takých chrobákov
v hlave, ktorí by sa chceli pretlačiť na papi-
er, ozvite sa, naša e-mailová schránka má
prichystanú veľkú pamäť na ich prijatie.

Ján Hyža

Letokruhy
Som. Narodil som sa. Vlastne nie, zrodil

som sa. Ani to nie je pravda. Stačí, že som.
Som pozorujúci. Stojím a hľadím.  Hladím
svoju dušu tým, že som. Celé bytie, som.
Som, aby som sa vyrozprával. Som strom. 

Pri mojom oddelení od mojej  matky,
otca a seba, som bol malé semiačko.  Jedna
myšlienka, myšlienka, ktorá čakala, čaká na
svoj zrod. Len treba  vytiahnuť tú myšlienku
na povrch a jej podstatu nechať zakorenenú
v zemi. Som strom a stojím tu a vidím vás.

Stojím a pozorujem. Ako malý klíček,
som  musel sledovať seba. Nakoniec som ja
sám bol rastom. Vznikol letokruh. Už som
rast nepotreboval sledovať. Jednoducho
som rástol. Začal som si všímať iné  veci.
Po svetle to boli zvuky. Najprv zvuky mňa
a všetkého, s čím som súvisel najbližšie.
Odsúvanie kamienkov a vymedzovanie
svojho vlastného základného priestoru
bola zrazu súhra symfónií. Štrkotanie odsú-
vaných kamienkov, dunivé odsúvanie zemi-
ny, pravidelné zvuky môjho dychu, lámanie
vetra  o moje listy, to všetko som začal vní-
mať. Vznikol druhý letrokruh. 

(pokračovanie na str. 2)
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Byť a nebyť
Mnohokrát sa zamýšľam nad tým, či je

lepšie byť profesorom alebo predsa len štu-
dentom. Čo však majú študenti a profesori
spoločné? No asi to, že musia skoro vstávať
a po vstupe do školy odolávať náporom
stresu, ale čo už. Život je už taký. Študent
príde do školy, sadne si (možno sa aj vyba-
lí a nachystá na danú hodinu), čaká na zvo-
nenie a želá si, aby bol už piatok 

Súčasne rozmýšľa nad tým, čo bude cez
víkend robiť. To je chvályhodné, že rozmý-
šľa, veď na to chodíme predsa do školy.
V podstate to majú študenti v porovnaní
s profesormi lepšie v tom, že sa nemusia
obávať, kedy na nich spadne tabuľa, ktorej
stabilnosť je už rokmi značne poznačená.
Horšie to majú však v tom, že za učenie
dostávajú „iba“ známky, za ktoré si nič
nekúpia (ak, tak len  zaracha). Keby štu-
dentom namiesto známok dávali peniaze,
verím tomu, že počet záškolákov by určite
poklesol. No, veď nakoniec všetko má
svoje výhody i nevýhody, a preto študáci
radšej sa učte, lebo neviete kedy sa vám to
zíde. M. Drahošová

Niekedy mi je ťažké...
Niekedy mi je ťažké vravieť o tom, z čoho
ma srdce tak bolí,
Niekedy mi je ťažké myslieť na to, ako
stále sme spolu boli.
Niekedy mi je ťažké spomínať, na tvoje
slová a aj na všetko iné, 
Niekedy mi je ťažké sadnúť si tam, kde
sedávali sme v kine.

Niekedy mi je ťažké len premýšľať nad
tým, čo všetko sa stalo,
Niekedy mi je ťažké nahovárať si, čo všet-
ko sa ešte zažiť dalo.
Niekedy mi je ťažké, robiť samej veci, čo
predtým robili sme spolu,
Niekedy mi je ťažké pozerať sa z okna, kde
čakával si ma dolu.

Niekedy mi je ťažké písať o tebe, keď čas
už nevráti mi ťa späť,
Niekedy mi je ťažké vidieť ťa v diali
a nemôcť ti dať pusu hneď,
Niekedy mi je ťažšie, byť samej a spomínať
duchu na teba,
Niekedy mi je ťažké byť v duchu s tebou
a predsa vždy od teba.
Šipoldová
Čo je umenie
Hoď kameň do vody a pozoruj hladinu,
ako sa vlní. 
Tancuj v kvapkách dažďa a vnímaj, ako
vonia. 
Usmej sa na mesiac a pozri, ako sa na teba
aj on usmieva. 
Počúvaj vetrík, ako spieva staré šansóny
minulých dní. 
Pocíť tú magickosť jesennej prechádzky. 
Zaspi a otvor oči, na prechádzke svetom,
zaspomínaj na to,
čo bude a buď voľný. 
To je to, čo čakáš, čo hľadáš. A to je to, čo
nenachádzaš. 
To je umenie...

Pár viet o strachu 
a tak ďalej...

Som zlodej duší, tak ako ty. Sme
stvoritelia stvorení stvoriteľom, aby
sme tvorili, ľúbili a súdili. Pozdrav anje-
lov, až poletíš hore. Odo mňa, že pár
básní im posielam. Tebe len jednu jedi-
nú, najvzácnejšiu. Smeješ sa? 

Prečo? Ešte si nepochopil? Je to
zmysel, tam niekde ukrytý v slovách,
kľúč k hádankám, čo odomyká brány
svetov neobjavených. Počuj, nechcem
nič, len strach má široké oči...a... bojím
sa, že sa utopím. 

Strach, ty ničomník, tu máš, daj si!
Pár viet o tebe, že sa s ňou priatelím,
no a čo? Strach je na nič, a vôbec... Tak
choď už!

Keď každý deň 
je najlepší...

Hovor mi o šťastí! Čo pre teba zname-
ná? Než som ťa poznala, bolo pre mňa
šťastím, že som. Dnes je mojím šťastím,
že si. Lebo si vajce, motýľ, kruh, si doko-
nalý anjel. Si jednoduchý list, čo padá
zo stromu, si tvár môjho vnútra. Si posteľ,
do ktorej sa každý večer ukladám, si
posteľ, do ktorej sa každý večer ukladám,
si stôl, z ktorého jedávam. Si... môj?
Možno. Asi. 

Dúfam. Pevne verím. Si! Tak málo mi
stačíš ku šťastiu a tak veľmi ťa chcem
k životu. A nemôžem ťa mať. Lebo si... ba
nie môj. Kde je moje vajce a môj kruh?
Tam... v korunách kostolov, vo vežiach
stromov, v oblakoch mojich očí, vo mne,
v mojej duši si... zakorenený. Ako kríž sa
mi vrastáš do tela, si v mojej hlave, si
všade, kde ja som. A ja ťa budem doko-
nale ľúbiť. Aby dokonalá láska, tak doko-
nale šťastná, s dokonalým koncom mala
dokonalý kaz nedokonalých nás – ľudí.
Tak ľudsky človečenských a prijatých
sebou. Hádž ma do vody, ako kamene
vtedy za jarného leta. Slnce, tak vysoké sa
zaliečalo, bolo k nám také nežné. Alebo
to nebolo vtedy? 

Dala som ti seba, lež už neviem kedy.
Možno si ma mal vždy, od nepamäti. Ako
stromy majú korene, bez ktorých by zahy-
nuli. Cítim tvoje mrazivé teplo objatia. Aj
keď si vzdialený, tak vzdialený, že asi
nikdy nebudeš môj. A ja tak túžim po
kvapkách tvojho tela. Oh, kiežby šiel
zastaviť čas, mala by som ťa tak dlho, ako
by som chcela. Mala by som ťa večne
a nekonečne dlho, tak vrúcne by som ťa
mala, až by si sa z toho zbláznil. Pozerám
sa cez tvoje okno do svojho vnútra, cez
tvoje oči do svojej duše. Cez tvoje ruky sa
dotýkam svojich vlasov a... Moje dokona-
lé šťastie, ktorým si ty, má dokonalý kaz,
ktorým si ty. Som nedokonalý človek a ty
si moja nedokonalá súčasť. Si... tak, ako
každý deň.

Letokruhy
(dokončenie zo str. 1))

Zvukom som trávil veľa času, kompono-
val som zvuk a zároveň som komponoval
seba. Konáre rástli melodicky a vietor na
nich hral čoraz  zložitejšie tóny. Korene
zasa naopak hrubli a dunenie bolo hlbšie
a hlbšie. Rast už začínal mať dôvod, myšli-
enku. Prišlo pomenovanie. Budem tanec.
Zložil som ďalší letokruh môjho bytia. Už
som vedel, čo robím, už som sa stal vedo-
mým  vedomím. Čo som naozaj ja? Kam
rastiem? Prečo som tu? Vymedzil som si pri-
estor, ale čo s ním? Som priestorom? Čo je
a čo nie je? Tieto otázky sa navršovali až
vytvorili ďalší letokruh. Musel som si odpo-
vedať, pretože otázky samé o sebe
nemôžu existovať. Každou vecou, čo som
mal nejako  pomenovanú, som odpovedal.
Vznikla múdrosť ako ďalší letokruh. Vďaka
múdrosti som začal rozmýšľať, triediť myš-
l i e n k y ,
zaraďovať,
prisudzo-
vať a súdiť,
ktorá je
potrebná
a ktorá nie.
Začal som
produko -
vať množ-
stvo   myš-
l i e n o k .
Boli ich
batalióny.
Z vymed-
zenej myš-
lienky  JA
som trie-
dením  došiel k záveru, že takýchto JA tu
môže byť viac. Hľadal som. Najprv som
počul, cítil čísi tanec. Tak som po ňom zatú-
žil, až sa mi tóny a nárazy  rozochveného
vetra zliali do farieb    a videl som. Videl
som iné Ja. Iný strom. Tancoval čudne, svo-
jím vlastným rytmom. Nebol som to ja, ale
zároveň on bol tiež ja.  Bol iné ja.  Rozprá-
val sa so mnou. Zatúžil som po spojení a on
tiež. Rozdelili sme si úlohy. Ja som bol on
a on bol ona. Chcel som s ňou splynúť.
Vznikla túžba a zároveň ďalší letokruh. No
chceli sme niečo zmeniť. Boli sme stále
spolu, no zmena na toho druhého sa nám
nepáčila.  Hádali sme sa. Výmena informá-
cií  sa zasekávala. Blesk z jasného neba.
Takmer ju zničil. Bola   tam, videl som ju, no
bola tichá. Prišiel strach. Čo ak budem ja
taký tichý. Čo aj ja nebudem ja? Chcel som
byť večný a začal som pohlcovať okolie,
vytvárať si väčší  a väčší priestor pre moje
konáre, korene. Nasával som živiny zeme
plnými dúškami. Zem sa odmlčala, môj pri-
estor nebol už taký bohatý.  Ďalšia fáza
vývoja a ďalší letokruh. Strach bol čoraz
širší, pohol som sa.  Pohybovanie malo
svoje čaro.  Začal som hľadať. Začal som
budovať svet okolo mňa. Nazval som to
ľudskosť. 

Všetko už je. Vybudované. Domy sú
stavby. Stavby našej samoty. Sme samotári.
Aj ja som. Stojím a pozerám, vidím  vás.
Ako ten strom medzi stavbami.  Som. Prvý
a posledný letokruh. 

Michal Konárik, SSOŠ Humanus via
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