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výročie založenia novín

Hlahol zvonov na Vianoce

zvoláva nás do Senice

K stolu

kde čakajú

mám ruky 

čo stierajú žitia muky

Nech  v kruhu domova 

láska stále  prebýva

Nech sa plne rozvinie

V každej vašej rodine!

Radostné a požehnané Vianoce,  zdra-
vie a spokojnosť v roku 2008 čitateľom
Našej Senice a obyvateľom mesta prajú
primátor mesta a redakcia Naša Senica 

Čarovný odkaz Vianoc 
Decembrové listy kalendára sa pomaly

prevracajú k dátumu najkrajších sviatkov
roka. Sviatky pokoja, radosti a lásky. Tento
rok mal čas adventný takú čudnú podobu.
Vianoce v supermarketoch začali už
v októbri. Z regálov ešte nestihol zmiznúť
dušičkový tovar a už na nás zaútočili hory
Mikulášov, ozdôb, salóniek i dekorácií.
Začalo sa vianočné vymývanie mozgov
spotrebiteľa, aby sme nezbadali zvýšené
ceny tovaru, hlavne potravín, bez ktorých
sa človek nezaobíde.

Dokonca i počasie sa predčasne pokú-
silo spôsobiť ilúziu zimy už v začiatku
novembra. I predvianočné nákupné šialen-
stvo a stres sa prihlásili akosi skôr. Ulice sú
plné náhliacich sa ľudí, zhon, nevraživosť
medzi ľuďmi, spôsobená i zhoršujúcou sa
finančnou situáciou rodín. V tomto chaose
som jedného dňa zbadala, že mi ktosi
ukradol ten skvelý pocit očakávania blížia-
ceho sa sviatku. Možno to bolo pracov-
ným vypätím, možno tým, že môj syn
dospel do veku, keď sa už  neteší z det-
ských besiedok a vystúpení tak ako kedysi. 

Tak som si povedala, že duch a čaro
Vianoc už asi skončilo. 

A potom začali chodiť výkresy, básnič-
ky a literárne práce detí do súťaže, ktorú
sme vyhlásili v Záhorskom osvetovom
stredisku - Čarovný odkaz Vianoc. Keď
sme z nich urobili výstavu a keď sme číta-
li a hodnotili práce detí, pochopila som, že
nie sme na tom ešte tak zle. Komerčný
atak sa našich detí ešte nedotkol.

Z ich dielok sa niesol naozajstný čarov-
ný odkaz Vianoc. Na Vianoce očakávajú
teplý rodinný kruh, spoločné chvíle, spie-
vanie kolied, dodržiavanie tradičných sta-
rých zvykov, nechýbali ani zopnuté ruky
do modlitby. Takéto sú Vianoce našich
detí: stromček, spoločná večera za štedro-
večerným stolom, oblátky s medom,
kapustnica, kapor a zemiakový šalát, pies-
ne, rozprávky a darčeky. Aj rodičia  trávia
oveľa viac času doma, rozvoniava pečivo,
ihličie a rodinná pohoda.

Dojímavé boli i želania detí, často ukry-
té medzi riadkami: aby naši na seba nekri-
čali, aby sme sa všetci zase zišli spolu, aby
sa mali radi...

Po víkendovej návšteve Viedne som  si
uvedomila ešte ďalšie čaro Vianoc. Viedeň
bola krásna, vyzdobená, trblietavá, odetá
do miliónov svetiel. V uliciach vyobliekaní
Viedenčania a turisti zo všetkých kútov
sveta. Chodili, obdivovali, nakupovali, foti-
li. Stále mi tu niečo chýbalo. Prišla som na
to až doma. To, čo som tam nevidela bol
život, živá kultúra. 

(pokr. na str. 10)

Vianočná výzdoba sa v meste rozsvieti-
la v predvečer Mikuláša a 12. decembra
napoludnie bola otvorená aj vianočná
dedina. Mesto Senica, Technické služby
a Poľnohospodárske družstvo pripravili
v ten deň ochutnávku zabíjačkových špe-
cialít, v stánkoch začali ponúkať rozličný
vianočný tovar a na pódiu sa celé popo-
ludnie striedali rôzne hudobné žánre. Na
vianočnom námestí panovala príjemná
atmosféra, ktorú mnohí zavŕšili večer
v Dome kultúry na krásnom koncerte Can-
tileny.   

Nielen toto adventné zastavenie, ale
i mnohé ďalšie vytvorili v celom meste hre-
jivú náladu očakávania príchodu vianoč-
ných sviatkov. Do 23. decembra sú na
námestí otvorené stánky, aby pomohli
spoluvytvárať prostredie na stretnutia, prí-
jemné rozhovory,  inšpiráciu na darčeky
blízkym.   Po minulé roky sme sa na
námestí stretávali spoločne aj v posledný
večer roka, aby sme sa rozlúčili s odchád-
zajúcim a privítali rok nový. Ako sme už na
stránkach novín avizovali,  po tragickej
udalosti  počas silvestrovských osláv
v roku 2006 samospráva mesta prijala via-
ceré opatrenia s cieľom zabrániť podob-
ným tragédiám. 

Na Silvestra  na Námestí oslobodenia
nebude diskotéka ani stánkový predaj. Pol-
nočný ohňostroj na privítanie nového roka
2008 bude  v novej  lokalite na priestran-
stve bývalého trhoviska na Hurbanovej

Ohňostroj v novej lokalite 
ulici a občania ho budú môcť sledovať
z parkoviska pri predajni Lidl.  V záujme
ochrany verejného poriadku  a zdravia
ľudí bolo schválené  VZN č. 27 o používa-
ní pyrotechnických výrobkov, ktorým sa
zakazuje používanie pyrotechnických
predmetov   II. a III. triedy na verejnosti prí-
stupných miestach počas celého kalendár-
neho roka. Výnimky udeľuje na základe
žiadosti Mestský úrad. 

Viera  Barošková 
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Predstavujú sa poslanci
MsZ Senica 

Čo sa vám za rok vykonávania
poslaneckého mandátu podarilo
urobiť vo vašom volebnom obvode?

Ing. Stanislava
Halašová, 47 rokov,
výchovná pracov-
níčka, Gen. L. Svo-
bodu 1359/14,
volebný obvod č. 5,
kandidátka KDH: 

V Senici bývam už viac rokov, z toho
v Sotine sedemnásť. Nikdy mi nebolo
ľahostajné, ako vyzerá okolie a mesto,
v ktorom žijem. Sídlisko Sotina má oproti
ostatným častiam mesta svoje odlišnosti.
Je tam na malom priestore, prevažne
v panelových domoch, sústredená viac
ako 1/4 obyvateľov celej Senice. Ľudia sa
navzájom málo poznajú, častejšie sa
menia majitelia bytov. Je ťažšie vytvoriť
spoločenstvo ľudí, ktorých zaujíma život
v meste a vzhľad

spoločných priestorov, kde bývajú.
Za poslankyňu novšej časti  sídliska

Sotina som bola zvolená pred rokom. Nie
je to dlhý čas, ale spolu s ostatnými poslan-
cami zvolenými za túto časť Senice sa
nám podarilo vybaviť niektoré veci.

Bolo vybudované parkovisko na Sotin-
skej ulici, chodník na Ul. gen. L. Svobodu
k bytovke 1361, kde sa muselo chodiť po
ceste, čím bola ohrozená bezpečnosť,
najmä detí. Chodník, ktorý spája Ul. gen.
L. Svobodu a Hurbanovu ulicu cez potok
síce nie je opravený  celý, ale je prísľub, že
budúci rok ho dokončia.

Bolo vybudované detské ihrisko na
Mudrochovej ulici pri bytovke č. 1357.
Dúfam, že v budúcnosti ako bude ukon-
čená prebiehajúca výstavba, bude postup-
ne doplnená i občianska vybavenosť novej
časti, dobudované ďalšie detské ihriská.

Je mi ľúto, že sa nepodarilo presadiť
daň z bytov na rok 2008 v rovnakej výške
ako daň z rodinných domov, čím prišlo
k jej 100 percentnému zvýšeniu.

Na záver by som chcela poďakovať
všetkým, ktorí ma volili za prejavenú
dôveru.

MHD má 3 linky 
Od 9. decembra platia v Senici pre

mestskú hromadnú dopravu  nové cestov-
né poriadky. Najväčšou zmenou  je rozde-
lenie linky č. 2  na dve samostatné linky,
čím sa sprehľadní vedenie trás jednotli-
vých liniek. Všetky spoje linky č. 3 premá-
vajú z/do Čáčova.

Podľa vedúceho strediska SAD Trnava,
a.s.  v Senici Ing. Jozefa Gažu úpravy
cestovných poriadkov súvisia najmä so
zmenami časových polôh vlakov. Vzhľa-
dom na zrušenie vlaku do Trnavy  o 10,59
hod. bol zrušený autobusový spoj vedený

k tomuto vlaku.  Namiesto neho bol zave-
dený nový spoj, ktorý zabezpečí odvoz
cestujúcich zo Sotiny (najmä z Polikliniky)
cez autobusovú stanicu  do Čáčova a tiež
v opačnom smere z Čáčova do Polikliniky
v predpoludňajších hodinách.  

SAD Trnava, stredisko v Senici, plánuje
aj v budúcnosti spolupracovať s mestom
Senica  na zlepšovaní MHD či už vo vzťa-
hu k cestovným poriadkom, vozidlovému
parku i možnému rozširovaniu MHD.
Podľa slov Ing. Jany Oslejovej z oddelenia
výstavby, životného prostredia a dopravy
Mestského úradu Senica  prípadné rozší-
renie trás MHD bude možné až po dobu-
dovaní plánovaných komunikácií a je tiež
závislé od možností rozpočtu mesta.
Trasy liniek MHD v Senici:
Linka č.1: Železničná stanica – Dlhá ulica
– Autobusová stanica  – (Poliklinika) –
Štefánikova ulica  – Kunov
Linka č.2: Sotina – Poliklinika – Autobuso-
vá  stanica  – Hviezdoslavova ulica - Želez-
ničná stanica
Linka č.3: Sotina – Poliklinika – Autobuso-
vá stanica  – Čáčov – Železničná stanica 
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Stretnutie náhradných
rodičov

Vo štvrtok 22. novembra  sa na Mest-
skom úrade z iniciatívy  Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Senici
uskutočnilo prvé stretnutie náhradných
rodičov, ktorí vykonávajú pestúnsku sta-
rostlivosť a ústavnú starostlivosť v rodine
formou profesionálneho rodičovstva pod
jednotným mottom: Doma je tam, kde je
mama, otec a ja. Stretnutie bolo zamerané
na propagáciu tejto formy starostlivosti
o deti, ale aj na výmenu skúseností, infor-
mácií a pomoc pri riešení problémov vzni-
kajúcich pri zabezpečovaní náhradnej sta-
rostlivosti deťom. 

Stretnutie otvorila PhDr. Zita Kubalako-
vá, vedúca oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej  kurately ÚPSVaR
v Senici. Pestúnom sa  prihovoril Ing. Ján
Kovár, riaditeľ ÚPSVaR v Senici, ktorý im
poďakoval za záslužnú a veľmi potrebnú
činnosť, ktorú vykonávajú. Program pokra-
čoval príspevkom Ing. Ireny Ravasovej,
pracovníčky ÚPSVaR, ktorá predstavila
zákonný rámec vykonávania pestúnskej
starostlivosti, PhDr. Jarmily Čajkovej, CSc.
pracovníčky Okresného súdu v Senici,
ktorá vysvetlila pojem mediácie ako mimo-
súdneho riešenia sporov a jej využitie
v bežnom živote a PhDr. Ivany Závodskej
z referátu poradensko-psychologických
služieb ÚPSVaR, ktorá z psychologického
hľadiska poukázala na možné problémy
vznikajúce pri umiestnení dieťaťa do
náhradnej rodičovskej starostlivosti a tiež
pri výchove detí. Potom nasledovalo pred-
stavenie ľudí, ktorí samotnú pestúnsku
a ústavnú starostlivosť vykonávajú. Zúčast-
není sa od nich  dozvedeli veľa poznatkov,
zážitkov a skúseností z rôznych  foriem

starostlivosti o deti.
V meste Senica je celkovo 14 pestúnov,

ktorí majú v pestúnskej starostlivosti 17
detí. Všetci pestúni sú rodinní príslušníci
detí – v 12-tich prípadoch sú to starí rodi-
čia, 1-krát je pestúnom nevlastný brat a 1-
krát teta. Máme tiež 1 občianku, ktorá
vykonáva ústavnú starostlivosť v rodine
formou profesionálneho rodičovstva. Chý-
bajú však pestúni, ktorí by sa starali o deti
nepochádzajúce z ich rodiny a tiež pestú-
ni, ktorí by sa starali o viacero detí.

Organizátori tohto podujatia by chceli
vyzvať všetkých záujemcov o vykonávanie
pestúnskej starostlivosti, aby sa informova-
li o možnostiach tejto práce na ÚPSVaR
v Senici.

Na záver všetci účastníci stretnutia kon-
štatovali, že úvodné stretnutie bolo veľmi
poučné a inšpirujúce a v začatej tradícií
treba pokračovať aj za účasti možných
záujemcov o túto neľahkú prácu.  

RNDr. K. Poláková, vedúca odd. MsÚ 

Zmeny v parkovaní  
Mestské zastupiteľstvo 13. decembra

schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č.5 o podmienkach státia vozidiel
na území mesta Senica a o dani za užíva-
nie verejného priestranstva za trvalé par-
kovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o zmene VZN  č.3 o miestnych daniach.
Toto VZN rieši komplexne podmienky stá-
tia vozidiel na miestnych komunikáciách
na území mesta Senica a zároveň aj miest-
nu daň za užívanie verejného priestran-
stva za trvalé parkovanie vozidiel na verej-
nom priestranstve. Táto problematika
doteraz bola predmetom dvoch VZN:
VZN č.5 o parkovaní a státí vozidiel na
pozemných komunikáciách a ostatných
verejných priestranstvách mesta, vjazde
do zakázaných oblastí a odťahovaní vozi-
diel a VZN č.3 o miestnych daniach. 

Najväčšia zmena vyplýva zo skutoč-
nosti, že od 1. 12. 2007 nadobudol účin-
nosť zákon č.538/2007 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého sa ruší daň za dočasné par-
kovanie vozidiel. Z toho dôvodu bola zru-
šená zóna dočasného parkovania v meste.
Poplatky za parkovanie vozidiel na prena-
jatých parkoviskách zostávajú v platnosti
(parkovisko pred OD Cieľ, parkovisko pri
MsÚ). 

V schválenom VZN sú stanovené pod-
mienky, za ktorých je možné vyhradiť par-
kovacie miesto na trvalé parkovanie vozidi-
el, povinnosti užívateľov parkovacích miest
i nové sadzby daní za trvalé parkovanie
vozidiel na verejnom priestranstve. VZN
č.5 nadobúda účinnosť od 1. 1. 2008.

Sadzby dane za trvalé parkovanie
vozidla sú nasledovné:
• osobných vozidiel 2 000  Sk, 

(pokračovanie na str. 4)
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Z rokovania rady a zastupiteľstva
8. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senici sa

uskutočnilo 13. decembra. Jeho rokovanie viedol primátor mesta
Ľubomír Parízek. Na rokovaní boli prítomní všetci poslanci mest-
ského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta Boris Pivoluska, ria-
ditelia príspevkových organizácií – riaditeľ Rekreačných služieb
mesta Senica Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska Milan Jakubáč, riaditelia rozpočtových organizácií  - ria-
diteľ I. ZŠ Viktor Blažek, a riaditeľ II. ZŠ Krysztof Siwiec, riaditeľ
Základnej umeleckej školy Milan Gál,  riaditelia neziskových orga-
nizácií – riaditeľka  Polikliniky Senica, n.o.  Alena Kovačičová, ria-
diteľka Zariadenia sociálnych služieb, n.o.  Zuzana Krčmáriková,
riaditeľ Službytu, spol. s.r.o.  Miloš Šajánek, prednosta Obvodné-
ho úradu životného prostredia Milan Vlček, predseda OSBD Ale-
xander Janovič, zástupcovia médií a 4 občania mesta. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom
plnenia k 13.12.2007, 
- ústnu informáciu Mgr. Petra Sadloňa, poslanca dlhodobo uvo-
ľneného pre výkon funkcie o svojej činnosti za posledný štvrťrok,
- správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania VZN č. 1 –
zásad hospodárenia s majetkom mesta pri uzatváraní zmlúv,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2007 rozpočtovým opatrením
a povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príj-
mov a zmenu rozpisu rozpočtu škôl a školských   zariadení na rok
2007,
- rozpočet  príjmov a výdavkov mesta na rok 2008   v tis. Sk:

Bežný rozpočet príjmy 308 840 výdavky    303 928
Kapitálový rozpočet príjmy 1 102 výdavky 1 100   
Finančné operácie príjmové 2 525 výdavkové 7 439

Rozpočet celkom príjmy         312 467 výdavky    312 467

MsZ bolo oboznámené s tým, že kapitálový rozpočet bude schva-
ľovaný na nasledujúcom MsZ po spresnení kapitálových príjmov
vyplývajúcich z predajov majetku, dotácií alebo prijatím úverov.

- dispozície s majetkom,
- plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2008,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008.

Mestské zastupiteľstvo prijalo:
- zmenu VZN č. 3/A o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a nasledovné sadzby poplatkov na rok
2008: 
- 610 Sk/os/rok – občan s trvalým alebo prechodným pobytom
v Senici,
- pre majiteľov nehnuteľnosti bez trvalého alebo prechodného
pobytu v Senici:

a/ 250 Sk/poplatník/rok – garáž,
b/ 242 Sk/poplatník/rok – záhradka v záhradkovej osade,
c/ 610  Sk/poplatník/rok – rodinný dom alebo byt,
d/ 704 -Sk/poplatník/rok – chata v Rekreačnej oblasti Kunovská
priehrada,
- podnikateľské subjekty – poplatky za množstvový zber sú stano-
vené na základe  cenníkov Technických služieb Senica a.s. pre rok
2008 a s navýšením poplatku za  uloženie komunálneho odpadu
(zákon č. 17/2004 Z.z.).

- Všeobecne záväzné nariadenie č.5 o podmienkach státia
vozidiel na území mesta Senica a o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestran-
stve a zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o miestnych
daniach. Zásadnou zmenou je zrušenie zóny dočasného parko-
vania v centrálnej časti mesta, ktorá bola vykonaná na základe
novely zákona o miestnych daniach a ponechanie miestnej dane
za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel
na verejnom priestranstve. Sadzba  tejto miestnej dane bola
u osobných vozidiel zvýšená z 1500  Sk na 2000 Sk. O ďalších
sadzbách dane za trvalé parkovanie informujeme v článku
Zmeny v parkovaní.

-  Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 23 o rozpo-
čtových pravidlách, na základe ktorej   mestské zastupiteľstvo spl-
nomocnilo primátora mesta rozhodovať o zmenách rozpočtu
mesta do výšky 4% z rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom
roku. Primátor o každej vykonanej zmene bude informovať mest-
ské zastupiteľstvo.

Písomnú interpeláciu odovzdala Jana Švárna, v ktorej upo-
zornila na nedostatok parkovacích miest pri novej Poliklinike
a navrhla prehodnotiť jestvujúce dopravné značenie a na nevy-
hnutnosť pravidelnej starostlivosti o stromy na senickom cintorí-
ne, aby nedochádzalo pri víchriciach k poškodzovaniu pomníkov.
Stanislava Halašová poukázala na potrebu skvalitnenia informo-
vanosti občanov o termínoch odvozu objemného odpadu, ktorý
sa sústavne zhromažďuje pri kontajneroch, aj keď je spracovaný
celomestský harmonogram zvozu objemného odpadu  a je k dis-
pozícii aj zberný dvor v Technických službách. Žiadala tiež, aby
sa dodržiavali povinnosti pri nakladaní so stavebným odpadom,
ktorý vzniká pri stavebných úpravách v bytoch. Milan Podhoráni
odporučil pristúpiť k systémovému riešeniu náhradnej výsadby
zelene pri investičných akciách. Ľubica Krištofová navrhla, aby
pri zhodnotení zberu a odvozu komunálneho odpadu bol spra-
covaný návrh množstvového zberu aj pre obyvateľov mesta.

Mestské zastupiteľstvo svojím zasadnutím ukončilo svoju
prácu v tomto kalendárnom roku,  na posledných dvoch zastupi-
teľstvách schválilo základné dokumenty pre určenie daní, poplat-
kov a rozpočtu mesta na rok 2008. Schválený rozpočet mesta
zabezpečí plnenie všetkých samosprávnych úloh, ale aj prenese-
ného výkonu štátnej správy v roku 2008.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 
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M E S T O  S E N I C A
Štefánikova 1408/56, 905 01  Senica
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov § 4 odst. 1 a zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov § 5

VYHLASUJE   VÝBEROVÉ   KONANIE 
na obsadenie miesta riaditeľa 

CVČ  „S T O N O Ž K A“  S E N I C A 

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MS SR
č. 41/ 1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- občianska bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady.

Doklady požadované k prihláške:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- stručný osobný a profesijný životopis,
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- návrh koncepcie rozvoja voľno časového školského zariadenia.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a požadované doklady zašli-
te na adresu:
Mesto  Senica , Štefánikova 1408/56, 905 01  Senica
do  31. decembra  2007 s označením Výberové konanie  CVČ
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchád-
začom príslušná Rada školského zariadenia .
V Senici   12. decembra  2007

RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta

MESTO SENICA
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov § 4 odst. 1 a zákona NR SR č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov § 5

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
ZŠ SENICA, SADOVÁ   620, 905 01 SENICA

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MS SR č. 41
/ 1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogic-
kých zamestnancov v znení neskorších predpisov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrada,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradom styku,
- občianska bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- jazykové znalosti, plynulé ovládanie jedného cudzieho jazyka,
- praktická skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov.

Doklady požadované k prihláške:
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o získaní jazykového vzdelania,
- spracovaný autorský alebo spoluautorský projekt v rámci
štrukturálnych fondov  EÚ,
- stručný osobný a profesijný životopis,
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- návrh koncepcie rozvoja školy,

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a požadované doklady zašli-
te na adresu:
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
do 31. decembra 2007 s označením Výberové konanie ZŠ
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom príslušná Rada školy.
V Senici 12. decembra 2007

RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta

Chceme byť Zelenou školou 
Denne sme sved-

kami, ale aj aktívnymi
účastníkmi toho ako
škodlivé zásahy, ľaho-
stajnosť a nevšíma-
vosť spôsobujú, že
príroda  a všetko živé
v nej bojujú o prežitie
a svoju záchranu.

Je potrebné hľadať
cesty a spôsoby ako
chrániť bohatstvo prí-
rody a životné podmi-
enky človeka.

Jednou z mnohých možností ako túto myšlienku vštepovať už
deťom, je výchova v duchu environmentálnych zásad, ktoré sú
hlavným cieľom projektu Zelená  škola. Ide o celosvetový projekt,
ktorý na Slovensku organizuje Spoločnosť environmentálno-
výchovných organizácií Špirála v Trenčíne. Hlavným cieľom pro-
jektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej,
zelenšej a aktívnejšej škole. 

Touto cestou sa začala svojimi aktivitami a smerovaním uberať
i Spojená škola v Senici, ktorá sa v školskom roku 2007/08 snaží
získať titul Zelená škola. Vnútorný audit ukázal, že výchovno-
vzdelávacie smerovanie je v súlade s podmienkami certifikácie
a tiež prevádzka školy funguje v medziach platných environmen-
tálnych právnych predpisov. Splnením požadovaných podmienok
sme boli zaradení medzi ďalších osemdesiat uchádzačov o titul
Zelená škola.

Riaditeľ školy menoval koordinátorkou projektu Mgr. Annu
Marečkovú, ktorej úlohou a spolu s kolégiom Zelenej školy bolo
vypracovať akčný časový plán úloh počas certifikačného obdobia.
Tento bol  spolu so zoznamom členov kolégia zaslaný pridelené-
mu regionálnemu konzultantovi. Jeho úlohou je monitorovať
a kontrolovať plnenie stanovených úloh. V závere certifikačného
obdobia vypracuje bodové hodnotenie školy a priloží chronolo-
gicky radené dokumenty o environmentálnych skutočnostiach na
následné udelenie, prípadne neudelenie titulu Zelená škola.

Úlohy, ktoré nás čakajú si vyžadujú aktívnu účasť všetkých,
pedagógov, žiakov, nepedagogických pracovníkov a tiež rodičov.
Je dôležité, aby celá škola doslova „dýchala“ týmto duchom,  lebo
len tak sa nám podarí zvládnuť kvalitatívne a kvantitatívne nároč-
né úlohy vedúce k získaniu titulu Zelená škola.

Mgr. Oľga Ághová

Zmeny v parkovaní 
(dokončenie zo str. 2)

- ak daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávne-
ná na podnikanie s prevádzkou v meste Senica (ak nemá sídlo
v meste Senica) 12 000  Sk,
• ak daňovníkom je osoba, ktorá je držiteľom vozidla s osobitným
označením 600  Sk,                                                                         
• vozidiel s celkovou hmotnosťou do 6 t vrátane (okrem osobných
vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t) 12 000   Sk,
• vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 6 t 20 000  Sk,
Daň sa vypočítava ako 1/12 sadzby dane za každý aj začatý

mesiac užívania verejného priestranstva. 

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy
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Mikulášske divadlo 
V dňoch 7 - 8. decembra  hrali deti

a mládež z Centra voľného času v Dome
kultúry  tradičné Mikulášske divadlo. Usku-
točnili sa dve prestavenia pre školy a dve
pre verejnosť. 

Divadelné predstavenie bolo jednodu-
cho prekrásne, plné detského šarmu, herec-
tva, príbehu, napätia. Príbeh sa niesol v zna-
mení súčasnej doby, kde deti a mládež skú-
šajú hektickosť dneška, kde sú mnohokrát
nechaní napospas ulice. Ale ako to už
v rozprávkach býva - koniec je dobrý. Všet-
ko sa na dobré obrátilo. V príbehu vystupo-
vali rôznorodé postavy od anjelikov, čertov
a čertíc až po Mikuláša. 

Dojmy, pocity a recenzie na toto pred-
stavenie sú absolútne pozitívne. Mladí
herci ukázali svoju „profesionalitu“ po všet-
kých stránkach dramatického umenia. Úro-
veň týchto divadelných predstavení sa
z roka na rok zvyšuje, o čom svedčí i veľký
záujem zo strany verejnosti. Právom preto
mladým hercom, ale i autorom a organizá-
torom z Centra voľného času  patrí veľký
obdiv za odvedenú prácu.

V rozprávkovom príbehu O nezbednom
Tomášovi a svätom Mikulášovi účinkovali:
Tomáš:  Adrián Krišák
Anjelinka:   Paula Krajčiová
Čiernovlásik:  Vilko Dudáš
Princezná Krasomila:  Veronika Kuzlbauerová
Záhradník Miroslav:  Janko Trimmel
Tancujúce kvetinky:  Hanka, Linda, Viktor-
ka, Kristínka, Tamarka, Miška a Nikolka,
členky tanečnej skupiny Sonny-Bambuľky
Stráž:  Jakub Konečný a Dominik Toráč
Traja veteráni: Tomáš Spústa, Martin Kamil
Mudroch a Jakub Konečný
Víla Celestínka a Tomášova spolužiačka:
Margitka Havlíková

Lesné víly: Gabika, Katka, Marienka,
Anička, Natália, Barborka a Peťa
- členky tanečnej skupiny Sonny junior

Hip-hoperky z ulice:  Zuzka Kadlecová,
Romanka Mališková, Danka Reháková
a Majka Ulrichová

Psík a anjelinka Striebroočka:  Lenka
Mudrochová
Tieňohra: hip-hoperky, Katka Krištofová
a Rebeka Michalicová
Tancujúce čertice:  Rebeka, Natália, Katka,
Dada, Nikol, Ema, Miška a Karin
- členky tanečnej skupiny Sonny junior
Malé čertice:  Mirka Slobodová a Paťka
Maxianová
Barnabáš a Lojzko:  Martin Mikulecký
a Ondrej Hadidom
Čertica Roxana:  Dominika Dorotková
Lucifer:  Michal Kopriva  

Martin Dudáš, riaditeľ CVČ

Stonožka pozýva deti
a mládež na podujatia
počas zimných prázdnin 
Prázdniny v Stonožke
26. 12. – Zimný výstup na Záruby
- spoluúčasť na podujatí senického Klubu
slovenských turistov,
- zraz  na autobusovej stanici, zastávka
MHD, o 7. hod. (potom vlak),
- návrat do Senice medzi 14. a 16. hod.,
- turistické vybavenie, teplé oblečenie,
jedlo, pitie.
- Telefonicky alebo osobne je potrebné
prihlásiť sa v CVČ do 21.12.

3. januára  2008  (štvrtok) - otvorené od 9.
do 13. hod.
- turistická vychádzka po cyklotrase (iba za
priaznivého počasia),  
- rozprávkové dopoludnie v knižnici, 
- šachový turnaj.

4. januára  2008  (piatok) - otvorené od 9.
do 13. hod.
- súťaž na PC o najrýchlejšieho pretekára
(začiatok o 9.00 h.),
- výtvarná dielňa pre deti (od 10.00 do
12.00 h.).

V januári pripravujeme:
12. alebo 19. 1. 2008 
Lyžovačka a sánkovačka na Javorine
alebo Starej Myjave
- odchod o 8.30 hod . od CVČ, poplatok
100  resp. 80  Sk,  treba sa vopred prihlásiť
a zaplatiť,
- iba v prípade priaznivých snehových
podmienok, sledujte plagáty a webovú
stránku CVČ.

19. 1. 2008 (začiatok o 17. hod.) v CVČ
Novoročný koncert hudobných skupín
a hostí

27. 1. 2008
(nielen) Rozprávkový karneval na ľade   

– 14.  až 16. hod. na zimnom štadióne,
vstupné 20 Sk,
– kultúrny program, súťaže, vyhodnotenie
masiek...

Pozvánka  pre nadšencov:
HIP-HOPOVÝ WORKSHOP
Uskutoční sa v sobotu 26. januára 2008 od
11. do 13. hod. v telocvični  II. ZŠ v Senici.
Vyučovať sa bude: new style a mtv style.
Workshop povedie: Roman Machata
(Fakulta Hip-hopu, Bratislava).
Účastnícky poplatok: 80 Sk.
Na workshop sa treba v CVČ vopred pri-
hlásiť a zaplatiť. Termín: do 18. 1. 2008.
Prineste si vhodné oblečenie a najmä pre-
zutie!!!  Bližšie info v CVČ (Sadová ul.), tel.
651/3539.

Voľné miesta v krúžkoch 
Od 2. polroka (t. j. od januára 2008) sa
môžete prihlásiť do týchto krúžkov:
Spevácky krúžok
- pre deti i mládež (začiatočníci a pokročilí),
- výučba hlasovej techniky, individuálny
i kolektívny nácvik piesní, spev na mikro-

fón, polo-playback, práca  s rytmickými
nástrojmi, spev s gitarou, dvojhlas, príprava
na vystúpenia a na účasť na súťažiach
(sólo, duo, spevácka skupina), stretnutia 1 -
2x do týždňa.
Folklórny súbor Rovinka
- nácvik ľudových piesní, zvykov a hier
z okolia Senice, s možnosťou vystúpení
a účasti na súťaži  (kroje a čižmy k dispozí-
cii), súbor sprevádza heligónka, resp. det-
ská hudobná skupina (heligónka, klarinet,
ozembuch) + hľadáme malé speváčky,
- v súbore privítame deti nielen zo Senice,
ale i zo širokého okolia (6 - 12 rokov).
Dramatický krúžok
-pre deti od 9 rokov,
- nácvik divadla pre MŠ a na okresnú súťaž,
práca s hlasom, rozprávanie na mikrofón,
cvičenie mimiky a pohybovej techniky na
javisku, rozvoj tvorivosti,  súčasťou krúžku
je i práca s dialógmi, monológmi, pantomi-
mické etudy a krátke divadielka v rámci
krúžku.
Netradičná výtvarná výchova
- pre deti od 6 do 12 rokov,
- netradičné tvorivé činnosti, pri ktorých sa
dieťa hrá, experimentuje, objavuje, a ktoré
sa oplatí vedieť v každej útulnej domác-
nosti bez strachu a nepodarkov... (keramic-
ké mozaiky, servítková technika, ručný
papier, maľba na textil, batikovanie, výroba
šperkov a dekorácií, aranžovanie, maľba
na sklo, modelovanie z hliny atď.).
Astronomický krúžok
-  pre deti od 9 rokov a mládež, ktorých
zaujímajú hviezdy, vesmírne javy a iné
astronomické záhady (prostredníctvom
počítača i naživo a ďalekohľadom), zapo-
jenie do súťaže Čo vieš o hviezdach.
Filatelistický krúžok
- pre nadšených zberateľov poštových zná-
mok, ale aj tých, ktorí len začínajú alebo sa
chcú o tajomstvách filatelie viac dozvedieť,
zúčastniť sa na filatelistických burzách
a súťažiach.
Kurz strojopisu
- pre dospelých i mládež, 1x týždenne
v CVČ, v podvečerných hodinách,
- obsahom kurzu 10 prstová metóda písa-
nia na stroji a zároveň základy práce s pro-
gramom
Word (práca s textom, grafické úpravy
textu, vkladanie obrázkov do textu …).
Práca s počítačom pre začiatočníkov
(deti, mládež i dospelí)
- zvládnutie základnej práce s PC (Win-
dows, Word, Excel, Internet, Mail ... ),
- nenáročná forma výučby pre mierne
pokročilých,
- pokračovanie minuloročného kurzu
v CVČ.

Sálový futbal
- pre chlapcov ZŠ, ktorí si chcú zahrať fut-
bal i v zimných mesiacoch a získať tiež
nových kamarátov, zúčastniť sa priateľs-
kých futbalových zápasov s vybranými
družstvami.
Športové hry
- pre chlapcov a dievčatá od 10 do 16
rokov,
- atletika, loptové hry, cyklistika.

Prihlásiť sa treba do 18. januára 2008
v CVČ alebo na tel. č. 651/3539.
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Jeden deň úsmevu 
Študenti Obchodnej akadémie v Senici

sa tradične, nielen v predvianočnom čase,
zapájajú do charitatívnych akcií.

Piatok 30. november  sa niesol pod
názvom Jeden deň úsmevu. Znamenalo to
darovať aspoň jeden symbolický úsmev
tým, ktorí to veľmi potrebujú. Dobrovo-
ľníčky  z 3. B a 3. C vyzbierali v tento deň
od občanov mesta Senica sumu Sk 28 075
Sk,   ktorú odovzdali organizátorom – Spo-
ločnosti priateľov detí v detských domo-
voch Úsmev ako dar.

Ďakujeme všetkým za štedrosť pre
iných.  Viera Medňanská, OA Senica 

V predvianočnej Viedni
Pre žiakov I. ZŠ, Senica, ktorí sa učia

nemčinu, ako aj pre ostatných, každoroč-
ne organizuje Mgr. D. Stašková výlet do
Viedne. Koncom novembra  si žiaci prez-
reli historické pamiatky v Schőnbrune
a viedenskú radnicu. Nadchla ich predov-
šetkým úžasná atmosféra Weihnachts-
marktu – vianočných trhov.

Vôňa vianočného punču pre deti,
medovníkov, pečených gaštanov, koláči-
kov od výmyslu sveta a iných dobrôt ich
lákala z každého stánku. 

Deti si pochutnávali na dobrotách
a mnohí si priniesli aj  vianočné darčeky
domov pre svojich blízkych.

Mgr. E.  Kvaltínová

Hviezdička opäť zažiarila 
Blíži sa čas najkrajších sviatkov roka

Vianoc, pečenie koláčikov, vôňa medovní-
kov a s predvianočnou  atmosférou  sa
každoročne spája i vystúpenie detského
speváckeho zboru Hviezdička, ktorý pra-
cuje pri IV. ZŠ v Senici pod vedením riadi-
teľa Mgr. Branislava Grimma.

Nebolo to inak ani na Mikulášskej aka-
démii v Dome kultúry, v ktorej sa predsta-
vili deti školy kultúrnym programom. Kul-
túrny zážitok  umocnilo vystúpenie spe-
váckeho zboru. Krásne pesničky v podaní
detí sa rozliehali sálou a nejeden z nás si
pripomenul svoje mladé roky piesňami
z našich mladých čias v škole, na výle-
toch, kultúrnych podujatiach a rôznych
mládežníckych akciách.

Práve to je úžasné, že v dnešnej dobe
i mladí ľudia prostredníctvom Hviezdičky
spoznávajú krásu nezabudnuteľných pies-
ní, ktoré potešia v každej situácii. Starších
divákov zasiahla krásna spomienka na
mladosť a mladších radosť z hudby
a spevu.

V našich srdciach sa rozhostil pokoj
a radosť z prichádzajúcich sviatkov. Nech
Hviezdička ešte dlho žiari  na našom škol-
skom nebi, lebo jej pesničky nám priná-
šajú spomienky, radosť a životný elán.
A takémuto umeleckému zážitku sa nevy-
rovná žiaden vecný dar. Ďakujeme.

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica  

Spevom k srdcu
Pri príležitosti osláv 20.výročia činnosti

detského speváckeho zboru Hviezdička,
ktorý pôsobí pri IV. Základnej škole v Seni-
ci na Mudrochovej ulici pod vedením
Mgr. Branislava Grimma sa 3. decembra
v Dome kultúry  v Senici uskutočnila jed-
nodňová nesúťažná prehliadka detských
speváckych zborov. 

Podujatia sa zúčastnili družobné zbory
so Základnej školy z Hodonína na Očov-
skej ul., Sedmihlásek z Vrbna pod Pradě-
dom (oba z Českej republiky) a domáci
súbor. Malí speváci z Hodonína zaujali
najmä interpretáciou swingových piesní
za sprievodu klavíra, Sedmihlásek hudob-
nou čistotou prejavu vianočných kolied
a jubilujúca Hviezdička tradičným sviežim
spevom za sprievodu moderného aranžá-

nu skladieb.  Cieľom podujatia pod zášti-
tou Trnavského samosprávneho kraja
bola propagácia detského zborového
umenia na verejnosti, prezentácia duchov-

ných a kultúrnych hodnôt Trnavského
kraja, skvalitnenie zahraničných družob-
ných stykov so zbormi z Českej republiky.
V programe vystúpili i tanečné súbory žia-
kov IV. ZŠ. Mgr. B. Grimm

riaditeľ IV. ZŠ 

Mikulášik u slniečok 
Prvého  a druhého  decembra bolo

v materskom centre  Stonožkine slniečka
rušno. Veď tak ako každý rok, ani tentoraz
Mikuláš nezabudol na našich maličkých.
Hoci v malom predstihu, ale čo mal robiť,
keď na neho čakalo viac ako 70 zveda-
vých drobčekov... Rodičia s napätím oča-
kávali reakcie svojich detičiek, všade bolo
cítiť radosť a pohodu. Príležitosť zažiť svi-
atočnú atmosféru si nenechali ujsť ani tie
najmenšie – niekoľkomesačné slniečka.
A veru sa dočkali. Anjel s malými pomoc-
níkmi anjelikom a čertíkom, ktorí navyše
vôbec neboli strašidelní, dokonca pekne
spievali, privítali ozajstného Snehuliaka.

Ten im pomohol nájsť dobrého uja Miku-
láša. Malým, úplne maličkým prekvape-
ním bol príchod asi najmladšieho, dvojme-
sačného Mikulášika, ktorého si nezbedný
čertisko poplietol s tým ozajstným. Nako-
niec však všetko dobre dopadlo a nikto
neodišiel naprázdno. Balíček plný všelija-
kých dobrôt nielen zasýtil maškrtné bruš-
ká, ale  aj všetkým  pripomenul, aké je
pekné nezabudnúť na tých, ktorých máme
radi. A nemusí to byť balíček drahých dob-
rôt. Možno by stačil pekný úsmev a lísto-
ček s odkazom  Mám ťa rád. Čo ak práve
na to niekto v našom okolí čaká?

Silvia Krišáková, Materské centrum 

Anjelská inšpekcia
Mikuláš neprišiel do I. základnej školy

6. decembra sám.  Na pomoc si priviedol
anjelov, ktorí mali za úlohu zistiť, ako sa
žiaci pripravujú do školy, či sa slušne sprá-
vajú na vyučovaní i počas prestávok, či si
vzorne plnia svoje povinnosti, skrátka, či si
sladkú odmenu zaslúžia. V niektorých prí-
padoch však zistili nedostatky, ktoré
urýchlene nahlásili Mikulášovi. Ten rozho-
dol o možnosti odčinenia hriechov a vyslal
čertov, aby urobili  nápravu. Hriešnici
museli splniť úlohy, ktoré im čerti pridelili.
Niektorí spievali, iní recitovali básničku. Po
splnení úlohy boli hriechy z pekelnej knihy
vymazané. Mikuláš tak mohol rozdať dar-
čeky všetkým deťom, ktoré počas roka
poslúchali i tým, ktoré svoje hriechy odči-
nili a zaviazali sa polepšiť. Plnenie záväz-
kov bude Mikuláš priebežne monitorovať
a výsledky zverejní na budúci rok...

Mikuláš ďakuje svojim verným pomocní-
kom zo školského parlamentu i rodičovské-
mu združeniu za poskytnutie balíčkov. MK
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Hiromi
Táto sympatická japonská klaviristka sa

v piatok 9. novembra po dvoch rokoch
predstavila slovenskému publiku v brati-
slavskom PKO. Tentoraz jej spoločnosť
nerobili iba basgitarista Tony Grey a slo-
venský bubeník Martin Valihora, ale i gita-
rista John Shannon. Títo štyria vynikajúci
hudobníci pochádzajú z rôznych kútov
sveta a spoznali sa v Bostone na známej
hudobníckej univerzite s názvom Berklee
College of Music. Alternatívna hudba,
ktorú hrajú, sa pohybuje medzi rockom,
fanky a samozrejme jazzom. 

Do sály sme sa dostali medzi prvými a
mali sme aj vynikajúce miesta na sedenie,
V.I.P. priestor bol lákavejší a hlavne polo-
prázdny. Tesne pred začiatkom koncertu
sme sa teda usadili tam. Dvadsať  minút po
dvadsiatej hodine prišli hudobníci na pó-
dium a koncert sa začal. Po prvej skladbe
vstala Hiromi Uehara od klavíra a pozdra-
vila publikum po slovensky. Na moje veľké
prekvapenie však so slovenčinou nepresta-
la iba pri pozdrave ako väčšina zahranič-
ných muzikantov, ktorí  koncertujú na Slo-
vensku. Kapelu predstavila po slovensky, a
aj svoju ďalšiu pieseň uviedla v našom
jazyku. Myslím, že jej môžeme odpustiť
ťahák položený na klavíri. 

Hiromi hrala excelentne. Ak si niekto
myslí, že len sedí za klavírom a prekladá
prsty, má veľmi mylnú  predstavu. Ona sa
zžíva s hudbou a je to vidieť aj na jej pohy-
be, v jej tvári.  Má obrovskú charizmu a
prenáša ju aj do hry na klavíri. Veď už ako
14-ročná hrala s českou filharmóniou. Bol
pre mňa zážitok vidieť ju naživo. A nielen

Čas pre dušu 
Prvá, druhá a tam zase iná,
Zvlažuje ti tvar vločka nevinná.

Jej biele rúcho pokryje ti svet,
Hlávku skloní i ten posledný kvet,

Keď cítiš vo vzduchu vianočný čas,
Áno ten, plný pokoja a lásky krás.

Keď detské tielka líhajú do bielej periny,
Vtedy obdarúvajú čo i len úsmevom otcov i
mamin.

Po týchto chvíľach každý túži 
Mladí, starí, ženy, muži.

Každý, kto ma srdce čisté,
Vtedy sa zmažú i tie chvíle hmlisté.

Keď srdce zahalilo mrakom tmy
Objaví sa láska Vianoc, otvorme sa jej i my.

Roztiahnime ruky pre blízkeho či hnevníka,
Každý šancu dostať ma nech neha doňho
preniká.

Veď zraniteľný si ty i my,
Každý sme počatý z prachu hliny.

Nik nezostal len semienkom v tráve,
Z každého vyrastie mocný strom,
Každý v svojej sláve.

Strom, ktorého vetvy podržia,
Keď pomoci už niet,
A takých nielen v čase Vianoc,
Potrebuje cely svet.

A tak sa pozri do duše,
Zastav chvíľu čas,
Či si hrdý na to,
Čo zostava po nás.

A ak duša pochybami máta,
Nadýchni sa ešte,
Kým nezavrú sa vráta.

Na to sú tu tieto sviatky,
Odpros dcéry, synov, matky.

Preži chvíle vzácne s nimi,
Bo dal ti ich Boh na to,
Aby sme nielen snili,
Ale hlavne žili pre tento svet
A jeho deti,
Veď na Vianoce sa
Každá duša rozsvieti.

Mária Bederková 

jej patrí môj obdiv. Vynikajúcu prácu pred-
viedol samozrejme aj Valihora, ktorý hral
prednedávnom aj v Senici s gitaristom
Shannonom. Jeho bubnovanie pokladám
za naozajstné umenie. Len ma prekvapil
fakt, že sprevádza na koncertoch kapelu
Kontrafakt :D. Ďalší majster v svojom
obore je bas gitarista Tony Grey, ale nene-
chal sa zahanbiť ani nováčik v kapele, gita-
rista John Shannon. Na ich výkone bolo
cítiť, že hudbou žijú. Všetci štyria boli zla-
dení akoby hrali spolu od narodenia. Táto
hudba prebúdza v človeku zmysly a doká-
zala by som ju počúvať celé hodiny bez
prestania. Vynikajúci dojem  vo mne zane-
chala aj neverbálna komunikácia medzi
muzikantmi. Gestá, mimika a najmä úsme-
vy, ktoré prezrádzali radosť z hry a hudby. 

Po poldruha hodine odložili nástroje a
odišli, ale každému bolo jasné, ak ich
potleskom povzbudia, vrátia sa. To sa aj
stalo. Návrat číslo jeden priniesol ešte
jednu spoločnú pieseň a opäť odišli za
oponu. Aplaus však privolal Hiromi späť
za klavír a zahrala „rozprávkovú“ skladbu s
prvkami známych melódii (napríklad Tom
a Jerry). Naozajstné prekvapenie však priš-
lo, keď si diváci vyžiadali aj tretí prídavok.
Podľa reakcie to prekvapilo aj samotných
umelcov. Tento koncert potešil divákov
a určite aj samotných hudobníkov. Po
vystúpení ešte zišli hudobníci pod pódium
a rozdávali autogramy a každý, kto chcel
a vedel po anglicky sa s nimi mohol aj
porozprávať. My sme sa vyfotili so samot-
nou Hiromi. 

Vo mne zanechali Hiromięs sonic
bloom nezabudnuteľný zážitok a odporú-
čam ísť na ich koncert každému, hoci
počúva čokoľvek iné. Iwca

Hiromi a my.
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Najkrajší sviatok v roku
Symbol zväzku zvaný priateľstvo a blíz-

kosť medzi ľuďmi sú pre mňa Vianoce.
Tieto sviatky sú už od nepamäti znakom
pokoja, dobroty a najmä kladných citov. Je
to nádherný čas, keď sa (aspoň u nás)
stretne celá rodina, debatujú, smejú sa
spolu, takže človek má pocit domova, spo-
lupatričnosti, a naviac pociťuje, že niekam
patrí. Pre niekoho je to čas veľmi smutný,
pretože práve v tomto období si uvedomí,
svoju osamotenosť. Vtedy i bilancujeme,
rozmýšľame nad uplynulým časom. 

Neprepadám depresii, pretože mám
vždy okolo seba dobrých kamarátov, čo
ma za každých okolností podržia a o tom
je priateľstvo. Niekedy nanič, niekedy
super, ale nikdy nie je nevýrazné. Nič ten
nádherný pocit nenahradí, ten pocit viery
v lepší zajtrajšok, pocit toho, že celý svet
prežíva chvíle šťastia, pokoja, lásky. Iba
ľutujem to, že tieto pocity má svet iba pár
dní v roku. 

Veronika Štefková
Obchodná akadémia

Byť či nebyť?
Táto známa Shakespeareova fráza súvisí

aj s otázkou či stačí mladému človeku len
sedieť doma pri počítači a televízii?? Bohu-
žiaľ, väčšine mladých, áno. Veľa ľuďom
víkend zabitý v nejakej krčme alebo doma
na gauči stačí. Čo je však toho príčinou??
Mladí ľudia nepoznajú veľa možností ako
zmeniť svoj voľný čas, a preto ti prinášame
pár príspevkov, ktoré ťa hádam budú moti-
vovať. Ak sa aj ty chceš s nami podeliť
o tvoju záľubu, pošli takýto krátky článok
na adresu studentsky@centrum.sk .

Lietanie – moja vášeň
Moje meno je Miloš Fojtlín som žiakom

Gymnázia L.N. v Senici. Venujem sa mno-
hým aktivitám, ale mojou najobľúbenej-
šou je určite bezmotorové lietanie. Tejto
záľube som sa začal venovať už v mojich
pätnástich rokoch na našom senickom
letisku. 

Moja letecká činnosť začala absolvova-
ním teoretického výcviku (a následne
skúškami z meteorológie, navigácie, teórie
lietania, leteckých predpisov, rádiotelefó-
nie). Potom len stačilo získať lekárske
osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti,

podpísať zopár formalít a už som sedel pri-
pravený na svoj prvý bezmotorový let
v symbole českého a slovenského bezo-
motorového lietania -  L-13 Blaník.

Samozrejme ma zo začiatku vzadu za
mojím chrbtom istila ruka ostrieľaného
inštruktora. No čas plynul a s roztrasený-
mi kolenami prišli prvé sólo lety. Po nich
ďalšie a ďalšie a kolená sa akosi prestali tri-
asť. Rovnako aj oko upnuté na ručičku
variometra (prístroj ukazujúci rýchlosť
zmeny výšky v m/s) a rýchlomera začalo
viac vychutnávať nekonečný výhľad
z kabíny na našu krásnu záhorácku príro-
du. A vtedy si človek uvedomí, čo zname-
ná to staré známe aeroklubácke heslo: ,,
...poskytujeme chvíľky strachu a hodiny
rozkoše...“

Aj týmto článkom by som chcel motivo-
vať mladých, rovnako aj skôr narodených,
aby sa nebáli skúsiť niečo nové. Aby sa
nenudili, lebo aj naše mesto pri troche úsilia
a obetovaného času stále poskytuje pries-
tor veľa  rôznym a zaujímavým aktivitám.

Pre viac info o Záhoráckom aeroklube
www.ak-senica.sk

Tancujem od detstva
Tanec je podľa mňa jeden z najkrajších

druhov umenia. Chytil ma hneď v detstve.
Začala som tancovať v piatich rokoch, keď
ma mama prihlásila do tanečnej skupiny
Clis. Tam sa začala moja kariéra. Tancova-
la som v nej osem rokov, počas ktorých
som aj spievala. Veľmi ma to bavilo, no
skupina zanikla a ja som sa musela roz-
hodnúť, čo ďalej. Začala som preto tanco-
vať v tanečnej grupe Sonny junior. V tej sa
mi veľmi páči a obľúbila som si ju. 

Tanec v Senici má dobré obsadenie,
existuje tu ešte jedna skvelá tanečná sku-
pina s názvom Scream, ktorá má úžasné
výsledky na súťažiach. Náš posledný
úspech predstavuje zlatá medaila v kate-
górii JVK disco dance formácie.Za týmto
úspechom sme cestovali až do Nórska.
Cesta bola veľmi dlhá, ale stálo to zato :-).  

Senica sa už viackrát stala dejiskom
medzinárodných tanečných súťaží.
Dúfam, že na tanec nikdy nezanevriem
a chcem sa mu venovať i naďalej.

Zuzana Kádeková

Pádlovanie na Dunajci
Mám 16 rokov a jednou z mojich najo-

bľúbenejších záľub je kajaking. S otcom
už od 6 rokov chodím na vodu, aj keď na
kajaku jazdím asi od 8 rokov. Pamätám sa
dodnes na svoju premiéru v kanoe na
Dunajci. Rozbili sme loď po prvých asi tri-
sto metroch a zvyšok cesty, približne 8
km, som musel špongiou vyčerpávať
vodu. Veď napokon na takéto zážitky sa
nedá zabudnúť. Najviac sa tomuto koníč-
ku venujem v lete. Cez prázdniny mám
veľa času a možností užiť si dovolenku
namokro. Čo sa týka lokalít na pádlovanie,
tak som ostal verný Dunajcu, ktorého
vodu som okúsil prvýkrát. Najradšej mám
asi Soču v Slovinsku. Je to jedna z najzná-
mejších riek v Júlskych Alpách a bašta
medzi kajakármi. Pravidelne tam chodím
s otcom už tretí rok. V okolí je nádherné
prostredie, ktoré poteší nielen kajakárov.
Na rakúskej vode rieky Salza som sa stal
inštruktorom tretieho stupňa už vo svojich
12 rokoch. V Slovinsku o tri roky na to som
dosiahol aj druhý stupeň inštruktora. Za tie
roky, čo sa tomu venujem, sa vytvorili
rôzne partie, s ktorými chodíme splavovať.
Patrím v nich síce medzi najmladších, ale
to ani zďaleka neznamená, že som poza-
du. Aby som však ani v zime nevyšiel
z formy, začnem trénovať na plavárni. Soči
sa to síce nevyrovná, ale na udržanie kon-
dície to stačí. Dúfam, že sa tomuto hobby
budem venovať ešte dlho a budem mini-
málne tak dobrý ako napríklad slovenský
reprezentant a vicemajster sveta vo vod-
nom rodeu Peter Csonka (aj keď taký
dobrý asi nebudem :-). 

Adam Olejár

Chceme koncertovať
Volám sa Stanislav Macák a nechávam

sa prezývať Stenli. Hrám na gitaru v punk-
rockovej kapele Zdanie Klame a v alterna-
tívno-indie-rockovej kapele The Vilbees. 

Na gitaru som začal hrať, keď  som mal
14-15 rokov. Začínal som na starej 30-roč-
nej španielke po otcovi. Naučil ma základ-
né akordy a ostatné už bolo na mne. Do
pol roka som už vlastnil elektrickú gitaru.
Pomaly som vyhľadával na internete akor-
dy a tabulatúry ku skladbám od mojich
obľúbených kapiel.  

Časom som sa dostal ku gitarovej škole
Paľa Chodelku, ktorý je mimochodom

Boli sme sa školiť
V septembri zorganizovala nezisková

mimovládna organizácia Plusko v blízkosti
Modry školenie pre dobrovoľníkov a mlá-
dežníckych pracovníkov. Témami  boli
styk s médiami,  firemná filantropia dobro-
voľníctvo, ktoré má s nami veľa spoločné.
Školenie trvalo dva dni, počas ktorých sme
sa vôbec nenudili. Atmosféra bola vynikaj-
úca,  najmä počas hier, ktorými sme si  krá-
tili večer. Na tejto akcii sme nadviazali
nové  kontakty a získali mnoho skúsenos-
ti. Myslím, že to stálo za tie dva vymeška-
né dni v škole a dúfam, že sa nám ešte
naskytne veľa možností zúčastniť sa
podobných školení. I. Bachurová

mojím veľkým vzorom a som pyšný na to,
že som si s ním mohol zahrať na jednom
pódiu. Pri cvičení tejto školy som sa zdo-
konalil hlavne v technike sólovej gitary. 

Časom som začal počúvať aj inú hudbu
ako „moju hudbu“ – punk rock. 

Mojími ďalšími gitarovými vzormi sú
napríklad  Tomax Gabris, ktorý hral v doom-
metalovej kapele Galadriel a neskôr aj
v mojej veľmi obľúbenej skupine Konflikt,
ale aj Steve Vai či Yngwie Malmsteen. 

Do Zdanie Klame som nastúpil ako
zaskakujúci spevák a sólový gitarista. Nes-
kôr sa pôvodný spevák vrátil a tak som
prestúpil na vokály. 

So skupinou Zdanie Klame koncertuje-
me hlavne tu po okolí, nakoľko sa mladá
rozbiehajúca skupina ťažko dostane na
druhý koniec Slovenska, nie ešte do zahra-
ničia. Koncertovali sme, a to nás najviac
teší, s našimi veľkými vzormi ako sú Slo-
bodná Európa, Ex-tip či Konflikt. S Konflik-
tom som si mal možnosť zahrať jednu
skladbu, a tak sa mi splnil veľký sen. 

So Zdanie Klame sme nahrali zatiaľ
jeden demo-album so 4 skladbami.
S kapelou The Vilbees sa zatiaľ ešte zohrá-
vame, skladáme nové pesničky a program.
Už sa teším až začneme koncertovať.
www.zdanieklame.ic.cz 
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Zásady bezpečného
používania zábavnej
pyrotechniky 

Všeobecné: 
- postupovať v súlade
s návodom na použitie,
skladovať na bezpečnom
mieste (mimo dosahu
detí, nie v skrinke nad spo-
rákom…),

- výrobky nerozoberať, nevysýpať pyro-
technické zloženie, 
- nepoužívať výrobky poškodené, neúplné
po záručnej dobe, 
- nepoužívať výrobky v interiéroch
a v horľavom prostredí, 
- výrobky neodpaľovať v blízkosti škôl,
nemocníc, domovov dôchodcov, na balkó-
noch v bytových domoch a pod., 
- pred zapálením si premyslieť, čo bude
nasledovať, 
- nehádzať iniciované výrobky zábavnej
pyrotechniky medzi ľudí, 
- zlyhané výrobky nechať „oddýchnuť“ 5
minút, potom poliať vodou, 
- nakupovať len schválené výrobky – majú
návod na použitie, označenie triedy,
výrobcu a spotrebnú dobu. 
Špeciálne: 
- prskavky neoblizovať, nehádzať, správne
ich treba zavesiť a zapáliť, 
- pištoľové kapsle odpaľovať z pištole
vonku, nie niekomu pri uchu, 
- búchacie guličky hádzať vždy vonku
o zem, nie do ľudí alebo za ich pätami,
nemať ich nasypané vo vrecku, 
- lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľovať
tak, aby nám nevleteli do oka, do vlasov,
pod odev, do bytu, a pod.,
- piráty škrtnúť o zápalkovú škatuľku
a hneď zahodiť na bezpečné miesto,
nehádzať do fľaše, držať palcom a ukazo-
vákom (nie v hrsti), 
- rakety odpaľovať z fľaše, zápalnú šnúru
zapáliť a hneď odstúpiť, nezapichovať sta-
bilizátor do zeme alebo do záveja (raketa
letí spolu zo stabilizátorom), pozrieť sa či
raketa nemá v ceste prekážku (konáre,
elektrické vedenie apod.), pri zapaľovaní
skupiny sa nenakláňať nad raketu a nedr-
žať stabilizátor v ruke,. 
- rímske sviece nedržať v ruke (odpaľovať
z fľaše), svetličky vyletujú z tej strany, kde
je zápalná šnúra, nepozerať do trubice, či
tam náhodou ešte niečo nezostalo, 
- rotujúce slnká pripevniť tak, aby sa mohli
voľne otáčať. 

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - DECEMBER 2007 

autor: názov: vydavateľ:
1. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk.podprs. Arkus
2. Mečíř, A.: Zimné hlavolamy Arkus
3. Mečíř, A.: Veselé bludiská Arkus
4. Kol.: Veselé obrázky - sudoku pre deti Arkus
5. D Anterny, F.: Biely lev Arkus
6. Grindal, R.: Duch whisky Jota
7. Kol.: Ahoj, hádanka Buvik
8. Novelli, L.: Edison a stroje času Buvik
9. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (dotlač) Arkus

10. Pol, A.-M.: Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
11. Pol, A.-M.: Moja voľba Arkus
12. Doyle, A.C.: Hrůzostrašné příběhy Vodnář

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 

Novinka vydavateľstva Arkus:
Brezina, Thomas: Kto škrieka v prázdnej klietke?
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
3. časť zo série Tajný pes Bello Bond o napínavých dobrodružstvách 3 malých kamarátov
a ich zvieracieho priateľa - bystrého teriéra Bella Bonda. 
Pevná väzba, 128 strán, formát 200 x 130 mm, cena 189,-Sk.  

Kol.: Detské doplňovačky rozprávkové
Najnovšie číslo populárnych Detských doplňovačiek nás zavedie do rozprávky. 

Všetkým čitateľom Detských doplňovačiek s potešením oznamujeme, že pre veľký záu-
jem bude tento populárny detský časopis od januára vychádzať častejšie, teda každý
druhý mesiac! Kúpiť si ho môžete vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa na celom území
SR, vo vybraných kníhkupectvách a v sieti predajní Panta Rhei. Cena 1 čísla: 22 Sk.  

Vydavateľstvo Arkus želá všetkým svojim priaznivcom prekrásne Vianoce a v roku 2008
aspoň 366 šťastných dní! 

Adventné dielničky pre
šikovné ručičky

Adventné dielničky patria medzi tradič-
né podujatia Súkromnej strednej odborne
školy Via Humana Skalica, pobočka Seni-
ca, ktoré pripravujú pre verejnosť v oboch
mestách. Pri ich realizácii  vychádzajú
z humanisticky orientovanej filozofie

školy, ktorej súčasťou je formovanie este-
tického cítenia detí a študentov progresív-
nymi metódami zážitkového vyučovania.

Dielničky sú určené deťom z mater-
ských i základných škôl a zamerané na
rozvoj jemnej motoriky a obrazotvornosti.
Deti si môžu vybrať dielňu a vyrobiť jed-
noduchý darček. Činnosť a dozor v diel-
ničkách budú zabezpečovať tovariši (štu-
denti Via Humana) pod vedením majstrov
(pedagógov Via Humana). Okrem vlastno-
ručne vyrobeného darčeka deti si môžu
odniesť výučný list v niektorom z cechov
cukrárskeho, krajčírskeho, šperkárskeho,
maliarskeho. V „dielni 21. stor." si môžu
nakresliť obrázok pomocou počítača. Na
privítanie sa študenti predstavia deťom
krátkym animačným programom.

Aj tento rok od 17. do 20. decembra
študenti školy Via Humana pripravili pre
svojich menších návštevníkov bohatý
a zaujímavý  program, ktorý sa všetkým
veľmi páčil. SM

Foto bar  

Darovali potešenie  
Napätie zračiace sa v tvári trošku povo-

lilo, keď sa kúzelník Peter  spýtal detí, či
vedia, čo má správny kúzelník mať. Spoči-
atku pár nesmelých hlasov, no keď už
bolo treba povedať aj čarovné zaklínadlo,
aby  sa mohol program začať, tak sa ozva-
li všetci. Lebo všetci chceli počúvať via-
nočné koledy v podaní detí zo Základnej
umeleckej školy pod vedením Ondreja
Hluchého i sledovať pestrú zmes tvorivos-
ti detí z krúžkov z Centra voľného času,
a samozrejme, pozorne si všímať kúzelní-

ka a jeho tajomné  schopnosti.  
Bolo to pre nich nádherné popoludnie,

ktoré im pripravil Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny ÚPSVaR v Senici. Takýmto
neformálnym stretnutím  rodín s deťmi
s ťažkým zdravotným postihnutím chceli
im spríjemniť predvianočný čas a deti aj
obdarovať.   Z reštaurácie hotela Branč 11.
decembra v podvečer nikto neodchádzal
s prázdnymi rukami, každé dieťa sa tešilo
z balíčka dobrôt i zo zážitku.  Zo stovky
oslovených detí s ťažkým zdravotným
postihnutím pozvanie na predvianočné
posedenie prijalo vyše 40, ktorí prišli  aj so
svojimi rodičmi.  

Táto tradícia ÚPSVaR má už viac ako
desaťročné trvanie. No okrem neho úrad,
ktorého klientmi rodiny sú,    robia pre deti
s ťažkým zdravotným postihnutím aj letný
športovo-zábavný deň   či tábor, kde sa
stretávajú pri hrách s rovnako hendikepo-
vanými i zdravými deťmi a vzájomne si
spestrujú spoločné chvíle. Predvianočné
popoludnie bolo aj vďaka sponzorom
veľmi milé a deti naň budú ešte dlho
spomínať. bar
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Deti dostali stromček
Lesníci zo štátneho podniku Lesy  SR

pamätajú aj tento rok na deti z detských
domovov, domovov sociálnych služieb,
špeciálnych internátnych škôl ako aj
náhradných rodín a darujú im darček,
ktorý umocní čarovnú atmosféru prichád-
zajúcich Vianoc. Cieľom projektu Strom-
ček pod stromček, ktorý prebieha tento
rok už po štvrtýkrát, je obdarovať pred
Vianocami všetky zariadenia pre deti s na-
riadenou ústavnou výchovou stromčekmi
podľa ich individuálnych potrieb a želaní. 

Medzi  140 zariadeniami na Slovensku,
ktoré dostali vianočný stromček,  je aj Spo-
jená škola v Senici. „Deti mali zo stromče-
ka veľkú radosť. Krásne vyzdobený bude
krášliť vstupné priestory školy. Vianočné
ozdoby na stromček si deti vlastnoručne
vyrobili.  Chceme poďakovať všetkým,
ktorí týmto spôsobom spríjemnili našim
deťom blížiace sa Vianoce,“ povedala
nám Oľga Ághová, zástupkyňa riaditeľa
Spojenej školy. TS, bar

Pedagógovia v Hodoníne
IV. základná škola na Mudrochovej

ulici v Senici má dlhoročné družobné
športovo – kultúrno – spoločenské styky
so Základnou školou na Očovskej ul. v
Hodoníne. V poslednom období sa častej-
šie stretávajú i členovia pedagogických
zborov oboch škôl s cieľom odovzdať si
čo najviac vzájomných skúseností pri
výchove a vzdelávaní nastupujúcej gene-
rácie. Učitelia z Mudrochovej ul. navštívili
svojich kolegov 8. decembra, kedy pre
hodonínsku verejnosť družobná škola pri-
pravila Deň otvorených dverí.  B. Grimm

riaditeľ IV. ZŠ 

Štvorka a škôlkari
13. decembra privítali žiaci 1.stupňa IV.

ZŠ na Mudrochovej ul. v Senici svojich
budúcich kamarátov z Materskej školy zo
Sotiny. Prváci sa predviedli, ako už vedia
písať, čítať, počítať; s druhákmi kreslili, spi-
evali i tancovali a s tretiakmi si zašportova-
li. Vydarené podujatie spoločne ukončili
pri občerstvení v školskej jedálni.

B. Grimm
riaditeľ IV. ZŠ 

Propagácia mesta  
V dňoch 17. až 20. januára sa na  brati-

slavskom výstavisku Incheba uskutoční 14.
ročník medzinárodného veľtrhu cestovné-
ho ruchu  ITF Slovakiatour. Mesto Senica
sa bude na tomto podujatí prezentovať
v spoločnom stánku Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti v hale B. Stánok
č. 400 má vyše 110 m2 výstavnej plochy.
Propagáciu mesta i blízkeho regiónu
zabezpečujú v spolupráci  s mestom Seni-
ca Rekreačné služby mesta Senica.
Návštevníkov veľtrhu budú   prostredníc-
tvom nových propagačných materiálov
informovať  o turistických zaujímavosti-
ach, predovšetkým o Kunovskej priehrade. 

bar 

Poďakovanie darcom
Územný spolok Slovenského  Červené-

ho kríža v Senici  12. decembra v zasadač-
ke COOP Jednota ocenil dobrovoľných
darcov krvi plaketami profesora Jánskeho.
Riaditeľka Územného spolku SČK v Senici
Veronika Kopúnková pri tejto príležitosti
poďakovala všetkým za šľachetnosť, kto-
rou sa prejavujú pravidelne.  Bez nich by
nemocnice nemohli prinavracať zdravie
a zachraňovať životy. Preto je ich humán-
na činnosť v prospech druhých nezaplati-
teľná. Vďaka im za takýto postoj. 

Na slávnostnom aktíve ocenili vyše  70
darcov krvi z regiónu bronzovými, strie-
bornými, zlatými a diamantovými plaketa-
mi. Zo Seničanov boli odmenení títo
darcovia:

Zlaté plakety: Vlasta Bendová,  Milan
Halabrín, Pavol Škrha. 
Strieborné plakety: Radek Nestrašil,
Dušan Miko, Jozef  Kovačovský,  Ing. Juraj
Kabát. 

Bronzové plakety: Ing. Jarmila Drinková,
Michaela Horváthová, Pavol Zemanovič. 

bar, Foto M. Madunická

Čarovný odkaz Vianoc 
(dokončenie zo str. 1)

V Schőnbrune sme na nádvorí videli
len prázdne pódium. V meste nebolo ani
to. Len zopár pouličných umelcov a kon-
cert pre bohatých, dobre ukrytý za múrmi
Opery. V porovnaní s týmto veľkomestom
naša  malá obyčajná Senica   žije duchom
týchto sviatkov oveľa intenzívnejšie už od
začiatku adventu. Výstavy, adventné diel-
ne v Kunove,  v Čáčove, vianočná akadé-
mia školy,  fantastický muzikál CVČ,  kon-
cert Cantileny,  Základnej umeleckej školy,
vystúpenia na námestí a ďalšie sakrálne,
folklórne i moderné umelecké  podujatia
žiaria na adventnom kalendári mesta
oveľa intenzívnejšie, ako celá viedenská
výzdoba. 

Seničania ešte dokážu myslieť na sku-
točný odkaz Vianoc, na jeho duchovné
i hodnotové posolstvo, zachovávajú tradí-
cie, žijú kultúrou a nedajú si tieto sviatky
vziať komerciou. Som vďačná tým stov-
kám detí, ktoré napísali a výtvarne stvárni-
li svoje vnímanie Vianoc, som vďačná všet-
kým tým, čo na úkor svojho  voľného času
pripravili  obyvateľom kultúrne a duchov-
né zážitky. Nesklamme očakávania našich
detí a urobme im Vianoce také, aké si
vysnívali.

Citáty z prác deti: 
... Vianoce sú ako kúzlo, preto by sme

sa nemali hádať, ale smiať sa a byť šťastní...   
... mojím najväčším snom je, aby sa

moja celá rodina aj so starými rodičmi
a krstnými rodičmi stretla pri vianočnom
stole. Boli by to najkrajšie Vianoce na
celom svete... 

... Vianoce sú sviatky plné lásky. Všetci
ľudia by si mali pomáhať a žiaden človek
by nemal byť sám.... Na Vianociach sa mi
páči príjemná atmosféra , všade hrajúce
koledy, a pohľad na ľudí, ktorí sú šťastní...

.. Je dobré, ak má človek v týchto
dňoch pri sebe ľudí, ktorých má rád a kto-

rým na ňom záleží. Veď Vianoce sú nielen
o darčekoch, ale hlavne sú sviatkami  lásky
a porozumenia.

Chcela by som spraviť Vianoce sviatka-
mi lásky a pokoja a nielen honbou za
nákupmi a darčekmi.. Veď Vianoce nie sú
len o bohato vyzdobenom stromčeku
a izbách. Načo nám je vyzdobený strom-
ček  a vyzdobené , keď my sme plní tmy,
hnevu a nie sme otvorení pre všetkých,
ktorí potrebujú našu pomoc?...

.. Teším sa , keď svieti stromček a okolo
sú samé šťastné tváre. Keď môžem večer
pozerať rozprávky a filmy, v ktorých nie je
žiadne násilie., ako to býva v bežné dni...
Vtedy mám príjemný pocit, pretože nemu-
sím byť v napätí a čakať, kedy sa stane
niečo zlé. 

...páči sa mi, že v tieto dni sú  ľudia
k sebe celkom iní. Sú milí, láskaví a plní
teplého slova. Chcel by som, aby to tak
zostalo... RNDr. Ľubica Krištofová 

Hlavná cena do Nitry 
Dom kultúry

a Záhorská galéria
v Senici boli 13.
decembra dejiskom
XXI. ročníka autor-
skej súťaže Literár-
na Senica Ladislava
Novomeského. 

Predpoludním sa
v Dome kultúry

konal odborný seminár  Správny deň pre
poéziu  Laca Novomeského. Určený bol
verejnosti a stredoškolskej mládeži a vystú-
pili na ňom lektori Jaroslav Vlnka  a Rado-
slav Matejov.  Na významnú osobnosť L.
Novomeského si zaspomínala  predsedníč-
ka  klubu Spoločnosti L. Novomeského
v Senici Milina Rosová. 

V Dome kultúry sa konali tiež tvorivé
dielne  s porotou  a rozborové semináre
pre účastníkov  súťaže.  V Záhorskej galé-
rii vyhlásili za účasti podpredsedu vlády D.
Čaploviča a primátora Senice Ľ. Parízka
výsledky súťaže, do ktorej prišlo 588 prác
od  178 autorov. Hlavnú cenu – Cenu
predsedu Trnavského samosprávneho
kraja získal  Grigorij Starodubcev (na foto)
z Nitry. Zo Seničanov 3. miesto v II. kate-
górii za prózu získala Mária Kolajová. 

text a foto bar

Jozef  Kovačovský a Ing. Jarmila Drinková.
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Tenis v Senici má zelenú 
Nedávno boli

v Bratislave
vyhlásení najlep-
ší tenisti za rok
2007. Senický
Tenisový klub,
hoci  má za
sebou pomerne
úspešnú sezó-
nu, tam svoje
hráčske zastúpe-
nie prirodzene

nemal, no predsa sa na pódiu pre víťazov
objavil jeho člen. Bol ním predseda klubu
Ján Paška. Z rúk predsedu Slovenského
tenisového zväzu Tibora Macka prevzal
vyznamenanie Za rozvoj tenisu na Sloven-
sku. Táto významná udalosť nás viedla
k tomu, aby sme  predsedovi klubu dali
priestor na krátke obzretie sa, ale i upria-
menie pohľadu do budúcnosti senického
tenisu.

- Ani sa mi nechce veriť, že je to už 32
rokov,  čo sme zakladali tenisový oddiel TJ
Slovenský hodváb. V tom čase sa v akcii
Z budovali súčasné dvorce a ja som bol
ako stavebný technik a tenista zároveň
oslovený, či by som ako organizátor nepo-
mohol pri dokončení dvorcov. Slovo dalo
slovo a s partiou chlapcov sme sa dohodli,
keď už budú dvorce, mohli by sme založiť
i oddiel a hrať súťaž. Sadol som na motor-
ku a odišiel do Piešťan, kde mal už tenis
dlhoročnú tradíciu zisťovať podrobnosti,
ako sa taký oddiel zakladá, na koho sa
vlastne obrátiť. V januári 1976 bola usta-
novujúca schôdza a na jar sme už  hrali
súťaž. Tak sa zo mňa stal funkcionár teni-
su, hráč i tréner zároveň. Postupne sme sa
začali cieľavedome venovať výchove mla-
dých hráčov, ktorí dosahovali medzi svoji-
mi rovesníkmi na Slovensku veľmi dobré
výsledky. Za zmienku stojí napríklad
Michael Rusnák, ktorý svojho času kraľo-
val rebríčku mladších žiakov v Západoslo-
venskom kraji, Martina Machová, ktorá
bola ako dorastenka na 5. mieste na Slo-
vensku a bola v širšej reprezentácii doras-
tu. Obidvaja potom hrávali slovenskú teni-
sovú extraligu dospelých, spolu s Ivanom
Štefíkom  a Monikou Valachovičovou,
hoci  za iné kluby. Aj v našom klube sa
ešte pred dvomi rokmi hrala prvá liga
mužov a pred niekoľkými rokmi aj žien. 

Sú to pekné spomienky ktoré určite
motivujú. Akým smerom sa teda uberá
tenisový klub  v súčasnosti?

- Hlavné poslanie vidíme vo výchove
tenisovej mládeže pre súťažný tenis.
Máme pomerne širokú základňu mladých
adeptov tenisu, ktorým sa venujú naši tré-
neri. Preto nás teší, že v tomto roku sme
mali  kompletne obsadené súťaže družsti-
ev vo všetkých vekových kategóriách, čo
svedčí o zvýšenom záujme o tenis medzi
mládežou. Najúspešnejším bolo družstvo
mladších žiačok, ktoré hrá najvyššiu triedu
v regióne. V individuálnych súťažiach si
najlepšie počínali mladšie žiačky Alexand-
ra Rehušová, Adriana Kršková a medzi

staršími žiačkami  Petra Jablonická. Naše
detské ratolesti do 7 rokov vzorne repre-
zentovali na regionálnom kole súťaže
družstiev Detský Mini Davis Cup a Fed
Cup. Chlapci skončili na 1. mieste dievča-
tá obsadili 3. a 4. miesto. Teší  nás i trvalý
záujem rekreačných tenistov, ktorí chodia
na naše dvorce relaxovať a dotvárajú tak
príjemnú atmosféru v našom tenisovom
areáli.

Zvýšený záujem o tenis iste predsta-
vuje i zvýšené nároky na jeho materiálne
zabezpečenie, zveľaďovanie areálu..

Máte pravdu. Treba povedať, že v tento
rok sme v tomto smere  urobili veľa robo-
ty. Už je pravidlom, že za pomoci rodičov
detí, ktoré hrajú tenis, musíme na jar
opätovne sprevádzkovať kurty, vyčistiť
areál a starať sa o jeho údržbu. Aby sme
uspokojili požiadavky na tenisové kurty,
zvlášť v prázdninovom období, pustili sme
sa do výstavby dvoch nových dvorcov.
Chcem oceniť predovšetkým organizátor-
ský zápal Pavla Jablonického pri napĺňaní
tejto úlohy. Časť budovateľských prác bola
opäť urobená svojpomocne. Neocenite-
ľnú pomoc  nám poskytol aj Mestský úrad
Senica, keď zo svojho rozpočtu uvoľnil
100 000 Sk. Zásluhou mesta pribudli
v tenisovom areáli i detské hojdačky. Zvý-
šením počtu tenisových dvorcov bude
vytvorený väčší priestor pre celý tréningo-
vý proces súťažných hráčov i pre rekreač-
ných tenistov.

Aké si kladiete ciele v nasledujúcom
roku?

- Budúca tenisová sezóna, ktorá začala
už v novembri, by mala byť pre náš klub
opäť úspešná. Očakávame ďalší rozvoj
mládežníckeho tenisu, ale i väčšiu propa-
gáciu medzi športovou verejnosťou s cie-
ľom prilákať ďalších  rekreačných tenistov.
Chceme sa orientovať na  cieľavedomý
výber malých tenistov v školách, opäť
postaviť súťažné družstvá vo všetkých
kategóriách, viesť jednotlivých hráčov
k účasti na individuálnych turnajoch,
a samozrejme, chceme ich vidieť čo naj-
vyššie v slovenských rebríčkoch. Dáme do
prevádzky už spomínané nové dvorce.
V novej sezóne chceme urobiť tiež zásad-
né kroky k perspektívnemu vybudovaniu
krytej haly, ktorá by umožnila tenistom
efektívne trénovať v zimnom období. Za
týmto účelom hľadáme partnerov, spon-
zorov, prípadne hlavného investora, ktorý
by sa s nami pustil do realizácie tohto pro-
jektu. Nakoniec chcem vysloviť presved-
čenie, že nášmu mestu robíme na Sloven-
sku dobré meno a v nasledujúcom obdo-
bí bude o nás počuť ešte viac a že to budú
len samé dobré správy. 

- ck -  

Hasičské bilancovanie 
Činnosť Dobrovoľného hasičského

zboru (DHZ) v Senici bola v tomto roku
veľmi pestrá, ktorú budú hasiči hodnotiť
na výročnom valnom zhromaždení 5.
januára 2008.

Zúčastňovali sa na súťažiach  podľa sta-
rých pravidiel, ale aj podľa nového súťaž-
ného poriadku, ďalej i na pohárových
súťažiach a zapojení boli i do hasičskej
ligy. Takisto sa zúčastňovali na práci  komi-
sií Okresného výboru Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany. Do súťaží boli zapojené
družstvá všetkých vekových kategórií
s popredným umiestnením. Družstvo  žien
vyhralo hasičskú ligu a na majstrovstvách
SR DHZ  v Pruskom získali titul majsteriek
Slovenska.

Ďalšie aktivity zvýraznili smerovanie
a ciele organizácie ako preventívno-
výchovná činnosť, vykonávanie preventív-
nych protipožiarnych prehliadok atď.
DHZr reagoval aj na výzvu Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK)  a zapojil sa
do  programu Podpora mládežníckych
aktivít. TTSK poskytol účelovú dotáciu na
projekt pod názvom Pridaj sa k nám, ktorý
bol realizovaný v súlade s Výzvou TTSK
č.2/2007.

Činnosť DHZ nie je bezproblémová.
Vyskytli sa aj chyby, problémy,  no výbor
DHZ robil všetko preto, aby  sa s nimi dob-
rovoľní hasiči popasovali a splnili stanove-
né úlohy. Na výborových schôdzach riešili
pripomienky a kriticky sa vyjadrili k pro-
blémom materiálno-technického vyba-
venia. 

Hasiči darovali aj krv, pomáhali  mestu
Senica pri Záhoráckom maratóne, zorga-
nizovali hasičský ples a tradičné pochová-
vanie basy.  Na zorganizovanie kultúrnych
podujatí v meste a hasičskej súťaže
o putovný pohár primátora mesta našli
sponzorov, ktorým vyjadrujú poďakovanie
za  materiálnu a finančnú pomoc vyslo-
vujú  presvedčenie, že takáto spoluprácu
bude pokračovať ďalej, lebo bez ich
pomoci rozvíjať dobrovoľný hasičský zbor
by  bolo veľmi ťažké.

December je mesiac, keď oslavujeme
najkrajšie sviatky v roku, a preto mi dovo-
ľte poďakovať všetkým členom za ich obe-
tavú prácu, v ktorej urobili kus poctivej
roboty. Úprimne ďakujem Mestu Senica
a rodinám našich členov, ktoré ich  v tejto
práci podporujú a sú im oporou. 

Blížia sa Vianoce, preto  chcem zaželať
príjemné prežitie sviatkov v rodinnej
radostnej atmosfére, veľa šťastia, pevné
zdravie a veľa nových síl a elánu do nové-
ho roku želám všetkým Seničanom.

Na záver ešte  pozvanie  od Dobrovo-
ľného hasičského zboru v Senici na Hasič-
ský ples,  ktorý sa uskutoční v Mestskom
dome kultúry v Senici dňa 18. januára
2008 so začiatkom o 20.  hod., bude pre
pripravený program, večera, tombola
a dobrá zábava, o ktorú sa postará hudob-
ná skupina Čvanačaranka. Vstupenky si
budete môcť zakúpiť od 2. januára 2008
u L. Čmaradovej (kontakt 0908 117 220)
alebo Ing. Drinkovej (kontakt 0907 776
526). Pozývam vás na tradičné pochová-
vanie basy, ktoré bude dňa 5. februára
2008.

Ing. Jarmila Drinková 
predsedníčka DHZ Senica
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XXII. Silvestrovský beh
Zabehnete si pre zdravie? 

Blížiaci sa posledný deň roka je v Seni-
ci spojený so Silvestrovským behom. Jeho
XXII. ročník bude tradične  odštartovaný
o 10. hod. symbolickým jedným kolom
Behom Seničanov pre zdravie. Zapojiť sa
môže každý, veď bežecká trať vôbec nie
je náročná.

Tohtoročný Silvestrovský beh je prvým
pretekom III. ročníka bežeckej ligy Grand
Prix Záhoria pod záštitou Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti. Beh organizuje
Mesto Senica, komisia pre šport pri MsZ,
Oblastné športové združenie  a Centrum
voľného času v Senici.

Prezentácia pretekárov je v pondelok
31. decembra od 9. do 9.45 hod. na futba-
lovom štadióne v Senici. Štart pretekárov
je možný len vo svojej kategórii, v inej
mimo súťaž. Pretekári bežia na vlastné
nebezpečie. Súťaží sa v kategóriách mini
(rok narodenia 1999 a mladšie), mladšie
žiačky, žiaci a staršie žiačky (dĺžka trate
900 m), starší žiaci a dorastenky (1800 m),
dorastenci (2700 m),ženy, muži do 39
rokov, muži od 40 do 49 rokov, muži od
50 do 59 rokov a nad 60 rokov (5400 m).
Každá kategória štartuje osobitne, iba
v prípade malého počtu účastníkov bude
možné spojiť dve kategórie.

Víťazi kategórií ženy, muži do 39 rokov
a muži od 40 do 49 rokov budú odmene-
ní finančne, víťazi v ostatných kategóriách
dostanú vecné ceny.

Zapojenie detí a mládeže do organizo-
vaných športových podujatí je jednou
z najúčinnejších foriem prevencie proti kri-
minalite a drogám a je zmysluplným
napĺňaním voľného času. Medzi podujatia
organizované pod heslom Športom proti
drogám, patrí aj Silvestrovský beh, preto sa
komisia pre šport rozhodla udeliť vecnú
cenu pre školu alebo športový klub s naj-
väčším počtom zúčastnených bežcov
(min. 20).

Patronát nad pretekmi prevzal primátor
mesta Ľubomír Parízek. Pravidelným
účastníkom, ktorý výstrelom šampanské-
ho  opäť odštartuje hlavnú kategóriu,
bude  podpredseda vlády SR Dušan Čap-
lovič.   

V roku 2005 pre extrémne zlé počasie
prišlo na Silvestrovský beh len 29 preteká-
rov z blízkeho okolia. Vlani, za priaznivé-
ho zimného počasia, sa spomedzi viace-
rých špičkových pretekárov, vrátane repre-
zentantov Slovenska, zúčastnilo behu 91

pretekárov.
Športová aktivita v posledný deň roka

zapustila svoje korene a pre určitú skupinu
ľudí tvorí pravidelnú súčasť Silvestra. Beh
je jednou zo športových aktivít, ktorej sa
môže venovať veľká časť populácie, preto
organizátori očakávajú, že k pravidelným
účastníkom sa pripoja ďalší.

Komisia pre šport pri MsZ v Senici
pozýva nielen všetkých športovcov, ale
i športových fanúšikov, ktorí považujú
šport za neodmysliteľnú súčasť života ved-
úcu k zdravému životnému štýlu.

Erika Mášiková 
Foto Viera Barošková

Úspech malých tenistov
Dňa 17. novembra  sa zúčastnili hráči

Tenisového klubu (TK) Senica
regionálneho turnaja Mini Fed Cupu a Davis
Cupu  v kategórii od 5 do 7 rokov v Trnave.
Družstvo  TK Senica A dievčatá skončilo na 3.
mieste. Štvrtú priečku obsadili dievčatá TK
Senica B. Družstvo chlapcov pod vedením tré-
nerky Vlasty Přichystalovej dosiahlo najväčší
úspech, stali sa celkovými víťazmi turnaja.

V TK Senica sa pomaly stáva tradíciou,
že pod vedením profesionálnych tréneriek
Vlasty Přichystalovej, MUDr. Gabriely  Šef-
číkovej, Mgr. Kataríny Noskovej vyrastajú
medzi  deťmi talenty, ktoré sa neskôr záslu-
hou odbornej práce presadzujú aj vo vyš-
ších kategóriách.   Dôkazom toho je aj
víťazstvo Adriany Krškovej vo štvorhre na
medzinárodnom turnaji mladších žiačok v
Brne 8. decembra.

Družstvo dievčat A: Alexandra Jamrichová,
Linda Mikuličková, Ema Vicenová, Jana
Nosková, kapitánka - trénerka Gabika Šefčí-
ková. 
Družstvo dievčat B: Kristína Kozáková,
Lucia Poništová, kapitánka – trénerka Vlas-
ta Přichystalová.
Družstvo chlapcov: Tomáš Wagner, Rasti-
slav Škojec, Juraj Slezák, Nikolas Pittel.

Všetkým deťom gratulujeme a prajeme
im ďalšie úspechy.

Zároveň pozývame budúcich nádej-
ných tenistov (ročník narodenia .2001 a
2002), aby sa prihlásili  každý štvrtok od 15.
do 16.30 na IV. ZŠ  u trénerky Vlasty Při-
chystalovej. TK Senica  

Bronzoví florbalisti 
Slovenský zväz florbalu zorganizoval

pre žiakov základných škôl turnaj vo flor-
bale Exel  florbal ZŠ  cup 2007, do ktorého
sa zapojila aj IV. ZŠ na Mudrochovej ulici
v Senici. Cez okresné a krajské kolo sa
chlapci bez problémov prebojovali
a postúpili do celoslovenského finále
v Košiciach.

Finálového turnaja, ktorý sa konal 13.-
14. 12., sa zúčastnili pod vedením
Mgr. Jozefa Krišáka a Eleonóry Ličkovej
dve chlapčenské družstvá.

Mladší žiaci boli rozdelení do dvoch
skupín. Vo svojej skupine po štyroch víťaz-
stvách a jednej prehre skončili na druhom
mieste. Potom zohrali zápas o postup do
semifinále, kde boli úspešní. O postup do
finále  však nestačili na chlapcov z Košíc,
ktorí sa napokon stali celkovými víťazmi
turnaja. V boji o tretie miesto Seničanov
zdolala Záhorská Bystrica. V konkurencii
10 mužstiev obsadili v konečnom poradí
4.miesto.

Kategória starších žiakov bola rozdele-
ná do troch skupín. Chlapci po tesnej
prehre a dvoch víťazstvách skončili prví
v skupine a tým si zabezpečili účasť vo
finálovej skupine.V konkurencii 12 tímov
obsadili konečné 3. miesto.

Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za
reprezentáciu!
Účastníci turnaja:
Ml. žiaci: Marcel Lutovský, Adam Thebery,
Ronald Zimka , Ľubomír       Halabrín, Ladi-
slav Klíma, Matúš Hladík, Adrián Krišák,
Jaroslav Sabo, Šimon Szalva, Juraj Štetina
St. žiaci: Dominik Maxián, Erik Eichinger,
Šimon Páleník, Pavol Pavešic, Ondrej Kud-
láč, Mário Konečný, Michal Slezák, Adam
Moťovský, Frederik Zimka, Erik Násada,
Patrik Martiš, Marek Bajan

Mgr. Jozef Krišák, IV.ZŠ

Lepšie vyhľadávanie
Návštevnosť on-line verzie Zlatých strá-

nok www.zlatestranky.sk v októbri t.r. prek-
ročila 45 tisíc reálnych návštevníkov, čo
predstavuje medziročný nárast o viac ako 50
percent Rozšírená funkcionalita umožňuje
presnejšie vyhľadávanie podľa zvolených kri-
térií na základe pravidiel relevantnosti.
V praxi to znamená, že užívateľ môže svoje
vyhľadávanie v databáze 140 000 kontaktov
zaostriť na zvolené kritériá a dosiahnuť tak
presnejší a užitočnejší výsledok, a to za krat-
ší čas. Takto je napríklad možné vyhľadať
poskytovateľa služieb či predajcov tovaru
v danom regióne v dosiahnuteľnej vzdiale-
nosti od miesta bydliska užívateľa. 

Kombinácia tlačenej a on-line formy Zla-
tých stránok, vyššia užívateľská hodnota,
inovácia dizajnu  a tiež použitie virtuálneho
videa v on-line marketingovej kampani
osviežili vnímanie inak veľmi tradičnej
značky. TS
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Uzavreté manželstvá
Peter Kotvan a Monika Masárová
Ján Andel a Vladimíra Valentová
Tomáš Toráč a Renáta Gajdošová
Michal Jankovích a Lucia Ovečková
Jozef Búran a Barbora Burešová

Narodili sa
Patrik Mařík 6. 11. 2007
Jakub Vajda 7. 11. 2007
Lea Odrášková 9. 11. 2007
Nikolas Vach 11. 11. 2007
Juraj Šiška 12. 11. 2007
Diana Kadlíčková 15. 11. 2007
Karolína Kamenistá 16. 11. 2007
Lucia Vasiľová 25. 11. 2007

Opustili nás
Jozef Bolebruch, Agátová 1332 1. 11. 2007
vo veku 64 rokov
Kristína Chalupová, Železničná 442 2. 11. 2007
vo veku 75 rokov
Terézia Ladovičová, Palárikova 290 5. 11. 2007
vo veku 81 rokov
Kristína Hluchá, Štefánikova 1377 6. 11. 2007
vo veku 77 rokov
Anna Krutá, Štefánikova 1377 11. 11. 2007
vo veku 81 rokov
Aurélia Pillárová, Kalinčiakova 295 15. 11. 2007
vo veku 77 rokov
Štefan Vanek, Moyzesova 839 17. 11. 2007
vo veku 54 rokov
Štefan Nemec, Štefánikova 1377 19. 11. 2007
vo veku 70 rokov
Anna Žáková, Štefánikova 1377 24. 11. 2007
vo veku 87 rokov
Emília Durošková, Štefánikova 1377 25. 11. 2007
vo veku 81 rokov
Anna Bumbalová, Čáčov 8 26. 11. 2007
vo veku 59 rokov
Eva Smolinská, Ružová 226 28. 11. 2007
vo veku 53 rokov
Zuzana Otépková, Štefánikova 1377 29. 11. 2007
vo veku 82 rokov

Blahoželáme jubilantom
V januári 2008 oslávia:
80 rokov Milan Pagáč, Ján Šimek, Anna Šajánková, Mária
Hajossyová a Pavol Sládek.
85 rokov Anna Juhásová, Štefan Ladovič, Anna Novomeská
a Valéria Chňupová.
92 rokov Mária Mašterová.
93 rokov Anna Brožková.
94 rokov Anton Kucmen a Jozefa Nemečkayová.

So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Podujatia v DK Senica 
� 3.1.  19.00 hod     Záhorácke divadlo uvádza hru v záhoráčtine
Rómeo a Júlija,  hra o láske a nenávisti, premiéra, vstupné 100 Sk. 
� 11.1.  20.00 hod    Ples delostrelcov
� 18.1.2008   20.00 hod    Hasičský ples
� 26.1.2008   20.00 hod    Poľovnícky ples

Podujatia v Čajovni u sousedú
� 26.1.  20.00  Grammy u sousedú 2008 – netradičný maškarný ples.
Preoblečte sa i vy za hviezdy hudobného neba a príďte vyhrať
Grammy.

Otváracie hodiny plavárne počas 
sviatkov 
Piatok 21. 12. 10.00 - 20.30 hod.
Sobota 22. 12. 10.00 - 20.30 hod.
Nedeľa 23. 12. 10.00 - 20.30 hod.
Pondelok 24. 12. zatvorené
Utorok 25. 12.             zatvorené
Streda - Nedeľa 26. - 30. 12.    10.00 - 20.30 hod.
Pondelok 31. 12.             zatvorené
Utorok                           1. 1.               zatvorené
Streda - Pondelok        2. - 7. 1.        10.00 - 20.30 hod.
Od 8. 1. 2008 bude pravidelná odstávka plavárne.

Otváracie hodiny sauny počas sviatkov
Piatok                         21. 12.             zatvorené
sobota                        22. 12.             14.00 - 20.30 hod. (ženy)
Nedeľa                   23. 12.             10.00 - 17.00 hod. (muži)
Pondelok                    24. 12.             zatvorené
Utorok                         25. 12.             zatvorené
Streda                         26. 12.             14.00 - 20.30 hod. (muži)
Štvrtok                        27. 12.             14.00 - 20.30 hod. (ženy)
Piatok                         28. 12.             zatvorené
Sobota                        29. 12.             14.00 - 20.30 hod. (ženy)
Nedeľa                        30. 12.             10.00 - 17.00 hod. (muži)
Pondelok                    31. 12.             zatvorené
Utorok                           1. 1.               zatvorené
Od 2. 1. 2008 podľa bežných otváracích hodín.

Kurz slovenského jazyka 
Ach, tá slovenčina...., vôbec sa jej nemusíte báť. 
Mestské kultúrne stredisko Senica prichádza s novou ponukou

uskutočniť 1 až 2 hodinový kurz slovenského jazyka v týždni.
Kurz bude zameraný na pravopis slovenského jazyka, ako a

kde písať veľké písmená, aké - i, y, štylistika pre každého, čoho sa
vyvarovať v ústnom prejave, ako ústny prejav formulovať tak, aby
sme bez  obáv mohli vystúpiť na spoločenských podujatiach na
verejnosti. Určite mnohé organizácie a firmy, ako i súkromné
osoby sa chcú prezentovať správnym písomným i ústnym  preja-
vom. V prípade záujmu volajte MsKS Senica do 31.1.2008, č.t.
034/651 2301, 0905 809 766.

Benefičná between party
Občianske združenie Čajovňa u sousedú sa rozhodlo ukončiť

rok 2007 dobrým skutkom - organizáciou prvého benefičného kon-
certu. Výťažok tejto akcie venuje DSS Svetluška, ktorá funguje
v Kunove už niekoľko rokov a stará sa o autistické a mentálne
postihnuté deti i mládež. Obidve tieto neziskové organizácie sídlia
v Kunove a nakoľko sú „sousedi“, spolupráca medzi nimi nie je
novinkou. 

Na benefičnej between party, ktorá sa uskutoční 28.decembra,
budú hrať skupiny Dharma Inc, Mona Lisa Overdrive a Respect
vibration sound system. Zaujímavou alternatívnou lahôdkou večera
bude koncert bratislavského hudobného dua  Tucan, ktoré tvoria
dvaja mladučkí chlapci Chvostík (bicie) a Chocholík (violončelo
a spev).  Popri koncerte môžu návštevníci vidieť aj práce detí zo
Svetlušky, ktoré  budú vystavené v útulnom prostredí čajovne
a absolvovať koncert a workshop perkusií v podaní Mango perkusi-
on, perkusionistov výbornej skupiny Mango Molas. 

Výťažok zo vstupného, ktoré je 99  Sk, bude slávnostne odovz-
daný na dernisáži výstavy umeleckých prác detí zo Svetlušky zači-
atkom januára 2008. Príďte teda aj vy podporiť túto milú akciu a prí-
jemne sa zabaviť v medzisviatkovom období. 

Ďalšie informácie na www.sousedi.sk Milena Cádrová 

Okienko JDS
Členský príspevok na rok 2008 vo výške  30 Sk

budeme vyberať v januári. Jednota dôchodcov chystá I.
Silvestrovský večierok pre seniorov. Januárové stretnutie pri
hudbe bude v hoteli Branč vo štvrtok 17. januára o 15. hod. M. S.
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na JANUÁR 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. január
NEXT
Next je adaptáciou poviedky od jedného
z najväčších velikánov svetovej sci-fi litera-
túry Philipa K. Dicka. Cris Johnston je
obdarený schopnosťou vidieť do budúc-
nosti a tiež určovať správny tok budúceho
času. Novodobý mesiáš, ktorý musí spasiť
ľudstvo a predovšetkým svoju rodinu. Nie-
kedy to ale osud zariadi tak, že si musí
vybrať jedno, alebo druhé...Možno ale exi-
stuje ešte nejaká ďalšia možnosť...
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 96 min.

� Utorok 8. a streda 9. január
HITMAN
Nemá meno, nemá minulosť, nemá zľuto-
vanie. Svet nie je práve bezpečným mie-
stom. Všade sa kradne, zabíja, vydiera
a týra. Hitman alias Agent 47 bol zrodený
ako nástroj na zabíjanie tých, ktorí to
spôsobujú. Nemá žiadne emócie, je pres-
ný, dôsledný a nedá sa vystopovať. Keď je
potom zapletený do vysokej politickej hry
v Rusku, je svojimi zamestnávateľmi neča-
kane hodený cez palubu. Nastáva čas
úteku naprieč východnou Európou.
V pätách má nielen tamojšiu políciu, ale
tiež Interpol a ďalšie štruktúry. Naviac musí
prekvapujúco riešiť svoje emocionálne
rozrušenie, ktoré má na svedomí mladá
ruská prostitútka, ktorá je s ním na úteku.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13. január
PÁN VČIELKA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Včela vždy na čele... Včelie
spoločenstvo sa už nejakých 27 miliónov
rokov pohybuje v zabehaných koľajách.
Včela sa narodí, ide do školy, po jej absol-
vovaní do továrne na výrobu medu a tam
usilovne ako včelička drie až do konca svo-
jich dní. Čerstvému absolventovi včelej
univerzity Barrymu tá predstava vôbec
nevonia, i keď má skvelú perspektívu, že
po otcovi prevezme prestížnu funkciu
vrchného miešača. Barry má chuť na inú
profesiu. Chcel by sa stať súčasťou tímu
Peľových machrov, elitnej včelej skupiny,
ktorá opeľováva kvety, zbiera nektár a hlav-
ne ako jediná má výsostnú právomoc vyle-
tieť von z úľa. Tomuto cieľavedomému trú-
dovi sa to skutočne podarí...
Vstupné: 65 Sk, MP, 86 min.

� Utorok 15. a streda 16. január
KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK
Žena. Bojovníčka. Kráľovná. Postavila sa
proti najmocnejšej armáde sveta. Unikla
pokusu o atentát. Kvôli vyššiemu záujmu
obetovala svoju lásku a nechala popraviť
svoju príbuznú. Volala sa Alžbeta a pre-
dovšetkým vďaka nej sa môže Británia
chváliť prívlastkom Veľká.
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Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 114 min.

� Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. január
ZLATÝ KOMPAS
Český dabing. Príbeh, ktorý sa odohráva
v alternatívnom svete, v ktorom majú všet-
ci ľudia namiesto duše svojho démona -
zvieratko, ktoré ich sprevádza celý život.
V tomto svete žije aj malá Lyra, ktorá nepo-
zná svojich rodičov a vychovávajú ju učen-
ci za múrmi Oxfordu. Jedného dňa si tajne
vypočuje rozhovor o tajomnom
„PRACHU“, ktorý celý jej život obráti naru-
by. Keď navyše z jej okolia začnú miznúť
deti a jej najlepšieho priateľa Rogera une-
sie záhadný spolok Mordárov, Lyra musí
podniknúť namáhavú dobrodružnú cestu
na ďaleký sever - tam, kde žije jej otec
a kde sa raz za čas otvára okno do iného
sveta...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 113 min.

� Utorok 22. a streda 23. január
ČIERNE VIANOCE
Film je príbehom Billyho, malého chlapca
so žltou pokožkou, ktorého za to matka
nenávidela a zároveň ho sexuálne zneuží-
vala. Z nenávisti zabila jeho otca a začala
žiť s milencom, ktorý nebol až taký schop-
ný ako sa zo začiatku zdal. Matka si teda
našla nového – vlastného syna, ktorému
porodila dcéru. Všetku svoju lásku, akej
bola vo svojej úbohej násilníckej duši
schopná vyprodukovať, nasmerovala na
svoju dcéru. Billy dlhé roky trpel jej nezá-
ujmom, až ju nakoniec spolu s milencom
brutálne zavraždil. Všetko sa to udialo pred
rokmi v dome, v ktorom dnes oslavuje Via-
noce skupina kamarátok. Slušne znudené
dievčatá sa začnú preberať k životu vo
chvíli, keď ich niekto začne obťažovať...
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 84 min.

� Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. január
BEOWULF
Príbeh zasadený do magickej éry zahale-
nej závojom času, éry plnej hrdinov a mon-
štier, dobrodružstiev a statočnosti, bohat-
stva a slávy. V tejto dobe sa objaví jeden
neobyčajný muž, Beowulf, ktorý zachráni
dánske kráľovstvo pred pekelným stvore-
ním. Legendárny, sebavedomý a ctižiado-
stivý Viking sa tak dostane na kráľovský
trón.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 114 min.

� Utorok 29. a streda 30. január
KAUZA CIA
Edward Wilson, jediný svedok samovraždy
svojho otca, počas svojich štúdií na Yale
člen tajnej organizácie Skull and Bones, je
mladý a odhodlaný, rozvážny a veľmi čest-
ný, hrdý na to, že je Američan. Tieto vlast-
nosti mu pomôžu odštartovať skvelú karié-
ru v novozaloženej spoločnosti CIA. Počas
práce pre CIA sa jeho ideály menia. Vďaka
studenej vojne, ktorá prebieha okolo,
vzrastá nedôvera ku všetkému a ku všet-
kým v jeho okolí, a tá neberie konca...
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 172 min.

Zberateľská burza 
Ďalšia z pravidelných Záhoráckych

búrz bude v nedeľu 13. januára 2008 od 8.
do 12. hod. v reštaurácii W. Wallace.
Vstup na burzu, kde je možnosť vymieňať
si zbierkové predmety či inšpirovať sa pre
novú záľubu, je zadarmo.

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Senica

organizuje na 26. decembra tradičný
Vianočný výstup na Záruby.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania na zimnom
štadióne:

Nedeľa 23. 12. od 9.00 do 11.00
od 13.30 do 15.30

Pondelok 24. 12. od 11.30 do 13.30
Utorok 25. 12. od 15.00 do 17.00
Streda 26. 12. od 9.00 do 11.00

od 15.00 do 17.00
Sobota 29. 12. od 14.30 do 16.30
Nedeľa 30. 12. od 10.00 do 12.00

od 13.30 do 15.30
Pondelok 31. 12. od 10.00 do 12.00
Utorok 1. 1. od 15.00 do 17.00
Štvrtok 3. 1. od 14.00 do 16.00
Sobota 5. 1. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 6. 1. od 13.30 do 15.30

Výpožičné hodiny
v knižnici  

Záhorská knižnica v Senici oznamuje
čitateľom, že počas  

22. 12. 2007  sobota zatvorené

24. 12. 2007 – 26. 12. 2007  zatvorené
27. 12. 2007 8.00 – 16.00
28. 12. 2007 8.00 – 16.00
29. 12. 2007  zatvorené
31. 12. 2007 – 1. 1. 2008 zatvorené

2. 1. 2008 12.00 – 18.00
3. 1. 2008 8.00 – 18.00
4. 1. 2008 8.00 – 18.00
5. 1. 2008 8.00 – 12.00

Prednáška o imunite 
V zasadačke Polikliniky, n.o.  na Sotin-

skej  ulici sa  16. januára 2008  o 17. hod.
uskutoční  prednáška MUDr. Kormáňošo-
vej na tému Posilnenie  imunitného systé-
mu.  
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