
22. 5. 2006 – pondelok

10.00 750. výročie prvej písomnej
zmienky o Senici
Vernisáž výstavy
Miesto: Dom kultúry
Organizátor: Mesto Senica, Záhor-
ské múzeum, Mestské kultúrne
stredisko Senica

10.30 750. výročie prvej písomnej
zmienky o Senici 
Odborný seminár o histórii mesta
Miesto: Dom kultúry
Organizátor: Mesto Senica,
Záhorská knižnica

15.00 Neznáma Senica
Prezentácia knihy Vladimíra Jamá-
rika spojená s predajom a autogra-
miádou
Miesto: Dom kultúry
Organizátor: Mesto Senica, 
Záhorská knižnica

17.00 AD FONTES
Pedagógovia zo Záhoria na VŠVU
v Bratislave
Vernisáž výstavy
Miesto: Záhorská galéria
Organizátor: Záhorská galéria

18.00 Prezentácia knihy Ľudovíta 
Hološku Príbeh znaku autorky 
Mgr. Boženy Juríčkovej
Miesto: Záhorská galéria
Organizátor: Záhorská galéria

19.00 Divadelné predstavenie Kubo
po záhorácky – divadelný súbor
Hlboké
Miesto: Dom kultúry
Vstupné dobrovoľné
Organizátor: Mestské kultúrne 
stredisko

23. 5. 2006 – utorok 

10.00 Prírodné a kultúrne dedičstvo
Senice
Odborný seminár 
Miesto: Dom kultúry 
Organizátor: Záhorské osvetové
stredisko, Mesto Senica

17.00 Galakoncert ZUŠ – a predstave-
nie víťazov Senického zlatého
jabĺčka
Miesto: Dom kultúry
Organizátor: Základná umelecká 
škola Senica
Vstupné dobrovoľné

24. 5. 2006 – streda 

16.30 Osobnosti senického cintorína 
Prechádzka po senickom cintoríne
spojená s výkladom a prezentácia
skladačky Sprievodca po senickom

cintoríne
Miesto: Mestský cintorín
Organizátor: Mesto Senica, 
Záhorská knižnica

16.00 Generácia XIII. a XXI. storočia
(1. koncert)

18.00 Generácia XIII. a XXI. storočia
(2. koncert)
Rozprávkovo – historické divadel-
né predstavenie
Miesto: Dom kultúry
Organizátor: Centrum voľného
času Senica
Vstupné dobrovoľné

25. 5. 2006 – štvrtok 

14.30 Udelenie ocenení osobnostiam
mesta pri príležitosti 750. výročia
mesta
Prijatie v obradnej sieni MsÚ
primátorom mesta Senica

16.30 Cesty
Stretnutie s osobnosťami Ľubomí-
rom Feldekom, Ľudovítom Hološ-
kom, Jánom Majerníkom
a Pavlom Stanislavom
Miesto: Záhorská galéria
Organizátor: Záhorská knižnica,
Záhorská galéria

19.00 SĽUK – Sen
Vystúpenie profesionálneho súboru
Miesto: Dom kultúry
Vstupné: 150,–Sk

26. 5. 2006 – piatok 

17.00 Slávnostné mestské zastupiteľstvo
Príhovor primátora mesta Senica
Pozdrav prezidenta Slovenskej
republiky
Pozdravy hostí
Symfonický orchester bratislav-
ského Konzervatória
Námestie Oslobodenia
Vystúpenie hudobných skupín

15.00 APPLAUSE
16.00 Jaro Závodský + S-BAND 
17.00 Ľuboš Miča + ENGERAU
18.00 Jano Slezák + SFU
19.00 COLORADO – country music

Velké Pavlovice
21.00 Píseň o dvúch uherských pánoch

a tureckého cisáre dcére – rene-
sančné divadlo

23.00 Ohňostroj 
Miesto: Námestie oslobodenia

27. 5. 2006 – sobota

Námestie oslobodenia
9.00 Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
9.30 Cantilena

Príhovor primátora mesta Senica
Ekumenické požehnanie mestu

10.00 Živé obrazy z histórie mesta
11.00 Historický sprievod mestom 

Z Námestia oslobodenia
k amfiteátru

Amfiteáter 
10.00 Remeselný jarmok 
12.30 Vojenská hudba Ozbrojených síl
SR
13.00 Klub priateľov heligónky – Senica
14.00 Dychová hudba Seničanka
15.00 COLORADO – country music

Velké Pavlovice
16.00 Moravěnka – dychová hudba

Organizátor: Mestské kultúrne
stredisko Senica
Vstup voľný

Amfiteáter – Sadová ulica
13.00 Klub historických vozidiel Holíč –

výstava historických vozidiel
a motocyklov
Klub koničkárov zo Sobotišťa

Múzeum L. Novomeského
13.00 Poddaní šaštínsko – holíčskeho

a brančského panstva zdravia
cisárovnú
Divadelná hra v podaní študentov
HUMANUS VIA Senica, súčasťou
predstavenia bude ochutnávka
tradičných jedál

14.00 Alchymista – Záhorácky šermír-
sko – divadelný spolek CTIBOR
Divadelná hra

16.00 Z núdze cnosť – Záhorácky šermír
sko – divadelný spolek CTIBOR
Divadelná hra

Amfiteáter
20.00 Samo Tomeček + FREE INNA 

CAGE 
21.00 I.M.T. SMILE

Miesto: amfiteáter
Organizátor: Mestské kultúrne 
stredisko Senica
Vstupné: 100,–Sk

Futbalový štadión Senica
10.30 Memoriál Laciho Kúdelu

Futbalový turnaj

28. 5. 2006 – nedeľa

10.00 Deň otvoreného letiska
Vystúpenie Majstra N, zábava,
šport, atrakcie pre deti
Miesto: Letisko Senica
Organizátor: COMP–LET, s.r.o. 
Senica, CVČ Senica,
Mesto Senica

15.00 Spoločný koncert ZUŠ Senica
a ZUŠ Hodonín
Miesto: Koncertná sála ZUŠ Senica
Organizátor: Základná umelecká
škola Senica

27. 5. 2006

13.00 – 17.00 Záhorská galéria otvorená

28. 5. 2006

13.00 – 17.00 Záhorská galéria otvorená

750.
výročie prvej písomnej zmienky o Senici
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Píseň o dvúch 
uherských pánoch
a tureckého cisáre dcére

O krásnej veci zpívat ja vám chci, by ste
poslyšeli - čehož dobre vím, že až posaváď
ste to neslyšeli ....

Neskorý piatkový večer budú oslavy
mesta pokračovať historickým divadelným
predstavením.  

Na večernom senickom námestí ožije
duch renesancie v podaní profesionálneho
divadelného zoskupenia FINESTRINA
z Trenčína. Píseň o dvúch uherských
pánoch  a tureckého cisáre dcére je  pôvod-
nou slovenskou ľudovou operou, naštudo-
vanou podľa anonymného textu zo  16. sto-
ročia.  Hra rozpráva príbeh dcéry turecké-
ho cisára, ktorá oslobodí z väzenia dvoch
uhorských pánov a utečie s nimi do Uhor-
ska. Počas úteku zvádzajú krvavé boje so
svojimi prenasledovateľmi.  Ich návrat do
Uhorska začína krvavým sporom o ruku
cisárovej dcéry a končí víťazstvom spravod-
livosti a lásky. Hru sprevádza inštrumentál-
ny hudobný súbor FINESTRINA
ENSEMBLE, ktorý tvoria mladí profesionálni
hudobníci z celého Slovenska. 

Vstup voľný.

Poddaní 
šaštínsko-holíčskeho 
a brančského panstva
zdravia cisárovnú

K bohatému sobotňajšiemu programu
osláv prispejú svojím programom aj študen-
ti odboru služby v cestovnom ruchu Stred-
nej odbornej školy HUMANUS VIA. Štu-
denti sa predstavia pásmom hovoreného
slova a tancov monotematicky zameraného
na obdobie Márie Terézie. 

Študenti vo svojom programe zúročia
poznatky z vlastného etnografického regio-
nálneho výskumu. Program, ktorý pripravo-
vali pod vedením Mgr. Slávky Masrnovej,   je
venovaný dejinám, kultúre a tradíciám miest
18. storočia z oblasti severného Záhoria. Štu-
denti odboru hotelierstvo prispejú k progra-
mu prezentáciou a ochutnávkou  tradičných
jedál a nápojov, ktoré sa v minulosti v našom
regióne pripravovali. 

Seničania budú môcť ochutnať chlieb
s masťou a cibuľou, jaterničky, údené mäso
s chrenom, tlačenku, lokše s mäsovou nápl-
ňou a lokše s makom, osúchy, bábovku,
zemiakové tašky, lété buchty a svadobné
koláče. Pozývame vás na bohaté pohoste-
nie s príjemným kultúrnym zážitkom plným
regionálnym tradícií.

Vstup voľný.

Najskúsenejší členovia spolku Ivan Miča,
Rasťo Benža, Majo Kadlečík, Miro Kadle-
čík, Mário Rapák, Jaro Medviď, Marek
Bôrik, Tomáš Knoško sa zúčastňujú aj na
nakrúcaní historických koprodukčných fil-
mov ako kaskadéri (Dračie srdce, Povsta-
nie, Gladiátor, Posledná légia). Súbor sa
orientuje na pôvodnú textovú tvorbu, pri-
čom používa záhorácky dialekt. Alchymista
pojednáva o pôvode lieku viagra, ktorý
podľa senických šermiarov vznikol na
Záhorí. Z núdze cnosť je recesisticky lade-
né vystúpenie s dôrazom na herectvo, šer-
miarsku profesionalitu a je určené najširšie-
mu diváckemu okruhu.

Vstup voľný.

Záhorácky šermírský
a divadelný spolek 
Ctibor

Súbor existuje nepretržite od roku 1988
a za  ten čas dosiahol významné umelecké
divácke úspechy na Slovensku i v zahraničí.

Pankrác, Servác, 
Bonifác a Žofia

Pankrác, Servác, Bonifác, Žofia sú
vymyslené postavy, ktoré nemajú nič spo-
ločné s históriou Senice ani so starou ľudo-
vou pranostikou o troch zmrznutých. Je to
pokus vytvoriť legendárne postavy na
základe mystifikácie.

Jedinou historickou postavou je Pank-
rác z Liptovského Svätého Mikuláša.
V roku 1439, keď bol pánom hradu Branč,
ulúpil so svojimi vojakmi dobytok v okolí
Skalice a potom ho predával v Senici na
trhu. Od Seničanov požadoval platenie
desiatku z ich úrody, čo bolo proti výsa-
dám, ktoré dostali predtým od Stibora.
Pankrác, smutne preslávený lúpežný rytier,
bol teda akýmsi predchodcom dnešných
výpalníkov. Ďalšou postavou, s ktorou sa
stretnú Seničania počas  osláv, bude Ser-
vác, ktorý bol obecný bubeník. Bonifác -
miestny žobrák, šašo a Žofia, známa kle-
betnica, ktorá si rada vypije. Táto veselá
partia bude počas osláv oboznamovať
divákov s programom.

Obrazy namaľovali žiaci kurzu dospelých
výtvarníkov ZUŠ.

Živé obrazy budú obdobou histórie
a iste upútajú. Nájdu v nich zábavu i pou-
čenie všetci diváci. 

Historický sprievod 
a živé obrazy z histórie
mesta

Historický sprievod bude mať až 170
účastníkov. Z toho 60 hercov v dobových
kostýmoch, vojenskú a civilnú dychovku,
krojovaný sprievod z Čáčova, 12 koní
a jazdcov zo Sobotišťa a historické vozid-
lá z Veterán klubu  Holíč.

Scénické pásmo Živé obrazy z histórie
mesta je pouličným divadelným predsta-
vením inšpirovaným najdôležitejšími uda-
losťami z histórie Senice.

Text  vychádza z vlastivedného zborní-
ku Senica 1994, z publikácie autora Vladi-
míra Jamárika Z histórie Senice 1991
a z knihy Senica, dejiny mesta 1996. Sce-
nár tvoria fakty z dejín Senice vo veľmi
stručnom dejovom slede. Niektoré uda-
losti sa do scénického pásma nedostali.
V pásme sú spomenuté najznámejšie
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
mesta. Scénické pásmo bude doprevádza-
né originálnou živou hudbou, ktorú zložil
Ján Ančic.  Na scéne bude 15 obrazov,
ktoré vychádzajú z dobových reálií nama-
ľovaných podľa návrhov Elišky Stankovej.

Usporiadanie 
historického sprievodu:

Dychovka a vojsko 
v uniformách 
I. obraz Lúky a Seno
Koza a pasák 

II. obraz – Starovek

III. obraz - Prví Slovania
3 sedliaci + kumánsky jazdec

IV. obraz - Vilani de Szince
Stibor s manželkou a peší pustovník
Richtár a prísažný – Hlboké

V. obraz - Kráľ Žigmund
Žigmund na koni a ozbrojený sprievod
Kat

VI. obraz - Husiti
Husiti
Pankrác

VII. obraz - Hladomor
Sedliaci
Habáni

VIII. obraz - Cechy
Remeselníci  
Komenský a Dúbravius

IX. obraz - Turci
Pilárik a Turci
Barsonyi
Mýtnici

X. obraz - Reformy
Mária Terézia a Jozef II. + sprievod

XI. obraz - Napoleonské vojny
Ruskí vojaci

XII. obraz - Revolúcia 1848
Bartoň a gardista

XIII. obraz - Rakúsko-pruská vojna
Rakúšania -  Trutnov
Hviezdoslav

XIV. obraz - Priemyselná revolúcia
Ivan Smrtič a „vysoké kolo“
Cisár František Jozef na manévroch

XV. obraz - Do mesta tridsať minút
Novomeský
Krojovaní - Čáčov
Dychovka - Senica
Primátori na veteránoch
Nosiči obrazov v šedých tričkách
Spolu: 60 hercov + 110 ľudí  tvoriacich
sprievod

3

Senica priloha  17.5.2006  10:16  Str. 3



750.
výročie prvej písomnej zmienky o Senici

Mýtna brána
Senica bola od raného stredoveku

dôležitou križovatkou troch obchodných
ciest: Českej, Znojemskej a Olomouckej.
Na moste cez terajšiu riečku Teplicu stála
mýtna brána - tridsiatková stanica. Tu sa
platil tridsiatok, teda tridsatina z hodnoty
prevážaného tovaru. Tridsiatok patril krá-
ľovi. Tridsiatkari - vtedajší colníci, kontrolo-
vali, či obchodníci stanicu neobchádzajú
bočnými cestami a nepreclený tovar
zobrali. Naša mýtna brána je teda pripo-
mienkou tejto kráľovskej inštitúcie, ktorá
stáročia existovala v Senici. Mýtna brána
bude stáť na námestí a bude informovať
občanov mesta o prebiehajúcich osla-
vách.                                

Čaro heligónky  
"Gombičková" diatonická harmonika

heligónka je jedným z najľudovejších
hudobných nástrojov. Patent na jej výrobu
dostal 23. mája 1829 majster Cyril Demjan
vo Viedni. Heligónka pre svoje krásne zvu-
kové vlastnosti a umeleckú hodnotu je
i v dnešnej modernej dobe oživením pri
rodinných udalostiach, priateľských i spo-
ločenských posedeniach. Potešiteľná je
skutočnosť, že dnes sa nestáva súčasťou
exponátov v múzeách alebo obývačkách

zberateľov, ale i súčasná generácia ľudo-
vých muzikantov túži udržať ľudové zvyky
a tradície hry na heligónku pre ďalšie
pokolenie.

Klub priateľov heligónky pracuje pri
MsKS od 1. januára 2002 pod vedením
Mgr. Pavla Grimma. Navštevuje ho 20 čle-
nov zo Senice a blízkeho okolia. Klub
chce svojou činnosťou udržať tradíciu hry
na starodávnom hudobnom ľudovom

nástroji, pripomenúť svojou hrou ľudové
piesne starých otcov a materí i získať
nových členov. Úspešne účinkuje na rôz-
nych podujatiach aj mimo okresu Senica.
Pravidelne organizuje predhodové Pose-
denie pri heligónke v Kunove. Vedúci
súboru Mgr. Pavol Grimm vydal i knihu
Škola hry na heligónku. V roku 2005 na
majstrovstvách Slovenska v hre na heli-
gónku v Smoleniciach bol súbor vyhodno-
tený ako najlepší zúčastnený kolektív.

Príďte sa započúvať a zaspievať si staré
známe i neznáme senické pesničky. 

Generácia XIII. a XXI.
storočia alebo
O zvedavom grófovi
Tomášovi

Aj Centrum voľného času Stonožka má
pre jubilujúcu Senicu pripravený malý dar-
ček. Usilovne nacvičujeme  rozprávkové
divadlo s historickým podtextom
a názvom Generácia XIII. a XXI. storočia.
Naše dobre známe zimné divadlá veštia
opäť príjemný zážitok. Neradi by sme pre-
zradili, čo vás čaká, preto len medzi nami
(pśśśt, nikomu to nepovedzte !!!).

Malý grófsky syn Tomáš po zobudení
z hrozného sna uteká so svojou komornou
Aničkou z hradu uprostred príprav jeho
narodeninovej oslavy. Konečne zavíta aj
on medzi obyčajných ľudí - priamo na
senický jarmok. Vrava, prekáranie, krik
a veselosť by pokračovali, keby... Neúpro-
sná veštkyňa prinesie vidinu budúcnosti.
Malý Tomáš s Aničkou sa ocitnú uprostred
chladného sídliska (bude to Sotina?)
a nestačia sa diviť. Je 21. storočie... Ale ako
to všetko skončí? To už naozaj neprezradí-
me. Možno sa nám podarí presvedčiť všet-
kých, že každá doba má svoje čaro a všet-
ko plynie tak ako má... Ani moderná doba,
telefóny, autá a všakovaké vynálezy neme-
nia nič na tom, že šťastie ľudstva, teda aj
našej malej Senice aj tak stojí na vzájom-
nej tolerancii, láske a priateľstve.

Príďte sa pozrieť v stredu 24. mája
o 16. a 18. hod. do kinosály Domu kultúry.
Určite nebudete ľutovať, veď deti zo Sto-
nožky vedia hrať, spievať, tancovať. Srdeč-
ne vás pozývame a tešíme sa na vás!

Divadlo je vhodné pre všetky generácie.

Zručnosti remeselníkov
Páčia sa vám tkané koberce, vyrezáva-

né varešky, či zdobené perníky? Nielenže
si ich budete môcť kúpiť, ale môžete i sle-
dovať zručných remeselníkov pri práci.
Remeselný jarmok totiž Mesto  Senica
zaradilo do rámca   osláv 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Senici. Predsta-
via sa umeleckí remeselníci z oblasti tka-
nia kobercov, úžitkového drotárstva, výro-
by zvoncov,  sviečok, perníkov, skla, vare-
šiek, keramiky, výrobkov z drôtu, dreva,
šúpolia, rezbárstva.

Jedenásti ľudoví remeselníci budú výro-
bu umeleckých a úžitkových predmetov
a výrobkov predvádzať v tradičných kro-
joch. 

Galakoncert  ZUŠ
Každoročne sa na galakoncerte ZUŠ

v Senici predstavia žiaci hudobného, taneč-
ného a literárno-dramatického odboru,
ktorí boli úspešní na súťažiach alebo na pri-
jímacích pohovoroch na umelecké školy.
Ani tento rok to nebude inak. Súčasťou
koncertu bude výstava úspešných žiakov
výtvarného odboru.

Z hudobného odboru to budú víťazi
celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre na
klavíri - Sabina a Soňa Dobiašové, Martina
Izakovičová, Mária Sovová, Aneta a Ivan
Horňákovci. Ďalšou klaviristkou bude bu-
dúca študentka konzervatória Nikoleta
Lučanová. Speváci - víťazky Senického zla-
tého jabĺčka v speve ľudových piesní - Ale-
xandra Salvetová, Júlia Hurbánková a Kata-
rína Danišová. Ďalej úspešní účastníci me-
dzinárodnej speváckej súťaže vo Vrábľoch -
Erik Michálek, Veronika Sedláčková a Simo-
na Krchová. Priestor dostane aj novoprijatý
poslucháč odboru muzikálového herectva
na brnenskej JAMU Ján Hyža, ako i najlepší
žiaci dychového a akordeónového odboru.

Z literárno-dramatického odboru sa
predstaví Oliver Orth, víťaz celonárodného
kola súťaže Šaliansky Maťko a víťazný
súbor Zádrapky z krajskej prehliadky det-
skej dramatickej tvorivosti s predstavením
Hračka. Tanečníci predvedú víťazné chore-
ografie z majstrovstiev Slovenska v moder-
ných tancoch v Šali.

Veríme, že pestrý program žiakov ZUŠ
v Senici priláka v utorok 23. mája o 17. hod.
do kinosály Domu kultúry veľa milovníkov
hudby, tanca i dramatického umenia.

Spoločný koncert ZUŠ
Hodonín a Senica

Spoločné koncerty senickej a hodonín-
skej ZUŠ mali dlhé roky svoje miesto
v živote oboch škôl. Po niekoľkoročnej
prestávke sa k nim opäť vraciame.

Pokiaľ ide o počet žiakov, je ZUŠ
v Hodoníne približne rovnako veľká škola
ako senická. Má dlhoročnú tradíciu, vyni-
kajúci sláčikový orchester, ktorý patrí k naj-
lepším vo svojej kategórii v Českej republi-
ke a veľa úspešných inštrumentalistov
a spevákov. Na senickom koncerte sa
predstavia vynikajúci sólisti a komorné
združenia. Polovica programu bude patriť
hosťom, tá druhá najlepším žiakom
hudobného odboru našej ZUŠ a tiež
nášmu speváckemu zboru.

Teší nás, že popri výtvarnom a taneč-
nom odbore oboch ZUŠ sa opäť začína
rozvíjať aj spolupráca medzi hudobníkmi.
Jej prvým plodom je práve spoločný kon-
cert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. mája
o 15. hodine v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy v Senici.

I.M.T. Smile
Veľmi známa hudobne inteligentná,

textovo zaujímavá. V súčasnosti hrá v
novom zložení. Zaujíma vás v akom? Nič
vám nezostáva, len si sadnúť do trochu
vynoveného amfiteátra a počúvať. Kedy?
V sobotu 27. mája o 21. hod. 
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750.
výročie prvej písomnej zmienky o Senici

Koncert Symfonického
orchestra 

Symfonický orchester Konzervatória
v Bratislave je 85-členné umelecké teleso
študentov z oddelenia strunových, dreve-
ných a plechových dychových nástrojov
pod vedením prof. Mgr. art. Júliusa Kara-
bu. Jeho história je súčasťou dejín brati-
slavského konzervatória, ktoré bolo zalo-
žené v roku 1919. Medzi jeho umeleckých
vedúcich a dirigentov patrili také význam-
né osobnosti ako Gerhard Auer, Zdeněk
Bílek, Róbert Stankovský a ďalší. Orches-
ter pravidelne koncertuje v Koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie a predstavuje
nielen veľa mladých koncertných hráčov,
ale aj mimoriadne talentovaných sólistov.
Orchester reprezentuje umelecké školstvo
Slovenskej republiky aj na významných
umeleckých festivaloch v Európe (Nemec-
ko, Španielsko).

Na koncerte v piatok 26. mája v kino-
sále MsDK v Senici zaznie predohra
k opere Únos zo Serailu od Wolfganga
Amadea Mozarta, výber zo Suity pre sláči-
kový orchester od Leoša Janáčka a napo-
kon Symfónia č. 4 B dur od Ludwiga van
Beethovena.                    

Suveníry s logom 
výročia mesta 

Informačná kancelária mesta Senica -
INFOSEN je miesto, kde okrem turistických
informácií a propagačného materiálu si
môže návštevník vybrať i zo širokej ponuky
suvenírov týkajúcich sa mesta Senica a Slo-
venska.  Najnovšie tiež i zo  suvenírov zho-
tovených k výročiu mesta - 750 rokov prvej
písomnej zmienky o Senici (pamätné
mince, tričká, šálky a iné). Tieto suveníry si
bude môcť návštevník zakúpiť i na historic-
kom jarmoku remesiel v sobotu 27. mája na
Sadovej ulici pri amfiteátri, kde bude mať
INFOSEN svoj stánok.

Pre lepšiu informovanosť obyvateľov
a návštevníkov Senice bude pred začatím
týždňa osláv pred Domom kultúry Mýtna
brána,  kde  sa budú rozdávať letáčiky

Poznáte históriu svojho
mesta?

Radi oslavujete svoje narodeniny? Urči-
te áno. Tešíte sa na nové rána, čo prídu po
nich i dni naplnené prácou, zdravím, lás-
kou, pozornosťou...  Aj mestá majú svoje
narodeniny - naše mesto oslavuje 750.
Ako vzniklo, ako rástlo, kvitlo, hlavne ako
menilo svoju tvár si môžete pozrieť 22.
mája - 750. výročie prvej písomnej zmien-
ky o Senici. Starí Seničania, možno tam
nájdete svoj rodný dom, dvor, na ktorom
ste sa hrávali, známu Fortňu, hostinec
u Hanusa, dlhé dvory... 

A tí, čo ste mesto prijali za svoje, skúste
nechať na seba dýchnuť minulosť a príďte
skonfrontovať so súčasnosťou. 22. mája
o 10. hod. bude vernisáž výstavy vo foyer
Domu kultúry. 

Vitajte, štrngnite si na počesť, na pamäť
i na slávu, vstúpte do dejín a podieľajte sa
na prítomnosti. Nezabudnime, že všetko
pochádza z ľudí a všetko je tu pre ľudí.
Výstava potrvá do 5. júna. Otvorená bude
v pracovných dňoch od 8. do 16. hod.,
kedy ju možu navštíviť aj školské kolektívy.

Ľuboš Miča - kapela
Engerau

Chcete sa stretnúť s hviezdičkou
Superstar II.? Určite, možnosť je jediná.
26. máj, Námestie oslobodenia - Ľuboš
Miča a kapela Engerau. Pôvodný názov
FEST, možno ste ju mnohí poznali z brati-
slavskej klubovej scény. Dnes Engerau -
textár skupiny Kamil Peteraj. Poznáte pie-
seň Najkrajšia SMS-ka? Však sa dobre nôti
a plná citu zabodovala vo väčšine sloven-
ských hitparád. Spevák kapely je z nášho
mesta - Ľuboš Miča, talentovaný spevák aj
hrdosť Senice. Hudobná časť - gitara Robo
Garaj, bicie Dano Môrik, gitara Pavol Hrn-
čírik, basgitara Rudo Uher. 

Verte, ľúbivé melódie, dobrá muzika,
ochota prísť a počúvať - to je to, čo doplní
všednosť nášho každodenného života.

Colorado
Nemusíte letieť do Ameriky, stačí prísť

26. mája na senické Námestie oslobode-
nia a stačí privrieť oči, započúvať sa
a možno podľa nálady i podskočiť si.

Colorado - družobná velkopavlovická
hudobná skupina, ktorá oživuje pesničky
z amerických hitparád. Vznikla v roku
1993 a na Slovensku je známa päť rokov.
Prečo by sme ju nemohli poznať aj my,
Seničania? Má päť členov, kapelník Jozef
Veverka. Okrem amerických country má
piesne i zo svojej dielne. Čo a ako spie-
vajú? Príďte si vypočuť a presvedčiť sa
o ich súlade. Je to lacnejšie ako letieť do
amerického Colorada.

Jaro Závodský a S-band
Textár a pesničkár z nášho mesta. Líder

dnes už neexistujúcej hudobnej skupiny
Alvarez a bývalý člen hudobnej skupiny
Ozvena. Alvarez bola skupina, s ktorou
mal nejeden úspech na slovenskej folk,
tramp a country scéne, len pre spomenu-
tie: slovenská zlatá Porta 2001/2002, víťaz
diváckej súťaže Country Lodenica 2000
a mnoho vystúpení po slovenských a čes-
kých festivaloch.

Po rozpade skupiny Alvarez v roku
2003 Jaro sa objavoval na festivaloch ako
sólový hráč, čo nebolo cudzie aj ako čle-
novi spomenutých skupín. V roku 2001 sa
zúčastnil autorskej súťaže Košický zlatý
poklad, kde získal 2. miesto za pieseň
Život za to stojí. V roku 2004 v Bratislave
získal slovenskú autorskú Portu. V súťaži
Slovensko hľadá Superstar sa dostal medzi
prvých 50 finalistov. Spolupracoval
i s muzikálovým hercom Jánom Slezákom
(Jánošík), pre ktorého napísal dve piesne.
Skúsenosti mu pomohli k tomu, aby sa
spojil s ďalšími dobrými hudobníkmi, a tak
sa k nemu pridalo hudobné zoskupenie S-
band. Na prelome marca a apríla 2005 ho
oslovili bratia Slabí, dohodli sa na skúške
a vzniklo nové zoskupenie Jaro Závodský
a S-band – repertoár s prvkami folk-rocku,
jazzu, blues, popu a country. Singel piesne
Život za to stojí môžu poslucháči počuť
v záhoráckom rádiu G3. 

K tomuto všetkému mu pomohlo veľa
ľudí zo Senice alebo aj zo Slovenska
a Čiech. Seničan Jaro Závodský osobne
príde poďakovať 26. mája o 16. hod. na
Námestie oslobodenia. Čím? Samozrej-
me, spevom. Vďaka patrí aj vám, tak prečo
váhať?

Spevácky zbor mesta
Senica  Cantilena

V súčasnosti 50-členný miešaný zbor si
v roku 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senici pripomína 33 rokov svojej existen-
cie. Za toto obdobie prispel do dejín Seni-
ce množstvom kultúrnych vystúpení, ktorý-
mi prezentoval zborové umenie nielen na
Slovensku, ale i v 15 krajinách Európy.

Vo významnom roku výročia Senice si
Cantilena veľmi váži príležitosti účinkovať
a podieľať sa na realizácii ústredných
osláv v časti ekumenického požehnania
mestu  na Námestí oslobodenia dňa 27.
mája. 

V rámci sprievodných podujatí sa pri-
pravuje uskutočniť medzinárodný festival
zborového spevu v dňoch 6. - 8. októbra,
na ktorý srdečne pozýva širokú verejnosť
mesta.

Predstaviteľom mesta, svojmu zriaďo-
vateľovi MsKS, aj všetkým občanom Seni-
ce praje Cantilena z príležitosti 750. výro-
čia veľa úspechov pri ďalšom rozvoji
a skrášľovaní mesta, veľa hodnotných
podujatí v naplnení kultúrneho, duchovné-
ho i športového života občanov Senice.

s programom osláv. V prípade záujmu
o ďalšie informácie, týkajúce sa výročia
Senice, vám tieto radi poskytnú pracovníci
INFOSENu sídliaceho v Dome kultúry
(tel.651 6459, 
e-mail: infosen@stonline.sk).
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Sľuk –symbióza hudby,
spevu, tanca

Krása krajov, tanečníc i tanečníkov,
temperamentný tanec - každého upúta,
tobôž, keď je to z nášho prostredia Slová-
kov, to pravé slovenské.

Pozadie tvorí jednoduchý príbeh dvoji-
ce mladých ľudí. Tí sa prostredníctvom
čarovného klobúka prenesú do minulosti,
kde sa zoznamujú so staršími podobami
tanca a hudby. Na základe poznania si
vytvárajú vzťah ku kultúre svojich predkov
a po návrate do reálneho života sa stávajú
jej šíriteľmi a propagátormi.

V programe dominujú tance a hudba
z oblastí Slovenska - Šariša, Zemplína,
Spiša, Gemera, Podpoľania, Oravy, Myja-
vy a folklórny materiál Rusínov, Maďarov
a Rómov. Jednotlivé tanečné a hudobné
čísla rešpektujú ich historický základ, regi-
onálne a tematické podoby.

Živá sprievodná hudba je postavená na
umelecko-obsahovej i estetickej hodnote
a unikátnej štýlovej a regionálnej rôznoro-
dosti hudobného folklóru.

Výtvarný prejav rešpektuje základné
ciele. Technicky nenáročná scéna je pred-
pokladom pre uvádzanie programu na
všetkých štandardných javiskách.
Choreografia: Ervin Varga, Ján Blaho, Pavol
Pitoňák
Hudba: Štefan Molota
Kostýmy: výber z depozitu SĽUKu v spolu-
práci s Martou Kováčikovou
Réžia: Marek Ťapák
Účinkuje tanečný súbor, ľudový orchester
a spevácka skupina
Vstupné 150 Sk. 

Samo Tomeček a skupi-
na FREE INNA CAGE 

Korene kapely siahajú niekde do obdo-
bia, kedy Samuel Tomeček navštevoval 1.
ročník gymnázia v Bratislave. Už tam po
pár speváckych vystúpeniach na školských
večierkoch s gitarovým či klavírnym sprie-
vodom zistil, že chce mať vlastnú kapelu.
Oslovil teda niektorých svojich kamarátov i
súčasného člena kapely Lukáša Duchoviča
(gitara) a jeho predstava sa stala realitou.
Kapela prešla mnohými zmenami. Stabilne
v nej hrali len Samuel a Lukáš, zatiaľ čo čle-
novia rytmickej sekcie (basgitara, bicie) sa
vystriedali viacerí. Personálne zmeny sa
uskutočnili v apríli 2004. Už po druhom
koncerte kapela dostala ponuku ísť odo-
hrať koncert do Holandska a následne aj
do Belgicka. Práve v Belgicku po vystúpení
vznikol súčasný názov kapely Free inna
cage. Názov vymyslel kamarát, svetozná-
my fotograf, ktorý tento názov vyslovil po
tom, ako okolo prešlo pohľadné dievča,
ktorému očividne pod tričkom chýbala
časť spodného prádla. História kapely sa
však len začína a ešte sa len bude o nej
písať.

Zloženie kapely: Samuel Tomeček -
spev a klávesy, Ján Kmeť - basgitara a voká-
ly, Lukáš Duchovič - elektrické a akustické
gitary a Ivan Kormaňák - bicie nástroje.

Jano Slezák a skupina
S.F.U.

Kto by nepoznal Jánošíka, čo bohatým
bral a chudobným dával? Ale čo ten senic-
ký? Určite viete, že v našom meste od det-
stva žil a zbíjal. Kdeže, ten náš Seničan
zatiaľ len rozdáva: Jano Slezák - radosť,
úsmev i dobrú náladu. Jano Slezák - Jáno-
šík v hre Na skle maľované. Všetci môže-
me byť na neho hrdí. A má aj svoju kapelu
S.F. U. 

Kapela S.F.U. funguje jeden rok. Hrá
vlastnú tvorbu a skladajú pre ňu iní autori.
Štýlovo je ju možné zaradiť do rock-popu,
ale pracuje aj s prvkami iných štýlov. Spo-
lupracuje s hudobníkmi a spevákmi slo-
venskej i českej pop a muzikálovej scény.
Momentálne pripravuje klubové koncerty
po slovenských mestách. Kapela natočila v
Brne propagačné CD. 

Zloženie kapely: Jano Slezák - spev,
Maroš Slezák (Seničan) - spev, gitara, Mari-
án Dimmel - gitara, Staley Kovár - bassgita-
ra, Saša Kovárová - klávesy, Jano Vacula
(Seničan) - klávesy, Stano Zríni (Seničan) -
bicie, Rišo Havel - perkusie, gitara.

Lucia Wirthová
Slávnosť 750. výročia nášho mesta

príde pozdraviť aj rosnička z televízie JOJ
milá Seničanka, Lucia Wirthová. Viac
známa inde ako doma. Okrem predpove-
de počasia moderuje rôzne podnikové či
kultúrne podujatia. Obyvateľov nášho
mesta pozýva na Námestie oslobodenia
na 27. mája predpoludním, kde spolu so
senickým Janošíkom Jankom Slezákom
budú moderovať Živé obrazy z histórie
mesta a historický sprievod mestom.

Ako Lucku poznali tí, čo sa denne s ňou
stretávali? Temperamentnú, milú, pria-
teľskú. A že vedela dramatizovať, o tom
svedčí aj to, že osem rokov bola členkou
divadelného súboru Zádrapky pri ZUŠ
v Senici. Recitovala, moderovala, tancova-
la. Dnes aj študuje na Trnavskej univerzite.
Okrem TV JOJ miluje hokej, latino tance,
Taliansko - jeho krásu, temperamentných
ľudí, jedlo a najmä talianskych módnych
dizajnérov. Ale, Lucka, hádam aj Senicu -
dodal autor riadkov.

Dychovka Seničanka
Máj kráča ulicami nášho mesta, vetrík

previeva lupene sakúr, z predzáhradiek sa
usmievajú jarné kvety.  K takejto krásnej jar-
nej atmosfére chce prispieť aj dychová
hudba Seničkanka, na čele ktorej je kapel-
ník Peter Čulen.  Treba ju predstaviť? Načo,
veď poznáme ju skoro všetci - 16-členný
súbor dychových nástrojov pracuje pri
MsKS a vyhráva piesne a pesničky z nášho
regiónu. V ich repertoári nájdeme aj sklad-
by popredných slovenských a českých skla-
dateľov. A že vám už zovšednela? Nie, veď
je naša a blízki nikdy nezovšednejú.

Moravěnka, dychový
súbor

Lahodné melódie, piesne naplnené sln-
kom a vínom, pri ktorých pookreje duša
človeka. Možno niektorí mladí, viac zo
strednej generácie, ale určite od päťdesiat-
ky nahor si prídu na svoje pri dychovom
súbore Moravěnka. Profesionálne hudobné
teleso so speváčkami Jarkou Kachyňovou,
Květou Navrátilovou a spevákmi Liborom
Cupalom a Jiřím Helánom hrá hudbu už
pätnásť rokov, ktorá vychádza z citov a sŕdc
členov súboru. V súčasnosti v estrádnom
programe účinkujú aj humoristi Libor Pan-
tůček či strýc Cyril z Kyjova. Umeleckým
vedúcim je Vladimír Pfeffer.

Keďže humoru a dobrých piesní, čo
pohladia dušu človeka nikdy nie je dosť,
Seničania príďte 27. mája o 16. hod. do
amfiteátra. Poprípade si tam môžete aj
zatancovať, aj to patrí k pohode.

Kubo
„Hm, Anko, já mám krivák...“ - známa

veta, však? Zamyslite sa ... odkiaľ? Á, určite,
Kubo.

Bohatý Lovecký, ktorý sa topí v dlhoch
vsadí všetko na jednu kartu. Spolčí sa
s namysleným richtárom pod zámienkou
výchovy jeho zaostalého syna Kuba. Medo-
vými rečami oklame vdovu Patákovú
a dohodne sobáš jej dcéry Aničky
s Kubom, ale tá dala sľub vernosti chudob-
nému Paľovi.

Do obce prichádza vojenská jednotka
a v nej Paľov kamarát Ján Mokrý, rodák
z Oravy. A ako to všetko dopadne? Príďte
sa pozrieť v pondelok 22. mája o 18.30
hod. do Domu kultúry Senica.
Kto sa predstaví? 
Kubo - Stanislav Zríni
Patáčka, bohatá vdova - Dana Žáková
Štefan, gazda u Patáčky - Vladimír Kovár
Lovecký, vdovec - Branislav Krcha
Dora, cigánka - Danka Otépková

Čestná stráž 
Ozbrojených síl SR 

Čestná stráž vzdáva vojenské pocty
zahraničným predstaviteľom pri ich
návštevách ústavných predstaviteľov SR,
ministra obrany SR a náčelníka Generálne-
ho štábu Ozbrojených síl SR v súlade
s ustanoveniami jednotného štátneho pro-
tokolu Slovenskej republiky.

Podieľa  sa aj  na pozitívnej reprezentá-
cii Slovenska svojimi medzinárodnými
aktivitami na území SR. 

Galaprogram je ukážka neštandar-
dných cvikov vytvorených výlučne pre
účely reprezentácie Čestnej stráže na
verejnosti pri slávnostných príležitostiach,
napr. výročie SNP, Dni ozbrojených síl SR,
oslavy vstupu SR do NATO, slávnostné
vojenské prísahy, vojenské plesy, otvore-
nie kultúrneho leta v hlavnom meste SR
Bratislava. Cviky a choreografiu vytvárajú
najlepší príslušníci útvaru a upravujú ich na
každé podujatie.

V našom meste sa predvedú 27. mája.
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Niečo z histórie 
divadla

História ochotníckeho divadla v Hlbo-
kom siaha do roku 1920. Nadšení úspe-
chom programu národnej poézie nacvičili
manželia Šarlota a Michal Filípkovci
Urbánkov Kamenný chodníček.

V tradícii starého divadelníctva v obci
pokračoval predovšetkým učiteľ Samuel
Rýša, ktorý sa divadlu venoval viac ako 25
rokov. Vychoval generáciu ochotníkov,
ktorí pokračujú v jeho šľapajách dodnes.
Treba spomenúť manželov Pisklovcov,
Annu Holickú, Ľudmilu Remkovú, Oľgu
Filípkovú, Jána Žáka, Emíliu Balážikovú,
Martu Petrášovú, Annu Knotkovú, Vilmu
Tomášovú, Emila Žáka, Vladimíra Kovára,
Danu Otépkovú, manželov Krchovcov. 

Z množstva hier sa do povedomia divá-
kov zapísali predovšetkým Vojnarka,
Matka, Pani richtárka, Kubo, Keď kvitnú
lipy, Bludár, Škriatok, ale aj pásmo Hlboc-
ká svadba a Konopa, konopa.

V roku 2003 vzniklo z iniciatívy  Dany
Žákovej občianske združenie Divadelný
spolok J. M. Hurbana.

Do povedomia širokej verejnosti sa čle-
novia spolku dostali veselohrou Bičianka
z doliny (2000), Ženský zákon po záho-
rácky (2003). Medzi posledné úspechy
patrí predstavenie Kubo (po záhorácky)
v réžii Emila Žáka, ktoré Hlbočania odo-
hrali v Divadle Andreja Bagara v Nitre
a výťažok 25.000,- Sk venovali Lige proti
rakovine.
Vstupné dobrovoľné.
A ešte niečo, len tak náhodou, keď určite
prídete vedzte, že:
v gánku - na priedomí
pjera - druh kysnutého koláča plneného
slivkami
schňápe - zbije (bitka)
okápauý - ospalý
buďerál - peňaženka.

Neznáma Senica
K otváracím podujatiam osláv tematic-

ky zameraných na jeho históriu patria tri
zaujímavé podujatia: otvorenie výstavy,
odborný seminár a prezentácia najnovšej
publikácie vybraných kapitol z dejín Seni-
ce. Uskutočnia  sa v pondelok 22. mája
v Dome kultúry.

Seminár je určený širokej verejnosti.
Svojím obsahom doplní dokumentačnú
výstavu podrobne mapujúcu dejiny nášho
mesta.

Stredoveké dejiny Senice vo svojej
prednáške bude rozoberať vysokoškolský
pedagóg Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
O zaujímavých okolnostiach volieb do
uhorského parlamentu v Senici  pojedná-
va vystúpenie PhDr. Ivana Mrvu, CSc.
Dejiny Senice sú veľmi bohaté na význam-
né osobnosti našej histórie. Krátke biogra-
fické náčrty života Vladimíra a Dušana Faj-
norovcov prednesie odborná pracovníčka
Národného biografického ústavu Sloven-
skej národnej knižnice v Martine
Mgr. Alena Táborecká a jej kolegyňa
RNDr. Ľudmila Ďuranová si pripravila prís-
pevok nazvaný Život a dielo Viliama Pauli-

nyho-Tótha a Ladislava Paulinyho. Etnológ
PhDr. Mojmír Benža, PhD.  bude prezen-
tovať obrazovú projekciu s názvom Taká
bola Senica. 

Popoludní o 15. hod. v tých istých
priestoroch  PhDr. Mojmír Benža uvedie
novú publikáciu o histórii a zaujímavos-
tiach nášho jubilujúceho mesta nazvanú
Neznáma Senica. Jej autorom je pán uči-
teľ Vladimír Jamárik. Vychádza z dlhoroč-
ne zbieraných a sústreďovaných  informá-
cií ako aj z vlastných poznatkov a výsku-
mov  pána  Jamárika. Doplnená je pestrou
obrazovou prílohou. Súčasťou podujatia
bude i predaj knihy a autogramiáda. Knihu
si môžu návštevníci kúpiť za 70 Sk.  V pro-
grame vystúpia pedagógovia ZUŠ Senica.

Sprievodca senickým
cintorínom 

Mesto Senica pri príležitosti osláv vydá-
va zaujímavú skladačku PhDr. Štefana
Mocku Sprievodca po senickom cintoríne.
V atraktívnej grafickej úprave s vyobraze-
nými náhrobníkmi a s fotoportrétmi pred-
stavuje dvanásť osobností pochovaných
na senickom cintoríne. Sprievodca bude
mať svoju prezentáciu 24. 5 o 16.30 hod.
na cintoríne pri hrobe Martina  Braxatorisa
Sládkovičova. V programe okrem autora
PhDr. Štefana  Mocku vystúpi Komorný
zbor pri evanjelickom a.v. cirkevnom
zbore. Zúčastnení spoločne navštívia jed-
notlivé  hroby a uctia si pamiatku našich
predchodcov.

Stretnutie s osobnosťami
V Záhorskej galérii sa priaznivci poé-

zie, výtvarného umenia a hudby 25. mája
stretnú s osobnosťami ocenenými pamät-
nými medailami na prijatí u primátora
mesta. Rolu domáceho hostiteľa prevez-
me prof. Ľudovít Hološka a jeho hosťami
budú básnici Ľubomír Feldek, Ján Majer-
ník a Pavol Stanislav. Každý  z nich je  neja-
kým spôsobom spätý so Senicou, rád sa
do nej vracia, rád na ňu spomína. Na stret-
nutí odznejú ich verše v podaní Jozefa
Šimonoviča. Pavol Stanislav bude prezen-
tovať svoju najnovšiu básnickú zbierku
Zlomky ticha.  V hudobnom programe
vystúpia pedagógovia ZUŠ v Senici Miro-
slava Gáfriková,  Katarína Novotníčková
a Ondrej Hluchý.

Prírodné a kultúrne
dedičstvo

Mesto Senica a Záhorské osvetové stre-
disko sú organizátormi seminára Prírodné
a kultúrne dedičstvo. Jeho motto je: Chá-
panie mesta ako súčasti krajiny.

Mesto – to sú ľudia, prostredie a kultú-
ra, ktorú v určitom prostredí vytvorili.  Ako
lektori vystúpia odborníci z oblasti ochra-
ny prírody a životného prostredia: dekan
Pedagogickej fakulty UK profesor Otto
Majzlan, PhD a Dr. Jozef Gregor z Minis-
terstva životného prostredia, riaditeľka
Záhorského osvetového strediska
RNDr. Ľubica Krišrofová  a ďalší odborníci. 

Seminár oboznámi publikum s najnov-
ším pohľadom na ochranu prírody, mest-
ského prostredia a trvalo udržateľný život.
Dozviete sa, kto všetko býva v meste
okrem ľudí – aké vtáky, cicavce, hmyz, kto
obýva potok alebo kto sídli a hniezdi na
komíne fabriky, aj to, ako sa odchytáva
zablúdená labuť alebo ako sa odzrkadlila
prítomnosť Slovenského hodvábu na  živo-
číšnych spoločenstvách v okolí Senice. 

V januári sa na senickom potoku obja-
vili kormorány a vyvolali medzi ľuďmi dis-
kusiu okrem iného aj o vtáčej chrípke. Ako
to spolu súvisí? Aj o tom bude reč.

Na sprievodnom podujatí – výstave uvi-
díte obrázky z povodní a tvorbu detí –
Ekoplagát.

História v obrazoch
Pod scenárom živých obrazov z histó-

rie  mesta a historického sprievodu je pod-
písaný Mgr. art. Ivan A. Fodor.  Pracoval
v rôznych povolaniach a popri tom sa
venoval alternatívnemu divadlu. Po abso-
lutóriu  bábkarskej réžie a dramaturgie na
VŠMU v Bratislave sa venuje písaniu sce-
nárov a divadelnej režii. Učí na dramatic-
kom odbore ZUŠ v Trenčíne. 

Znelka osláv 
Autor hudby k živým obrazom z histó-

rie mesta a znelky výročia je Bc. Ján Ančic.
Po absolutóriu odboru kompozície na

Konzervatóriu v Bratislave pokračuje v štú-
diu zvukovej skladby na Filmovej a televíz-
nej fakulte VŠMU. Momentálne pôsobí
ako hudobný skladateľ. 

Hudba dotvára obrazový scenár a tiež
kopíruje dobové štýly. Hudba je originál-
na. Na jej realizáciu boli použité
syntetizéry. 

Základ zvučky tvoria fanfáry, ktoré,
vyúsťujú do harmónie tak typickej pre
renesanciu. 
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Applause
Ktorá kapela by po výkone nečakala

aplaus? Ani jej členovia nie sú výnimkou,
a preto toto slovo majú v názve. Založil ju
v roku 2003 bývalý člen skupiny Marek
Grimm. V tom období to ešte boli žiaci
základnej školy, pôsobili pri IV. ZŠ. Dnes
ich garantom je MsKS, sú štyria, vedúci sku-
piny je Michal Kalman, gitara - Braňo Fojt-
lín, basgitara - Ivan Nečas, bicie - Peter
Klvač. Dobrú náladu rocková skupina bude
rozdávať 26. mája o 15. hod. na Námestí
oslobodenia. Sú mladí, schopní a okrem
mladých určite oslovia strednú i staršiu
generáciu. Nič krajšie vo svete ľudí nie je
ako stáť rameno pri rameni. 

Applause vydala cédečko s názvom
Chcem. Občas skupinu počuť aj z rádia,
keď si naladíte správnu stanicu. Najlepšie
však bude počúvať na našom hlavnom
námestí.
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750.
výročie prvej písomnej zmienky o Senici

Scéna a kostýmy
Autorkou scény a kostýmov  historické-

ho sprievodu je Bc. Eliška Stanková. Svoju
výtvarnú činnosť začala na ZUŠ v Senici.
Po štúdiu módneho návrhárstva na SPŠO
v Trenčíne študovala výtvarnú výchovu na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Momentálne je v absol-
ventskom ročníku na VŠMU v Bratislave,
kde študuje divadelnú scénografiu. Popri
štúdiu a divadelnej činnosti sa venuje deji-
nám divadla a historickému kostýmu. 

AD FONTES 
V pondelok 22. mája  bude v Záhorskej

galérii otvorená výstava Ad fontes, pedagó-
govia zo Záhoria na VŠVU Bratislave.
Výstava dokumentuje  významný podiel
umelcov zo Záhoria v našom vysokom
umeleckom školstve. Viacerí z nich sa
zúčastnili na príprave a založení VŠVU, pri-
čom  plodne v škole dlhoročne pôsobili
a vychovali celý rad žiakov. 

História to nie sú len
listiny  

Kto by
nepoznal celo-
životné záľuby
pána učiteľa
V l a d i m í r a
Jamárika – his-
tóriu a archeo-
lógiu? Pán
Jamárik sa
s ú s t r e d i l
archeologické
nálezy od neo-
litu až po stre-
dovek zo 165
nálezísk v 32

obciach a daroval ich Záhorskému múzeu.
Paleolitické nálezy odovzdal Archeologic-
kému ústavu SAV v Nitre. 

Mnohí, predovšetkým Kunovčania,
vďaka nemu prostredníctvom ním poriada-
ných hodových výstav (od roku 1984)  kaž-
doročne nahliadli do hlbokej studnice
poznania dávnych čias svojej obce a oko-
lia, napríklad o udelení prvých Stiborových
privilégií Senici, o pustošení   Senice  Tur-
kami, o rozkvete mesta vďaka viacerým
obchodným cestám, ktoré cez ňu viedli,
o životných osudoch mnohých zaujíma-
vých ľudí či už kráľov, učiteľov, kňazov,
zbojníkov i obyčajných ľudí, o cisárskych
manévroch   Františka Jozef I. alebo  zaují-
mavých voľbách do Uhorského parlamen-
tu....  O tom všetkom sa čitateľ dočíta v naj-
novšej publikácii Vladimíra Jamárika Nez-
náma Senica, ktorú vydalo Mesto Senica
pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky.  „História, to nie sú len listiny. Je
to život, zaujímavý, neustále sa meniaci,
a tak odlišný od toho dnešného, civilizova-
ného. Knihy písané odborným vedeckým
štýlom často nedokážu laického čitateľa
zaujať. V Neznámej Senici chcem preto na
pozadí stredoeurópskeho diania svet krá-
ľov poludštiť, zaplniť ich vlastnosťami
a život obyvateľov vykresliť  v celej jeho
rozmanitosti, ako ho zachytili písomné pra-
mene či ústne podanie,“ píše V. Jamárik
v úvode knihy.

Vladimír Jamárik je členom Slovenskej
archeologickej spoločnosti a Slovenskej his-
torickej spoločnosti SAV. V roku 2001
vydal publikáciu Literárny Kunov, v rukopi-
se má pripravených aj niekoľko ďalších zau-
jímavých textov.   

Slávnostné zastupiteľstvo 
V piatok 26. mája sa na slávnostnom

mestskom zastupiteľstve v Dome kultúry
zúčastnia okrem poslancov aj hostia
z verejnej správy,  hospodárskej, spoločen-
skej, kultúrnej, športovej sféry Senice.
Medzi pozvanými sú významné osobnosti
politického i spoločenského života Sloven-
ska. Jubilantku Senicu pozdravia aj hostia
z jej partnerských miest Trutnova a Velkých
Pavlovic v Českej republike, Pultuska v Poľs-
ku, Baču v Srbsku a Čiernej Hore.  Priatelia
zo švajčiarskeho Herzogenbuchsee navští-
vili naše mesto už  minulý mesiac. Oslavy
poctí svojou návštevou aj  prezident SR
Ivan Gašparovič. Primátor Senice Ľubomír
Parízek ho privíta na radnici o 16. hod.
a potom spoločne prejdú mestom na
zasadnutie zastupiteľstva do Domu kultúry. 

Pre pohodlie návštevníkov
V dňoch 26. mája od 18. do 24. hod

a 27. mája  od 8. do 14.hod.  bude  uzav-
retý úsek cesty I/51 (Trnava – Holíč) od sve-
telnej križovatky po križovatku  s miestnymi
komunikáciami ulica Dlhá a Brezová. 

27. mája  od 10.  do 18. hod bude uzav-
retý úsek miestnej komunikácie Sadová
ulica od križovatky s miestnou komunikáci-
ou J. Mudrocha po križovatku  s miestnou
komunikáciou ulica L. Novomeského.

Uzávierky a obchádzky budú riadne
vyznačené dopravným značením a ich
dodržiavanie  spolu s prechádzaním histo-
rického sprievodu bude  riadené a kontro-
lované príslušníkmi polície.

Počas programov  v piatok a v sobotu
na Námestí oslobodenia budú pre  návštev-
níkov  pripravené lavice  na sedenie. Lavice
budú i pri Múzeu L. Novomeského. 

Mimoriadnu prílohu
zostavili:

Viera Barošková, Ivan A. Fodor, Mirosla-
va Gáfriková, Viera Gáliková,  Branislav
Grimm,  Ľubica Krištofová, Lenka Majchrá-
ková,  Anna Maximová, Ľubica Melišová,
Katarína Soukupová, Štefan Zajíček, Reco,
s.r.o. Senica.

Oslavy v TV Sen
Kto nestihne každé podujatie ústredné-

ho týždňa osláv, má ešte príležitosť pozrieť
si ho na televíznej obrazovke. Každý deň
prinesie TV Sen zostrih z jednotlivých
podujatí. 

Memoriál „Laciho“
Kúdelu

Rok 2001 bol pre senický futbal aj jed-
nou veľkou stratou. V júni toho roka zom-
rela legenda senického futbalu Jozef
„Laci“ Kúdela“, ktorý 12. mája 2001 oslávil
70. narodeniny. Bol dlhoročný aktívny fut-
balista TJ SH Senica, neskôr obetavý tré-
ner a funkcionár. Trénerskými i funkcio-
nárskymi skúsenosťami pomáhal rozvoju
futbalu a športu aj v Lakšárskej Novej Vsi
i všade tam, kde bolo treba. Hoci bol
dôchodca, nechýbal na žiadnych športo-
vých podujatiach v Senici i blízkom okolí.

V rámci osláv 750. výročia sa na senic-
kom futbalovom štadióne uskutoční
memoriál Jozefa „Laciho“ Kúdelu. Bude to
už 5. ročník tohto pekného podujatia, kto-
rým si priatelia dlhoročného futbalistu
a neskôr funkcionára FK SH spomenú na
výnimočného človeka.

Na turnaji by mali štartovať ako každý
rok tri družstvá, okrem domácich Seniča-
nov aj starí páni z Frýdku-Místku a z Pezin-
ka. Prvý zápas sa odohrá o 10.30 hod.
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Na výstave sa prezentuje 7 umelcov. Pri-
amo zo Senice, zo Sotiny, pochádza maliar
Ján Mudroch (1909-1968), ktorý bol zakla-
dateľom a prvým rektorom školy a zároveň
viedol oddelenie portrétneho a kompozič-
ného maliarstva. Ďalší umelec generácie
1909 je Ján Želibský (1907-1997), pochád-
zajúci  z Jabloňového, zakladateľ krajinár-
skeho oddelenia.  Rovnako sochár Jozef
Kostka, blízky Mudrochov priateľ, pochád-
zajúci zo Stupavy  (1912-1996), bol zakla-
dateľom katedry sochárstva a vychoval veľa
poslucháčov.  Významný Kostkov žiak
Jozef Jankovič, ktorý po rodičoch pochád-
za z Borského Mikuláša (1937 ), mal rozho-
dujúci podiel na premene školy po roku
1989. Ako jej rektor a profesor sa zaslúžil,
aby bola modernou inštitúciu otvorenou
svetu.  Albín Brunovský (1935-1997)
pochádzajúci zo Zohoru, bol dlhoročný
vedúci oddelenia voľnej grafiky a knižnej
tvorby a vychoval celý rad významných
tvorcov grafického a ilustrátorského ume-
nia.  K ešte mladšej generácii patrí maliar
Ľudovít Hološka (1943),  Mudrochov žiak,
pochádzajúci  z Jablonice. V súčasnosti
plodne pôsobí na VŠVU pri maliarskej prí-
prave reštaurátorov  a zároveň aj na Aka-
démii umení v Banskej  Bystrici.  Rovnako
na tejto katedre pôsobí aj sochár Jozef
Barinka (1944), Kostkov žiak, ktorý dlhé
roky žil a pôsobil v Záhorskej Bystrici a pri-
pravuje sochársku výučbu reštaurátorov.
Autori sú  na výstave zastúpení charakteris-
tickými dielami zo svojej tvorby, ktoré  väč-
šinou pochádzajú z ich ateliéru. Vystavené
budú aj diela z Galérie mesta Bratislava,
Záhorskej galérie a Galérie J. Koniarka
v Trnave.  

Kurátorkou výstavy je odborná pracov-
níčka galérie Božena Juríčková a k výstave
bude vydaná publikácia s farebnými repro-
dukciami. 

Súčasťou vernisáže bude aj prezentácia
monografie  Ľudovít Hološka Príbeh znaku
od autorky Boženy  Juríčkovej, ktorú uvedie
Hološkov blízky priateľ maliar Ján Berger. 

Výstava potrvá do 20. augusta.  
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