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Na Vianoce sa najviac tešia deti. Svoje túžby kreslia na
okne pod vianočný stromček. Foto M. Hessková

Končí sa jubilejný
rok  Senice

Presne si pamätám na tú chví-
ľu, keď som si v januári sadala
k počítaču a začala písať úvodník
Krásny a úspešný rok, 750 ročná
Senica! Prihovárala som sa vám
v duchu pripravovaných podujatí,
ktorými si samospráva i mnohé
ďalšie organizácie a inštitúcie
chceli pripomenúť trištvrte tisícro-
čia od prvej písomnej zmienky
o vilani di Scinze, teda o Seniča-
noch. A už je tu december, kedy
rok výročia mesta uzatvárame aj
na stránkach Našej Senice. 

Mesto celý rok žilo podujatia-
mi nesúcimi sa v duchu 750. výro-
čia prvej písomnej zmienky, ktorá
sa nachádza v historických pra-
meňoch za panovania uhorského
kráľa Belu IV.  Boli to  obzretia sa
do dávnej minulosti i tej, ktorej
pamätníci sú ešte medzi nami
a tiež stretnutia s ľuďmi, ktorí sa
teraz výrazne angažujú, aby
mesto rástlo a prosperovalo. Spo-
mínate si na posledný májový týž-
deň? Od 22. do 28. mája to bol
týždeň ústredných osláv. Od pon-
delka do nedele, každý deň bolo
iné podujatie, každé zo svojho
uhla pohľadu dávalo obraz o Seni-
ci minulosti. Spolu utvorili pestrú
mozaiku, ktorá verím, že zostane
všetkým v pamäti. 

Začali sme výstavou mapujú-
cou históriu Senice až do roku
1945 a ku ktorej v závere roka
vyšiel i katalóg. S veľkým
záujmom verejnosti sa stretlo uve-
denie knihy regionálneho histori-
ka Vladimíra Jamárika  Neznáma
Senica. Dovolím si odcitovať
z pera etnológa Mojmíra Benžu,
ktorý na margo Jamárikovej Nez-
námej Senice o.i. napísal: „Nezná-
ma Senica nie je klasická historic-
ká monografia, ani zborník vedec-
kých štúdií, hoci ju jej  autor  roz-
delil do dvadsiatich kapitol. Je to
súbor chronologicky zoradených
statí, pomocou ktorých nás spre-
vádza históriou mesta, ale zvlášt-
nym spôsobom. Autor v nej veľmi
úspešne skĺbil svoje poznatky
z literatúry, z archeologických
a historických prameňov, ako aj
poznatky, ktoré sa ústnym poda-
ním v Senici a na jej k okolí odo-
vzdávajú  z generácie na
generáciu.  (pokr. na str. 14)

Trblietavý večer 
Z práce chodievam väčšinou

až za tmy. To už naplno vyniká
trblietavá krása vo výkladoch, na
budovách, ale tiež v oknách
domov. Rada chodievam cez
námestie, kde pod  vianočným
stromčekom bol každý večer kŕd-
lik detí s rodičmi. Behali okolo
vyzdobeného a vyhrávajúceho
stromčeka, podchvíľou sa pýtali
čo je v tých balíčkoch a nezabud-
li pripomenúť, čo by chceli doma
nájsť pod stromčekom. Podaktorí
zazvonili na  zvonček  pre šťastie.
Kúzlo Vianoc je veľké a mocné.  

Tešiac sa z pekného zážitku
vybavili sa mi spomienky  na
moje detstvo a Vianoce tých čias,
ktoré som už prežila ako mama
malého dievčatka. Robievali sme
spolu cukrovinky a rituálom bola
príprava malých čokoládok do
formičiek. To už boli Vianoce
veľmi, veľmi blízko a ich kúzlo
opantávalo myseľ i dušu dcérky
stále viac. V rozhovore sme sa
stále točili okolo darčekov, ktoré
prinesie Ježiško. Hlavnou otáz-
kou bolo:  „Ako mu mám pove-
dať,  čo by som chcela?“ A tak
sme na papierik napísali všetky jej
želania. Lístoček som pripla štip-
com na šnúru na balóne, na kto-
rom hvízdal decembrový mrazivý
vetrík. 

Deti nezabúdajú a po chvíli sa
bolo treba pozrieť, čo sa stalo
s napísanými želaniami. Otvorili
sme dvere na balkón a lístoček
bol preč. Dodnes si spomínam na
úžasný jas v jej očiach. Priania sa
dostali tam, kam sa mali. Čaro
a tajomstvo vianočných sviatkov
bolo zaručené.   

Do najkrajších sviatkov roka
zostáva už len niekoľko dní.
Želám si, aby boli  krásne vo všet-
kých rodinách, vo všetkých
domácnostiach. Pripravte si ich
podľa svojich zvyklostí a malých
či väčších tajomstiev. Krása v duši
sa dá vykúzliť aj z drobností.  

Viera Barošková

Na čele Senice opäť Ľubomír Parízek   
Ziskom   2 984 voličských hlasov  sa primátorom Senice

na ďalšie volebné obdobie stal opätovne RNDr. Ľubomír
Parízek. Rozhodli o tom voliči v komunálnych voľbách 2.
decembra 2006.   Novozvolený  primátor prevzal osvedče-
nie o zvolení za primátora z rúk predsedu mestskej volebnej
komisie Václava Hanáka v noci z 2. na 3. decembra  v zasa-
dačke MsÚ.  K prvým gratulantom okrem neho patrila pred-
nostka MsÚ Katarína Vrlová, ktorá primátorovi odovzdala
kyticu kvetov. K zvoleniu do funkcie primátora blahoželali  Ľ.
Parízkovi     aj ostatní členovia mestskej volebnej komisie,
poslanci  a pracovníci MsÚ Senica. 

V Senici sa o post primátora uchádzali 4   kandidáti:
Ing. Jozef Kavecký získal 1 036 hlasov, Ing. Anton Cibula zís-
kal 838 hlasov a Alois Matela dostal od voličov 220 hlasov. 

V Senici mali komunálne voľby hladký priebeh, uskutoč-
nili sa  bez  komplikácií. Vo voličských zoznamoch bolo
zapísaných 16 696 voličov. Okrskové komisie vydali voličom
5 200 obálok. Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo
platných  4 994 hlasovacích lístkov. Pre voľby primátora
bolo platných 5 078 hlasovacích lístkov. 

Novozvolení poslanci si osvedčenia o zvolení prevzali
nedeľu 3. decembra o 16. hod. v obradnej sieni MsÚ od
predsedu mestskej volebnej komisie Václava Hanáka. 

Funkčné obdobie sa novozvolenému primátorovi
a poslancom začne  zložením sľubu  na ustanovujúcom
zasadaní mestského zastupiteľstva, ktoré  sa uskutoční 19.
decembra 2006.

Viera Barošková

Nech do spolunažívania ľudí 
žiaden nesvár nezablúdi!
Nech zdravie, šťastie, lásky hlas
navštevuje všetkých vás!
Krásne a požehnané Vianoce 
a všetko dobré v roku 2007
želá 

redakcia Naša Senica
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

25.  riadne rokovanie mestského
zastupiteľstva v Senici sa konalo 23.
novembra. Rokovanie viedol primátor
mesta Ľubomír Parízek. Na rokovaní bolo
prítomných 23 poslancov, prednosta
Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha,
vedúci oddelení a útvarov MsÚ, riaditelia
základných škôl, Centra voľného času,
Základnej umeleckej školy, Spojeného
predškolského zariadenia v Senici, riadite-
ľka Polikliniky, n.o.,  Zariadenia sociálnych
služieb Senica, riaditelia RSMS, MSKS,
MsPS,  Technických služieb, Službytu
a zástupcovia médií. 
V úvode odzneli interpelácie poslancov: 
Mgr. Ondrej  Krajči  upozornil na nerieše-
nie situácie pri Múzeu L. Novomeského,
kde jazdia autá napriek tomu, že to nie je
miestna komunikácia, ale  chodník.  Jaro-
slav Kaščák vyzval náčelníka mestskej polí-
cie, aby sa prijali opatrenia na riešenie van-
dalizmu, ktorý spôsobuje v meste nepri-
merané škody na mestskom i súkromnom
majetku a tiež vysoké náklady na odstra-
ňovanie škôd. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- Správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok. 
- Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasada-
ní mestskej rady konanej 9.11.
- Návrh rozpočtu mesta na roky 2007,
2008 a 2009 a odporučilo, aby rozpočet
mesta schválilo až novozvolené mestské
zastupiteľstvo. Až do doby schválenia
nového rozpočtu mesta bude mesto
v rozpočtovom provizóriu, čo znamená,
že mesačné výdavky nesmú prekročiť
1/12 celkových výdavkov roku 2006.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti a plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2007.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Senica.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v základ-
ných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Senica.
- Zmenu rozpisu rozpočtu škôl a škol-
ských zariadení na rok 2006.
- Zmenu rozpočtu škôl a školských zaria-
dení na rok 2006. 
- Zmenu uznesenia  týkajúceho sa Futba-
lového klubu, ktorým sa rieši podpora čin-
nosti klubu a účelovo určená dotácia na
činnosť klubu z fondu PRO Senica.
- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2006,
kde kapitálové príjmy boli navýšené o 9
mil. Sk z príjmov z predaja pozemkov
a bol schválený kapitálový výdavok na fut-
balové ihrisko s umelou trávou vo výške 4
mil. Sk.
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok
2007. 
Na záver mestského zastupiteľstva Ľubo-
mír Parízek zhodnotil volebné obdobie
rokov 2002 až 2006 a vyzdvihol korektnú

Poďakovanie občanom 
Novozvolený primátor Senice

RNDr. Ľubomír Parízek  ďakuje za dôveru,
ktorú mu občania vyjadrili v komunálnych
voľbách. Jeho úsilie  bude v nasledujúcom
volebnom období  naďalej zamerané na
skvalitnenie života v Senici v prospech všet-
kých občanov mesta.

spoluprácu s mestským zastupiteľstvom.
Primátorovi mesta a prítomným poslan-
com  boli odovzdané pamätné plakety
mesta.

Primátor mesta zvolal ustanovujúce
mestské zastupiteľstvo na 19. decembra
2006. Na zastupiteľstve predseda mest-
skej volebnej komisie Václav Hanák bude
informovať o výsledku komunálnych voli-
eb.  Novozvolený primátor Ľubomír Parí-
zek ako aj poslanci mestského zastupite-
ľstva zložia sľub, aby mohli začať vykoná-
vať svoje funkcie. Mestské zastupiteľstvo
bude rozhodovať o zriadení svojich porad-
ných orgánov – mestskej rady, komisií
mestského zastupiteľstva, mestských
výboroch v jednotlivých častiach mesta,
určí sobášiacich a sobášne dni a na návrh
primátora bude zvolený zástupca primáto-
ra mesta. Po zriadení  poradných orgánov
budú následne zvolení členovia mestskej
rady, predsedovia  komisií, predsedovia
mestských výborov a na návrhy politic-
kých strán zastúpených v mestskom zastu-
piteľstve a návrhov nezávislých poslancov
i na základe záujmu občanov budú zvole-
ní aj členovia týchto orgánov. 

Sme na prelome volebných období, na
prelome rokov, preto zhodnoťme všetky
pozitíva, vystríhajme sa chýb a vykročme
šťastlivo do nového roka 2007.                   

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Útulok pre zvieratá
počas sviatkov

Dostanete, či  ste dostali psíka? Nie
všetky takéto živé dary zostávajú v jeho
novej rodine. A tak je dobré vedieť, že aj
psí bezdomovci môžu nájsť svoj nový
domov. 

Od 1. júla prevádzkuje nezisková orga-
nizácia Cerberus útulok pre zvieratá, ktorý
sa nachádza v bývalých kasárňach. Jeho
kapacita je 16 boxov. Môže byť v nich
umiestnených okolo 30 psov. Útulok je
určený pre všetkých opustených alebo
zatúlaných psov. Po odchyte mestskou
políciou, prípadne po privedení psíka
ľuďmi, ktorí ho našli, je zviera umiestnené
do karantény a prehliadne ho veterinár.
Aby v útulku psíkovia neostali od maco-
chy, budú informácie o nich zverejňované
na internete www.utulok.senica.sk, na
nástenke MsÚ, v periodikách Záhorák,
Naša Senica a v TV Sen. Z týchto zdrojov
sa môže o nich dozvedieť majiteľ, ak sa
pes iba stratil alebo aj prípadný nový maji-
teľ. Informácie získajú záujemcovia i
na telefónej linke 0914 112 125. 

Pes sa v útulku zdrží aspoň 1 týždeň.
Ak sa neprihlási pôvodný majiteľ, bude
ponúknutý na osvojenie.  S potešením
konštatujeme, že od otvorenia útulku sku-
pina záujemcov o pomoc stále narastá, za
čo všetkým ďakujeme. Juraj Jantoška,
0903 43 00 55, juraj.jantoska@zoznam.sk.

Aktivity radnice
20.11. - Návšteva podpredsedu vlády

D. Čaploviča v Senici -  riešenie
komunálnych problémov
v meste a hľadanie spolupráce
medzi štátnou správou
a samosprávou.

21.11. – Službyt Senica-  rokovanie
o zabezpečení vykurovacej
sezóny a plánovanie investícií
pre rok 2007.

- Správna rada Polikliniky – vyhod-
notenie ekonomiky zariadenia
a príprava rozpočtu pre rok 2007.

22.11. -  Rokovanie s investorom o záme-
re vybudovania nového obchod-
ného centra v meste.

23.11. - Klub starostov okresu Senica –
vyhodnotenie štvorročného
volebného obdobia.

25.11. - Stretnutie s obyvateľmi Čáčova –
problematika kanalizácie
a aktuálne problémy, ktoré sa
budú riešiť v novom volebnom
období.

27.11. - Pracovné stretnutie s ministrom
dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľ.
Vážnym – prezentácia zámerov
mesta, hľadanie spoločných riešení.

28.11. - Valné zhromaždenie ADMI
Senica– riešenie problematiky
priemyselného parku.   

29.11. - DK - stretnutie zástupcov občian-
skych združení – možnosti získa-
vania finančných prostriedkov
z grantov a projektov.

4.12. - Rokovanie s generálnym riadi-
teľom SARIO o priemyselnom

parku.
6.12. - Správna rada Pro regionu –

realizácia projektov a aktuálne
problémy.

10.-14.12. -  Pracovná cesta   Nemecko –
Bottrop  - vyslaný Zväzom telesne
postihnutej mládeže v Bratislave –
Konferencia o vývoji chránených
pracovísk a dielní a starostlivosť
0o postihnutých.

Primátor Senice Ľ. Parízek preberá osved-
čenie o zvolení za primátora z rúk predse-
du mestskej volebnej komisie V. Hanáka
(vpravo).                                  Foto bar
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Noví poslanci 2006 - 2010
Volebný obvod č. 1:  
Ferdinad Beňa (271 hlasov) a Ing. Emília
Wágnerová (235)
Volebný obvod č. 2:  
Ľubomír Béreš (136) a MUDr. Jozef
Gembeš (127)
Volebný obvod č. 3:  
Ing. Miroslav Kaščák (354), Ing. Milan
Podhoráni (213), Ing. Marián Žúrek (210)
a Ľubica Melegová (203)
Volebný obvod č. 4:  
RNDr. Ľubica Krištofová (240),
MUDr. Janka Švárna (209), Mgr. Peter
Hutta (185)
Volebný obvod č. 5: 
MUDr. Jozef Krajčovič (248), Ing. Anton
Cibula (196),  Ing. Štefan Mikula (190)
a Ing. Stanislava Halašová (144)
Volebný obvod č. 6: Ing. Martin Lidaj
(279), Mgr. Ondrej Krajči (219), Mgr.
Vladimír Včelka (178) a Bc. Anna
Gajdoščíková (169)
Volebný obvod č. 7: 
Dušan Brichta (258), MUDr. Zdenek
Šulek (253), Jaroslav Kaščák (252)
a Mgr. Peter Sadloň (244)
Volebný obvod č. 8: 
MUDr. Martin Čulen (179) a Ing. Tatiana
Blažková (169)

V novozvolenom mestskom zastu-
piteľstve je 13 nových poslancov. Naj-
mladším poslancom je 28-ročný
Ing. Marián Žúrek,   najstarším poslancom
62-ročný Ľubomír Béreš

Politické zloženie
zastupiteľstva 
SMER – SD:
Dušan Brichta 
Bc. Anna Gajdoščíková 
Ing. Miroslav Kaščák
Mgr. Ondrej Krajči
MUDr. Jozef Krajčovič
Ing. Martin Lidaj
Mgr. Peter Sadloň 
MUDr. Janka Švárna
Ing. Emília Wágnerová

Koalícia SDKÚ – DS a SZS
MUDr. Martin Čulen
MUDr. Jozef Gembeš
Mgr. Peter Hutta
RNDr. Ľubica Krištofová
Ing. Štefan Mikula
MUDr. Zdenek Šulek
Mgr. Vladimír Včelka

KDH: 
Ing. Tatiana Blažková
Ing. Anton Cibula
Ing. Stanislava Halašová
Ing. Marián Žúrek

SNS: 
Ľubomír Béreš
Ľubica Melegová 

Nezávislí  kandidáti: 
Ferdinad Beňa
Jaroslav Kaščák
Ing. Milan Podhoráni

Voľby poslancov 
v číslach 
Zoznam kandidátov na poslancov, ktorí
neboli zvolení do mestského zastupiteľstva.

Volebný obvod č. 1.:
1. Mária Zburínová (KSS) 83
2. Peter Šedivý (SMER) 43
3. Ing. Patrik Rudavský (SDKÚ-DS a SZS) 38
4. Mario Demo SDKÚ-DS a SZS) 37
Volebný obvod č. 2.:
1. Mgr. Igor Janšák (SMER) 113
2. MUDr. Jana Planková (SDKÚ-DS a SZS) 81
3. PaedDr. Ivan Príkopa (nezávislý) 67
4. Dagmar Fischerová (SMER) 59
5. Jarmila Dubcová (KSS) 50
6. Darina Vyletelová (KDH) 34
7. Ľuboš Jediný (SNS) 32
8. Mgr. Rastislav Jamriška (KDH) 29
Volebný obvod č. 3.:
1. Andrej Ragula (KDH) 201
2. Ing. Roman Radočák SDKÚ-DS a SZS) 195
3. Ing. Peter Križan (SMER) 188
4. Ing. Radoslav Praskač (KDH) 186
5. Ing. Jaroslav Barcaj (ĽS-HZDS) 180
6. Ing. Dezider Džačovský (SMER) 175
7. Peter Kurina (KDH) 173
8. Ing. Peter Švec (SDKÚ-DS a SZS) 168
9. Dušan Novotný (SMER) 139
10. Ján Kudla (KSS) 126
11. Elena Tománková (SDKÚ-DS a SZS) 116
12. Slavomír Bednárik (SDKÚ-DS a SZS) 101
Volebný obvod č. 4.:
1. Ivan Haba (SMER) 178
2. Ing. Dušan Hečko (SMER) 171
3. Ing. Ján Ukropec (SNS) 156
4. RNDr. Oľga Ulehlová (SDKÚ-DS a SZS) 148
5. Ing. Pavol Škodáček (KDH) 127
Volebný obvod č. 5.:
1. Zdenka Zálešáková (nezávislá) 141
2. Jozef Ružička (SDKÚ-DS a SZS) 139
3. JUDr. Miroslav Mečíř (SMER) 129
4. PaedDr. Dagmara Bollová (KSS) 119
5. Ing. Jozef Jagušák (SDKÚ-DS a SZS) 114
6. Ivan Štora (SMER) 114
7. Vladimír Matuský (SNS) 102
8. Marián Roth (KDH) 97
9. Jaroslav Rehuš (SDKÚ-DS a SZS) 94
10. Vladimír Lanák  (SMER) 94
11. ng. Iveta Polesňáková (SNS) 88
12. Ing. Jozef Jánoš (KDH) 86
Volebný obvod č. 6.:
1. Mgr. Ladislav Ďorďovič(ĽS-HZDS) 166
2. Ing. Jozef Kavecký (SNS) 162
3. RSDr. František Briestenský (nezávislý) 162
4. Ing. Martin Sakmár (nezávislý) 145
5. Ing. Jozef Máčalka (KDH) 120
6. Mgr. Ľudmila Radočáková (SDKÚ-DS a SZS)109
7. Ing. Vladimír Minx (SDKÚ-DS a SZS) 100
8. Ing. Ján Chvála (KDH) 94
9. Alois Matela (nezávislý) 89
10. Ing. Emil Žeňuch (SMER) 86
11. Ing. František Skala (KDH) 85
12. Mgr. Miriam Kľčová (SDKÚ-DS a SZS) 76
13. Mária Mindeková (SNS) 64
Volebný obvod č. 7.:
1. Ing. Vladimír Krištofík (SMER) 206
2. Mgr. Marta Štítna (SDKÚ-DS a SZS) 182
3. Ing. Roman Sova (KDH) 173

4. Ing. Stanislav Janák (SMER) 165
5. MUDr. Peter Štastný (SDKÚ-DS a SZS)151
6. Ing. Ľubica Vyletelová (KDH) 148
7. Mária Hubáčková (KDH) 142
8. Marcela Masárová (KDH) 122
9. Ondrej Danada (SDKÚ-DS a SZS) 97
10. Lýdia Pániková (KSS) 86
11. Pavol Polák (SNS) 84
12. Ing. František Trochta (KSS) 47
Volebný obvod č. 8.:
1. Ivan Paveska (SNS) 142
2. Ing. Vladimír Kocourek (SMER) 136
3. PhDr. Božena Nemravová (SDKÚ-DS a SZS)134
4. RSDr. Ján Pukančík (SMER) 126
5. Rudolf Králiček (KDH) 76
6. JUDr. Štefan Čuvala (SNS) 63

Z histórie komunálnych
volieb

V roku 1990 sa komunálnych volieb
zúčastnilo 65 percent voličov, ktorí si vybe-
rali z troch kandidátov na primátora. Pod-
poru 4 706 hlasmi získal Mgr. Pavol
Grimm. Zapísaných v zoznamoch voličov
bolo 13 005 občanov a bolo vydaných 8
454 obálok. 

Volebná účasť v roku 1994 bola 40,54
percentná. O post primátora sa uchádzalo
6 kandidátov, z ktorých Mgr. Pavol Grimm
získal 2 629 hlasov. Zapísaných v zozna-
moch voličov bolo 14 621 občanov a bolo
vydaných 6 186 obálok. 

Zo siedmich kandidátov na primátora
v roku 1998 najviac 2 282 hlasov  získal
RNDr. Ľubomír Parízek. Volieb sa zúčastni-
lo 39,40 percenta voličov. Zapísaných
v zoznamoch voličov bolo 15 529 obča-
nov a bolo vydaných 6 117 obálok. 

V roku 2002 dosiahla volebná účasť
31,98 percenta. Ziskom 2 473 hlasov sa pri-
mátorom stal RNDr. Ľubomír Parízek. Zapí-
saných v zoznamoch voličov bolo 16 274
občanov a bolo vydaných 5 205 obálok. 

Zo štyroch kandidátov na post primáto-
ra uspel v roku 2006 RNDr. Ľubomír Parí-
zek ziskom 2 984 hlasov. Volebná účasť
bola najnižšia   od roku 1990 – 31,14 per-
centa. Zapísaných v zoznamoch voličov
bolo 16 696 občanov a bolo vydaných 5
200 obálok. 

Úprimné poďakovanie 
Vážení spoluobčania,
chcem sa ešte krátko vrátiť ku komunál-

nym voľbám. Ako nezávislý kandidát na pri-
mátora mesta Senica  som získal podporu
viac ako tisíc občanov mesta. Týmto chcem
všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a ktorí chce-
li zmenu v spôsobe spravovania mesta,
úprimne poďakovať. Tých viac ako tisíc hla-
sov je veľká podpora a zároveň záväzok pre
mňa, aby druhýkrát došlo k zmene, aby
občania mesta boli na prvom mieste a iné
záujmy neboli nadradené potrebám obča-
nov a mesta. Ešte raz srdečná vďaka za pod-
poru a všetkým obyvateľom mesta Senica.
Prajem šťastné a veselé vianočné sviatky
a veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspe-
chov v roku 2007.  Ing. Jozef Kavecký  
Výsledky komunálnych volieb 2006
spracovala Viera Barošková.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - DECEMBER 2006 

autor: názov: vydavateľ:
1. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Coelho, P. Veronika sa rozhodla zomrieť Sofa
3. Cope, A. Psí špión Arkus
4. kol. Kniha hádaniek a hlavolamov pre prvákov Arkus
5. Brezina, T. Kto prenasleduje psa Nula Nula Hav? Arkus
6. kol. Tisíc otázok zo života zvierat Perfekt
7. kol. Tisíc zázrakov prírody Pertekt
8. Jerome Klapka Jerome Tři muži ve člunu Aurora
9. kol. Ahoj, hádanka Buvik

10. kol. Daj ma, mamička, do školy Buvik
11. Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus
12. Manfredi, V. M. Alexander Veľký - Dedič ríše Slovart

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkusu. 
Novinka vydavateľstva Arkus:
Monsigny Jacqueline: Rebelka Bianka
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Mladá Benátčanka Bianka je krásna a ctižiadostivá. Tajne opúšťa Benátky, usadí sa vo Flo-
rencii, kde zvedie následníka trónu, Francesca de Medici a využívajúc mužskú slabosť, po
stupienkoch moci vystupuje čoraz vyššie a vyššie. Podarí sa jej však dostať sa až na trón,
po ktorom siaha? Tento farbistý príbeh z obdobia talianskej renesancie je natoľko pútavý,
že ho od prvej až po poslednú stránku prečítate na jediný dúšok...
Kniha má 216 strán, pevnú väzbu a stojí 259 Sk.

Pavlovič Jozef: Plece, na ňom hádaniek vrece
Táto knižka je plná, plnučičká hádaniek. Nájdete v nej hádanky od výmyslu sveta: preš-
myčky, zámenky, predponovky, rébusy, záhadné nápisy, pravekovky, príponovky a mnohé
iné, no i návody na to, ako treba riešiť jednotlivé druhy a typy hádaniek.
Kniha má 80 strán, pevnú väzbu a stojí 149 Sk.

Timravina studnička
Záhorské osvetové stredisko v Senici

vyhlásením novej recitačnej súťaže
s názvom Timravina studnička poskytlo
ďalší priestor na prezentáciu mladým
interpretom umeleckého slova. Na jej
I. ročníku, konanom 27. októbra v ZUŠ
v Senici, sa zišlo 15 recitátorov z desiatich
škôl z okresov Senica a Skalica. Víťazi regi-
onálnej súťaže v prednese pôvodnej slo-
venskej prózy postúpili priamo do celoslo-
venského finále. 

Celoslovenská Timravina studnička
venovaná  na počesť významnej sloven-
skej spisovateľky Boženy Slančíkovej Tim-
ravy vstúpila v tomto roku už do svojho
10. ročníka. Z pôvodne miestnej, okresnej
a neskôr oblastnej sa vyprofilovala do
celoštátnej podoby. Jej cieľom je populari-
zovať pôvodnú ale i súčasnú slovenskú
literárnu tvorbu a starať sa o odborný rast
recitátorských talentov. Do programu jubi-
lejného ročníka sa zapojili recitátori z 30
slovenských miest a obcí v piatich veko-
vých kategóriách,  medzi nimi tiež traja
recitátori zo Senice. Najmladšiu vekovú
kategóriu na celoslovenskej súťaži  v kul-
túrnom dome B. S. Timravy v Lučenci
v dňoch 24. – 25. novembra reprezentoval
Oliver Orth, ktorý svojím výkonom pred-
stihol všetky spolusúťažiace recitátorky
a za príbeh o psíkoch s názvom Čujko
z autorskej dielne Dušana Dušeka zaslú-
žene získal 1. miesto. Ako víťaz I. kategó-
rie sa Oliver so svojou ukážkou predstavil
aj večer v rámci galaprogramu najlepších
recitátorov. Veľký úspech dosiahol i Juraj
Gembeš, ktorému odborná porota udelila
za prednes textu Tomáša Čelovského Tele-
fón veľmi pekné 2. miesto (II. kategória).
Čestné uznanie za interpretáciu poviedky
Keby som mala motorku od autorky Vero-
niky Šikulovej získala recitátorka III. kate-
górie Lucia Poláková.

Účastníkov X. ročníka Timravinej stud-
ničky prijal v obradnej sieni Mestského
úradu primátor Lučenca Ing. Milan Marko.
Súťaž vyvrcholila galavečerom približujú-
cim život a dielo spisovateľky Boženy
Slančíkovej Timravy. V rámci galaprogra-
mu boli ocenení najlepší recitátori a verša-
mi štúrovských básnikov prítomných
pozdravil jeden z porotcov Juraj Sarvaš.
Na druhý deň podujatie pokračovalo
návštevou hrobu Boženy Slančíkovej Tim-
ravy a návštevou obcí Polichno a Ábelová,
kde spisovateľka žila a tvorila.

Žiaci ZUŠ v Senici dosiahli v oblasti
hovoreného slova ďalší veľký úspech. Po
tom, ako pred dvoma mesiacmi Vanesa
Sládečková, Juraj Gembeš a Dominka
Hoferková úspešne reprezentovali mesto
na Orave na celoslovenskom Hviezdosla-
vovom Kubíne, zožali teraz úspechy
v Novohrade. Recitátorom k oceneniam
srdečne blahoželáme a ich pani učiteľke
Štefánii Jánošovej ďakujeme za výbornú
prípravu detí do súťaže a starostlivosť
o mladé talenty. Jaroslava Slezáková 

Umenie povznáša 
V koncertnej sieni Základnej umeleckej

škole v Senici v pondelok 27. novembra na
spoločnom podujatí ZUŠ a Záhorskej
knižnice v Senici mladým hudobníkom
a hudbu milujúcej verejnosti predstavili
autobiografickú knihu dnes už 75-ročnej
klavírnej virtuózky Kláry Havlíkovej Čier-
nobiele klávesy života. Návštevníci  podu-
jatia sa mohli dozvedieť o jej vzťahu
k hudbe, o jej pedagógoch, osobnostiach,
ktoré ju ovplyvnili, o zážitkoch z ciest sve-
toznámej klavíristky, šíriacej po svete
dobrý chýr o slovenskom interpretačnom
umení. 

Recenziou knihy do programu prispela
učiteľka Mária Vizváryová, ktorá  prezen-
tovala viaceré zaujímavé úryvky z knihy:
„Hudba, ktorú dokážu vyčariť ľudské ruky
z čiernobielych klávesov, ma povznášala
a vzrušovala, burcovala i deptala, no
súčasne spájala a spája s obrovským bez-
hraničným, znova a znova objavovaným
vesmírom umenia...“ 

Poetickým slovom prezentáciu autobi-
ografie Kláry Havlíkovej obohatil senický
básnik Pavol Stanislav Pius. Riaditeľ senic-
kej ZUŠ Milan Marián Gál v programe
striedavo dopĺňanom hudobnými ukážka-
mi v podaní klavírnych nádejí senickej
ZUŠ-ky v dialógu s klavírnou virtuózkou
dal šancu aj na otvorený dialóg divákov
s renomovanou osobnosťou slovenskej
hudobnej kultúry.

Pani Klára Havlíková svoju knihu vyda-

la roku 2003 a pôvodne ju venovala man-
želovi Fraňovi a synovi Igorovi. Aj osobne
sa v Senici zdôverila s mnohými význam-
nými etapami jej života  koncertnej umel-
kyne či hudobnej pedagogičky a korepetí-
torky v opere Slovenského  národného
divadla. Nechýbali spomienky na zdoláva-
nie prekážok i ľudskej zloby.

Cieľavedomá snaha priniesla Kláre Hav-
líkovej bohatú úrodu. Jej virtuóznu hru na
klavíri obdivovali poslucháči v Taliansku,
Rakúsku, Švédsku, Poľsku, Fínsku, Juhoslá-
vii, v krajinách BENELUXU, v Pobaltí,
v Rusku, Iráne, Japonsku v USA, na Kube
a v mnohých ďalších krajinách. 

Hoci reč hudby obdarúva ľudí bez
potreby ovládať cudzí jazyk  aj jazykové
vzdelanie bolo v živote koncertnej umel-
kyne veľmi dôležité. V Senici sa  najmä
deťom zdôverila s dôležitou skúsenosťou:
„Musíte vedieť cudzie reči. Mne dokonca
ani nemčina ani ruština nestačili. Musela
som sa doučiť francúzštinu. Lebo v Špani-
elsku  sa nedohovoríte len po francúzsky.
Snažila som sa  v každej krajine, kde som
koncertovala, hovoriť ich jazykom. Viete,
aké zaujímavé bolo, keď čašník v Japon-
sku povedal:  „CO TO MATE?“ Čo ten
hovorí  po česky? („Po záhorácky,“ zavtip-
koval riaditeľ ZUŠ Senica Milan Gál.)
A ono to znamená – počkajte chvíľku.
Bolo to pre mňa zaujímavé, lebo ma cud-
zie reči veľmi zaujímajú.“ Svoj dialóg kla-
vírna virtuózka zakončila odkazom -
hudba dokáže povznášať a zľudšťovať
život. Milan Soukup
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Budúci prváci 
V posledný novembrový deň do I.

základnej školy na  Ul. V. P. Tótha v Senici
zavítali medzi prvákov deti z V. materskej
školy Senica. Predškoláci zo škôlky si
vyskúšali nielen školské lavice, ale i svoje
vedomosti. So záujmom sledovali čítanie,
písanie i počítanie. Na záver si spoločne
zaspievali, zahrali a vymenili darčeky.

Mgr. E. Minxová

Prišli aj kráľ a kráľovná
Školský parlament I. ZŠ na  Ul. V. P.

Tótha v Senici pod vedením Mgr. M. Kĺčo-
vej pripravil pre všetkých žiakov Mikuláš-
ske predstavenie. Kráľ, kráľovná, princez-
né, dvorná dáma, čerti a Mikuláš zahrali
žiakom krátke divadielko a odovzdali im
sladké balíčky. Radosť v očiach bola pre
účinkujúcich odmenou.     Mgr. M. Kĺčová

Vo Viedni
Žiaci  I. ZŠ boli 7. decembra pod vede-

ním D. Staškovej  vo Viedni, kde navštívili
Prírodovedné múzeum a pokochali sa tiež
vianočnou atmosférou Viedne. Domov si
priniesli  veľa zážitkov i darčekov.

Mgr. E. Kvaltínová

Ide to aj bez celebrít  
Táto myšlienka bola mottom už tradič-

nej Vianočnej akadémie, ktorú zorganizo-
vala IV. ZŠ  na Mudrochovej ul. 7.decem-
bra v Dome kultúry.  V programe vystúpili
v recitačných pásmach, dramatických
scénkach, tanečných choreografiách i v
speváckych číslach žiaci 1. - 9.ročníkov,
členovia školského klubu Mudroško a spe-
vácky zbor Hviezdička. Mladí výtvarníci
pripravili zaujímavú výstavku zameranú na
vianočnú tematiku. V predpoludňajšej pre-
miére žiaci školy videli  i disco tanec v
podaní tanečného súboru zo ZŠ z Hodo-
nína na Očovskej ulici. Vo večernom pred-
stavení pre rodičov preplnená sála nešetri-
la spontánnym potleskom. Ocenila ním
výkony mladých umelcov i ich učiteľov,
ktorí sa podieľali na príprave úspešného
podujatia.                                              bg

Besiedka pre deti
Čo by to bol za deň, keby 6.decembra

nenavštívil školu Mikuláš so svojím sprie-
vodom - anjelmi a čertmi. Na ich príchod
do tried sa peknými pesničkami, vinšami
i tancami vzorne pripravili najmä žiaci
v prvých až štvrtých ročníkov. Mikulášovi
sa besiedkové vystúpenia veľmi páčili
a svoju spokojnosť vyjadril rozdaním
množstva sladkostí deťom. Čertom  nepo-
slušní žiaci sľúbili, že sa polepšia a o plne-
ní svojich sľubov budú včas informovať
anjelov.                                                 bg

Na návšteve v Hodoníne
11. decembra prijal pedagogický zbor

IV. ZŠ v Senici na Mudrochovej ul. pra-
covné pozvanie svojich kolegov na Deň
otvorených dverí na ZŠ v Hodoníne na
Očovskej ul. Pedagógov privítal riaditeľ
školy Martin Čechovský, ktorý v stručnosti
oboznámil hostí s históriou školy, jej
úspechmi, plánmi do budúcnosti. Senickí
učitelia si prezreli moderne zariadené
učebne a triedy školy, otvorené hodiny
a pracovné dielne. Úprimne závideli svo-
jim kolegom finančnú pomoc, ktorú škole
poskytuje štát i samospráva mesta, čím
vytvára veľmi dobré až nadštandartné
podmienky na plnenie výchovno–vzdelá-
vacích cieľov i rozvoja mimoškolskej čin-
nosti. Mgr. Branislav Grimm

Čarovný odkaz Vianoc 
„Bim , bam, bom zvoní zvon, už Via-

nocami vonia dom.“ 
K slovám ocenenej práce Terézie Drin-

kovej  zo ZŠ Borský Mikuláš možno dodať,
že nielen dom, ale od 11. do 22. decembra
Vianocami rozvoniava aj výstavná sieň
Záhorského osvetového strediska v Senici.
Aj tento rok je tu tradičná výstava  Čarovný
odkaz Vianoc. Slávnostná vernisáž sa usku-
točnila 13. decembra.

Kultúrnym programom predvianočnú
atmosféru priblížili naši najmenší z mater-
skej školy z Kalinčiakovej a Robotníckej
ulice. Spolu s deťmi sme prežívali sviatoč-
nú atmosféru a uvedomili sme si, že Via-
noce sú naozaj sviatky mieru a pokoja,
kedy sa treba zastaviť, zamyslieť  a stíšiť.
Zaujímavé výtvarné i literárne práce sme
dostali  nielen zo senických škôl, ale
i regiónu. Nakoľko práce boli naozaj zau-
jímavé, rozhodli sme sa tento rok vyhod-
notiť a oceniť deti v kategóriách nie podľa
veku, ale podľa spracovaných tém.

Aký je čarovný odkaz Vianoc,  ktorý

vyžaruje z prác mladých ľudí?
Nenechajme si pokojnú chvíľu nabúrať

komerciou, peniazmi a stresom a pokú-
sme sa okolo seba šíriť dobro a harmóniu.
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Sú
výnimočné tým, že zo všetkých ľudí vyža-
ruje pokoj i láska a máme na seba viacej
času.           RNDr. Magdaléna Hessková

ZOS Senica

Mikuláš na Dvojke 
Prvým sviatkom, ohlasujúcim Vianoce,

je sviatok svätého Mikuláša. Tento sviatok
majú rady hlavne deti. Mikuláš skutočne
prišiel i na našu školu. Priviedol si so sebou
pomocníkov - čertov i anjelov. Anjeli vítali
deti pri vchode s flautami a vianočnými
melódiami. Čerti pomaľovali tváre detí
uhlíkom a Mikuláš rozdával cukríky. Niek-
torí menší sa veru aj báli. Počas prvých
hodín chodil Mikuláš, čerti a anjeli po trie-
dach a rozdávali všetkým žiakom balíčky.
Členovia rozhlasového krúžku si pripravili
do školského rozhlasu reláciu o tom, ako
tento zvyk vznikol. Mikuláš chodí na Dvoj-
ku už niekoľko rokov a že je to pekná tra-
dícia o tom svedčia rozžiarené očká
našich detí.                                        A.K.  

Pasovanie za žiaka školy 
Veľkým dňom pre všetkých prváčikov

II. ZŠ v Senici sa stal 16. november. Čaka-
la ich slávnostná imatrikulácia. 

Do školy prišli ako každý deň, ale ich
očká žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou.
V telocvični sa zhromaždili rodičia, prváči-
kovia, členovia žiackeho parlamentu- žiaci
9. ročníka i vedenie školy. Na piatich sta-
novištiach pripravili deviataci a vychováva-
teľky školského klubu zaujímavé úlohy, na
ktorých dokazovali, akí sú šikovní, múdri,
obratní. Skákali na fit loptách, triafali lop-
tičkou do brány, ukazovali, čo všetko
vedia z matematiky, slovenského jazyka a
prvouky. Po splnení úloh predviedli pro-
gram, ktorý s veľkým nadšením pripravo-
vali pre svojich starších spolužiakov.
Potom pán riaditeľ „pasoval“ každého
prváčika za žiaka školy.

Svojím vystúpením pozdravili našich
najmladších i žiaci 2., 3. a 4 ročníka. Na
záver sa všetci zabavili na diskotéke, ktorá
sa začala sólom pre prvákov a ich pani uči-
teľky. Prváčikom žiarili očká ešte dlho a
domov odchádzali obohatení o nové
zážitky. Táto milá tradícia  si našla svoje
pevné miesto v živote Dvojky. 

Mgr. K. Sokolová
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Senický fotorok končí 
Záhorské osvetové stredisko v Senici

v spolupráci s fotoklubom Retina a viacerý-
mi kultúrnymi inštitúciami i v tomto roku
pripomínania si 750. výročia prvej písom-
nej zmienky o Senici pokračovalo v začatej
tradícii realizovania fotografických výstav
a sprievodných podujatí v rámci projektu
Senického fotoroka 2006.

Usporiadatelia už na začiatku roka
v mesiacoch február až marec pripravili pre
fotografov a kultúrnu verejnosť za finanč-
ného spoluzabezpečenia MsÚ - Fondu
PRO Senica regionálnu súťažnú výstavu
neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhli-
kova Senica 2006, ktorá otvárala Senický
fotorok. Na výstave Náhlikova Senica
2006, ktorá bola prezentáciou najnovšej
fotografickej tvorby autorov Senického
a Skalického okresu, vystavovalo 32 foto-
grafov vyše 150 umeleckých fotografií rôz-
neho tematického zamerania od fotografií
krajiny cez portréty až po inscenovanú
fotografiu.

Úspešnými reprízami autorskej výstavy
fotografií Jozef Kalka - senický fotograf,
predseda fotoklubu Retina Senica, Kopani-
ce 80-te roky sa prezentoval reprezentatí-
vnou výstavnou kolekciou krajinárskych
fotografií a fotografií zobrazujúcich ľudí
a život na kopaniciach v mesiacoch
február až marec v Dome kultúry Samka
Dudíka v Myjave a v mesiaci októbri v Čes-
kej republike v súkromnej galérii FOPO
Cyrila Gajdíka v Ratíškoviciach.

Záhorské osvetové stredisko v Senici je
dlhoročným realizátorom výstav umeleckej
fotografie Zväzu slovenských fotografov
a krajských súťažných výstav neprofesionál-
nej fotografickej tvorby AMFO, nakoľko
Senica a senická fotografia svojou históri-
ou, kvalitou i výraznými osobnosťami zastá-
va významné miesto v slovenskom fotogra-
fickom hnutí.

I členovia fotoklubu Retina Senica chce-
li svojou výstavnou činnosťou prispieť
k dôstojným oslavám mesta, a preto boli
jedným z usporiadateľom už 16. členskej
výstavy fotografií fotoklubu Retina Senica
a výstavy fotografií fotoklubu Traiskirchen
z Rakúska, ktorá bola v dňoch 22. septem-
bra až 15. októbra sprístupnená senickej
verejnosti v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senici. Návštevníci výstavy mali možnosť
na tejto spoločnej výstave vidieť a porovnať
fotografickú tvorbu 22 slovenských a rakús-
kych fotografov, ktorí sa predstavili spolu
s vyše 140-timi umeleckými fotografiami.

V mesiaci novembri organizátori pripra-
vili i ďalšie sprievodné podujatia, napr.
návšteva významných fotovýstav v rámci
Mesiaca fotografie v Bratislave, stretnutia
členov fotoklubov, účasť fotografov a pre-
vzatie ocenení na celoštátnej výstave
a odbornom seminári AMFO 2006 v Ban-
skej Bystrici a i.

Realizáciou podujatí Senického fotoro-
ka s hlavným dôrazom na Mesiac fotografie
2006 sme prezentovali tvorbu súčasných
fotografov ako „senickú fotografiu" nielen
v našom meste, kraji, ale i v zahraničí
a zároveň sme týmto prispeli k bohatej
mozaike celoročného programu osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Senici.    

V. Poláková, ZOS Senica

Záhorie v Nitre
Príjemným zakončením podujatí Senic-

kého fotoroka bola vernisáž výstavy
s názvom Súzvuky - výstavy fotografií členov
fotoklubu Retina Senica a výstavy výtvar-
ných prác a fotografií členov klubu Genesis
Holíč, ktorá bola slávnostne otvorená vo
výstavných priestoroch Krajského osvetové-
ho strediska v Nitre 15. novembra.

Realizácia výstavy Súzvuky, ktorej orga-
nizátormi boli Krajské osvetové stredisko
Nitra, Záhorské osvetové stredisko Senica
a Mestské kultúrne stredisko Holíč, bola
v rámci výmenných výstav Mesiaca foto-
grafie prezentáciou senickej neprofesionál-
nej fotografie, ale zároveň i výtvarnej a foto-
grafickej tvorby členov holičského klubu
Genesis.

Na slávnostnej vernisáži výstavy boli
okrem nitrianskej verejnosti a nitrianskych
fotografov prítomní i viacerí členovia fotok-
lubu Retina Senica s predsedom J. Kalkom,
viacerí členovia klubu Genesis Holíč s pred-
sedom J. Čárskym, zástupcovia MsKS Holíč
a Záhorského osvetového strediska Senica,
ktorí boli srdečne prijatí riaditeľkou Krajské-
ho osvetového strediska v Nitre pani
Gundovou.

Na výstave v Nitre sa prezentoval fotok-
lub Retina Senica a klub Genesis Holíč po
prvýkrát výberom vyše 90 čiernobielych
a farebných fotografií od 12 fotografov Reti-
ny a samostatným výberom vyše 40 výtvar-
ných a fotografických prác od 12 autorov
klubu Genesis Holíč. Súčasťou celého
podujatia okrem bohatého kultúrneho pro-
gramu bolo i tvorivé a priateľské stretnutie
senických, holičských a nitrianskych foto-
grafov.

Záhorské osvetové stredisko v Senici
ako kultúrno-výchovná inštitúcia Trnavské-
ho samosprávneho kraja v úzkej spolupráci
s fotoklubom Retina Senica a v rámci
záujmovo-umeleckej činnosti a dlhoročnej
tradície pravidelne realizuje autorské, člen-
ské, klubové a výmenné výstavy umeleckej
fotografie významných fotoklubov Sloven-
ska. Výstava Súzvuky bola výsledkom vzá-
jomnej spolupráce Trnavského a Nitrian-
skeho samosprávneho kraja a priateľských
vzťahov jednotlivých fotoklubov.

V. Poláková, ZOS Senica

Súťaž fotoamatérov
Náhlikova Senica - je názov tradičnej

regionálnej súťaže neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby okresov Senica a Skalica,
ktorú organizátori Záhorské osvetové stre-
disko a Mesto Senica vyhlasujú i pre nastá-
vajúci rok 2007.

Súťaž, ktorá sa teší veľkej obľube fotoa-
matérov, je otvorená širokej verejnosti
(dospelým autorom i mládeži) bez tematic-
kého a žánrového obmedzenia.

Fotografické práce prihlásené do súťaže
bude hodnotiť odborná porota v troch
vekových kategóriách:  dospelí amatéri
(autori nad 21 rokov), juniori  (autori do 16
rokov),  juniori (autori od 16 do 21 rokov).

V každej vekovej kategórii bude rozlíše-
ná skupina: čiernobielej fotografie, farebnej
fotografie a kolekcie fotografií na CD.

Do súťaže sa budú prijímať fotografie

s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akou-
koľvek fotografickou technikou, ktoré
budú spĺňať predpísané technické pod-
mienky, avšak doteraz nepublikované
a nehodnotené v predchádzajúcich roční-
koch súťaže AMFO.

Fotografie ocenených a odporučených
autorov postúpia do krajskej súťažnej výsta-
vy AMFO 2007. Zároveň zo súťažných
prác odborná porota vyberie fotografie na
zostavenie kalendára Trnavského samos-
právneho kraja.

Verejná prezentácia tvorby autorov -
výstava - sa uskutoční v mesiaci februári
2007 vo výstavných priestoroch Záhorské-
ho osvetového strediska v Senici.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do
47. ročníka regionálnej súťaže neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby, môžu sa bližšie
informovať o technických podmienkach
a účasti v Záhorskom osvetovom stredisku,
odd. ZUČ, č. tel. 034 651 3740.

Uzávierka súťaže je 10. januára 2007.
V. Poláková, ZOS Senica

Prijímanie  do  
žiackeho cechu 

Pre prváčikov  I. ZŠ  V. P. Tótha bol 16.
november dňom veľkého očakávania. Pri-
chádzali do netypicky odetej telocvične
spolu so svojimi pani učiteľkami. Tam ich
už očakávali rodičia, starí rodičia, tety...žiaci
9. ročníkov. Za prítomnosti – magnificencie
– vedenia školy, sa prijímanie do žiackeho
cechu mohlo začať.

Prváci v malých skupinách postupne
zdolávali rôzne zábavné úlohy: hádzanie
tenisovou loptičkou na zajaca, nafukova-
nie balónov, zhadzovanie plechovíc. Víťazi
boli vždy odmenení. Medzi jednotlivé
úlohy vstupovali dievčatá a chlapci 9 . roč-
níkov so svojím kultúrnym programom.
Nechýbal spev, tanec, hra na gitare. Medzi
všetkými prítomnými panovala dobrá
nálada.

Po splnení daných úloh prváci postupne
prichádzali okolo hradieb k bráne školy,
kde ich rytier slávnostne mečom pasoval za
prváka ZŠ. Vlastným odtlačkom prsta spe-
čatili svoj zápis. Z rúk riaditeľa školy dostali
osvedčenie o prijatí   do žiackeho cechu.
Odzneli úprimné slová, blahoželania. Pani
zástupkyne odovzdali prvákom knihy
a drobné darčeky.

Poďakovanie patrí predovšetkým pani uči-
teľke A. Bacharovej, pani učiteľke A. Kmeco-
vej a žiakom z 9. A , 9. B za veľmi dobrú orga-
nizáciu a vydarenú imatrikuláciu .

Mgr. E. Minxová
foto: Mgr. A. Kmecová
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Blíži sa Výtvarná Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici

spolu s Mestom Senica pripravilo pre milov-
níkov výtvarného umenia regionálnu výsta-
vu neprofesionálnej výtvarnej tvorby okre-
sov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2007,
ktorá bude sprístupnená verejnosti od 18.
januára do 15. februára 2007 vo výstavných
priestoroch Záhorského osvetového stre-
diska Senica, Hviezdoslavova 323.

Tohtoročná súťažná výstava, na ktorej
sa bude prezentovať svojou najnovšou
výtvarnou tvorbou asi 30 autorov nášho
regiónu, bude slávnostne otvorená vo štvr-
tok 18. januára 2007 o 16. hod. v Záhor-
skom osvetovom stredisku. Súčasťou ver-
nisáže bude i slávnostné vyhlásenie
výsledkov 41. ročníka regionálnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvar-
ná Senica 2006/2007 a ocenenie autorov
najlepších výtvarných diel.                  

-vp-

Úspech senických
fotografov

I v tomto roku si mohli návštevníci Ban-
skej Bystrice pozrieť výstavnú kolekciu -
prezentáciu celoslovenskej neprofesionál-
nej fotografickej tvorby AMFO 2006, ktorá
je výsledkom úsilia a fotografickej tvorby
vybraných najlepších autorov súťažnej
výstavy za posledné obdobie.

Až sedem fotografov z nášho mesta
a regiónu sa prezentovalo  na tohtoročnej
celoštátnej súťažnej výstave neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby AMFO 2006,
ktorá bola sprístupnená verejnosti vo
výstavných priestoroch Múzea SNP v Ban-
skej Bystrici do 5. decembra.

Do celoštátneho kola súťaže, ktorej
hlavným usporiadateľom bolo Národné
osvetové centrum v Bratislave, postúpilo
prostredníctvom Záhorského osvetového
strediska v Senici na odporúčanie odbor-
nej poroty krajskej súťaže 11 fotografov
z nášho regiónu, z ktorých fotografické
práce 7-ich autorov boli opäť vybrané
a zaradené do celoštátnej výstavnej kolek-
cie, a to fotografie Seničanov Mgr. Miro-
slavy Balážovej, Pavla Hladíka, Martina
Klvača, MUDr. Ondreja Šimeka, Mariana
Holenku z Moravského Sv. Jána (na foto)
a mladých autorov Erika Čermáka a Jaku-
ba Drahoša zo Skalice, ktorí zastupovali
kategóriu juniorov (autorov od 16 do 21
rokov). Na celoslovenskú výstavu odborná
porota, ktorej predsedal známy fotograf
Jozef Česla vybrala asi z tisíc súťažných
fotografií od vyše 400 fotografov viac ako
230 fotografií, čo tvorilo tohtoročný repre-
zentatívny výber slovenskej neprofesionál-
nej fotografie.

To, že 7 autorov nášho regiónu prezen-
tovalo fotografickú tvorbu na celosloven-
skej výstave, je iste úspechom a znovu
potvrdilo, že i v tomto ročníku fotografi
obhájili v silnej konkurencii vysokú tech-
nickú i umeleckú úroveň svojich prác.

Na vyhodnotení súťaže a slávnostnej
vernisáži 3. novembra  v Banskej Bystrici,
kde sa osobne zúčastnili i viacerí naši foto-
grafi, si ocenenie odniesol (bývalý Seni-
čan) Marián Holenka z Moravského Sv.
Jána - čestné uznanie za fotografiu „E. T.
volal domov" v kategórii farebnej fotogra-
fie dospelých autorov. Ocenenému auto-
rovi i všetkým vystavujúcim autorom, ktorí
nás úspešne reprezentovali na celoštátnej

súťažnej výstave AMFO 2006 blahoželá-
me a do ďalšej tvorivej fotografickej čin-
nosti im želáme veľa nových nápadov
a ďalších úspechov.

Celoštátnou výstavou AMFO sa úspe-
chy fotografov nekončia, fotografie viace-
rých autorov prekračujú rámec národnej
súťaže a bodujú aj na medzinárodných
fórach. Zostavuje sa reprezentatívna
národná kolekcia fotografií, ktorá prezen-
tuje slovenskú neprofesionálnu fotografic-
kú tvorbu v zahraničí, v ktorej každoročne
sú zaradené i fotografie našich autorov (v
roku 2005 vystavovali senickí fotografi
i v Českej republike a vo Francúzsku,
v predchá¬dzajúcom roku opäť v ČR, Bul-
harsku, Slovinsku a v Poľsku).

Podobné úspechy možno čakajú aj na
účastníkov tohoročnej súťažnej výstavy
AMFO 2006.                         

V. Poláková
ZOS Senica

Senica včera a dnes 
V rámci projektu Krok za krokom po

Senici, ktorého hlavným garantom je
Záhorské osvetové stredisko v úzkej spo-
lupráci s Klubom humanita a zdravie pre
všetkých ako i Mestským kultúrnym stre-
diskom, sme uskutočnili zaujímavé podu-
jatie pre tretiakov z II. ZŠ Senica a piatakov
zo Spojenej školy Senica pod názvom
Senica včera a dnes. 

23. novembra  zavítal medzi deti do ich
tried bývalý senický primátor Pavol
Grimm. Priniesol si so sebou historické
obrázky mesta Senica a deťom netradič-
nou a pútavou formou porozprával, ako to
vyzeralo v Senici ešte predtým, kým sa
narodil on sám i v období jeho detstva.
Deti sa tak oboznámili s objektmi, ktoré
boli kedysi v našom meste, odkiaľ pochád-
za názov mesta Senica, prečo v období 2.
svetovej vojny bola veža na katolíckom
kostole zostrelená. Najzaujímavejším
momentom bola premena pôvodnej
Kunovskej ulice, ktorá sa v  minulosti nazý-
vala i Panská ulica, lebo sa tu nachádzali
dôležité úrady, súdy i väznica. Počas novo-
dobých dejín bola premenovaná na Štefá-
nikovu, potom  počas vojny na Hitlerovu
ulicu. Po vojne opäť na Štefánikovu. V 60-
tych rokoch na Jilemnického a po roku
1989 opäť na Štefánikovu ulicu. Úplným
prekvapením pre všetkých, dokonca aj pre
pani učiteľky, bolo zistenie, že pod celým
námestím sa nachádzajú katakomby. 

I keď sme medzi deti vchádzali s urči-
tými obavami, ako budú na historické
fakty reagovať, na konci sme boli milo pre-
kvapení ich vnímavosťou a záujmom o dia-
nie v našom meste v dávnej minulosti.

Na historickú časť sme nadviazali po
týždni, kedy deti zavítali na Mestský úrad
Senica,  aby sa stretli a dozvedeli niečo o
súčasnej Senici. V náročnom predvoleb-
nom období si pre tieto deti našiel čas i
primátor mesta Senica Ľubomír Parízek a
30.novembra 2006 sa uskutočnilo ďalšie
zaujímavé stretnutie.  O tom, že primátor
bol učiteľom svedčí  jeho príjemný, nevtie-

ravý prístup aj k najmladšej generácii
nášho mesta. Zo začiatku rozprával a
deťom kládol otázky primátor. V závere
stretnutia sa úlohy otočili a otázky primá-
torovi kládli deti. Tak sa napríklad dozve-
deli, ako sa volá, koľko má rokov, kedy
vstáva, že vo voľnom čase najradšej spí.
Tiež im sľúbil,  že  bude v Senici viacero
detských preliezačiek, naďalej sa budú
budovať cyklotrasy. Niektorí odvážlivci mu
dokonca zarecitovali básničky nielen po
slovensky, ale i anglicky. Deti si  mali mož-
nosť pozrieť i kanceláriu primátora,
dokonca nakukli i do jeho pracovne.
Potom si prezreli obradnú sieň, klubovňu
poslancov. Bonbónikom bola návšteva na
pracovisku mestskej polície, kde ich naj-
viac zaujalo kamerové monitorovanie
mesta. S údivom i prekvapením zistili, že
ich pohyb na námestí je neustále monito-
rovaný. Z Mestského úradu odchádzali
nielen plní nových poznatkov, zážitkov,
ale i obdarovaní darčekmi a sladkosťami,
ktoré pre ne pripravil samotný primátor.

Veríme, že podobných neformálnych,
ale o to milších  stretnutí pre našich
najmenších sa nám podarí zorganizovať i
v nasledujúcom období. Títo malí sú totiž
budúcnosť nášho mesta a zaslúžia si spo-
znávať nielen historické fakty, ale i stretá-
vať sa s dôležitými  osobnosťami  i súčas-
nými  predstaviteľmi mesta.  

RNDr. Magdaléna Hessková , ZOS Senica
Foto  Viera Barošková



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 12/2006

8

Cesty a Mosty prešli
do Dürnkrutu 

28. novembra podvečer v dolnorakús-
kom mestečku Dürnkrut slávnostne otvori-
li výstavu výtvarných prác z projektov
Cesty 2006 a Mosty 2006. Zapojili sa do
nej partneri z Rakúska, Česka a Slovenska,
mestá Dürnkrut, Velké Pavlovice a Senica
prostredníctvom výtvarne nadaných detí
z konkrétnych škôl, a to Musikhauptschu-
le Dürnkrut, z Gymnázium Velké Pavlovi-
ce a zo Základnej umeleckej školy v Seni-
ci. Projekty sa uskutočnili ako tvorivé diel-
ne maľovania, kreslenia i výtvarného ume-
nia spracované priamo v prostredí krajiny
(landart) s použitím prírodných materiálov
aj vďaka finančnej podpore Európskej
únie v programe Interreg III A a z Fondu
mikroprojektov z Regionu Bílé-Biele Kar-
paty v Českej republike.

V oboch projektoch vytvorili deti 69
diel, ktoré boli aj zarámované a prezento-
vali tvorbu spolu 51 detí na výstavách vo
Velkých Pavloviciach (6. októbra –
6. novembra), v Senici (16. - 27. novem-
bra) a od 28. novembra do 12. decembra
sú nainštalované v hudobnej škole
v Dürnkrute.

Na slávnostnom otvorení výstavy,
v záverečnej etape týchto projektov širšie
označovaných aj ako Plenér 2006, v dol-
nom Rakúsku boli zástupcovia samos-
práv, štátnej správy, škôl aj milovníci
a podporovatelia umenia a vzájomného
partnerstva ľudí z oboch brehov hraničnej
rieky Moravy. 

Popri iných vzácnych hosťoch a zástup-
coch vystavujúcich detí, koordinátorov či
účastníkov projektov z radov pedagógov
sa na vernisáži 28. novembra  v Dürnkrute
zúčastnili  za slovenskú stranu aj prednos-
ta Obvodného úradu v Senici JUDr. Jaro-
slav Riha, prednostka Mestského úradu
v Senici JUDr. Katarína Vrlová, riaditeľ
ZUŠ Senica Milan Marián Gál a ďalší.

Ako zaznelo na vernisáži z úst mno-
hých rečníkov pomocou projektu Cesty
2006 hľadali deti cesty k sebe, k vzájom-
nému poznaniu a porozumeniu. A Mosty
2006 im pomohli vytvoriť skutočné mosty
ponad rôzne prekážky a bariéry (napríklad
jazykové), budovali vzájomné partnerstvo
a priateľstvo postavené na pevných pilie-
roch zo spoločných  záujmov, farieb,
maľby a kreativity.              Milan Soukup 

Perspektívy v Záhorskej
galérii 

„Po výstavách Knižných ilustrácií Albí-
na Brunovského, výstave AD FONTES
pedagógov Vysokej školy výtvarných
umení  (VŠVU) zo Záhoria, spojenej s pre-
zentáciou monografie Boženy Juríčkovej
o maliarovi, profesorovi Ľudovítovi Hološ-
kovi, Záhorská galéria(ZG) v Senici otvori-
la v piatok 1. decembra ako poslednú  toh-
toročnú výstavu, spojenú so 750. výročím
prvej písomnej zmienky o meste,  výstavu
príznačne nazvanú Perspektívy – umelci

Senice jubileu mesta“. Takto uviedol na
vernisáži za účasti primátora Senice  Ľubo-
míra Parízka, zástupcov Trnavského samo-
správneho kraja a ďalších hostí riaditeľ ZG
Štefan Zajíček. Až do 4. februára sa na nej
prezentuje sedem predstaviteľov mladšej
generácie výtvarníkov spojených so Seni-
cou ako rodiskom, pôsobiskom či bydlis-
kom. 

Vernisáž hrou na klavír spestril Dominik
Gál. Kurátorka výstavy  Dana Janáčková
priblížila tvorbu vystavujúcich umelcov.
„Dizajnér Ján Maca pochádza zo Senice,
vyštudoval na  VŠVU v Bratislave na odde-
lení priemyselného dizajnu. Po ukončení
štúdia mal namierené do automobilového
priemyslu, napokon zakotvil v priemysle
nábytkovom. Zapodieva sa grafickými
návrhmi solitérnych kusov nábytku, návrh-
mi interiérov a neskôr si rozšíril svoje pole
pôsobnosti o návrhy webových stránok
a webových prezentácií...“, uviedla kurá-
torka. Mama dizajnéra prezradila, že  kres-
lil už od piatich rokov, dokonca ako dieťa
aj na prázdne vrecúška od múky, kde
stvárňoval aj obľúbenú vojenskú tematiku. 

Grafický dizajnér Milan Mikula sa
v Záhorskej galérii prezentoval viackrát.
Pečať svojho rukopisu zanecháva na tak-
mer každej tlači vydávanej Záhorskou
galériou. Študoval na VŠVU v ateliéri gra-
fického dizajnu a slobodnej kreativity, vo
voľnom čase rád siahne po objektoch,
inštaláciách, ktoré stavia vždy na hutnej
myšlienkovej základni...

Architekt Pavol Mikulíček rád objavuje
princípy a diagramy v architektúre. Vyštu-
doval ju v Bratislave na VŠVU a tiež na
Slovenskej technickej univerzite. Určite je
veľkou devízou byť architektom na dvoch
postoch, pretože ako architekt umelec sa
môže pohybovať v takých voľných sfé-
rach, môže kombinovať rôzne filozofické
a teoretické náhľady, prípadne so môže
odskočiť po inšpiráciu aj  do iných discip-
lín. Ako architekt technik potom dbá na
technickú realizáciu svojho diela a na jeho
realizovateľnosť. Galéria je jedno z mála
miest, kde môže prezentovať svoje utopis-
tické projekty.

Štvrtý vystavujúci je  reštaurátor
Martin Orth, ktorý žije v Senici od svojich
šiestich rokov. Vyštudoval  na VŠVU v Bra-
tislave na oddelení reštaurovania plastiky.
Ako reštaurátor sa púšťa do náročných
namáhavých procesov,  v ktorých vlastne
oprašuje a opravuje diela iných autorov.

Tým sa spolupodieľa na uchovaní hmotné-
ho kultúrneho dedičstva pre budúce gene-
rácie. Reštaurovanie  M. Orth prezentuje
fotograficky. Na výstave sa nachádza aj
jeho voľná sochárska tvorba. Rieši v nej
rôzne  štrukturálne, farebné a tvarové
variácie.

Čerstvá absolventka Vysokej školy
múzických umení, Seničanka Eliška Stan-
ková, si zvolila za svoje povolanie scénic-
ké a kostýmové výtvarníctvo. Je to druh
umenia spätý s dramatickým umením, pri-
čom dôležitá je spolupráca s režisérom.
Ako autorka scény a kostýmov chce  ľudí
upútať, zaujať...Ale musí mať vždy na
pamäti účelnosť a funkčnosť svojich diel...

Zo zastúpenej manželskej dvojice Žúr-
kovcov Peter Žúrek vyštudoval na VŠVU
v Bratislave na oddelení  knižnej grafiky
a ilustrácií. V ZG sa prezentuje voľnou gra-
fickou tvorbou. Svoje umelecké výpovede
tlmočí v cyklickej podobe  technikami dre-
vorezu a elegantnou  noblesnou farebnou
výstavbou.

Odevná dizajnérka Natália Žúrková
vo svojej tvorbe  podľa kurátorky musela
prejaviť „znalosť histórie odevov, modelá-
ciu, kreovanie a remeselnú zručnosť“. Vo
svojich prácach rieši rôzne varianty korze-
tov. Inšpirácie históriou a tvorivé nápady
posunula do súčasnosti.  Svoju tvorbu
predstavuje aj realizáciami do moderného
a stále aktuálneho  materiálu - džínsoviny.

Kurátorka výstavy Dana Janáčková
uviedla: „Autorov tejto sedmičky nespája
len generačná príbuznosť, ale aj fakt, že
skoro všetci sú absolventi senickej Základ-
nej umeleckej školy“. Pedagógom ZUŠ
zároveň poďakovala za prípravu mnohých
talentov.

Výstava v Záhorskej galérii  v Senici  až
do 4. februára ponúka rôzne  výtvarné
žánre, inšpirácie i možnosť zamyslenia sa
nad tým,  nakoľko  sú  vystavujúci výtvar-
níci perspektívni.  Návštevník galérie  to
môže posúdiť na vlastné oči až do 4. feb-
ruára.                      Milan Soukup 

Foto autor

Výpožičné hodiny 
v knižnici 
22. 12.   8.00 – 16.00
23. 12.    zatvorené   
24. 12. – 26. 12. 2006 zatvorené
27. 12. 8.00 – 18.00
28. 12. 8.00 – 18.00
29. 12. 8.00 – 16.00
30. 12.  zatvorené
31. 12. 2006 – 1. 1. 2007 zatvorené
2. 1. 8.00 – 18.00
3. 1. 13.00 – 18.00
4. 1. 8.00 – 18.00
5. 1. 8.00 – 18.00
6. 1.  2007 zatvorené
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Mladí sme teraz...  Čo s tým? 
V piatok 24. novembra v Múzeu Ladisla-

va Novomeského v Senici, pomaly už dnes
známejšom pod názvom Pub DAV, z inicia-
tívy Študentského parlamentu v našom
meste  mladí prezentovali svoj postoj k rie-
šeniu problémov mladej generácie v Senici.
Podopreli ho aj anketou, ktorá mapovala
situáciu v oblasti možností mladého člove-
ka pri kultúrnom, športovom a spoločen-
skom vyžití.  Škoda, že tí starší – počúvajú-
ci, boli takmer v prevahe nad mladými
účastníkmi tohto dialógu.

V ankete reagovali mladí aj na možnosti
sebaprezentácie na stránkach mestských
médií a podobne. V dialógu s organizátormi
stretnutia iniciatívu mládeže ocenil aj pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek a prihovoril
sa im aj prednosta Obvodného úradu
v Senici Jaroslav Riha.

„Mladí sme teraz, tak prečo sa nevyjadriť
k tomu, čo nás trápi, čo sa nám nepáči?!“
Tak by sa dalo parafrázovať motto akcie,
ktorej podstatu prítomným vysvetlil Peter
Siwiec, predseda Študentského parlamentu
(na foto). A predstavil aj ďalšie zámery tejto
akcie i ďalších realizovaných a pripravova-
ných projektov, ktorým ide o zvýšenie po-
dielu mládeže na rozhodovaní o prítom-
nosti a budúcnosti Senice. 

Máš nápad? Pošli ho ďalej! Chceme , aby
pri mestskom zastupiteľstve  vznikla komisia
pre mládež a voľnočasové aktivity. Navrhu-
jeme zúčastniť sa na pomoci pre Afriku...
Jeden deň nejesť a ušetrené venovať na
pomoc hladujúcim. A pobaviť sa o takejto

forme podpory... Čo získa takýmito aktivita-
mi mládež? Čo z aktivít mladých môže mať
mesto?

Aj také otázky,  aj konkrétne námety
zazneli v Múzeu L. Novomeského. Projekt
participácie mládeže na živote v Senici  mal
pokračovanie aj 15. decembra na informač-
nom workshope  a hip-hopovom  koncerte.

Milan Soukup, 
Foto autor

Na výmennom 
pobyte v Belgicku

Podobne ako v minulom školskom  roku
i tento sa od 7. do  14. októbra  uskutočnil
výmenný pobyt žiakov Gymnázia Ladislava
Novomeského v Senici  so žiakmi z belgic-
kého mesta Mol. Cieľom pobytu bolo zdo-
konalenie sa v angličtine a rozvoj spoluprá-
ce medzi oboma krajinami. Veľká vďaka
patrí pani učiteľkám Mgr. Ľ. Radočákovej
a PaedDr. Jankovýchovej, ktoré sa opäť
podujali zájazd zorganizovať.

Všetci študenti i učitelia boli ubytovaní
v rodinách belgických  študentov. Primár-
nou úlohou našich a belgických  študen-
tov bolo vytvoriť spoločný projekt. Tento
rok sa niesol v duchu sochárstva a archi-
tektúry. Úlohou študentov bolo opísať
a vytvoriť model sochy alebo pamätníka
z jednotlivých krajín. Zo Slovenska to boli
napríklad  Mohyla M. R. Štefánika na Bra-
dle alebo socha J. M. Hurbana. Z belgic-
kých  pamiatok to boli napríklad  Manne-
ken Pis alebo Atómium. Vyvrcholením
bola ich prezentácia, samozrejme v ang-
lickom jazyku.

Počas týždňa stráveného v Belgicku
sme absolvovali výlet do hlavného mesta
Bruselu. Spoločne sme si prezreli aj Ató-
mium, ktoré patrí k skvostom tohto mesta.
V predposledný deň pobytu sa v škole
uskutočnil  Commenius Day, čo je spoloč-
ný projekt niektorých štátov EÚ, Poľska,
Maďarska, Belgicka, Slovenska, Talianska
a Bulharska. Počas celého dňa sa konali
aktivity, v ktorých dominantná bola komu-
nikácia a vzájomná spolupráca študentov.
Na záver dňa sa konala prezentácia národ-
ných jedál jednotlivých štátov a kultúrny
program, ktorý si pripravili študenti zo
všetkých zúčastnených štátov.

Študenti zo Slovenska si pozreli mesto
Mol, ktoré nás všetkých očarilo. Takmer
každý večer sme mali pripravené rôzne
aktivity, športové hry alebo návštevu bow-
lingového centra, kde sme si spoločne
s učiteľmi zahrali pár hier.

Posledný deň pobytu sa niesol v zna-
mení vyhodnotenia aktivít celého týždňa.
Naši i belgickí študenti budú na tento týž-
deň dlho spomínať a už teraz sa tešia na
príchod kamarátov z Belgicka k nám na
Slovensko vo februári.

Zuzana Gabčová 2. A

Pokračujeme... 
Aktivita Študentského parlamentu  (ŠP)

beží túto jeseň na plné obrátky:  projekt
Mladí na scénu, workshopy, zbierky,
zasadnutia, Deň študentstva, príprava akti-
vít na ďalší kalendárny rok, príprava hip-
hopového koncertu, finále projektu, jeho
účtovanie a záver, Študentské listy... Všet-
ko pod palcom predsedu ŠP Petra Siwieca
a ďalších nadšencov z parlamentu i mimo
neho (verte, že niekedy je až nad ľudské
sily študenta, ktorý chce zároveň splniť i
všetky školské povinnosti) A propo  Štu-
dentské listy.   Málo píšete, mládež!  Neve-
rím, že neexistujú podnety, pocity, problé-
my (v pozitívnom i negatívnom zmysle
slova), o ktorých by sa nemala dozvedieť
verejnosť. Len sa treba prinútiť položiť
pero na papier. Chváľte sa, kritizujte, tvor-
te, fotografujte, pozývajte, diskutujte...
Študentské listy slúžia práve na to.

D.K. (koordinátorka ŠP)
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BratMUN 2006  
Od 26. do 28. októbra sa v Bratislave

konalo šieste medzinárodné simulované
zasadnutie rady OSN – BratMUN (Brati-
slava Model United Nations). Zúčastnili
sme sa ho aj my, Andrea Furicová a ja,
Miloš Fojtlín, obaja študenti Gymnázia
Ladislava Novomeského v Senici. Keďže
mnohým  názov BratMUN nič nehovorí,
pokúsim sa toto podujatie priblížiť. 

Ide o medzinárodné simulované zasad-
nutie rady OSN, ktoré sa koná v Bratislave
počas troch dní. Tradične ho zorganizova-
li študenti Gymnázia Juraja Hronca (GJH)
pre ostatných stredoškolákov z celého
sveta, ktorí tvorili dvojčlenné delegácie,
zastupujúce pridelenú alebo zvolenú kraji-
nu. Zámerom týchto konferencii bolo pre-
dovšetkým pochopenie funkcie a fungova-
nia  rady OSN a jej orgánov. Ďalším cie-
ľom bolo riešenie aktuálnych svetových
problémov, zlepšenia sa v rétorike či
v diplomacii. Pretože počas celej konfe-
rencie bolo nutné používať iba anglický
jazyk, výborne sme si ho precvičili. Mnohí
zo zúčastnených sa aj trochu potrápili. 

Pre mňa a Andreu sa začala príprava na
BratMUN už viac ako mesiac pred samot-
ným začatím konferencie. Ako prvú sme
dostali informáciu, že budeme reprezento-
vať Líbyu. Po zistení tejto informácie nasle-
dovala náročná príprava. Ak sme chceli
byť aspoň trochu úspešní v reálnom repre-
zentovaní Líbye, museli sme preštudovať
históriu, politický systém, ekonomickú situ-
áciu krajiny, ale aj celý systém fungovania
OSN. Taktiež sme si museli osvojiť veľmi

formálnu a špecifickú slovnú zásobu, pou-
žívanú počas zasadnutí. O niečo neskôr
sme sa dozvedeli, v akých komisiách  a blo-
koch budeme Libyu zastupovať a trojdenný
plán zasadnutí, ktorý sme museli dodržať.
Tak sa pre nás začala nová fáza ešte nároč-
nejšej prípravy. Museli sme vypracovať poli-
tické stanovisko k daným témam a včas ho
odoslať do Bratislavy. 

Do Bratislavy sme docestovali 25.
októbra. Na autobusovej stanici na nás už
čakala delegátka, ktorá nás sprevádzala
počas celého pobytu v Bratislave. Naša
prvá cesta smerovala do hotela Astra, kde
boli všetci delegáti ubytovaní. Tam sme
dostali ďalšie inštrukcie. Čakal na nás totiž
náročný deň. Po výdatnej šálke kávy sme sa
trolejbusom premiestnili na miesto konania
otváracieho ceremoniálu, ktorý sa konal
v historickej budove NR SR.  Delegátov
zaujali zaujímavé príhovory predstaviteľov
vedenia GJH, veľvyslanca USA na Sloven-
sku a ďalších hostí, ktorí nás podporovali
v našom konaní a tiež spomínali na svoje
prvé skúsenosti tohto  druhu. 

Valné zhromaždenie (General Assem-
bly) sa konalo v budove Slovenskej spori-
teľne. Účasť bola povinná pre všetky dele-
gácie a my sme tam našu krajinu zastupo-
vali obaja. Tohoročná téma na valnom
zhromaždení sa týkala odzbrojovania pre-
dovšetkým rozvojových krajín, zastavenia
nelegálneho šírenia zbraní a ich odstráne-
nia z rúk detí a teroristov. Rokovania sa pre-
dĺžili, a tak sme pokračovali aj v ďalší deň
dopoludnia. Na záver sa nám podarilo pre-
sadiť rezolúciu, ktorej spoluautormi sme
boli aj my, čo nás veľmi potešilo. Ďalšie
zasadnutia už pokračovali v budove GJH.
Rozdelili sme sa do blokov, v ktorých sa
môže zúčastniť najviac tridsať delegácii po
jednom delegátovi z každej delegácie.
Andrea zastupovala Libyu v bloku krajín
Africkej únie s témou detskí vojaci (Child
Soldiers). Ja som reprezentoval našu krajinu
v balíku Kyotský protokol, kde sme riešili
problémy globálneho otepľovania a najmä
úpravy starého Kyotského protokolu do
podoby prijateľnejšej pre všetky krajiny,
ktoré nesúhlasili s pôvodným znením, teda
hlavne pre USA a Austráliu. Tieto rokovania
pretrvávali s prestávkami až do sobotňajšie-
ho popoludnia. Každá  komisia, blok,  prija-
la na záver rezolúciu a všetci sa už tešili na
záverečný banket. Ten sa konal v krásnej
historickej budove Pálfyho paláca. Tam boli
vyhodnotené najlepšie tri delegácie a tie
čakala večera s veľvyslancom USA. Tí ostat-
ní dostali pamätný diplom. Potom už nasle-

Andrea Furicová a Miloš Fojtlín na zasad-
nutí BratMUN. 

Na večeri 
s primátorom  

Naša  škola  Stredná súkromná škola
podnikania ma vybrala, aby som sa   ako
najlepší študent zúčastnila na  večeri  s
primátorom mesta Senica Ľubomírom
Parízkom. Pripadalo mi to ako nejaký
omyl - ako môžem patriť k najlepším štu-
dentom v Senici, keď  na rozdiel od nich
skoro nič neviem. Na večeri som spozna-
la úžasných, inteligentných, schopných
mladých ľudí, ktorí chcú niečo dokázať.
Myslím si, že to je najväčšia devíza člove-
ka, keď si za niečím ide a nakoniec to aj
dosiahne. Ešte krajšie je, keď to robia
nezištne, preto, aby pomohli mestu a spo-
ločnosti rozvíjať sa. Prajem im veľa šťastia
a verím, že na čele s takýmito osobnosťa-
mi máme perfektne naštartované!

Natália Lučanová, SSŠP

dovala vynikajúca hostina a lúčenie s naši-
mi novými priateľmi.

Z tohto podujatia sme si určite odniesli
mnoho krásnych zážitkov a užitočných skú-
seností, a preto ho vrelo odporúčam kaž-
dému, koho tento príspevok aspoň trochu
zaujal. Pre viac informácii odporúčam nav-
štíviť web stránku www.bratmun.gjh.sk

Miloš Fojtlín 

Dávka rocku na obed!
Bolo to naozaj pár vydarených minút na

Showtime v Senici, konaného 13. septem-
bra. Vždy „niekto“ zariadi, aby si sa cítil
fajn. Bol to kamarát, ktorý ma pozval na
prednášku o drogách, alkohole a neviaza-
nom živote. Hovorím si: „Deti nemôžu,
nech sa aspoň mama poučí.“ Čakala som
okolo toho kopu známych i neznámych
rečí, poučení a odporúčaní. Mojím veľkým
prekvapením bolo: „Toto tu ešte nebolo,
decká, vážte si to!“ Skupina Vždy a všade
sa ukázala nielen v rockovom svetle (čo ma
veľmi milo prekvapilo), ale aj prednáška
bola plná humoru a kontaktu s mládežou.
Vilko, sólista kapely (mimochodom kreatív-
ny, mladý muž), vedel zaujať svojim šar-
mom, priamosťou a úprimnosťou. Jeho prí-
behy a skúsenosti boli podané zaujímavo a
poučne. Chcem poďakovať všetkým orga-
nizátorom – domkáčom za pekný zážitok a
nové poznanie. Vďaka všetkým!

Monika Lebiedzíková

Mikuláš, čo mi dáš?
V predvečer sviatku

svätého Mikuláša
5. decembra  očakávali deti
sladké darčeky od Mikuláša
aj v Domke, mládežníckom
stredisku. Pre veľkú radosť
detských dušičiek svätý muž zavítal
v podvečer spolu s dvomi anjelikmi a čer-
tíkom. Po krásnom príhovore sv. Mikuláša,
v ktorom pripomenul svoj príbeh, nasledo-
vala najmilšia časť programu. Každý dar-
ček našiel svojho majiteľa, ktorý si ho zasl-
úžil pripravenou básničkou. S plnými náru-
čami sa deti rozlúčili s Mikulášom a spo-
kojne s rodičmi odcupkali domov.              

Dominika Vaculová
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Ako sa nestať
obeťou podvodu
- Nikdy si neodkladajte
peňaženku v obchode na
pult, keď si skúšate tovar

alebo keď si prezeráte tovar. Majte tašku
alebo kabelku vedľa seba a riadne uzavretú.
- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii
na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá.
- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä
na zastávkach autobusov) sú vyvolávané
umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu
vďaka vašej nepozornosti.
- Chráňte sa tomu, aby vám dal niekto
niečo nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne
vyžaduje protislužba a váš zisk môže byť
podstatne menší.
- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite
a je to lákavé – kúpu si dôkladne premysli-
te a zvážte.
- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE.
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku za to, že poviete mená svo-
jich priateľov, ich adresy alebo ako sú na
tom finančne.
- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.
Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí najp-
riateľskejší ľudia, ktorých ste kedy videli.
Ako oznámiť násilnú činnosť, ktorej ste
boli svedkom:
- Vždy keď polícii oznamujete udalosť,
ktorá sa stala nebuďte v rozpakoch.
- Pamätajte na to, že ak ste svedkom neja-
kej udalosti a neoznámite to, umožňujete
páchateľovi pokračovať v jeho činnosti
ďalej.
- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.
- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov,
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti (kríva
a pod.).

Čas vianočný ...
Opäť je tu čas vianočného nakupova-

nia. Myšlienky a všetky zmysly zamestnáva
výber najlepších, najkrajších a najvhodnej-
ších darčekov a človek sa stáva menej
pozorný a ostražitý. To  sa hodí všetkým
vreckovým zlodejom, ktorí tiež obľubujú
tento čas. Práve pre menšiu pozornosť,
ktorú ľudia venujú svojim dokladom
a kabelkám. Pozor na väčšie finančné
obnosy, ktoré mávame v tomto čase pri
sebe. Polícia preto ponúka pár osvedče-
ných rád ako minimalizovať možné riziká
spojené s predvianočnými nákupmi:
- Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici
a hlučným skupinkám, ak sa nedá vyhnúť
tlačenici, dobre sa na ňu pripravte - peňa-
ženku noste pri sebe (nie v taške), napr. vo
vrecku zapnutom na zips alebo gombíkom,
aby nevzbudzovala zbytočne pozornosť,
vreckári pracujú v skupinkách a často pri
krádežiach využívajú deti.
- Pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe väčší

obnos peňazí, ak už máte pri sebe viac
peňazí, majte ich rozdelené.
- Kabelku majte poruke, zásadne ju noste
uzatvorenú, nikde ju neodkladajte.
- Pri platení neukazujte okolostojacim
obsah vašej peňaženky. 
- Všímajte si podozrivé osoby a vyhýbajte
sa im.
- Nenoste naraz veľa balíčkov a nákupov,
znižuje to vašu pozornosť.
- Dbajte na opatrnosť pri vyberaní peňazí
z bankomatu, nevyberajte peniaze potme,
ak to nie je bezpodmienečne nutné, využí-
vajte bankomaty v rušnejších častiach
mesta, finančnú hotovosť si hneď uschovaj-
te.
- Pokiaľ si potrebujete nechať vo vozidle
odložené nákupy, nenechávajte ich vysta-
vené všetkým na očiach, odložte ich podľa
možnosti do batožinového priestoru alebo
ich aspoň prikryte.
- Ak máte pocit ohrozenia alebo ak sa poru-
šuje zákon, volajte políciu, poprípade vyu-
žite prítomnosť policajných hliadok.

Hasiči bilancovali 
Výročné valné zhromaždenie (VVZ)

Dobrovoľného hasičského zboru Senica sa
konalo dňa 18.  novembra v zasadačke
Mestského úradu v Senici. Pozvanie na
VVZ prijali primátor mesta Ľubomír Parí-
zek, vedúca organizačného odboru MsÚ
Ľubica Lesayová, delegátka OV DPO Kata-
rína Marečková. Na VVZ  hasiči zhodnotili
svoju činnosť za rok 2006, ktorá bola veľmi
bohatá na rôzne aktivity.

V rámci športovej prípravy sa zúčastnili
na súťažiach vo všetkých kategóriách hry
Plameň - dievčatá a chlapci. Dorast, ženy,
muži a muži nad 35 rokov sa v zápolení
tiež umiestnili prevažne na popredných
miestach. Pri jarnej povodni sa najviac
angažovali pri  čerpaní vody z pivníc rodin-
ných domov. 

V priebehu roka  nadviazali nové priate-
ľstvá s hasičmi z Česka, Rakúska a Švajčiar-
ska. Na súťaž Hasiči z troch strán Moravy
prišli dobrovoľní hasiči z Rakúska, Česka
a Slovenska. Rakúski hasiči mali 4.  novem-
bra  deň otvorených dverí, na ktorý pozvali
DHZ Senica a DHZ Moravský Svätý Ján.
Na hasičskej zbrojnici v Hohenhau prezen-
tovali svoju zbrojnicu, vozidlá, ale najmä
nové vozidlo. V októbri boli senickí hasiči aj
vo Švajčiarsku, kde bola dohodnutá spolu-
práca na budúce obdobie. 

Hasiči zorganizovali tiež kultúrne podu-
jatia, napríklad hasičský ples, tradičné
pochovávanie basy a venovali sa aj dar-
covstvu krvi. Na výročnom valnom zhro-
maždení si vytýčili ciele na rok 2007 a oce-
nili hasičov pri  príležitosti životného jubi-
lea:
80 rokov -  Anna Vaškovičová,  Ján Bartoň.
50 rokov -  Jaroslav Heicker,  Pavol Kudláč
a Peter Fančovič.
Ďalej boli udelené medaily za vernosť
členom:
10 rokov: Ingrid Sypěnová, Lenka Čmara-
dová, Janka Buksárová,. Miriama Kĺčová,
Milan Černák, Dušan Horňák, Pavol Chyt-
ka, Ľubomír Žák, Jozef Kindl, Jozef Stanisi-
ewski, Ján Stanisiewski a Dušan Šajánek.

20 rokov: medaila bola dodatočne odovz-
daná Ladislavovi Vaškovičovi, ktorý je čle-
nom od roku 1980.
30 rokov: František Podmalík.
50 rokov: Vladimír Kúdela, Zdeno Svoboda.
60 rokov: Ján Bartoň.

Na  OV DPO  bol odovzdaný návrh na
udelenie medaily  Za príkladnú prácu nasle-
dovným členom: Jarmila Drinková, Miriama
Kĺčová, Janka Buksárová, Lenka Čmarado-
vá, František Podmalík, Peter Kovačovský
a Ľubomír Žák.

Na VVZ sa uskutočnili aj voľby do
výboru DHZ v Senici na obdobie rokov
2007 - 2011. V uvedenom období bude pra-
covať výbor v nasledovnom zložení: pred-
seda Jarmila Drinková, veliteľ Jozef Kova-
čovský, zástupca veliteľa Jozef Sloboda,
tajomníčka Miriama Kĺčová, pokladníčka
Lenka Čmaradová, referent mládeže Ľubo-
mír Žák, strojník Peter Kovačovský, referent
pre prevenciu Milan Černák, referent Jana
Buksárová. Revízna komisia bude pracovať
v zložení: predseda  Ján Rigáň, členovia
Roman Čmarada a Peter Husár.

Členovia DHZ Senica ďakujú  Mestu
Senica, ktoré sa snaží vytvárať čo najlepšie
podmienky pre ich prácu.  Poďakovanie
patrí tiež celému organizačnému a reali-
začnému tímu pracovníkov, ktorí pomáhali
pri medzinárodnom projekte Hasiči z troch
strán Moravy. Všetkým želám pevné zdra-
vie, veľa šťastia, radosti, hasičského elánu,
veľa osobných, pracovných úspechov
a mnoho spokojnosti pri plnení úloh
humánneho poslania dobrovoľnej požiar-
nej ochrany. Ing. Jarmila Drinková

predsedníčka DHZ Senica

Crazy team zaujal  
Mladí Seničania  Sebo Zburín, Rado

Gál, Marek Malár a Romana Mališková sú
úspešní členovia breakdancovej  skupiny
Crazy team z CVČ, ktorí v októbri  zvíťazi-
li  na celoslovenskej súťaži H&T CUP Bra-
tislava 2006. Družstvo okrem Romany bolo
úspešné a vzorne reprezentovalo i na
decembrovej známej  súťaži Victory Cup
Bratislava, kde spolu s renomovanými
tanečnými skupinami zo  Slovenska súťažili
v kategórii tzv. malých tanečných choreo-
grafií a prebojovali sa až do 6 členného finá-
le. Sebastián a Rado tu prvýkrát súťažili
i v kategórii battle (break dance – vyraďo-
vanie), kde z 32 prihlásených dvojíc skonči-
li na 6. mieste. O postup ďalej ich vyradili až
tanečníci z Hip-hopovej akadémie Jána
Džonyho Mečocha. Blahoželáme. D.K.
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Cez prázdniny v CVČ
28. a 29. decembra 
* hry na počítači, cvičenie v posilňovni,
* turnaj v stolnom tenise a šachový turnaj,
* skúšky hudobných skupín, tréning break
dance,
* otvorené od  9. do 14. hod.
(v prípade náhleho prídelu snehu plánuje-
me v piatok 29.12. lyžovačku  a sánkovač-
ku  na Starej Myjave – sledujte Stonožkine
plagáty a počasie).

Literárna Senica
Do 3.  desaťročia 

„Literatúra by mala povznášať, nie tlačiť
pod vodu, aby nás udusila,“ vypočuli si
účastníci na hodnotení jubilejného XX.
ročníka  celoštátnej súťaže Literárna Seni-
ca Ladislava Novomeského (LSLN) 7.
decembra v Záhorskej galérii v Senici z úst
jedného z piatich členov poroty, spisova-
teľa Antona Hykischa. Spolu s básnikmi
a spisovateľmi Jánom Beňom, Jánom
Majerníkom, Pavlom Stanislavom a Pet-
rom Valčekom (ktorý na vyhlásení výsled-
kov osobne prítomný nebol) posudzovali
mieru talentu 180 súťažiacich, prezentova-
ných na súťaži 591 poetickými, prozaický-
mi a krátkymi dramatickými, doteraz
nepublikovanými, prácami. 

Na  odbornom seminári o básnikovi
Novomeskom v Dome kultúry a pri jeho
soche v parku boli tiež podpredseda vlády
Dušan Čaplovič a veľvyslanec Slovenskej
republiky v Česku, bývalý dlhoročný pred-
seda Spoločnosti L. Novomeského, Ladi-
slav Ballek. Básnika, spisovateľa, novinára
i politika priblížil profesor Ján Zambor
z Filozofickej fakulty UK Bratislava, autor
vlani vo vydavateľstve Slovenský Tatran
vydanej najkompletnejšej zbierky Novo-
meského poézie. Literárne priateľstvá
a intermediálne vzťahy  v živote publicistu
osvetlil aj podpredseda Spoločnosti L.
Novomeského Drahoslav Machala. Pred-
sedníčka senického klubu Spoločnosti
L.N. Milina Rosová pripojila osobné spo-
mienky na básnika, ktorý sa roku 1969 stal
čestným občanom Senice. Podpredseda
vlády Dušan Čaplovič podčiarkol, že nie-
len Lúčnica, Sľuk, Hviezdoslavova knižni-
ca, ale aj Vysoká škola výtvarných umení
a Vysoká škola múzických umení vznikli
v čase, keď bol  Novomeský povereníkom
Slovenskej národnej rady. Jeho dielo je
nadčasové, ctí si kresťanské hodnoty, je
sociálne, dosahuje európsku kvalitu a má
aj dnes čo povedať. 

Primátor Senice Ľubomír Parízek v jubi-
lejnom ročníku ocenil medailami k 750-
ročnici Senice a pamätnými listami viace-
ro osobností a inštitúcie za vklad do roz-
voja súťaže vyhľadávajúcej a rozvíjajúcej
literárne talenty, ktorá je už celé desaťro-
čie celoslovenskou.

Hlavnú cenu, cenu predsedu Trnavské-
ho samosprávneho kraja v LSLN 2006 pre-
vzal 26-ročný právnik, pôsobiaci na súde
v Žiline, Bardejovčan Peter Staríček.
V kategórii detí, stredoškolákov a dospe-
lých v poézii sa víťazmi stali: Miroslava
Furtkevičová zo Starej Ľubovne,  Lukáš
Brutovský z Popradu a Pavol Garan z Dob-
šinej. Prvé miesta za prózu detí, stredo-
školákov a dospelých obsadili: Soňa Mečí-
řová a Mária Stanková, obe zo Senice
a Dušan Porubän z Trnavy.

Organizátori z Trnavského samospráv-
neho kraja, Záhorskej knižnice, Mesta
Senica, Spoločnosti L. Novomeského,
Spolku slovenských spisovateľov, Klubu
nezávislých spisovateľov a Záhorského
osvetového strediska zároveň potvrdili, že
celoštátna súťaž, do ktorej sa za 20 rokov
zapojilo 17-tisíc prácami okolo 6-tisíc auto-
rov, bude mať pokračovanie. Súťažné
práce do XXI. ročníka Literárnej Senice
Ladislava Novomeského bude Záhorská
knižnica v Senici prijímať do 30. septem-
bra 2007. Ďalšie literárne talenty dostanú
šancu na rozlet.                  Milan Soukup 

Foto autor.

Člen poroty Pavol Stanislav (vľavo) blaho-
želá víťazovi Hlavnej ceny Literárnej Seni-
ce L.N. Petrovi Staríčkovi. 

Aký sme mali rok 2006? 
Čím by nás potešil nový?

Odpovede Seničanov na tieto  anketo-
vé otázky sú iné  u ľudí zdravých i cho-
rých, chudobných i bohatých, zamestna-
ných i nezamestnaných, aj podľa profesií,
i veku. Koncoročné bilancie sú však istým
spôsobom aj záväzkami a námetmi do
roku 2007. Nazrime do osobných či profe-
sijných hodnotení roku odchádzajúceho
i toho očakávaného z pohľadu našej spo-
kojnosti či nespokojnosti.

Mgr. Ivan Lajda, vedúci Spoločného
školského úradu: Rok 2006 bol v školstve
úspešný. Pokračovalo sa v decentralizácii
školskej problematiky. Pre mňa bol úspeš-
ný aj z pohľadu zdravia, spokojnosti a pra-
covnej pohody. Takým vyvrcholením
v ňom bol polrok, keď sme organizovali
Senickú športovú olympiádu za účasti
všetkých škôl, teda asi 500 aktívnych špor-
tovcov. Akcia mala dobrú odozvu aj na
verejnosti. Do roku 2007 si želám len
pevné zdravie, šťastie, pohodu v rodine
a v pracovnom kolektíve.

Zdenka Chlapečková, administratívna
pracovníčka na notárskom úrade: Rok
som mala veľmi zlý. Obaja s manželom
sme prišli o prácu. Manžel pracuje len do
konca roka a hľadá si robotu a potom?
Hádam bude mať šťastie... Ja som pred
mesiacom tiež zmenila zamestnanie. Čiže
tento rok bol pre nás jeden z tých horších.
Od nového roku by som si želala hlavne
istotu v práci a zdravie. To je to úplne
najdôležitejšie a prioritné. Pokiaľ bude
zdravie, pokiaľ bude práca,  potom sa
môžeme zaoberať spoločenským dianím
alebo inými vecami.

Anna Rapošová, učiteľka na dôchod-
ku: Mala som taký rok, ako každý dôchod-
ca. Pokiaľ slúži zdravie je to v poriadku.

O želaniach do nového roka som síce ešte
nerozmýšľala, ale želala by som si, aby  na
celom svete bol pokoj, aby neboli  vojny.
Nech ľudia žijú v mieri, a hlavne, aby mali
a pestovali dobré vzťahy medzi sebou.
A veľa lásky.

Erika Hanzalíková študentka  histórie
na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave:
Bol to pre mňa dobrý rok. Bola som
v Amerike, kde som robila ako chyžná,
a potom v zmrzlinárni vo Waldwoode,
v štáte New Jersey.  Šla som tam získať
osobné skúsenosti, nejaké peniaze, aj zdo-
konaliť sa v anglickom jazyku. Do ďalšieho
roku si želám predovšetkým úspešne
dokončiť vysokú školu. A potom sa tu nie-
kde v škole zamestnať a učiť dejepis.

Bc. Jaroslav Hulka, policajt: Aký som
mal rok? Striedavo-oblačný. Aj úspešný, aj
neúspešný...  Neúspešný preto, že som bol
chorý, mal som infarkt. Pol roka som maró-
doval. Úspešný preto, lebo v celku sa mi
podarilo aj v robote aj v rodine poplniť  to,
čo som si prial. Do roku 2007 si želám
v prvom rade zdravie, pohodu, aby deti
v poriadku študovali a aby som nestratil
zamestnanie.

Ing. Božena Turanská, sprievodkyňa
v cestovnej kancelárii Awertravel: Rok
bol  veľmi úspešný. Mala  som česť a prí-
ležitosť sprevádzať okolo 600 klientov
cestovnej kancelárie najmä na pútnických
zájazdoch do Francúzska, do Lúrd, Portu-
galska, Talianska a iných destinácií v Euró-
pe  či na leteckých zájazdoch do Grécka.
Profesionálne bolo pre mňa veľmi
významné obdobie, keď som  sa tri mesia-
ce starala o našich slovenských klientov
v Egypte. Úspešný bol aj kvôli veľmi boha-
tému programu, s ktorým boli klienti spo-
kojní, rovnako ako s ubytovacími aj stravo-
vacími službami. Do roku 2007 si určite
ako všetci ľudia na Slovensku želám
v prvom rade sebe i ostatným  pevné zdra-
vie, spokojnosť a duševnú pohodu
v súkromí. Nielen sebe, ale všetkým želám
aj veľa pracovných úspechov.

Alexandra Točíková, pracovníčka
Arceloru: Mala som výborný rok. Skončila
som obchodnú akadémiu a našla som si
robotu. Čo by som si želala od nového
roku? Aby som zostala v práci, aby som
mala kopec peňazí... (smiech) a dobré
zdravie.

Kiež by sa anketovaným aj ostatným
čitateľom Našej Senice  a obyvateľom
mesta všetky ich želania splnili!

Zaznamenal Milan Soukup
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Víkend v rozprávke 
Centrum voľného času Stonožka opäť

pripravilo Mikulášske divadlo pre širokú
verejnosť v Dome kultúry. Témou a náme-
tom na tohtoročné divadlo bola snehová
krajina, Mrázik, víly, rozprávkové bytosti,
ruské krásavice, krásny Ivan, čerti a nakoni-
ec samozrejme Mikuláš so Snehovou krá-
ľovnou.... jednoducho zamrznutá rozpráv-
ková krajina, ktorá práve v týchto dňoch
tak veľmi v prírode absentuje.

Mladí herci podali obdivuhodné výko-
ny,  všetci boli nadšení a šťastní a počas
skúšok i viacerých vystúpení  vládla
v kolektíve dobrá nálada. Vidieť rozžiarené
detské tváre plné očakávania v dnešnom
hektickom svete je viac než balzam na
dušu. Tento pocit nevyvážia žiadne hmot-
né statky. I preto je práca s deťmi prínosom
pre toho, kto ju vykonáva – tak ako to robí
kolektív CVČ. 

Aj  tentokrát nám je v CVČ smutno za
nezabudnuteľnou atmosférou pri Mikuláš-
skom divadle, hoci  urobiť takéto divadlo je
nesmierne namáhavá záležitosť. Tešia nás
krásne spomienky na divadlo a o rok zase
prídeme s novým predstavením.

Tuto cestou ďakujem všetkým deťom –
hercom, kolektívu CVČ i sponzorom
a priaznivcom senického Centra voľného
času.                     Mgr. art Martin Dudáš

riaditeľ CVČ  

Stonožkina ponuka
na január 
13. 1. a 20. 1.  
LYŽOVAČKA A SÁNKOVAČKA  NA
STAREJ MYJAVE
* odchod vždy o 8.45 hod. od CVČ, návrat
okolo 15. hod.,
* poplatok za dopravu 100 Sk (deti do 6
rokov 50 Sk),
* na vlek  skupinová zľava,
* treba sa vopred v Stonožke prihlásiť
(i telefonicky 651 3539).
21. 1. o 14. hod. na zimnom  štadióne
DETSKÝ KARNEVAL NA ĽADE
*v programe detské vystúpenia, spevácka
súťaž, dobrá hudba, ocenenie najkrajších
masiek,
* vstupné 20 Sk (v cene vstupenky sladká
odmena).
26.1. o 18. hod. v CVČ
LEGENDY S GITAROU
(J. Nedvěd a J. Nohavica)
* hudobný večer pri akustických gitarách
(interpretujú známi senickí hudobníci),
* príďte si zaspievať  a zaspomínať na pre-
žité chvíle pri piesňach týchto velikánov
folkovej hudby.
Pripravujeme:
Veselica na snehu 
* sánkovačka, guľovačka, stavanie snehu-
liakov...  a veselé snehové súťaže v parku
pre školské kluby ZŠ.

Pestré aktivity pre členov
Základná organizácia Zväzu postihnu-

tých civilizačnými chorobami v Senici má
256 členov. Od januára 2006 sídli v nových
priestoroch na Štefánikovej ulici (stará Polik-

Čo vyčarili deti z odpadu
Už tradične v novembri výstavná sála

v Záhorskom osvetovom stredisku bola
zaplnená detskými prácami  najrôznejších
tvarov z najrôznejšieho materiálu. Slávnost-
ná vernisáž  a vyhlásenie výsledkov sa usku-
točnili  6.novembra. Výstava bola otvorená
od 6. do 15. novembra  a spolu ju navštívi-
lo 413 návštevníkov. Kultúrnym programom
k sviatočnej atmosfére prispeli deti z MŠ
Kalinčiakova v Senici. Cieľom tejto výstavy
bolo nielen poskytnúť návštevníkom krásny
pohľad na neuveriteľné detské výtvory, ale
tiež zamyslieť sa nad skutočnosťou koľko,
často i nezmyselného odpadu každodenne
produkujeme.  

Do súťaže sa zapojilo 7 materských škôl
s nádhernými kolektívnymi prácami, 8
základných škôl a 2 špeciálne školy. Spon-
zormi podujatia bola Prvá stavebná sporite-
ľňa, Slovenský zväz ochrancov prírody
a krajiny a Technické služby Senica, ktoré
venovali vecné ceny. Najlepšie práce vybe-
rala porota v zložení Mgr. Anna Marečko-
vá, Ing. Andrea Trojková, pracovníčka Prvej

stavebnej sporiteľne Júlia Závodná, žiačka
základnej školy Lujza Marečková, študent-
ka Vysokej školy pedagogickej Kristína
Kovalčíková,  riaditeľka ZOS Ľubica Krišto-
fová  a Magdaléna Hessková. 

Je potešiteľné, že i tento rok sme mali
možnosť vidieť ako sa z nepotrebných vecí
dajú vyčariť zaujímavé umelecké výtvory.
To všetko zároveň prispieva k dôležitému
zamysleniu sa nad problematikou odpadu.
Každý z nás si musí uvedomiť a stotožniť sa
so separovaním odpadu v našom meste.  Aj
o tomto je naša netradične tradičná výstava
Odpadáčik. 

RNDr. Magdaléna Hessková, 
ZOS Senica 

linika). Zameriavame sa na sociálne pora-
denstvo, športovú, kultúrnu a záujmovú čin-
nosť pre členov a ich deti. Sociálne pora-
denstvo každý druhý štvrtok v mesiaci
poskytuje pán Partel, ktorý podáva aj infor-
mácie o diskriminačnom zákone, o zamest-
nanosti a pracovných podmienkach zdra-
votne postihnutých.

Tento rok sme  začali  Prvým reprezen-
tačným plesom. Popri našich členoch sa
na ňom zúčastnili i rodinní príslušníci a pri-
atelia. Počas jarných prázdnin sme usku-
točnili športový deň pre deti členov, kde
každé dieťa bolo odmenené drobnou
pozornosťou. 

Pre našich členov sme zorganizovali
zájazd na zámok Červený Kameň a do ter-
málneho kúpaliska v Horných Salibách.
V lete sme usporiadali pre členov a ich deti
Deň športu pre zdravie na Kunovskej prie-
hrade, letný tábor v Štúrove pre 11 detí
a rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepli-
ciach pre 12 dospelých zdravotne postih-
nutých.

Nezabúdame ani na našich jubilantov.
Zorganizovali sme pre nich posedenie pri
živej hudbe. V októbri sme pripravili Deň
zdravého srdca a zdravej výživy, na ktorom
sa prezentovali výrobky zdravej výživy.
Každý utorok mávame klubovú činnosť,
kde sa môžu členovia stretnúť pri rôznych
spoločenských hrách, ručných prácach
alebo si zapožičať z našej knižnice dobrú
knihu. Činnosť  našej organizácie je bohatá
a poďakovanie patrí členom výboru a akti-
vistom za ich obetavú prácu. Bez nich by
sme tieto akcie nemohli uskutočniť.

Poďakovanie patrí tiež primátorovi Ľubo-
mírovi Parízkovi, ktorý nám vychádza maxi-
málne v ústrety a všetkým, ktorí prispievajú
na činnosť organizácie a jej existenciu.
V nastávajúcom roku 2007 vám a vašim
rodinným príslušníkom prajem pevné zdra-
vie, pohodu a úspechy. Zároveň vás srdeč-
ne pozývam na 2. reprezentačný ples,
ktorý sa uskutoční 9. februára 2007.

Anna Masaryková
predsedníčka OV a ZO ZPCCH

Plakety darcom  
V pondelok 4. decembra  bol  v Dome

kultúry v Senici slávnostný aktív spojený s
udeľovaním strieborných, zlatých a dia-
mantových plakiet profesora Janského za
mnohonásobné darcovstvo krvi. Územný
spolok Slovenského  Červeného  kríža (ÚS
SČK) v Senici vo svojej pôsobnosti na
území okresov Senica, Skalica a Myjava
ocenil ľudskosť, s akou darcovia krvi pravi-
delne prichádzajú darovať najcennejšiu
tekutinu.  

Na slávnostnom predvianočnom stret-
nutí plakety  darcom odovzdávali generál-
ny sekretár SČK Bohdan Telgársky, pred-
nosta Obvodného úradu Senica Jaroslav
Riha, predsedníčka ÚS SČK Emília Potúč-
ková a riaditeľka sekretariátu ÚS SČK
Veronika Kopúnková. Strieborné plakety
odovzdali 95 darcom, zlaté (za 40 odbe-
rov u mužov a 30 odberov u žien) boli
určené  15 darcom a za 80-násobné dar-
covstvo  3 diamantové plakety. Od roku
2007 ňou bude Medaila profesora Jána
Kňazovického.  
Ocenení darcovia krvi zo Senice 
Diamantoví darcovia:
Jozef Jánošík a Peter Mach
Zlatí darcovia:
Viliam Kadlečík, Viliam Tománek, Peter
Vaňa
Strieborní darcovia:
Ján Bartoň, Jozef Belan, Ľubomír Bubák,
Róbert Černek, Roman Čmarada, Iveta
Čobrdová, Miroslava Drinková, Vladimír
Držík, Dušan Eichinger, Milan Fecko, Jaro-
slav Harnúšek, Roman Holický, Dušan
Janák, Miroslav Krajčír, Milan Mertel, Peter
Pastucha, Jozef Pavúček, Branislav Rosa,
Miroslav Sládek,  Ľuboš Sova, Vladimír
Straka, Marcela Tokošová

Viera Barošková
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Pozdrav Senici
a Seničanom

V jednej zo
svojich knižiek
mám literárnu
črtu Rieka ma
vyriekla - o časti
môjho detstva
na Považí. Dlhší
čas premýšľam
o tom, že vari
som nejakú
aspoň črtu dlžný
aj mestu, v kto-
rom som sa
narodil - Senici.
Ak už nie pre
niečo iné, nuž

preto, lebo aj
zážitky dieťaťa do

ôsmich rokov môžu mať svoju hodnotu
v škále neskorších mladých i dospeláckych
liet. Tým nechcem povedať, že týmito riad-
kami vyčerpávam všetko, za čo vďačím
Senici, do ktorej som aj neskôr rád chodie-
val, ani nie tak spomínať si, ale pracovať pri
príležitosti Literárnej Senice (niekedy aj
Laca Novomeského, o ktorom som kedysi
na fakulte písal ročníkovú prácu, aj jednu
báseň som mu venoval - len s iniciálkami,
lebo by mi ju možno boli vtedy z knižky
vyhodili, ako mi vyhodili inú báseň, v kto-
rom spomínam na naše jediné osobné
stretnutie. Stretli sme sa - dvaja bezdomov-
ci a bezbytovci - na chodbe jedného byto-
vého odboru v Bratislave. On sa vtedy vra-
cal Stamodtiaľ). Pre mňa zo stanice do
mesta po bývalej Nádražnej ulici, na ktorej
som v podnájme prišiel na svet, trvalo pešo
tiež približne 30 minút, ale to som vedel, že
ma v knižnici čakajú, ba možno aj uhostia,
lebo som prišiel pracovať s ich mladými lite-
rárnymi talentami. Možno ani vtedy neve-
deli, že cez Senicu chodievam na huby až
za Sobotište do na huby štedrých vŕškov.

Prirodzene, že génius loci Senice ma
nenechával na pokoji - taká príjemná vtie-
ravosť je asi vlastná všetkým rodiskám -
a chvíľami mi ovial dušu aj spomienkou na
prvý detský závan lásky voči Olinke Bán-
skej, ktorú som ľúbil počas jednej zimy na
kĺzačke pred domom. To sme mali po 4 či
5 rokov. Aj inými spomienkami, ale na ne,
dúfam, bude ešte niekedy čas. Jednu by
som však tu nerád vynechal, ak som sa už
nechal nahovoriť pani šéfredaktorkou
Našej Senice na pozdrav Seničanom.

Kdesi poblíž domu, v ktorom som sa
narodil, bolo pekárstvo. Firma mala na prie-
čele oválny firemný znak s nápisom: Straš-
pytel a Strašifták. Pekárstvo.

Už si nepamätám, či som ako dieťa jedá-
val chlieb práve z tejto firmy (kupovali sme
ho asi v obchode), nuž neviem, aký bol -
napriek vtipným priezviskám pekárov. Ale
neraz mi tá firemná tabuľa v živote mimo-
voľne prišla na um. Veď sa vraví, že „koho
chlieb ješ, toho pieseň spievaj“ - no a ja
som sa živil literatúrou, čo je, ako vieme,
dosť rizikové povolanie. Usiloval som sa -
prepáčte, majstri pekárski - živiť chlebom
nie strašpytlov a ani strašivtákov. A tak som
vyrástol, ale nestučnel.

Senický chlieb (už neviem, kto ho tam
dnes pečie) mi pri príležitosti zriedkavých
pracovných návštev mesta chutí a navrá-
vam si, či je knižnica, ktorá ma tam pozýva,
Hornozáhorská alebo len Záhorská, nie je
v nej (a okolo nej) nik, kto by rátal, či som
zjedol dva alebo tri obložené chlebíčky
(Seničanom nemusím pripomínať vtip
o tom, ako Záhoráčka ponúka hosťa - ale
veď ja som tiež tak trochu Záhorák). V kaž-
dom prípade by som bol rád, keby Seniča-
nia, nech už im náš slovenský chlieb pečie
ktokoľvek, rozoznali jeho kvalitu. A ešte
vedeli, že nie iba chlebom je človek živý.
Mgr. Ján Majerník

Končí sa jubilejný rok
Senice
(dokončenie zo str. 1)

Som hlboko presvedčený, že publikácia
Neznáma Senica môže podstatnou mierou
prispieť k poznaniu histórie mesta, a tak aj
k postupnému vytváraniu pozitívneho vzťa-
hu jeho obyvateľov k nemu.“

Ďalší si možno  s potešením  zaspomí-
najú na prechádzku po senickom cintorí-
ne, po hroboch dejateľov, ktorí práve tu
odovzdávali národu svoj  potenciál. Iní si
zase so záujmom vypočuli prednášky
o prírodnom a kultúrnom dedičstve Seni-
ce. Organizátori sa tešili, keď prilákali
návštevníkov  do  Záhorskej galérie na
výstavu Ad Fontes, či prezentáciu knihy
Príbeh znaku alebo stretnutie s osobnos-
ťami literatúry a výtvarného umenia.
Nedajú sa vymenovať všetky aktivity, ktoré
sa v tom krásnom májovom týždni diali.
No nedá sa nespomenúť sobota a zlatý kli-
nec osláv. Po ekumenickom požehnaní
mestu zaplnené námestie  začalo sledovať
živé obrazy z histórie mesta, ktoré v skrat-
ke vypovedali o jeho bohatej minulosti
o osobnostiach, ktoré tu pôsobili. Historic-
ký sprievod  na čele s kráľom Žigmundom,
ktorý udelil  Seničanom právo konať ročne
dva výročné trhy  a v celom kráľovstve ich
oslobodil od platenia tridsiatku  a ďalšími
postavami z dejín. Veľkolepá podívaná
mala pokračovanie v parku pri Múzeu L.
Novomeského a v amfiteátri.

Verím, že pri sledovaní mozaiky podu-
jatí sa u nejedného z vás ozvalo tiché či
presvedčivé - som rád, že som Seničan.
Veľmi pekne  to napísal vo svojom prího-
vore etnológ Mojmír Benža: „750. výročie
prvej písomnej zmienky o Senici bolo a je
tou najhodnejšou príležitosťou začať
v tomto smere niečo robiť, zaujímať sa
o históriu svojho mesta, poznať udalosti,
ktoré sú s ním spojené, osobnosti, ktoré
vzišli z neho, a nie je ich málo. Najlepšie je
začať od seba, od vlastnej rodiny. Poznajú
vaše deti niečo zo života vašich rodičov
a ďalších príbuzných? Kde sa narodili, ako
žili, čo dosiahli. Som presvedčený, že
v každej rodine sa nájdu výnimoční jedin-
ci. Od histórie rodiny je len krôčik k histó-
rii mesta, v ktorom som sa narodil, v kto-
rom žijem a pracujem. Záujem o pozna-
nie histórie svojho mesta je však len jedna
strana vzťahu k nemu. Druhou stranou je

záujem tiež o jeho prítomnosť,  ochota či
snaha niečo pre mesto aj urobiť. Senica
môže byť len taká, aký bude môj, náš, váš
záujem o ňu. Pouvažujte, prosím, o mojich
slovách.“ (Naša Senica č. 6, ročník XXIX.

Aktívne sa do jubilujúceho roka zapoji-
la Naša Senica.  Súčasťou hlavičky novín
bolo logo 750. výročia prvej písomnej
zmienky a k výročiu vyšli dve mimoriadne
prílohy. Okrem toho priebežne informova-
la  o všetkých podujatiach. Zástoj redakcie
k výročiu sa v novinách   odrazil v rubrike
Senické  čriepky. Tvorili ju list z kalendára
či  príspevky venujúce sa histórii.   Pod-
statnú časť  tvorili príspevky Seničanov žij-
úcich mimo svojho mesta, ale ktorí sú
preň veľmi dobrou vizitkou. Práve takéto
osobnosti - ktoré vyšli zo Senice, prípadne
tu strávili istý čas svojho života a ktoré jej
robia dobré meno, som  oslovovala so žia-
dosťou o Pozdrav Senici a Seničanom
v jubilejnom roku.  Pozdrav Senici a Seni-
čanom bol priestorom  na osobné spomi-
enky, vyjadrenie svojho vzťahu k Senici,
skrátka výpoveď zo srdca.

Mohli ste si prečítať mnohé úžasné
spovede a vyznania o Senici. Čítala som
ich ako prvá a verte, že nejeden raz mi  od
dojatia tiekli slzy. Alebo som dojatie cítila
pri rozhovore s človekom, ktorý – poctený
takouto možnosťou  - sa necítil byť tým
pravým. Ľudia, ktorí prispeli  do Senických
čriepok, sú uznávané osobnosti, kapacity
vo svojich odboroch a verím, že čitateľov
obohatili svojím postojom a poskytli zaují-
mavé čítanie. Dúfam, že na záver roka
2006 vás rovnako - ak nie viac - potešia
i riadky, ktoré vám adresovali ďalšie  tri
osobnosti. Prijmite ich, prosím, láskou,
s akou vám ich oni venovali. 

Viera  Barošková

Katalóg k výstave
V máji bola v dome kultúry otvorená

výstava o histórii mesta, ktorou sa začal
týždeň ústredných osláv 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Senici. Katalóg
k výstave vyšiel v decembri, kúpiť si ho
môžete v Infosene za 40 Sk. V katalógu sú
sústredené fragmenty z výstavy textové
i fotografické. 

Z množstva historických faktov upo-
zorňujeme na zmienku o Senickom kan-
cionáli z roku 1692. Patrí medzi vyznamné
pamiatky slovenskej kultúry a patril šev-
covskému cechu. Ilustroval ho Adam Stre-
zenický.
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Dvanásta fotografia v  kalendári v roku 2006.

dané vily na dnešnej Hviezdoslavovej ulici
(na foto  vpravo). Našli tam svoje bydlisko
technickí úradníci fabriky. Významne sa
zapísali do kroniky mesta a vtedajšieho
Slovenského hodvábu v Senici. Boli to:
Ing. E. Žunko, Ing. Fischer, Ing. Černák, Ján
Náhlik, významný slovenský fotograf
a zakladateľ fotoklubu Retina. Bolo to na
tú dobu bývanie na vysokej úrovni. Cesta
na stanicu bola vydláždená dlažobnými
kockami a za vilami bol bazén a tenisový
kurt (na mieste dnešného sídliska).              

Ján Peter, Foto archív autora

List z kalendára
Na konci mesta

Na fotografii  je pohľad od tzv. Čáčov-
skej križovatky smerom do mesta. Dlho
v Senici výstavba stagnovala.  Až po zalo-
žení Priadelne umelého hodvábu v Senici
(1920) sa aj v našom meste rozbehla nová,
moderná výstavba. V 20-tych a 30-tych
rokoch minulého storočia vládol v celom
meste stavebný ruch. Do užívania boli

Moja senická báseň
S e n i c a .

Mesto, ktoré
som vtedy vní-
mal z uhla
môjho kaplán-
skeho pôsobe-
nia a ktoré teraz
vnímam taktiež
z toho istého
uhla, lenže už
oveľa širšieho.
Pri spomien-
kach na Senicu
neviem byť iný

ako osobný, ale len ich torzo sa vmestí do
týchto riadkov.

Ako mladý kaplán som sa vybral do-
vtedy pre mňa neznámeho sveta. S očaká-
vaním, s bázňou, s radosťou? Sám neviem.
Tak netrpezlivo som hľadal budovu fary,
ale nakoniec som sa predsa len musel spý-
tať domácich. Nasmerovala ma istá pani,
usmievala sa, no ja som ešte netušil, že
s tou Táničkou sa budeme stretávať tak-
mer dennodenne a aj s ostanou mládežou
a s miništrantmi či s pánom Žabkom. Ten
na prvý pohľad prísny výraz pána dekana,
keď mi otvoril dvere, už nikdy taký nebol.
Teraz vnímam, že to boli moje najkrajšie
kaplánske časy. Ak by som mal o nejakom
kňazovi povedať, že mi bol ako otec, ako
brat i priateľ, tak o pánovi dekanovi K.
Martincovi to poviem jednoznačne.
Nebola to len pastoračná služba, ktorej
som sa priúčal, či mnohým riešeniam
životných situácií. Boli to dlhé, krásne
večery, rozhovory, príhody a zážitky, aj
smiech za stolom v kuchyni.  Taká doslova
domáca atmosféra. Tie okamihy, vtedy
takmer nepodstatné, sú teraz pre mňa pra-
meňom. Vraciam sa k nim mnohokrát aj
nevedomky a častokrát sa spýtam seba
samého, ako by to riešil pán dekan? Keď
som odchádzal na nové pôsobisko, boli to
snáď najťažšie chvíle. Musel som brániť
slzám, aby ich nikto nevidel, zdalo sa mi,
že celý môj svet plače, že celý môj svet
zomiera. Aj zomieral, naozaj, ale aby sa
zrodil nový. Začal som vnímať cesty Božej
Prozreteľnosti, ktorá hľadí aj za nás a ktorá
nás posiela aj k iným „stádam“. Potom
som sa dostal takmer na kraj sveta, ale
nikdy som neprestával myslieť na všetkých
drahých, s ktorými som sa stretol čo len na
chvíľu. Aj v knihe Hrad noci som sa musel
vrátiť k týmto okamihom slovami: „Nena-
píšem, neozvem sa, ale všetkých vás
nosím v srdci.“ 

Takáto bola moja senická báseň.
Obrazne aj doslova. Práve v Senici som
začal novú etapu svojej básnickej cesty.
Prečo? Viem to celkom presne. Podneco-
vala to atmosféra veľkého vzťahu ku kultú-
re a ku kultúre písaného slova zvlášť.
Samozrejme na fare, ale takmer na kaž-
dom kroku. Hoci som písal už niekoľko
rokov, práve v Senici som dostal pomocnú
ruku pri vydaní mojej prvej zbierky. Koľko-
krát som dvíhal telefón a počúval i vravel
o básni. Áno, s P. S. Piusom. Hľadali sme
nové formy jej vyjadrenia a vzájomne sa

povzbudzovali, chtiac aj nechtiac. A tak je
tomu dodnes. 

Koľko spomienok ešte zostáva? Čo
všetko cenné a drahé ma púta k tomuto
mestu?

Ako vás všetkých pozdraviť, moji drahí?
Poviem to krátko a po svojom: „Všetkých
vás nosím v srdci.“

Peter Farkaš-Žiška

Senica, prijmi vinš!  
Týmito slovami piesne z kazety bratov

Grimmovcov Já sem ze Senice, ktorú si
občas prehrám a pritom si zaspomínam na
svoje pôsobenie v Senici, prihováram sa
mestu pri jeho 750-ročnom jubileu. Priho-
váram sa vám, Seničané, medzi ktorými
som prežil trinásť a pol roka života. Pred
desiatimi rokmi som ešte jubiloval s vami
a mal som možnosť prihovoriť sa vám
osobne. Nielen svojim cirkevníkom, medzi
ktorými som pôsobil ako evanjelický farár,
ale aj všetkým Seničanom či už priamo pri
rozličných príležitostiach, či prostredníc-
tvom mestskej televízie. Cítil som sa medzi
vami dobre, na Senicu si spomínam s lás-
kou a budem tak na ňu spomínať, dokiaľ
ma bude Pán Boh živiť. 

Do Senice som prišiel už v zrelom
veku, po vyše 30 ročnej praxi v cirkevnej
službe. Začiatky neboli ľahké. Bolo to
v období totality, kedy pozícia farára nebo-
la závideniahodná, najmä v sídle vtedy
veľkého okresu. Ale nebol som už nováči-
kom, a tak som sa nezľakol problémov.
Hoci som stredoslovák, vžil som sa do
záhoráckeho prostredia, našiel som cestu
k srdciam nielen evanjelikov, medzi ktorý-
mi som pôsobil, ale aj k Seničanom vôbec.
Situácia sa zlepšila, keď sa stal primátorom

pán Grimm a o to viac po novembri 1989,
odkedy sa začala dobrá spolupráca
s vedením mesta, s kultúrnymi a spoločen-
skými inštitúciami aj s okresom. Dobré
boli aj vzťahy s rímskokatolíckou cirkvou,
s bratom dekanom Karolom Martincom aj
s veriacimi vôbec. Mal som možnosť pri-
hovoriť sa v katolíckom kostole na primíci-
ách, na ktoré som bol pozvaný. Stretol
som sa s ústretovosťou aj na senických
školách, na ktorých som učil náboženstvo.
V Senici som prežil aj radosť z duchovné-
ho prebudenia, keď sa mnohí hlásili k cirk-
vi, keď sa pekne rozvinula práca s deťmi
a s mládežou, s dospelými v spevokole
a keď sa pekne zvýšila účasť na službách
Božích. Podarilo sa nám s Božou pomo-
cou vymeniť strechu na kostole, zadovážiť
nové okná, lustre a dvere  do kostola, elek-
trifikovať zvony a čo-to vylepšiť aj vo fare.
Moja manželka v kostole organovala, spo-
lupráca s vedením cirkevného zboru na
čele s bratmi Ing. Ivanom Rybnikárom,
dozorcom, Milanom Benžom, kurátorom
a Ivanom Tomešom, pokladníkom bola prí-
kladná. Boli sme ako rodní bratia. Preto mi
bolo ľúto, že prišiel čas odísť do dôchodku
a preto na roky strávené v Senici, budem
spomínať s láskou, dokiaľ ma Pán Boh bude
živiť.

Prajem Vám, milí Seničania, veľa
duchovnej, rodinnej a osobnej radosti
k sviatkom narodenia Pána Ježiša Krista.
Prežite ich v dobrom zdraví, v pokoji
a v dobrej vôli. Verte, že kde sa vzdáva
sláva Bohu na výsostiach, tam je medzi
ľuďmi pokoj a dobrá vôľa. To sú spojené
nádoby s rovnakou hladinou.

Do nového roku 2007 a vôbec do bud-
úcich rokov Seničanom, do ďalších úspeš-
ných storočí mesto Senica, prijmi vinš!

Ján Lacko, ev. farár v.v. 
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Seničania majstrami
Slovenska

13-ročný odchovanec senického karate
Michal Toure dosiahol 4. novembra v Ústí
nad Labem významný úspech na medzi-
národnom turnaji North Bohemia. V kon-
kurencii 367 pretekárov zo 42 klubov
porazil pretekár Hanko kai Senica kom-
pletnú českú špičku i zástupcov karate zo
Slovenska, Nemecka a Anglicka a stal sa
víťazom v kata žiakov.

Najslávnejší turnaj v Čechách, známa
Bohemia cup, sa uskutočnil 18. novembra
v Prahe za účasti najlepších seniorských
reprezentantov ČR, SR, Dánska, Belgicka
a Ruska. Česká metropola bola svedkom
dvojnásobného zlatého triumfu pretekár-
ky Hanko kai Senica 23-ročnej Mirky Vaše-
kovej. Na jubilejnom 30. ročníku si pred
televíznymi kamerami, ktoré vysielali finá-
le v priamom prenose, poradila majsterka
Európy Vašeková so svojimi súperkami
jednoznačne a suverénne a po jasných
víťazstvách 5:0 sa stala víťazkou v kata
ženy. Skúsená reprezentantka predviedla
svoje majstrovstvo i v súťaži družstiev, kde
úradujúce majsterky sveta v štýle goždu -
M. Vašeková, A. Masaryková a V. Ištván-
ková boli veľkými favoritkami na prven-
stvo. Svoje kvality potvrdili a po víťazstve
vo finále nad OST Mníchov (Nemecko)
5:0 získali zlaté medaily. Praha bola tento
raz pre senické karate naozaj zlatá!

Víťazstvá seniorov a žiakov v Čechách
neboli jedinými úspechmi senického kara-
te v uplynulom mesiaci. Skvele sa predvi-
edli i dorastenci a juniori na vrchole domá-
cej sezóny v mládežníckom karate - maj-
strovstvách Slovenska. Domáci šampionát
usporiadala v sobotu 9. decembra Žilina a
medzi najlepšími dorastencami a juniormi
malo zastúpenie samozrejme i naše
mesto. Viedli si výborne, veď Monika
Čulenová v dorastenkách a Peter Dermek
v junioroch sa stali majstrami Slovenska!
Obidvaja reprezentanti cestovali na M SR
2006 v úlohách horúcich favoritov a záťaž
psychickú i fyzickú zvládli, keď nedali
súperom šancu. Niekoľkonásobná
majsterka Slovenska, 16-ročná Monika
Čulenová, je úspešnou slovenskou repre-
zentantkou, celkovou víťazkou Slovenské-
ho pohára 2006, ktorá poráža i ženy. Pred

šampionátom drela denne do úmoru,
nenechala nič na náhodu a po víťazstve vo
finále nad Pipíškovou (ŠŠK Bratislava) sa
stala majsterkou SR 2006. Rovnako suve-
rénne si poradil s konkurenciou v junio-
roch 17-ročný Peter Dermek. S ľahkosťou
prechádzal cez vyraďovacie kolá, a tak
všetkých súperov porazil jednoznačne
5:0. Ohromná rýchlosť, sila, dynamika i
presnosť získané tvrdým tréningom sa pre-
tavili v ďalšiu zlatú medailu.

Sumár z domáceho šampionátu: naj-
lepší slovenský junior a dorastenka sú zo
Senice! A to ešte mohol prikrášliť úspech
Seničanov Boris Thebery v dorastencoch,
ktorý však  prehral súboj o 3. miesto a
skončil štvrtý. Pre nových majstrov Sloven-
ska to znamenalo i pozvánku do repre-
zentácie Slovenska, ktorá sa zúčastní 9. -
11 februára 2007 majstrovstiev Európy
mládeže v tureckom Izmire. Na ME EKF
(Európskej federácie karate) sa pritom
môže zúčastniť za každú krajinu iba jeden
(najlepší) pretekár v kategórii.                     

E. J.

Darček športovcom 
Pred rokom (22.12.) bolo v Senici dané

do užívania miniihrisko s umelým povr-
chom nachádzajúce sa v areáli III.  základ-
nej školy, kde je školské športové stredisko
zamerané na futbal a hádzanú. Vtedy pri-
mátor Senice Ľ. Parízek prisľúbil,  že
k nemu pribudnú ďalšie.  Takmer do roka
a do dňa máme v Senici ďalšie ihrisko
s umelým trávnatým povrchom, ktoré
bude slávnostne otvorené 21. decembra
o 15. hod. Po prestrihnutí pásky odohrajú
priateľské stretnutie internacionáli Senice
a Nitry. Za Seničanov nastúpia J. Hutta, P.
Hutta, J . Jarábek, P. Fila, D. Miča, I. Kavec-
ký a iní. Za Nitru Ľ. Moravčík, M. Hipp, J.
Dekýš, M. Süttö, M. Lednický, M.
Bochnovič a iní.

Nová plocha sa nachádza za futbalo-
vým štadiónom. Pôvodne to bolo  škvaro-
vé ihrisko, ktoré sa už 3 roky nevyužívalo.
Práce na úprave plochy sa začali v polovi-
ci septembra  a napredovali rýchlym tem-
pom. Samospráva Mesta Senica sa podie-
ľala na vybudovaní tréningovej i hracej
plochy  4 miliónmi Sk a sponzori prispeli
ďalšími 6 miliónmi. Ihrisko v celkovej hod-
note 10 miliónov Sk má  aj umelé osvetle-
nie a v jeho okolí je položená  zámková
dlažba. Ihrisko s umelou trávou, ktorej
životnosť je 15 až 20 rokov,  dostanú do
správy Rekreačné služby mesta Senica.
Podľa informácií Vladimíra Včelku, riadite-
ľa  neziskovej organizácie Futbalový klub
Senica,  klub bude prenajímať ihrisko
s umelou trávou aj športovcom z okolia na
tréningy.                          Viera Barošková

Foto Ivan Tobiáš

Majstri SR 2006: zľava P. Dermek, M.
Čulenová, B. Thebery.

Príďte na Silvestrovský beh
Už XXI. ročník  Silvestrovského behu

pripravujú organizátori Mestský úrad
v Senici a komisia pre mládež a šport
v spolupráci s CVČ Stonožka Senica. Špor-
tová aktivita v posledný deň roka zapustila
svoje korene a pre určitú skupinu ľudí tvorí
pravidelnú súčasť Silvestra. Zapojiť sa
môže každý, veď bežecká trať v parku pri
Múzeu L. Novomeského vôbec nie je
náročná.

Prezentácia je 31. decembra od 9. do
9.45 hod. Štart pretekárov je o 10. hodine
pri futbalovom štadióne. Pretekári  môžu
štartovať len vo svojej kategórii, v inej
mimo súťaže. Tohto roku je vypísaných  11
vekových kategórií: mladšie žiačky (1
okruh) a žiaci (1okruh), staršie žiačky (1
okruh) a žiaci (2 okruhy), dorastenky (2),
dorastenci (3), ženy (6), muži (6), veteráni
nad 40 rokov (6), veteráni nad 50 rokov
(6), veteráni nad 60 rokov (6). Jeden okruh
meria 900 metrov.

Prví traja v kategórii ženy, muži a vete-
ráni nad 40 rokov získajú finančné odme-
ny, víťazi ostatných kategórií vecné ceny.
Silvestrovský beh je zaradený medzi podu-
jatia organizované pod heslom Športom
proti drogám. Komisia pre mládež a šport
sa rozhodla udeliť vecnú cenu pre školu
alebo školský klub s najväčším počtom
pretekárov - 3 športové lopty.

Súčasťou Silvestrovského behu bude aj

900 metrový Beh Seničanov pre zdravie.
Erika  Mášiková

Vianočná
plavecká štafeta

Oblastné športové združenie Senica,
Mesto  Senica a  CVČ  Stonožka   Senica
organizujú  Vianočnú plaveckú štafetu

X   krát  -  X   metrov
Určená je pre plavcov bez rozdielu

veku od predškolákov až po dôchodcov. 
Uskutoční sa 21. decembra   od 12. do

18. hod.   v plavárni.
Podmienky:
Pláva  sa  25 , 50  alebo 100  metrov

ľubovoľným  plaveckým  spôsobom  bez
merania  času.
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Uzavreté manželstvá
Anton Mihok a Renáta Dychová
Peter Kačaba a Monika Mešťánková
Radek Helt a Denisa Antalová
Tomáš Tomašovič a Lenka Balážová

Narodili sa
Terézia Turanská 2. 11. 2006
Klára Pinkasová 3. 11. 2006
Lukáš Baumgartner 9. 11. 2006
Lukáš Jablonický 9. 11. 2006
Laura Jankovíchová 12. 11. 2006
Kamila Šnegoňová 13. 11. 2006
Peter Vanek 13. 11. 2006
Kristína Bagalová 15. 11. 2006
Kristián Masár 21. 11. 2006
Dušan Hanus 22. 11. 2006
Klaudia Kunková 28. 11. 2006

Opustili nás
Ján Mikulík, Čáčov 221 1. 11. 2006
vo veku 74 rokov
Kvetoslava Rosenbergová, Robotnícka 68 2. 11. 2006
vo veku 64 rokov
Lucia Juríčková, Štefánikova 1377 4. 11. 2006
vo veku 89 rokov
Ján Oríšek, Čáčov 103 5. 11. 2006
vo veku 93 rokov
Anna Černeková, Kalinčiakova 299 9. 11. 2006
vo veku 92 rokov
Anton Škandera, Štefánikova 704 9. 11. 2006
vo veku 68 rokov
Vladimír Leška, Robotnícka 59 11. 11. 2006
vo veku 66 rokov
Jozef Petrufka, Hviezdoslavova 312 13. 11. 2006
vo veku 83 rokov
Pavel Mikulíček, Ružová 226 14. 11. 2006
vo veku 75 rokov
Helena Vaculková, Štefánikova 1377 15. 11. 2006
vo veku 78 rokov
Ján Černek, Štefánikova 1377 16. 11. 2006
vo veku 91 rokov
Anna Krahulcová, Štefánikova 1377 18. 11. 2006
vo veku 74 rokov
Helena Marková, Štefánikova 1377 19. 11. 2006
vo veku 72 rokov
Ľudmila Malíková, Hollého 751 21. 11. 2006
vo veku 58 rokov
Oľga Šijanská, J. Kráľa 734 22. 11. 2006
vo veku 54 rokov
Milan Čermák, Kunov 151 23. 11. 2006
vo veku 50 rokov
Igor Dudáš, S. Jurkoviča 1204 24. 11. 2006
vo veku 29 rokov
Helena Jakábová, Štefánikova 1377 25. 11. 2006
vo veku 79 rokov
Karol Surový, Palárikova 293 26. 11. 2006
vo veku 73 rokov
Ivan Jorík, Štefánikova 726 28. 11. 2006
vo veku 73 rokov
Anna Krajčiová, L. Novomeského 1217 28. 11. 2006
vo veku 94 rokov
Anna Krčová, Štefánikova 1377 29. 11. 2006
vo veku 80 rokov
Kristína Červenková, Štefánikova 723 30. 11. 2006
vo veku 51 rokov
Jozef Weltler, Hurbanova 524 30. 11. 2006
vo veku 79 rokov

Blahoželáme jubilantom
V januári 2007 oslávia:
80 rokov Anna Banská, Ján Straka a Anna Voláriková.
85 rokov Emília Závodská a Kristína Podešvová.
91 rokov Anna Brožková.
92 rokov Anton Kucmen a Jozefa Nemečkayová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Neznečisťujme toky 
„Od našich členov je dosť často nahlasované nelegálne vypúšťa-

nie splaškových vôd, obsahu žúmp do vodných tokov, čo spôsobuje
poškodenie vodného ekosystému. Sprievodným znakom je okrem
úhynu drobných živočíchov i častý úhyn chránených, ale i hospo-
dársky významných rýb,“ píše sa v liste mestskej organizácie Sloven-
ského rybárskeho zväzu (SRZ) v Senici. 

Nie je im ľahostajné poškodzovanie životného prostredia odpa-
dovými vodami, preto sa obracajú na občanov,  aby nevypúšťali
obsahy žúmp, ale i rôzne iné odpady a chemikálie do voľnej príro-
dy. Tiež, aby vyvážali tuhý odpad len na skládky na to určené. V liste
tajomník MsO SRZ Senica Jozef Cvečka píše, že členovia MsO SRZ
v Senici budú pravidelne kontrolovať všetky prítoky (kanály, jarky,
rôzne výpuste) do vodných tokov rybárskych revírov. V prípade, že
zaregistrujú znečistenie vody, zistia odkiaľ znečistená voda priteká,
odoberú  jej vzorky a bezodkladne privolajú Inšpekciu životného
prostredia a Políciu SR, aby zistili vinníka.
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na JANUÁR 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Utorok 2. a streda 3. január
NABIŤ  A ZABIŤ
...nesprávny čas, nesprávne miesto,
nesprávne číslo...
Nepredvídateľný a duchaplný thriller, ktorý
sa prepletá a točí medzi svetom kriminálni-
kov, zámien osôb a nekompromisnou, tvr-
dou pomstou.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 109 min. 

� Piatok 5., sobota 6. a nedeľa 7. január
LETęS  DANCE
Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Každý
si zaslúži šancu plniť si svoje sny...
Tyler je mladý, ľahkovážny rebel, ktorého
jedinou starosťou je žiť z jedného dňa na
druhý, ale naplno. Žije len pre hip – hop
a svojich priateľov. Nora je prvotriedna
tanečníčka, ktorá navštevuje elitnú taneč-
nú školu a jediný problém, ktorý stojí
v ceste jej žiarivej budúcnosti, je nájsť si
skvelého tanečného partnera.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 100 min. 

� Utorok 9. a streda 10. január
CASINO  ROYALE
Prvá misia Jamesa Bonda privedie k Le

Chiffreovi, bankárovi svetových teroristov.
V snahe zastaviť ho a zneškodniť teroristic-
kú sieť, musí Bond poraziť Le Chiffreho vo
vysokom pokri v Casino Royale. Bond je
spo-čiatku otrávený, kým mu nepadne do
oka prekrásna pracovníčka ministerstva
financií, ktorá má za úlohu odovzdať mu
vklad do hry a dozrieť na štátne peniaze. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 113 min.

� Piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. január
RO(C)K  PODVRAŤÁKOV
Hudba, peniaze a gangstri amatéri... Nový
film Karla Janáka, režiséra divácky úspeš-
ných filmov Snowboarďáci a Rafťáci, nás
teraz privádza do sveta mladých muzikan-
tov, ktorí sa nečakane stretnú s praktikami
podsvetia a mafie. Čierna komédia o gang-
stroch amatéroch je touto témou i spraco-
vaním trochu odlišná od predchádzajúcich
teenagerovských komédií.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 104 min.

� Utorok 16. a streda 17. január
ERAGON
Český dabing. Chudobný farmársky chla-
pec Eragon nájde v Dračích horách podiv-
ný modrý kameň. Najskôr ho chce iba spe-
ňažiť a zabezpečiť tým rodinu na nad-
chádzajúcu krutú zimu, lenže keď sa
z kameňa vykľuje dračie vajce a z neho
neskôr dračie mláďa – Safira, uvedomí si,
že stojí tvárou v tvár dobrodružstvu, ktoré
siaha vysoko nad jeho možnosti.
Vstupné: 65 Sk, 115 min. 

� Piatok 19., sobota 20. a nedeľa 21. január
SPLÁCHNUTÝ
POZOR! Premietame o 17. hod.!

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 20. v každom mesiaci. 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
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 15. decembra 2006. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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Slovenský dabing. Príbeh sa odohráva v uli-
ciach britskej metropoly a prekvapivo tiež
pod nimi. Jeho hrdinom je rozmaznaný
myšiak Roddy z lepšej spoločnosti, ktorý si
užíva status domáceho maznáčika.
Vstupné: 65 Sk, MP, 89 min.

� Piatok 19., sobota 20. a nedeľa 21. január
BORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJE
V AMERIKU DĽA BLAGA BAĽŠOGO
KAZAŠSKOGO NARODA
Borat Sagdijev je šiestym najznámejším
Kazachom a najlepším televíznym reporté-
rom Kazažskej štátnej televízie, ktorá ho
vyšle do USA, aby tam natočil dokument
o tejto „krajine neobmedzených možnos-
tí“. A prípadne si našiel novú manželku,
pretože tú starú tučnú mu znásilnil a roz-
trhal medveď. (Skutočná kazažská vláda
nemá s týmto filmom nič spoločné a ofi-
ciálne proti nemu podala protest).
Vstupné: 65 Sk, 83 min.

� Utorok 23. a streda 24. január
PRACHY  DĚLAJ  ČLOVĚKA
Traja kamaráti, tri pravidlá, tri zločiny...
Príbeh je inšpirovaný dvomi najväčšími
a doteraz neobjasnenými lúpežami, ktoré
sa stali v Čechách. Hlavnými aktérmi sú
traja kamaráti, ktorých pred rokmi osud
dramaticky rozdelil. Teraz sa znovu schád-
zajú v kulisách súčasnej Prahy.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 110 min. 

� Piatok 26. január
SUPER  NÁHRADNÍK
Každý má svoje tajomstvo... Svieža komé-
dia. Stredoškoláčka Viola je nadšená hráč-
ka futbalu a urobí kvôli nemu čokoľvek!
Dokáže využiť i to, že miesto brata – dvoj-
čaťa Sebastiána, ktorý nenastúpil do školy,
rozhodne sa za neho preobliecť a hrať vo
futbalovom turnaji. Táto hra sa jej úspešne
darí až do okamžiku, kedy sa zamiluje do
spolubývajúceho Duka. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 105 min.

� Sobota 27. a nedeľa 28. január
DOM  PRI  JAZERE
Osamelá lekárka, ktorá kedysi žila v neo-
byčajnom dome na brehu jazera si začne
vymieňať ľúbostné listy s jeho súčasným
majiteľom, frustrovaným architektom. Keď
jedného dňa zistia, že každý píše z inej
doby, rozhodnú sa rozlúštiť tajomstvo,
ktoré zahaľuje ich romancu. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Utorok 30. január
DOBRÝ  ROČNÍK
Príbeh londýnskeho experta v odbore
investícií, ktorý sa po smrti svojho strýka
vracia na vinicu, kde prežil najkrajšiu časť
detstva. Napriek tomu, že chce hodiť
minulosť za hlavu a vinicu čo najskôr pre-
dať, v okamihu príchodu do čarokrásnej
oblasti na juhu Francúzska sa začne odví-
jať celkom nová a opojná kapitola jeho
života, v priebehu ktorej v sebe nájde to,
čo mu už od detstva chýba.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 118 min.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Sobota 23.12. 13.30 - 15.30hod.
Nedeľa 24.12. 10.00 - 12.00 hod.
Pondelok 25.12. 14.30 - 16.30 hod.
Utorok 26.12. 14.30 - 16.30 hod.
Streda 27.12. 14.30 - 16.30 hod.
Štvrtok 28.12. 14.30 - 16.30 hod.
Piatok 29.12. 14.30 - 16.30 hod.
Nedeľa 31.12. 10.00 - 12.00 hod.
Pondelok 1.1.2007 15.00 - 17.00 hod.

Ples hasičov 
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

a Mesto Senica  pozývajú na Hasičský
ples, ktorý sa uskutoční v Mestskom kul-
túrnom stredisku dňa 19. januára 2007 so
začiatkom o 20. hod. Do tanca bude hrať
hudobná skupina Čvančaranka. Lístky si je
možné zakúpiť od 2. do 15. 1. 2007
u Lenky Čmaradovej  tel.:0908/117 220,
alebo u Ing. Jarnily Drinkovej tel.:
0907/776526.

Tešíme sa na vás a želáme všetkým
občanom do nového roku pevné zdravie,
veľa šťastia, lásky dobrú pohodu na praco-
visku a doma v kruhu svojej rodiny.

Silvestrovský ohňostroj  
Mesto Senica pozýva občanov na

Námestie oslobodenia, kde spoločne oslávi-
me Silvester 2006 a privítame nový rok 2007.
1. januára si pripomenieme aj vznik SR.

Na Námestí oslobodenia bude od 22.
do 3. hod. diskotéka Stana Parízka. O pol-
noci sa rozžiari ohňostroj.

Bude odstávka plavárne
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že počas vianočných a novoroč-
ných sviatkov budú všetky prevádzky na
plavárni v dňoch 24. 12., 25. 12. a 31. 12.
2006 a 1. 1. 2007 ZATVORENÉ.
Od 2. do 21.  januára 2007 bude  bazén z
dôvodu plánovanej odstávky
ZATVORENÝ. 
Počas odstávky  plavárne budú ostatné
prevádzky otvorené nasledovne:

SAUNA: FITNESS:
pondelok muži 14.00 – 20.30 17.00 – 20.00
utorok ženy 14.00 – 20.30 17.00 – 20.00
streda muži 14.00 – 20.30 17.00 – 20.00 
štvrtok ženy 14.00 – 20.30 17.00 – 20.00
piatok ZATVORENÉ ZATVORENÉ
sobota ženy 14.00 – 20.30 17.00 – 20.00
nedeľa muži 10.00 – 17.00 ZATVORENÉ
SOLÁRIUM:
pondelok – piatok 8.00 – 20.30 
sobota – nedeľa podľa otváracích hodín sauny
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