
Vlastnoručne pripravené oblátky chutia najlepšie. Na podujatí Medové Vianoce v ZOS si
to vyskúšalo aj toto malé dievčatko.                                               Foto Ľubica Krištofová  
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Čas žičlivosti 

Želajme si v tomto čase 
nehy, lásky, šťastia vrece,
nech má každý  srdce plné 
požehnania, dobrej vôle,
vianočný čas prežite 
v radosti a milote

V roku 2009 vám želáme 
365 šťastných dní. 
primátor mesta Ľubomír Parízek
a redakcia Naša Senica

Vzdelanie je naša devíza 
Mesto Senica navštívil 4. decembra

prezident republiky Ivan Gašparovič.
Stalo sa tak pri príležitosti osláv 60. výro-
čia vzniku Gymnázia Ladislava Novomes-
kého a vyhlásenia výsledkov XXII. ročníka
súťaže Literárna Senica Ladislava Novo-
meského. Počas pobytu v Senici sa stretol
tiež s predstaviteľmi štátnej správy, samos-
právy a podnikateľského sektora zo Senic-
kého okresu a zúčastnil sa na vernisáži
výstavy obrazov Martina Benku v Záhor-
skej galérii.  

Prezidenta republiky pred Mestským
úradom privítal primátor Senice Ľubomír
Parízek, tiež  poslanec NR SR a predseda
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
Tibor Mikuš.  Na   stretnutí s poslancami
senického  mestského zastupiteľstva,   so
zástupcami štátnej správy, starostami
i podnikateľmi z regiónu prezident Gašpa-
rovič  prezentoval svoje postoje k hlavným
vnútropolitickým i zahraničným problé-
mom a odpovedal  na otázky. 

Návšteva prezidenta pokračovala
v Dome kultúry. Jubileum gymnázia
a vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže
otvoril primátor Senice Ľ. Parízek, ktorý o.
i. povedal: Škola i autorská súťaž majú
v názve meno Ladislava Novomeského.
Sú to  dvaja najvýznamnejší nositelia
mena básnika, publicistu a politika, záslu-

hou ktorých sa  Senica stále spája
s menom nášho velikána umenia a kultúry.
Nazdávam sa, že už tieto dve pripomenu-
tia sú dostatočným dôkazom, že v Senici
sme na nášho básnika nezabudli. Dôležité
je, aby Novomeský stále zostával
v mysliach ľudí pre veľkosť  svojich poči-
nov v umení, vo vytváraní kultúrnych
a vzdelávacích ustanovizní, pre  nadčaso-
vé dielo, ktoré dosahuje európskych i sve-
tových kvalít. (pokr. na str. 5)

Čas zázrakov 
Čo to vlastne zázrak je?  Jednoducho

povedané, niečo neobyčajné, zvláštne,
niečo čo presahuje to  zvyčajné. Práve
o vianočných sviatkoch zvykneme hovoriť
ako o zázraku – zázračnom čase.  V ňom
si mnohí pripomíname biblickú udalosť
narodenia Spasiteľa, iní preplnení citom
riešime čosi v nás, ale aj súvislosť celkovej
atmosféry, ktorá sprevádza Vianoce.     

Zázračná výzdoba, zázračné veci
v obchodoch, zázračné prevteľovanie
pokoja... Totiž v kontexte duchovného pre-
žívania najkrajších sviatkov roka je to iné.
Sústreďujeme sa na výzdobu príbytku, hoj-
nosť štedrovečerného stola, bohatstvo
materiálnych statkov pod rozžiareným
stromčekom... A menej hovoríme o stret-
nutí rodín, o spoločnom  prežívaní vianoč-
ných sviatkov, o počúvaní kolied, o tom
zázračnom tichu pri  spomínaní na ľudí,
ktorí už nie sú medzi nami, o pomoci
núdznym...   Práve tieto zdanlivo samoz-
rejné veci, hoci sa to celkom nezhoduje
s výkladom slova zázrak, sú považované
za zázračné,  lebo robia Vianoce Vianoca-
mi. Z ľudí  žiari  šťastie, ústretovosť, poho-
da, milota, dobrá vôla a náklonnosť.
Možno práve preto, že toho všetkého
v inom čase  je nedostatok.  

Každý túži po  samozrejmých veciach.
Niekedy nevieme, inokedy nechceme, nie-
kedy sa nedá byť takým, akými by sme
mali byť. Príčiny nech si hľadá každý sám
v sebe. Zázrakom je v toku času aj ranné
brieždenie, stretnutie s priateľom, spoloč-
né zídenie sa pri rodinnom stole, obyčajné
podanie ruky, úsmev pri stretnutí...

Želám vám Vianoce len plné zázrakov.  
Viera Barošková

Vianoce na námestí 
Stred mesta s novou výzdobou ozná-

mil príchod vianočných sviatkov na Miku-
láša. Od 12. decembra sa otvorili aj stánky
vianočnej  dediny s ponukou rôzneho
tovaru, veľkým stromčekom  a zvončekom
pre šťastie. Mesto Senica spolu s Technic-
kými službami, Poľnohospodárskym druž-
stvom a Mestským kultúrnym strediskom
pripravili v úvodný deň ponuku zabíjačko-
vých špecialít. Rozdalo sa 900 porcií a kaž-
dému veľmi chutilo. 

Každý deň bol na malom pódiu pripra-
vený kultúrny program. Prispel k dobrej
pohode predávajúcich a obveselil okoloid-
úcich.  Mnohí sa na vianočnom  námestí
postretali so svojimi známymi a spríjemnili
si predvianočný zhon. bar  
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Daň  z nehnuteľností na rok 2009 
Daň z pozemkov : Sk-2008 Eur-2009 % -08 %-09 Sk /08
suma Eur/2009
a) orná pôda.. Senica cena pôdy 21,84  Sk/m2 0,7249     0,25 0,25      0,0546
0,0018

„      Kunov „ 17,01 Sk/m2 0,5646 0,25 0,25      0,0425
0,0014
b) tráv.porasty  Senica cena pôdy 5,94 Sk/m2 0,1971 0,25 0,25 0,0148
0,0004

„ Kunov „ 3,28 Sk/m2 0,1088 0,25 0,25      0,0082
0,0002

lesy,rybníky  Senica  0,25 0,25
„         Kunov „                                                   0,25 0,25

c) záhrady, nádvoria,
ostat. plochy Senica cena pôdy    140  Sk/m2 4,6471 0,43 0,43      0,6020

0,0199
Kunov, Čáčov,Košutovec /pri domoch využívaných výlučne na bývanie/
Brestové,Horné
a Dolné Suroviny  „ 140  Sk/m2 4,6471 0,29 0,29     0,4060
0,0134

/pri domoch  využívaných výlučne  na bývanie/        

-  ostatné plochy Kaplinské pole  4,6471 0,18       
0,0083
-  vo všetkých častiach
1. zastavané plochy a nádvoria  + ostatné plochy /pri stavbách nevyužívaných
na bývanie/

140 Sk/m2 4,6471 3,60 3,60 5 , 0 4
0,1672
2. stavebný pozemok cena pôdy 1400 Sk/m2 46,4714    2,15 0,80          30,10
0,3717

Daň zo stavieb :
a) stavby na bývanie  + príslušenstvo 5,25
0,1742
-   Senica, Kunov, Čáčov,Košutovec
-   Horné a Dolné Suroviny,Brestové,

Časť Kunov-hradská s.č. 128,129,130,131,132,133,135,136,137,164,203                    3,00
0,0995                                      
b) stavby poľnohosp.prvovýroby,skleníky 7,50
0,2489
c) chaty, záhr. chatky
33,00                 1,0953
d) garáže
25,00                 0,8298
e) priemys. stavby 95,00  
3,1534
f) podnikateľ.objekty, administr.budovy,                                                                        95,00
3,1534

sklady
g) ostatné stavby 35,00
1,1617

Daň z bytov :
a) byty 5,25
0,1742
Nebytové priestory vo všetkých častiach mesta
a) v bytových domoch určených na podnikanie /predajne, 

kancelárie, sklady a pod./                                                                                           95,00
3,1534 
b) v bytových domoch určených ako garáž                                                                  25,00
0,8298

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), g)  sa  upravená  ročná sadzba
dane z v y š u j e o 3,00 Sk - 0,0995 Eur za každý aj začatý mā zastavanej plochy za každé
ďalšie nadzemné podlažie (aj manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia
a pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. e), f)  sa upravená ročná  sadzba  dane
z v y š u j e   o 10,00 Sk - 0,3319 Eur za  každý aj začatý  mā zastavanej plochy za  každé
ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia.

Schválené na 13. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. októbra 2008
Vyvesené na úradnej tabuli :  31. októbra 2008
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009

Finančné odd. MsÚ  

Poplatky za odpady 
Poplatky za komunálny odpad a a drobné
stavebné odpady pre rok 2009 boli schvá-
lené na rokovaní  mestského zatupiteľstva
30. októbra:
- fyzická osoba s trvalým alebo prechod-
ným pobytom v Senici 22,04 Eur (664 Sk)
- fyzické osoby, majitelia nehnuteľností bez
trvalého alebo prechodného pobytu v Senici: 
a) garáž v hromadných garážach 8,63 Eur
(260 Sk) 
b) záhradka v záhradkovej osade 13,77 Eur
(415 Sk)
c) chata v RO Kunovská priehrada 23,36
Eur (704 Sk)        
d) byt alebo rodinný dom 22,04 Eur (664 Sk)  

Poplatok pre podnikateľské subjekty sa
odvíja od  cien uvedených v cenníku Tech-
nických služieb pre rok 2009. Výška poplat-
ku závisí od toho, akú nádobu s akou frek-
venciou vývozu si podnikateľ objedná. 

Oddelenie výstavby ŽP a dopravy MsÚ

Korunové nedoplatky
Zamestnanci správy dane z nehnute-

ľností Mestského úradu Senica vyzývajú
občanov - fyzické osoby a právnické
osoby - firmy, t. j. vlastníkov nehnuteľností,
aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či
zaplatili celú daň podľa prevzatých pla-
tobných výmerov. Množia sa prípady
nedoplatkov vo výške 1, 2, 3, 5 korún,
ktoré vznikli tak, že si daňovníci neskon-
trolovali platobné výmery. Žiadame preto
daňovníkov, aby si porovnali platobné
výmery s dokladmi o zaplatení. Ide  o tých
daňovníkov, ktorí platili daň v splátkach
a dlžné čiastky uhradili správcovi dane -
Mestu Senica obvyklým spôsobom - do
pokladne MsÚ, do Dexie banky Slovensko
buď v hotovosti na účet určený k výberu
dane alebo prevodom, prípadne internet-
bankingom. Ak nedoplatky nebudú do
konca tohto roka usporiadané, budú na
začiatku roka 2009 vyčíslené spolu so
sankčným úrokom. Tieto nedoplatky vzni-
kajú nepozornosťou, pretože nie každá
suma z platobného výmeru je deliteľná
tromi a ak sa už daňovníci rozhodnú platiť
daň v splátkach, musia si všímať, že prvá
a druhá splátka sú rovnaké a tretia je odliš-
ná - býva vyššia. Žiadame o skontrolovanie
platobných výmerov a doplatenie nedo-
platkov, aby sme sa vyhli rozdielom
a s tým súvisiacim nepríjemnostiam.
Ďakujeme. Marta Jankovíchová

Ohňostroj na námestí
Rozlúčka so starým rokom a privítanie

roka 2009 bude so sprievodom  ohňostro-
ja na Námestí oslobodenia.  Súčasne si pri-
pomenieme  16. výročie vzniku Slovenskej
republiky, rozlúčime sa so slovenskou
korunou  a privítame novú menu euro. 

Mesto Senica po minuloročnej zmene
lokality polnočný ohňostroj opäť presúva
na pôvodné miesto,  no na námestí nebu-
dú stánky s občerstvením ani hudobná
produkcia.        NS
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
14. riadne zasadnutie Mestského zastupite-
ľstva v Senici sa uskutočnilo 11. decembra.
Rokovanie viedol primátor mesta Ľubomír
Parízek a bolo na ňom prítomných 23
poslancov z 25 členného poslaneckého
zboru. Na  rokovaní boli prítomní vedúci
oddelení MsÚ a náčelník mestskej polície,
Mgr. Viktor Blažek, riaditeľ I. ZŠ,  PaedDr.
Krzysztof Siwiec, riaditeľ II. ZŠ, Milan Gál,
riaditeľ ZUŠ, Mgr. Art. Martin Dudáš, riadi-
teľ CVČ, Mgr. Zuzana Krčmáriková, riadite-
ľka ZSS, n.o., Ján Michalica, poslanec
Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Ale-
xander Janovič, predseda OSBD Senica,
Ing. Marián Fojtlín, zástupca riaditeľa Tech-
nických služieb, a.s. Senica, Mgr. Milan
Jakubáč, riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska, Ing. Ján Bachura, riaditeľ Mest-
ského podniku služieb, spol. s r.o., Bc.
Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ Rekreačných
služieb mesta Senica, Miloš Šajánek, kona-
teľ Službytu, spol. s r.o. Senica a zástupco-
via médií.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Informáciu o výchovno - vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
na území mesta Senica, kde mesto Senica
nemá zriaďovateľskú pôsobnosť. Na území
mesta pôsobia školy v zriaďovacej pôsob-
nosti Krajského školského úradu:
-  Spojená škola (126 žiakov)  
V zriaďovacej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho   kraja:
- Gymnázium Ladislava Novomeského (577
žiakov)
- Obchodná akadémia (612 žiakov)
- Stredné odborné učilište (872 žiakov)
- Súkromná stredná odborná  škola podni-
kania  (288 žiakov).
Ekonomická univerzita v Bratislave – baka-
lárske štúdium v odbore účtovníctvo a hos-
podárska  informatika (75 študentov).     
- Program hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta  – kontrolu plnenia programo-
vého dokumentu, ktorý určuje hlavné
smery rozvoja mesta Senica do roku 2013.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok   2007 –   2008 v podmienkach  škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Senica. V Senici do siete
škôl a školských zariadení patria:
- I. základná škola V. P. Tótha (470 žiakov),
- II.  základná škola Komenského ulcia (407
žiakov),
- III. základná škola Sadová ulica (741 žia-
kov), 
- IV. základná škola Mudrochova ulica (456
žiakov), 
- Základná umelecká škola  (1 181 žiakov),
- Centrum voľného času (512 žiakov),
- Materská škola (556 detí).            
-  VZN č. 46 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Senica.   Zápis sa 
bude konať v jeden deň, a to vo štvrtok  -
prvý februárový týždeň , ktorý predchádza 
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú do-chádzku. 

Ak by v tomto termíne boli vyhlásené

prázdniny, dňom zápisu bude štvrtok dru-
hého februárového týždňa.
-   Rozpočet mesta a organizácií v jeho ria-
dení na roky 2009, 2010,2011 a Programo-
vý rozpočet mesta Senica na  roky 2009 až
2011.  Rozpočet mesta bol schválený ako
prebytkový takto:
- príjmy boli schválené vo výške     12 288
092 eur  (370 216 014 Sk), 
- výdavky boli schválené vo  výške 12 277
302 eur  (369 866 014 Sk).
- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 roz-
počtovým opatrením.
- Výstavbu ďalších nájomných bytov v Seni-
ci – 2 x 46 b.j. v Sotine.
- Dispozície s majetkom mesta.
- Zmenu VZN č. 37 o správe, údržbe a pre-
vádzkovaní pohrebísk na území mesta
Senica – prílohy č. 1 cenníka  za prenájom
hrobového miesta.
- Zmenu VZN č. 20 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta.
- Zmenu a doplnenie  VZN č. 23 o rozpo-
čtových pravidlách mesta. 
- VZN č. 47, ktorým sa menia a dopĺňajú
VZN mesta v súvislosti so zavedením meny
euro v Slovenskej republike od 1. januára
2009. 
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok 2008. 
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2009. 
Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- Riaditeľom škôl a školských zariadení a ria-
diteľovi Mestského kultúrneho strediska
v vykonať rozpis svojich rozpočtov na rok
2009 a predložiť ho na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva.
- Predložiť rozpis výdavkov programového
rozpočtu mesta na roky 2009, 2010,2011. 
V interpeláciách poslancov Martin Čulen
apeloval na podnet občanov na  postup
mesta, ktorým by sa neschválilo umiestne-
nie herne v nebytovom priestore domu
č. 1373 v Sotine,
Anton Cibula žiadal riešiť situáciu využíva-
nia  parkovacích miest pri dome č. 1373
v Sotine, Milan Podhoráni navrhol požia-
davky občanov Horných Surovín na rieše-
nie dopravného značenia, technického
stavu komunikácií a priestoru na hrávanie
detí v tejto mestskej časti, Stanislava Hala-
šová, upozornila na nutnosť úpravy kríku
pri bytovke 1359/14 a žiadala informáciu
o aktualizácii údajov na  internetovej strán-
ke mesta, Ľuboš Béreš upozornil na sústav-
ný neporiadok pri dvoch bytovkách v areá-
li kasární.
V závere rokovania odznelo poďakovanie
za spoluprácu v roku 2008 a za dosiahnuté
pracovné výsledky  a prianie všetkého dob-
rého občanom nášho mesta  do nového
roku 2009, k čomu sa všetci pripájame.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Zapojíte sa do súťaže? 
Senica v zime 

Mestský úrad Senica  vyhlasuje súťaž
Senica v zime, do ktorej sa môžu zapojiť
autori bez vekového obmedzenia. Cieľom
je podnietiť tvorbu fotografov o najkrajšiu
zimnú fotografiu Senice.  Tematicky nie je
obmedzená, ide o voľnú prezentáciu živo-
ta, prírody, kultúry, voľnočasových aktivít.

Súťaž trvá od 21. decembra 2008 do 20.
marca 2009, kedy bude uzávierka.   

Fotografie bude hodnotiť odborná poro-
ta zložená zo zástupcov MsÚ, ZUŠ
a odborníkov - fotografov. Odborná porota
udelí 1. až. 3. miesto autorom najúspešnej-
ších snímok. Prvé miesto  odmení sumou
3 000 Sk, druhé a tretie miesto vecnými
cenami. Čiernobiele, farebné či digitálne
spracované fotografie sa budú hodnotiť
nediferencovane. Dôraz bude kladený na
obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu,
osvetlenie, technickú kvalitu,  ako aj na
estetickú a umeleckú pôsobivosť snímky.
Víťazné fotografie budú uverejnené
v Našej Senici a na webovej stránke mesta
www.senica.sk. Po skončení súťaže sa
uskutoční  výstava súťažných fotografií spo-
jená s ocenením najlepších fotografií. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo
súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah
môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú
rasu, náboženské či politické cítenie, alebo
príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými
zákonmi. Príspevky, ktoré nesplnia pod-
mienky, nebudú do súťaže zaradené.
Každý účastník je zodpovedný za obsah
fotografií, ktoré pridá do súťaže, aj za
ochranu súkromia zobrazených osôb. 
Podmienky súťaže:
- formát fotografií: min.10 x 15 cm alebo
väčšie v tlačenej forme na fotopapieri,
alebo v digitálnej forme s min. rozlíšením
300dpi, min. a 2048 x1 536 px. (USB kľúče
alebo CD po skopírovaní ihneď vrátime,
fotografie po skončení výstavy). 
- jednotlivec sa môže zapojiť najviac s 10-
timi autorskými fotografiami, 
- k zaslaným prácam je nutné pripojiť pri-
hlášku do súťaže, 
- zadná strana každej fotografie a každý e-
mail so zaslanými fotografiami musí obsa-
hovať tieto údaje: meno  a priezvisko,   vek
autora, názov snímky, kontaktná adresa,
prípadne e-mail), číslo telefónu.
- Úprava a pôvodnosť fotografií: Žiadna

z fotografií nesmie byť upravovaná ani retu-
šovaná s výnimkou výrezu z pôvodnej foto-
grafie. V prípade porušenia tohto ustanove-
nia si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť
zo súťaže všetky fotografie zaslané tým
istým účastníkom. 

Organizátor upraví fotografie dodané
v elektronickej forme do požadovaného
rozmeru. 

Všetky fotografie musia byť pôvodné,
zaslané autorom fotografie alebo ním pove-
renou osobou.

Súťažné fotografie treba zaslať poštou
na adresu vyhlasovateľa, alebo e-mailom na
adresu sutaz@msu.senica.sk  alebo priniesť
osobne na Mestský  úrad, Štefánikova
1405/56,  Senica -  Oddelenie informatiky
a komunikácie s verejnosťou (č. dv. 209).
Tu si možno vyzdvihnúť i prihlášku, ktorá
bude zverejnená aj  na www.senica.sk.
Tam sú k dispozícii aj kompletné propozí-
cie súťaže. 

Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje
právo pri propagácií podujatia publikovať
jednotlivé súťažné fotografie bez nároku
autora na honorár. Každý účastník svojim
prihlásením dáva vyhlasovateľom súťaže
právo použiť fotografie aj po skončení súťa-
že na propagáciu mesta. 

LV
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Pribudli nové cesty
V novembri boli v Senici dané do uží-

vania nové komunikácie. V Priemyselnej
zóne Kaplinské pole  ide o komunikáciu,
ktorá je pokračovaním miestnej komuniká-
cie k Arceloru z Dlhej ulice a časti komuni-
kácie vedúcej južným okrajom Priemysel-
nej zóny (tzv. cesta C) v úseku po križovat-
ku s miestnou komunikáciou  Priemyselná
ulica. Celková dĺžka novovybudovaných
komunikácií je 1 137 m a šírka komunikácií
je v jednotlivých úsekoch od 10,5  do  13
m. Na vybudovanie týchto komunikácií,
súbežného jednostranného 2 m širokého
chodníka a verejného osvetlenia poskytlo
nenávratnú  dotáciu 49 miliónov Sk Minis-
terstvo hospodárstva SR koncom roka
2007. Realizátorom stavby bola firma
M - Silnice SK,  s.r.o. Žilina. 

Ďalej bola v Priemyselnej zóne dobudo-
vaná komunikácia 740 m dlhá a 10,5 m
široká pripojená na miestnu komunikáciu
Železničná ulica a už vybudovanú časť
cesty C. Súčasťou stavby je tiež vybudova-
nie jednostranného 2 m širokého chodníka.
Zhotoviteľom tejto stavby bol Technoimes,
s.r.o. Myjava. 

Komunikácie v Priemyselnej zóne boli
vybudované s betónovým krytom a môžu
byť užívané všetkými druhmi vozidiel, svoji-
mi parametrami spĺňajú požiadavky na
intenzitu dopravy po naplnení kapacít prie-
myselnej zóny. V súčasnom období s.r.o.
M-Silnice SK Žilina pokračuje v realizácii
ďalšej časti stavby cesty C, ktorá sa po jej
dobudovaní bude pripájať na cestu I/51
okružnou križovatkou (tzv. hlbocká križo-
vatka).

Do predčasného užívania bola uvedená
časť stavby, ktorou je miestna komunikácia
spájajúca Továrenskú ulicu s Hviezdoslavo-
vou ulicou (ku garážam). Na križovatke
s cestou II/500 umožňuje spojenie  Tová-
renskej  a Priemyselnej ulice  a jej uvedenie
do predčasného užívania umožňuje pre-
smerovanie niektorých vozidiel zo svetel-
nej križovatky. Komunikácia bola  budova-
ná s asfaltobetónovým krytom a vzhľadom
na povolenú mieru únosnosti, šírkové
pomery a situovanie vjazdov do garáží, je
na komunikáciu povolený vjazd vozidlám
s celkovou hmotnosťou do 10 t. Uvedenie
časti stavby do predčasného užívania si
vyžiadalo úpravu umiestnenia dopravných
značiek na Hviezdoslavovej ulici  (ku gará-
žam), kde bolo z dôvodu bezpečnosti cest-
nej premávky zakázané zastavenie vozidiel
zvislou a vodorovnou dopravnou značkou.
Vzhľadom na opakované nedodržiavanie
tohto zákazu, najmä zo strany obyvateľov
priľahlého bytového domu, bude dochád-
zať k častejším kontrolám príslušníkmi polí-
cie, ktorí pri zistení porušenia pravidiel cest-
nej premávky budú vyvodzovať príslušné
sankcie.

S realizáciou stavby sa bude pokračovať
v roku 2009, keď sa uskutoční úprava
Hviezdoslavovej ulice (rozšírenie a úprava
povrchu). Ďalšou časťou bude úprava po
vrchu  Továrenskej ulice  od križovatky so
Slovenským hodvábom po novovybudova-
nú časť komunikácie. Ing. Jana Oslejová

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Senica s novým 
námestím 

Páči sa vám senické Námestie oslobo-
denia? Máte predstavu, čo by ste na ňom
zmenili? Chceli by ste na námestí novú
fontánu, sochu, lavičky, park, viac zelene
alebo niečo úplne iné? Máte dobré nápa-
dy? Dajte nám o nich vedieť do polovice
januára 2009. 

Mesto Senica plánuje rekonštrukciu
námestia. A keďže je stredom mesta,  mali
by mať možnosť vyjadriť sa k jeho vzhľadu
a funkčnosti aj obyvatelia. Veríme, že vám
záleží na meste,  v ktorom žijete a očaká-
vame vaše podnety na adrese Mestský
úrad, Oddelenie informatiky a komuniká-
cie s verejnosťou, Štefánikova 1408/56,
905 25 Senica alebo na e-mailovej adrese
web@msu.senica.sk. LV

Spoločná výstava
i zasadnutie 

Spomedzi partnerských miest Senice
má  spolupráca s Velkými Pavlovicami naj-
viac podôb. Okrem najvyšších predstavite-
ľov oboch miest sa pravidelne stretávajú
rôzne záujmové skupiny obyvateľstva –
výtvarníci, seniori -   a výsledkom je nielen
výmena skúseností z práce, vzájomná
inšpirácia, ale i spoločné projekty.

Jednou z tvorivých aktivít presahujúcou
štátne hranice je stretávanie sa mladých
výtvarníkov. Jesenný plenér výtvarníkov zo
senickej Základnej umeleckej školy  a
Gymnázia z Velkých Pavlovic, konaný v
tomto  známom vinohradníckom mesteč-
ku,  sa premietol do spoločnej výstavy
obrazov, ktorá bola najprv na Morave a 3.
decembra bola otvorená vo výstavných
priestoroch ZUŠ. Na otvorení boli prítom-
ní aj najvyšší predstavitelia miest primátor
Senice Ľ. Parízek a starosta V. Pavlovic
Pavel Procházka. Nielenže  obaja ocenili
tvorivú aktivitu mladých, na senickej stra-
ne vedených pedagógom Štefanom Ort-
hom a na pavlovickej strane autorkou pro-
jektu Marii Šmídovou,  ale aj  vyzdvihli  prí-
nos do budúcnosti. Priateľstvá mladých  sú
predpokladom rozvíjania dobrých vzťa-
hov medzi oboma mestami ba i štátmi. 

Po vernisáži sa na Mestskom úrade
uskutočnilo spoločné zasadnutie mest-
ských rád partnerských miest, na ktorom
primátor Ľ. Parízek oboznámil hostí s roz-

vojom mesta s dôrazom na budovanie Pri-
emyselnej zóny Kaplinské pole, bytovej
výstavby a zóny oddychu.   I takéto stret-
nutie je jednou z pohnútok na  zlepšova-
nie spolupráce, z ktorej by vzišli projekty
užitočné pre obe mestá. Vo fáze realizácie
sa nachádza plán vybudovania rozhľadne
vo V. Pavloviciach. Senická strana v jeho
rámci pripravuje propagačný materiál. Pro-
jekt je financovaný z EÚ a prispeje k rozší-
reniu možností turizmu v oboch mestách. 

Viera Barošková
Foto autorka

Knihy zo zbierky 
Daruj detskú knihu kamarátovi do Srb-

ska. Na základe takejto výzvy zverejnenej
v októbri, po návšteve hasičov z partner-
ského mesta Baču a Selenče zo Srbska v
našom meste, sa nám podarilo vyzbierať
590 kníh, ktoré občania doniesli buď do
školy alebo na Mestský úrad v Senici.

Všetky ešte pred Vianocami budú  odo-
vzdané  adresátom, ktorým sú deti sloven-
skej základnej školy zo Selenče a Báču.

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali knihu
a prejavili spolupatričnosť so Slovákmi
žijúcimi v zahraničí. JUDr. K. Vrlová

prednostka MsÚ

Poďakovanie 
za spoluprácu 

Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov v Senici má už 60 rokov.
Vo verejnosti  sú  známe jej  aktivity hlav-
ne prostredníctvom Záhoráckej výstavy
hydiny, králikov a holubov, ktorá už vyše 3
desiatky rokov sa koná v priestore pri
Záhorskej galérii vždy v závere augusta.
Obľúbenosť výstav drobných zvierat neu-
tícha, ba ich význam narastá aj z dôvodu,
že dnes je chov  drobných domácich zvie-
rat na ústupe a deti majú čoraz  menšiu
príležitosť poznať ich.  Pre chovateľov je
to prehliadka, kde sa hodnotia najkrajšie
exempláre. V ostatných rokoch sa podmi-
enky na usporiadanie výstav vylepšili aj
zásluhou pomoci samosprávy. Primátorovi
mesta Ľ. Parízkovi za dlhoročnú spoluprá-
cu a pomoc  pri chovateľských výstavách
senickej organizácii udelil Slovenský zväz
chovateľov zlatú plaketu Za zásluhy o roz-
voj slovenského chovateľstva, ktorú mu
pri výročí vzniku organizácie odovzdali
predseda základnej organizácie Milan
Miča a podpredseda Pavol Žák. 

Text a foto Viera Barošková
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Vzdelanie je naša devíza 
(dokončenie zo str. 1)

Preto si myslím, že  Gymnázium Ladi-
slava Novomeského a Záhorská knižnica

prostredníctvom svojich študentov a čita-
teľov  sú tými, ktorí  budú naďalej  v mla-
dých ľuďoch pestovať vzťah k tejto
významnej osobnosti dejín nášho mesta
i štátu.“

Predseda TTSK T. Mikuš zdôraznil, že
pre budovanie národného povedomia
a upevňovania vlastenectva je dobré, keď
vzdelávacie či kultúrne inštitúcie nesú
mená významných predstaviteľov národa.
Prezident Gašparovič v príhovore ocenil,
že škola je pomenovaná po L. Novomes-
kom, ktorý v kultúre i politike Slovenska
veľa znamenal. Význam vzdelania pripo-

menul slovami: „Slovensko je malá krajina,
nemá veľa nerastného bohatstva, ani
toľko priemyslu, aby konkurovala zahrani-
čiu. Čím však môže konkurovať, to je
vzdelanie.“.

Na predpoludňajšom programe gym-
názia za účasti bývalých i súčasných peda-
gógov a zamestnancov školy i študentov
pozdravil prítomných i podpredseda vlády
Dušan Čaplovič, ako jeden z absolventov
školy: „Škola mi dala veľmi dobrý základ
do života, o ktorý som sa opieral na svo-
jich doterajších postoch.  Želám škole
veľa zdaru minimálne do 100 rokov. Lebo
povedané iným múdrym človekom -  keď
prežije 100 rokov, bude žiť naveky.“ 

Pri príležitosti 60. výročia vzniku školy
predseda TTSK  odovzdal Pamätnú meda-

Primátor Senice Ľ. Parízek s prezidentom I.
Gašparovičom a predsedom TTSK T. Miku-
šom v Záhorskej galérii.     

ilu predsedu TTSK bývalým i súčasným
pedagógom Michalovi Schmidtovi a Oľge
Novanskej. Pamätný list predsedu TTSK
prevzali Vladimír Vagner a Štefan Mocko.
Pamätný list in memoriam bol udelený aj
Vladimírovi Horňákovi.  

Prezident republiky a predseda TTSK
zablahoželali aj oceneným v súťaži  Lite-
rárna Senica.  Hlavnú cenu získala Katarí-
na Džunková z Prahy.  Zo senických  auto-
rov sa presadila v III. kategórii próza Mária
Kolajová 1. miestom. Predsedníčka Klubu
Spoločnosti L. Novomeského M. Rosová
vyhlásila súčasne XXIII. ročník  súťaže Lite-
rárna Senica. 

P r e z i -
d e n t
republiky
a predse-
da TTSK
u ko n č i l i
návštevu
S e n i c e
v podve-
čer v Zá-
h o r s k e j
g a l é r i i ,
kde sa zú-
častnili na

vernisáži výstavy obrazov Martina Benku
pri príležitosti 120. výročia jeho
narodenia. 

Viera Barošková
Foto J. Hušek

Ocenení pedagógovia.

Držiteľka hlavnej ceny.    
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Ako princ prvákov
pasoval... 

Sú to už štyri mesiace, čo naši malí
prváčikovia zasadli do školských lavíc. Sú
z nich ozajstní školáci, ktorí vedia, čo sa
patrí a čo nie. Dobre poznajú svoju pani
učiteľku, aj ona ich. Naučili sa čítať a písať
prvé písmenká a slabiky, už vedia koľko je
5+5. Toto obdobie je jedno z najdôležitej-
ších, dúfame, aj najkrajších v ich živote.
Vieme, nič zvláštne,  tento kolobeh sa opa-
kuje rok čo rok. My sme však našim naj-
mladším žiačikom nachystali malé prekva-
penie. V stredu 26. novembra sme ich ofi-
ciálne pasovali za žiakov našej školy. Veľkí
tretiaci si pre nich pripravili divadielko
o Šípovej Ruženke a folkloristi zo Sadová-

čiku predviedli pásmo piesní, hier a tan-
cov. Samotné pasovanie hrdinsky zvládol
princ s princeznou Ruženkou. Prváčikom
odovzdali uvítací list a chutné jabĺčko,
ktoré je už roky symbolom našej školy.
Pani riaditeľka vyslovila prianie, aby sa im
po celých deväť rokov v škole darilo
a páčilo, aby sa prostredie našej školy stalo
pre všetkých nie strašiakom, ale miestom,
kam sa radi vracajú... Tak teda, naši prváči-
kovia, nech sa vám u nás darí!

S. Krišáková, III. ZŠ

Pod slniečkarským
stromčekom  

Padla hviezda na balkón, vylúdila biely
tón... Tak nejako začalo tohoročné stret-
nutie s dobrým strýčkom Mikuláškom
v materskom centre Stonožkine slniečka
v Senici. A nám hviezd padlo véééľa a nie
hocijakých, ale sladkých, medovníko-
vých... Kým si naše slniečka na nich
pochutnávali (ak už majú aspoň nejaké
zúbky) pri čerstvo rozžiarenom stromče-
ku, útulným domčekom sa vinula vianoč-
ná vôňa. Vtedy anjelikovia deťom priniesli
klasický príbeh o zvieratkách, ktoré sa
ukryli pred zimou v huňatej rukavičke.
Slniečka ani nedýchali... Obzvlášť naše
niekoľkomesačné bábätká, ktoré besiedku
nemohli vynechať. V tej chvíli vchádzal
anjelský pokoj do všetkých nás. Veď čo
viac môže pohladiť dušu dospelého člove-
ka ako úžas a šťastie v očiach detí? Boli

celkom ako tie hviezdičky... Chce niekto
namietať, že oni si Mikuláša nevychut-
najú? Tak príďte k nám! V mamkinej náru-
či ich ani čert nevyviedol z tej neopísate-
ľnej pohody. A tak milý Mikuláš mohol
prísť... Usmiaty ako vždy, s košom plným
dobrôt a sľubom, že u Perinbabky sa za
nás určite prihovorí. Silvia Krišáková

S divadielkom u škôlkarov
V rámci spolupráce medzi ZŠ na Sado-

vej ulici a materskými školami sa 4. decem-
bra dvanásť šikovných školákov vybralo na
„divadelný zájazd“ s mikulášskym podtó-
nom. Spolu so svojimi pani učiteľkami si
nacvičili krátky program s veselým divadi-
elkom, ktorý predviedli škôlkarom v MŠ na
Kolónii a v Rohove. Pre školákov to bola
nová skúsenosť, s radosťou ukázali, čo
dokážu (a zaslúžia si pochvalu). Pre našich
malých kamarátov to bol malý sviatok -
veď okrem anjelov, zvieratiek a vždy hlad-

ného a špinavého čerta prišiel napokon aj
Mikuláš. Pekné pesničky dvíhali deti zo
stoličiek a veru nám aj oni zanôtili... Všet-
ko to ubehlo akosi rýchlo a my dúfame, že
táto forma spolupráce sa medzi našimi
zariadeniami bude prehlbovať. Veď aj to
je naše poslanie...

Mgr. Silvia Krišáková, III. ZŠ

Vianoce a tradícia
Pre mnohých už adventná doba našťas-

tie nie je len časom nákupnej horúčky. Má
predovšetkým svoj duchovný obsah.  Aby
bol advent aj tento rok krajší, ľudskejší
a príjemnejší, o to sa postaral Klub priate-
ľov Kunova a Záhorské osvetové stredisko
Senica (ZOS), ktoré zorganizovali dve
predvianočné stretnutia pre deti i dospe-
lých. Finančne podujatia podporil Trnav-
ský samosprávny kraj, Mesto Senica
a COOP Jednota Senica. 

Prvým podujatím bol  Adventný veniec
z Kunova, ktoré sa uskutočnilo 29. novem-
bra  v Kultúrnom dome v Kunove. Okrem
klasických adventných vencov tu pod
rukami účastníkov vznikali aj netradičné
vianočné dekorácie, ktoré predstavil kveti-
nový salón Floradies. Na Mestský úrad
v Senici sme tento rok primátorovi i pred-
nostke odovzdali netradičné  adventné
vence, ktoré zhotovila Iveta Gállová.  Ďalší
nádherný veniec urobila Ing. Blažena
Kováčová z prírodného materiálu a ten
putoval riaditeľke ZOS Senica, ktorý zdo-
bil budovu počas adventných podujatí. 

Tak ako k adventu patrí adventný ve-
niec, voňavé pečivo z rúk našich materí
i starých materí, žiadne Vianoce sa nezao-
bídu bez medu. Preto sme druhé stretnu-
tie nazvali Medové Vianoce  a uskutočnilo
sa  13. decembra  v ZOS. S radosťou sme
mohli sledovať zanietenosť detí, ale i tých
skôr narodených ako si  pripravovali svoje
vlastné sviečky z včelích medzistienok,
voňajúcich medom. S ešte väčšou chuťou
sa však pustili najmä deti  do pečenia
a ochutnávania  vianočných oblátok, ktoré
tu s ich pomocou vypekali  pani Penciako-
vá a pán Hanzlíček. Na oboch stretnutiach
nechýbal vianočný punč, príjemná predvi-
anočná atmosféra a spokojní veľkí i malí
účastníci dúfajúc, že podobné stretnutia
zopakujeme aj na budúci rok. 

RNDr. M.  Hessková 
ZOS Senica

Uvidíme sa cez
zimné prázdniny

Milé deti, čo máte v pláne 29.
a 30. decembra? Nič? To je skve-
lé, lebo 29. decembra  bude
otvorená výtvarná dielňa CVČ,
kde môžete spoznať servítkovú
techniku.. Na ďalší deň je pripra-
vená úplne nová divadelná dielňa
s netradičnými hrami. Po oba dni
budú akcie pre vás od 9. do 12.
hod. Taktiež bude v tomto čase
otvorená počítačová miestnosť
s množstvom hier. A tak si zober-
te so sebou úsmev a dobrú
náladu.
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Kapriáda 
II. ZŠ na Komenského ulici pripravila

11. decembra školskú plaveckú súťaž  Kap-
riáda, ktorej sa  zúčastnili žiaci 2. – 9. roč-
níkov, pre ktorých je plávanie zábavou
alebo koníčkom a chceli si porovnať svoje
plavecké schopnosti s ostatnými spolu-
žiakmi. 

V plavárni privítal žiakov riaditeľ školy
Krzysztof Siwiec a zaželal im veľa športo-
vých zážitkov.  

Chlapci a dievčatá súťažili v troch kate-
góriách.  Po súťaži jednotlivcov nasledova-
li štafety. Každú triedu zastupovala jedna
štafeta zložená z dvoch chlapcov a dvoch
dievčat.

Za najlepšie výkony boli  plavci odme-
není a každý žiak dostal diplom za účasť. 

A. Kováčová, II. ZŠ 

Deti, chystajte si masky 
Tradičný januárový karneval na ľade,

ktorý pripravuje Centrum voľného času
Stonožka a Rekreačné služby mesta Seni-
ca na zimnom štadióne, bude v nedeľu
25. januára 2009 o 14. hod. Šatne budú
otvorené pol hodiny pre začiatkom.

Stonožka privíta masky a kostýmy všet-
kého druhu, aby jej nebolo samej smutno,
teší sa i na svoje kamarátky stonožky, lien-
ky, pavúkov, chrobákov...  Novinkou bude
okrem ocenenia najkrajších masiek detí
i vyhodnotenie najkrajších a najpočetnej-
ších rodinných masiek. Chceme tiež

vytvoriť rekord v čo najväčšom počte prí-
tomných šašov, klaunov a gašparkov. 

Pripravená bude  dobrá hudba, vystú-
penia i súťaže - môžete si, napr. vopred pri-
praviť krátku krasokorčuliarsku voľnú
jazdu. Vstupné obvyklé.

AMFO so senickou
účasťou

V novembri sa tradične uskutočnila
celoštátna súťažná výstava neprofesionál-
nej fotografickej tvorby AMFO 2008, ktorá
bola prezentáciou a výsledkom najnovšej
fotografickej tvorby vybraných najlepších
autorov vo výstavných priestoroch Múzea
SNP v Banskej Bystrici.

Rozsahom najväčšiu súťaž v amatérskej
fotografii, ktorá je jedinou svojho druhu
a má vyše

tridsaťročnú históriu, vyhlásilo Národné
osvetové centrum a zapojili sa do nej ama-
térski fotografi z celého Slovenska
(v tomto roku súťažilo celkom 372 autorov
so 751 fotografickými prácami).

Do celoštátneho kola súťaže postúpili
prostredníctvom Záhorského osvetového
strediska v Senici na odporúčanie odbor-
nej poroty krajskej súťaže fotografické
práce 12 fotografov z nášho regiónu,
z ktorých boli práce siedmich autorov
opäť vybrané a zaradené do celoštátnej
výstavnej kolekcie: fotografie a multime-
diálne prezentácie Seničanov Ľubomíra
Jarábka, Filipa Kalku, Jozefa Kalku, Miro-
slavy Balážovej, Mariana Holenku
z Moravského Sv. Jána a mladých autorov
Michala Guľáša zo Senice a Kláry Jankovi-
čovej zo Skalice, ktorí zastupovali kategó-
rii  juniorov (autorov do 16 a do 21 rokov).

Odborná porota, ktorej predsedal foto-
graf Leo Redlinger z Banskej Bystrice,
vybrala na celoslovenskú výstavu 199 foto-
grafií a multimediálnych prezentácií od
132 autorov.

Vyvrcholenia celoročného tvorivého
súťaženia amatérskych fotografov na Slo-
vensku, ktoré bolo odštartované  vernisá-
žou výstavy a zhodnotením AMFA 2008
sa zúčastnilo i viacero našich autorov, kde
mali možnosť v rámci víkendu s fotogra-
fiou stretnúť sa s prezentáciou svetozná-
meho fotoreportéra Joe Klamara a zúčast-
niť sa tvorivých workshopov.

Všetkým vystavujúcim autorom, ktorí
nás úspešne reprezentovali na celoštátnej
súťažnej výstave AMFO 2008 blahoželá-
me a veríme, že touto výstavou sa ich
úspechy nekončia, každoročne prezen-
tujú slovenskú neprofesionálnu fotografiu
v národnej kolekcii v zahraničí a sme pre-
svedčení, že podobné úspechy možno
čakajú aj na účastníkov nastávajúcej súťaž-
nej výstavy AMFO 2009. -vp-

Senický fotorok 
Záhorské osvetové stredisko v Senici

vo  svojej kultúrno-výchovnej činnosti
pokračovalo i v tomto roku v tradícii reali-
zácie Senického fotoroka 2008.

Je to názov projektu, počas ktorého
celý rok sa realizuje spolupráca s viacerý-

mi kultúrnymi inštitúciami a fotoklubom
Retina Senica, a to výchovno-vzdelávacie
podujatia, súťažné fotografické výstavy -
Náhlikovu Senicu a AMFO, autorské
a kolektívne prezentácie neprofesionálnej
fotografickej tvorby. Aktivity vrcholia
v Mesiaci fotografie a sú rozšírené o spo-
luprácu s ďalšími fotoklubmi Slovenska,
Českej republiky a Rakúska. V minulých
rokoch sa v rámci Senického fotoroka
uskutočnila spoločná výstava členov Reti-
ny a členov Fotoklubu Traiskirchen Rakús-
ko v Senici a potom i v Traiskirchene,
výmenné výstavy členov fotoklubov Nitra,
Trenčín, Považská Bystrica, Modra a autor-
ské prezentácie jednotlivých členov Retiny
v Senici a následne reprízy výstav i v iných
mestách Slovenska a v Českej republike.

Tohtoročný Senický  fotorok sa  v Me-
siaci fotografie niesol v znamení autorskej
výstavy fotografií Cyrila Gajdíka z Ratíško-
vic z Českej republiky, člena fotoklubu
Kontakt Hodonín vo výstavných priesto-
roch Záhorského osvetového strediska
v Senici, ktorá bola sprístupnená verejnos-
ti do konca novembra a 17. členskej  výsta-
vy fotoklubu Retina, ktorá bola inštalovaná
v Dome kultúry a návštevníci mali mož-
nosť túto fotografickú prezentáciu vidieť
do 12. decembra. Tu sa svojou fotografic-
kou tvorbou z obdobia posledných dvoch
rokov prezentovalo 12 autorov, členov
fotoklubu, s 99 čiernobielymi a farebnými
fotografiami rôzneho tematického zamera-
nia a fotografických žánrov.  Po úspešnej
prezentácii v Senici výstavná kolekcia foto-
grafií senického fotoklubu poputuje do
Považskej Bystrice, ktorú môže považská
verejnosť navštíviť do konca januára 2009.
V Dome kultúry v Kunove sa v rámci Senic-
kého fotoroka predstavuje svojou tvorbou
do 20. decembra vyspelý fotograf Marian
Holenka z Moravského Svätého Jána. 

Poslaním Senického fotoroka, ktorý sa
realizuje v spolupráci s Mestom Senica,
fotoklubom Retina a ďalšími kultúrnymi
inštitúciami mesta Senice, je popularizo-
vať a prezentovať senickej verejnosti ume-
leckú fotografiu, tvorbu jednotlivých auto-
rov, fotoklubov alebo si pripomenúť
významné osobnosti nášho mesta a regió-
nu. Nezabúdame na mená Ivan Horváth,
František Lauff, Eugen Žunko, Ján Náhlik
a ďalších, ktorí sa zaslúžili nielen o založe-
nie miestnej fotoskupiny, dnešnej Retiny,
ale vďaka ich fotografickej tvorbe a tvorbe
ich pokračovateľov - súčasných členov
fotoklubu, senická fotografia zaujala
významné miesto v slovenskom fotografic-
kom hnutí. V. Poláková, ZOS Senica

Vystavujúci autori.                        foto bar

Vydarený Dia deň 
Pod záštitou podpredsedu vlády

D. Čaploviča bol v Dome kultúry 8.
novembra I. krajský Dia deň, učený diabe-
tikom, ale i alergikom a širokej verejnosti.
Organizátorom akcie bola základná orga-
nizácia Zväzu diabetikov Slovenska Dia-
mant Senica, ktorá pripravila počas dňa
s odborníkmi 9 prednášok a sprievodný
program tvorila  možnosť merania glyké-
mie, spirometria, atď. Na vydarenom Dia
dni sa podieľalo 32 firiem a organizácií. Pri
hladkom priebehu akcie pomohli i študen-
ti SZŠ v Skalici.  Bohatú ponuku Dia dňa
využilo okolo 500 účastníkov. Predseda
ZO Diamant Alois Matela rád konštatuje,
že zvýšený záujem o akciu medzi občan-
mi dokazuje, že komplexnú analýzu ľud-
ského tela si nechalo spraviť 320 účastní-
kov nielen zo Senice, ale z celého Trnav-
ského kraja. bar 
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Zapojte sa do súťaže
Náhlikova  Senica  

Organizátori Trnavský samosprávny
kraj,  Záhorské osvetové stredisko (ZOS)
a Mesto Senica  vyhlasujú 49. ročník tra-
dičnej regionálnej súťaže neprofesionálnej
fotografickej tvorby okresov Senica a Ska-
lica –  Náhlikova Senica 2009.

Súťaž, ktorá sa teší veľkej obľube fotoa-
matérov, je otvorená širokej verejnosti –
dospelým autorom i mládeži  - bez tema-
tického a žánrového obmedzenia. 

Fotografické práce prihlásené do súťa-
že bude hodnotiť odborná porota v troch
vekových skupinách: dospelí autori nad 21
rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov
a autori do 16 rokov. V každej vekovej sku-
pine bude rozlíšená kategória čiernobielej
fotografie, farebnej fotografie a multime-
diálnej (ozvučenej) prezentácie fotografií
na CD (ktoré majú jednotnú dejovú
a výtvarnú líniu), časovo ohraničenej do 3
minút. V každej skupine a kategórii budú
autori najlepších  fotografií  ocenení vec-
nými cenami. 

Do súťaže sa budú prijímať fotografie
s najrôznejšími námetmi, vyhotovené
akoukoľvek  fotografickou technikou,
ktoré budú spĺňať predpísané technické
podmienky, avšak doteraz nepublikované
a nehodnotené v predchádzajúcich roční-
koch súťaže AMFO.

Fotografie ocenených a odporučených
autorov postúpia do krajskej súťažnej
výstavy AMFO 2009. Verejná prezentácia
tvorby autorov – regionálna výstava, sa
uskutoční vo februári a v marci vo výstav-
ných priestoroch ZOS.

Záujemcovia, ktorí sa chcú  prihlásiť do
súťaže Náhlikova Senica 2009, môžu sa
bližšie informovať o technických pod-
mienkach a účasti v ZOS, odd. ZUČ, č. tel.
034 654 3205.

Uzávierka súťaže je 15. januára  2009.
VV.. PPoolláákkoovváá,,  ZZOOSS  SSeenniiccaa  

Najpresvedčivejšie boli 
Tiché búrky 

Počas III. ročníka regionálnej súťaže
v umeleckom prednese pôvodnej sloven-
skej prózy Timravina studnička sa 29.
októbra predstavilo v Záhorskom osveto-
vom stredisku (ZOS) v Senici 17 recitáto-
rov z deviatich škôl z okresov Senica
a Skalica. Z nich vybrala odborná porota
štyroch najlepších, aby reprezentovali
Záhorie v celoštátnej konfrontácii v dňoch
21. – 22. novembra v Lučenci.

Na XII. celoslovenskej súťaži patrili
Záhoráci medzi najlepších. Recitátorská
škola pedagogičky ZUŠ v Senici Štefánie
Jánošovej žne úspechy nielen v našom
regióne a kraji, ale dosahuje najvyššie
méty i vo vrcholových súťažiach. Detské
kategórie na podujatí venovanom
významnej slovenskej spisovateľke Bože-
ne Slančíkovej Timrave zastupovali žiaci
Zuzana Karásková, Oliver Orth a Juraj
Gembeš. V stredoškolskej kategórii si
postup na celoslovenskú súťaž vyrecitova-

la Petra Miklošková zo Strednej odbornej
školy v Holíči. Všetci interpreti umelecké-
ho slova zo Záhoria boli v Novohrade
mimoriadne úspešní. Spomedzi 40 súťaži-
acich z 29 miest a obcí z celého Slovenska
si domov priniesli 3 prvé a 1 druhé miesto.
Text Tatiany Lehenovej O čom rozprávali
vtáčky pútavo a s vnútorným zaujatím
vyrozprávala Zuzana Karásková, ktorej
odborná porota udelila v najmladšej veko-
vej kategórii 1. miesto. Druhým miestom
bol ocenený výkon Olivera Ortha za pred-
nes Sklenená guľa od autora Petra Holku,
v ktorom Oliver riešil spor o Kristínku so
svojím najlepším kamarátom Bercom.
Prednes príbehu Kláry Jarunkovej v poda-
ní Juraja Gembeša o vzťahu mladšieho
brata bojaceho sa o staršiu zamilovanú
sestru s názvom Tiché búrky bol najlep-
ším, aký na celoslovenskej Timravinej stud-
ničke zaznel.  Za dokonalé sa stotožnenie
s textom a vynikajúcu interpretáciu získal
Juraj nielen 1. miesto udelené odbornou
porotou, ale aj obdiv publika. Povzbude-
ním, motiváciou a odmenou za niekoľko-
ročnú recitátorskú prácu je ocenenie pred-
nesu študentky Petry Mikloškovej z Holí-
ča, ktorá za prozaický text Zuzky Šulajovej
Džínsový denník získala 1. miesto a záro-
veň cenu primátora mesta Lučenec
Ing. Milana Marka.

Súčasťou Timravinej studničky bolo po
druhýkrát aj vyhodnotenie celoslovenskej
literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literár-
ny Lučenec, do ktorej sa zapojilo 138
autorov s 337 prácami. Aj v nej Záhorie
bodovalo – literárna práca Márie Stanko-
vej bola ohodnotená 3. miestom a Andre-
ja Drinku cenou riaditeľa Novohradskej
knižnice (obaja študenti Gymnázia Ladi-
slava Novomeského v Senici).

Vyvrcholením pre všetkých recitátorov,
ich pedagógov a rodičov bol slávnostný
galavečer, na ktorom popri spomienke na
Boženu Slančíkovú Timravu boli vyhlásené
výsledky a zároveň odznelo päť víťazných
prednesov.

Súťažný program celoslovenskej Timra-
vinej studničky bol doplnený slávnostným
prijatím účastníkov v obradnej sieni Mest-
ského úradu, návštevou hrobu Boženy
Slančíkovej Timravy v Lučenci a obcí
Polichno a Ábelová, kde spisovateľka pre-
žila takmer celý svoj tvorivý život.

JJaarroossllaavvaa  SSlleezzáákkoovváá
ZZOOSS  SSeenniiccaa

Juraj Gembeš na súťaži Timravina stud-
nička.

Euroscola v OA 
Posilniť verejnú debatu o Európe s ohľa-

dom na voľby do Európskeho parlamentu
(EP) v roku 2009 a vyhrať účasť na progra-
me Euroscola v roku 2009 je cieľom súťa-
že, ktorú každoročne vyhlasuje Informač-
ná kancelária EP na Slovensku. Súťaž je
určená stredoškolákom a tento rok sa do
nej zapojila aj Obchodná akadémia
v Senici. 

„Chceme vzbudiť záujem čo najväčšieho
počtu našich študentov o hlavné témy budú-
ceho roka v súvislosti s naším členstvom
v EÚ, ktorými sú vstup SR do eurozóny,
voľby do EP a tiež  Európsky rok kreativity
a inovácií“, povedala Viera Medňanská,
ktorá koordinuje súťažné aktivity v škole.  

Obchodná akadémia prichystala
v rámci súťaže zaujímavé podujatia. V jej
priestoroch symbolicky otvorili  eurozónu,
ktorá študentov i návštevníkov školy oboz-
námila so zmenami, ktoré nás čakajú od
začiatku budúceho roka. Poznatky o eure
a Európe chceli  rozšíriť aj za brány školy,
a tak na Deň otvorených dverí OA, ktorý
bol  16. decembra, pripravili aj kvíz pre
verejnosť.

Študenti sa v rámci súťažných aktivít
stretli  a besedovali  s pracovníkom Infor-
mačného centra EP na Slovensku a s Ivo-
nou Klimentovou z Europe Direct Senica,
ktorí im priblížili  fungovanie európskych
inštitúcií a možnosti pre mladých, ktoré im
ponúka EÚ. S pracovníčkou Slovenskej
pošty, a. s. študenti diskutovali  o zavedení
eura v tejto inštitúcii. Súťaž obsahovala aj
kvíz Mince a krajiny, v ktorom si študenti
vyskúšali  svoje poznatky o eurominciach. 

Témy Euroscoly chcú v škole využiť aj
na podnietenie kreativity študentov. Tí si
pripravili  audiovizuálnu prezentáciu Pozý-
vame vás do krajiny EÚ, v ktorej využili
poznatky z oboch cudzích jazykov, ktoré
sa v škole učia, z informatiky, geografie,
ale aj iných odborných predmetov. 

Všetky súťažné aktivity prebehli  v škole
od 15. do 19. decembra. Viera Medňanská
vyjadrila presvedčenie, že aj v tejto súťaži
budú študenti Obchodnej akadémie
v Senici úspešní a opäť prejavia výborné
znalosti z oblasti Európskej únie. Po
vyhodnotení všetkých aktivít sa tak možno
aj žiaci OA v Senici zaradia medzi 9 naj-
úspešnejších slovenských škôl, ktoré budú
mať v budúcom roku možnosť zažiť na
vlastnej koži komunitárnu Európu na
zasadnutiach EP v Štrasburgu. 

V. Cigánková
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Múza
Tak múza, čo o nej povedať...?
Je to zvláštna vec, no dá sa cez ňu 
spovedať.

Tak múza, objaví sa, aj keď nevieš odkiaľ
a nevieš ani kam, 
stačí pozrieť na starý dom a uvidíš zrazu
v ňom, sám Noterdamský chrám.

Tak múza, práve kopla ma jedna z tisíc
mnohých
a hľadám rým na vyjadrenie svojich 
myšlienok strohých.

(A naposledy) 
Tak múza, hrobka mojich smútkov a kolíska
mojích radostí,
dlho u mňa neposedí, no keď príde, príde
sama a bez hostí,
príde potichúčku, ako len ona to vie
a každú jednu myšlienku, či utopickú ideu
z pera na papier prenesie.

Mária Bederková

Sme najúspešnejšia trieda 
V hoteli Apollo v Bratislave sa  26.

novembra uskutočnilo vyhodnotenie
vedomostnej súťaže EÚ a euro 2009,
ktorú organizovalo Ministerstvo školstva
SR. Do súťaže sa od apríla do júna zapoji-
lo takmer 400 stredných škôl a viac ako 12
000 študentov.

V Obchodnej akadémii v Senici tejto
súťaži predchádzala výborná príprava
a pomoc zo strany učiteľov, ktorí nás na
hodinách tovaroznalectva, hospodárskej
geografie, spoločenskej komunikácie i ďal-
ších odborných predmetov oboznamovali
s našou budúcou menou a Európskou
úniou. Hovorili sme i o výhodách a nevý-
hodách zavedenia eura, o orgánoch EÚ aj
o zaujímavostiach štátov únie.

Získané vedomosti sme využili
v on–line testovaní a naša trieda 3. A sa
stala najúspešnejšou nielen v škole, ale
i na celom Slovensku.

Adriána Žoltická a Viktor Chobot,
zástupcovia 3. A, boli spolu s Mgr. Vierou
Medňanskou vyslaní do Bratislavy, aby sa
zúčastnili na slávnostnom  vyhodnotení
a odovzdávaní cien. Priniesli sme ocene-
nie pre najúspešnejšiu triedu na Slovensku
a pre každého spolužiaka USB kľúč.
Úspech nás veľmi potešil a určite sa stal
motiváciou, aby sme sa v našej „obchod-
ke“ zapájali do ďalších súťaží.

Viktor Chobot, 3. A, OA Senica

Poďakovanie
Milí mladí, ale aj  starší čitatelia Štu-

dentských listov (ŠL). Ja, ako šéfredaktorka
ŠL,  si vám dovoľujem  poďakovať za celo-
ročnú priazeň a podporu, ktorá sa každý
rok zvyšuje. Keďže som sa stala hlavou ŠL
len nedávno, nebolo to pre mňa na za-
čiatku jednoduché. Zvykla som si na istý
pracovný režim, aby boli príspevky do
listov  pripravené na daný termín. Moja
práca by však nebola nič platná, ak by za
mnou nestáli skvelí autori ešte lepších
článkov. Celý rok vás oboznamovali s pri-
pravovanými alebo uskutočnenými akcia-
mi, písali úvahy, fejtóny, básne a rôzne iné
zaujímavé texty, ktoré ste si mohli prečítať
či už prostredníctvom Našej Senice, škol-
ských násteniek, alebo internetu.

Listy vznikli spoluprácou Študentského
parlamentu mesta  a Mesta Senica, kon-
krétne so šéfredaktorkou mesačníka Naša
Senica, pani Vierou Baroškovou. Jej patrí
veľké Ďakujem, pretože listom dáva
konečnú podobu, je vždy ochotná
pomôcť a taktiež je trpezlivá pri príprave
každého jedného čísla.  

Ešte raz adresujem veľké poďakovanie
všetkým, ktorí sa podieľali na písaní a prí-
prave Študentských listov za celý rok 2008
a dúfam, že nás budete čítať čím ďalej tým
viac a že sa nám bude rovnako dariť aj
v nasledujúcom roku. A vám, autori člán-
kov, želám, aby ste mali stále viac čitateľov
a kreatívnejších nápadov.

Dominika Kurtová

Stredoškoláčky,
zbystrite!  

Školské majstrovstvá okresu Senica
v AEROBIC MARATÓNE  stredných
škôl sa uskutočnia   v utorok 27. januá-
ra 2009 v telocvični senického gymná-
zia od 8. hod. Štartovné 1 euro.  

Organizátorom je CVČ a Spoločný
školský úrad v Senici. Stredoškoláčky,
ale i stredoškoláci, prihláste sa do 15.
januára 2009 vášmu učiteľovi telesnej
výchovy. Presné propozície budú
v školách k dispozícii  od 8. 1. a na
www.stonozka.estranky.sk. 

Vianoce
Zhon, niekoľko minútové čakanie, dlhé

rady, kupovanie predražených darčekov
a to všetko pretrpíme, urobíme,   len aby
naši najbližší boli spokojní, keď sa rozsvie-
ti v prítulnej obývačke  svetlo a oni uvidia
kopu darčekov pod vianočným stromče-
kom. Uvedomujem si, že doba a technika
idú dopredu  míľovými krokmi, ale naozaj
chceme,  aby sa Vianoce stali len obyčaj-
nou súčasťou života, ktorú nebudeme
vnímať inak ako len príťaž,  pretože si
lámeme hlavu nad tým, čím by sme ešte
urobili radosť našej rodine, priateľom
a známym? 

(pokr. na str. 2)

Naša 3. A z Obchodnej akadémie Senica.
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Vianoce
(dokončenie zo str. 1)

Ešte kedysi, nie tak dávno, pre ľudí
neboli dôležité veci ako mp3, najnovší
mobil, notebook  či nejaké značkové oble-
čenie. Boli to skôr malé darčeky vyrábané
ľuďmi, ktorí do nich vložili kus zo seba
a predovšetkým lásku. Také niečo,  naprí-
klad  oblečenie, aj keď je kúpené so záme-
rom potešiť, nemá. Skôr za ním vidím
jednu veľkú fabriku, niekoľko tisíc pracov-
níkov pracujúcich ako naprogramované
stroje. Podľa mňa predstava čisto odstra-
šujúca. Veď nikto z nás si takú budúcnosť
určite nechce ani predstaviť. 

Skoro všetkým dnešným deťom a tee-
nagerom sa nezavďačíte niečím jednodu-
chým, vyrobeným, ale skôr ocenia niečo
hodnotné, drahé a in, čím sa môžu
pochváliť, popýšiť svojim kamošom. Mys-
lím, že týmto sa narúša celková atmosféra
najkrajšieho sviatku v roku. Očakávajúc
svoju drahú vecičku, sú sklamaní z toho,
že dostali upletený pulóver od babky.
Neuvedomia si, že babka v snahe potešiť
svojho vnúčika/vnučku urobila niečo, čo
v ich dobe bolo jedným z najlepších dar-
čekov. Niečo špeciálne. Preto sa bojím, ak
to takto pôjde ďalej,  ľudia budú čím ďalej
tým viac strácať to povestné čaro Vianoc.
Je nesmierne neľudské, aby predavačky
museli byť v obchode vo  sviatočný deň.
Aj ony sú predsa mamy a potrebujú nava-
riť, doladiť posledné nedostatky a pripraviť
sa na jeden z najkrajších okamihov v roku.
No pravda je opakom. Potom sa nečudu-
jem, že ženy, možno aj pracujúci muži,
strácajú tú časť Vianoc, ktorá je najdôleži-
tejšia. Stráviť týchto pár krásnych a šťast-
ných chvíľ v kruhu najbližších. A ak aj niek-
torí z našich najbližších už nie sú medzi
nami, spomenúť si na nich, možno si ich
pripomenúť pár fotografiami alebo  len
povedať zážitky spojené s nimi. Taktiež sú
Vianoce aj o tom, aby sme sa raz za rok
v pokoji,  bez zhonu a dobre naladení,
posadili k stolu, pomodlili sa, zjedli oplát-
ku s medom alebo rozlúskli orech či  prek-
rojili jabĺčko. Potom zjedli štedrovečernú
večeru a spoločne sa tešili na stromček
a to, čo je pod ním. 

Preto si myslím, že všetky príjemné
veci, ako už spomínaná večera, sú najdôle-
žitejšími v tento úžasný deň. Čas, keď ani
najhorší zločinci sveta nerobia nič zlé
a stávajú sa „normálnymi“ aspoň na chví-
ľku. Všetci ako keby sa zastavili, nič zlé sa
nedeje, vzduch je akýsi čistejší. Čarovné.

Snažme sa urobiť si tento posledný
mesiac v roku príjemným a Štedrý deň
najkrajším dňom. Dúfam, že darčeky budú
milým prekvapením a samozrejmou súčas-
ťou Vianoc, ale tým najhlavnejším bude
láska, šťastie a rodina.  

Dominika Kurtová

Na Slovensku je to tak 
Premýšľam, koľko úvodníkov, reportáží

či diskusných príspevkov už začínalo
touto vetou. Najsmutnejšie na tom je, že
inšpirácie pre jej použitie je stále dosť

a dosť. Svojím kúskom prispel aj bratislav-
ský koncert Jeana Michaela Jarrea v špor-
tovej hale Pasienky.

Legenda synth-popu a new-age, prie-
kopník v práci so syntetizátorom, držiteľ
niekoľkých zápisov do Guinessovej knihy
rekordov v návštevnosti koncertov,
významná osobnosť, skvelý hudobník
a showman. To všetko sa vzťahuje k tomu-
to francúzskemu gigantovi, ktorý nás prvý
raz vo svojej (bohatej a dlhej) kariére poc-
til svojou návštevou. 

S ľahkosťou preletím opis batérií kláve-
sov a efektových procesorov, ktoré
zapĺňali pódium, nonšalantne spomeniem
Jarreho možno trošku naivné a povrchné
privítanie, v ktorom nás uistil, že hrať
v Bratislave bolo už jeho mládežníckym
snom (...) a s dávkou očakávanej samoz-
rejmosti sa pochvalne vyjadrím aj smerom
k nazvučeniu koncertu.

Hviezda večera (spolu so svojimi tromi
pomocníkmi) na nás vybalila spŕšku naj-
väčších hitov, prehliadku možností ,,vinta-
ge“ zvukovej techniky a pochopiteľne,
energickú a charizmatickú show. Najviac
priestoru dostal samozrejme legendárny
album Oxygene, v znamení ktorého sa
nieslo celé turné. Hodina a pol prvotried-
nej hudby, doplnená o perfektné svetelné
a zrkadlové efekty či strhujúcu videopro-
jekciu, utiekla ako emigrant a audiencia
(hoci na úvod trocha vlažná) sa pobrala
domov, užiť si príjemný jesenný víkend.
Kde je teda problém?

Nechcem sa opakovať, ale... na Sloven-
sku je to tak. Predať na tak prestížnej akcii
podstatne viac lístkov, ako je kapacita haly,
sa dá ťažko nazvať ináč, ako miešaný
nápoj arogancie, bezohľadnej chamtivosti
a imbecility. Inak povedané dať 1000
korún, aby ste sa mohli biť o miesto na
betónových schodoch alebo o kúsok
voľného zábradlia je úroveň, ktorá v kultú-
re západnej civilizácie jednoducho nemá
miesto. Nehovoriac o tom, že publikum
tvorila prevažne stredná a staršia generá-
cia, ľudia, ku ktorým sa vyžaduje istý štan-
dard správania sa...

Opäť sa mi do hlavy vkráda problema-
tika vulgárnosti v našej spoločnosti. Nedá
mi sa v tejto veci neodraziť od názorov
slovenskej muzikantskej špičky pána And-
reja Šebana. Mňa osobne považovali za
vulgárneho, keď som v kontexte článku
použil slovo pi... Cenzúrovali ma, keď som
na istom fóre písal o akciách s výskytom
drog. Ale to, že niekto ,,odrbe“ (je mi ľúto,
inak sa to nazvať nedá) stovky ľudí o nie
málo peňazí, to u nás zjavne také vulgárne
nie je. Rovnako je v poriadku, že média
vystrelia medzi ľudí batérie informácii,
ktoré majú so skutočným stavom vecí pra-
málo spoločného. To všetko normy slova
vulgarizmus nespĺňa. 

Kam tým mierim? Je to len taký súkrom-
ný apel na to, aby ľudia začali otvorenejšie
prejavovať svoje názory a nepremlčiavali
problémy. Rovnako istá túžba, aby média
posunuli latku vyššie a nebáli sa písať aj
o veciach, o ktorých bolo doteraz ticho.
Keď sa to raz podarí, snáď už to „na Slo-
vensku tak nebude“. Miro Bachura

Náš veľký deň  
imatrikulácií

Ách, už je to za nami. Dlho očakávaný
deň – 18. november  – deň imatrikulácií
v Obchodnej akadémii prišiel rýchlo a rov-
nako rýchlo aj skončil. V jeho závere sme
si mnohí priali, aby pokračoval. 

V tento deň sme sa všetci prváci – aj
my z 1. D -  zišli v senickom Dome  kultú-
ry a čakali na vytúžený začiatok. O 9.30
hod.  zaznela študentská hymna, a tak
začala prvá  časť veľkého programu  sláv-
nostná akadémia. Réžiu a scenár mala
naša pani triedna učiteľka  PhDr. Anna
Držíková. Po úvodnom prejave riaditeľky
školy Ing. Miroslavy Príkopovej začala
skvostná prehliadka našich „veľkých umel-
cov“ – hudobníkov, tanečníkov, spevákov.
Zistili sme, že v škole máme množstvo
talentovaných ľudí, a nielen Slovensko má
talent, ale aj naša obchodná akadémia má
veľa skvelých talentov. Našu 1. D repre-
zentovali Mirka Hanáková ako hip –
hoperka a folkloristi zo súboru Kopaničiar
F. Foltín a R. Tallo.

Druhá časť programu patrila samotným
imatrikuláciám, v ktorých sa predstavili
jednotlivé triedne kolektívy. Myslíme si, že
náš kolektív svojím tanečným vystúpením,
v ktorom sme boli oblečení ako hroši
a havajské tanečnice, publikum zaujal.
Zaujímavá bola aj prísaha, ktorú za všet-
kých prvákov zložil pred zrakmi tretiakov
študent 1. C. Sľúbil, (hoci si to nemyslíme),
že tretiaci majú vždy pravdu a vždy ich
budeme poslúchať. 

Akt imatrikulácií bol  zakončený striha-
ním „somárskych uší“, ktoré sme mali od
rána nasadené na hlave. Každý prvák
dostal certifikát, na základe ktorého  sa
stal právoplatným študentom OA. 

Deň  imatrikulácií sme si veľmi užili
a budeme naň  dlho spomínať. Ďakujeme
aj našej pani   triednej za krásny program,
ktorý pripravila aj nám,   svojim prvákom.
Veríme, že my všetci v našej 1. D vytvorí-
me super kolektív ľudí, budeme dosaho-
vať nielen dobré študijné výsledky, ale pre-
dovšetkým budeme vnímať svet okolo nás
najmä srdcom. 

Michaela Jurkovičová 1. D

Študentský parlament mesta praje všet-
kým  študentom krásne a radostné Viano-
ce,  úspešné  vykročenie do roka 2009
a naplnenie všetkých túžob a snov. 
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S pyrotechnikou 
opatrne 

Výrobky zábavnej pyrotechniky sú
predmety obsahujúce výbušninu a sú
určené na vytvorenie špeciálnych efektov
či už zvukových, svetelných, dymových...
Tieto výrobky sa zvyčajne iniciujú otvore-
ným ohňom. Pri horení vzniká vysoká tep-
lota. V prípade nesprávneho použitia
hrozí reálne nebezpečenstvo požiaru
a ublíženia si na zdraví, prípadne aj smrti.

Za najväčšiu príčinu úrazov sa považu-
je alkohol, pri ktorom klesá pocit zodpo-
vednosti a odpaľovanie pyrotechniky
v dave.

S blížiacimi sa Vianocami a Silvestrom
toto nebezpečenstvo ešte narastá. Tie
výrobky, ktoré nemajú priložený slovenský
návod na obsluhu a údaj o tom, že boli
preskúšané a schválené Slovenskou štát-

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - DECEMBER 2008 

autor: názov: vydavateľ:
1. Ginsberg. D.: Anonymný rukopis Arkus
2. Kol.: Moje najmilšie 5-minútové rozprávky Arkus
3. Mečíř, A: Hádajko a pirátsky poklad Arkus
4. Pol, A.-M.: Znova na javisku Arkus
5. Kol.: Rozprávky z tisíc a jednej noci Ikar
6. Kol.: Kniha hádaniek pre druhákov Arkus
7. Čapek, K.: Dašenka Buvik
8. Kol.: Čarovné Vianoce LB-Story
9. Kol.: Klasické rozprávky LB-Story

10. Sedgwick, M: Kniha mŕtvych dní Arkus
11. Lawrence, L.L.: V tieni krahulca Talentum
12. Aroldová, M.: Ľahká ako vták Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Mečíř, A.: Hádajko 3/08 a cesta do vesmíru 
V 3. čísle nového časopisu sa malý čitateľ vydá na ďalekú púť vesmírom. Čaká ho tam veľa
nebezpečných nástrah i pozoruhodných stretnutí, len si musí dať pozor na to, aby sa jeho
raketa nezrazila s meteoritom...V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa a v sieti
predajní Panta Rhei, Belimex a Modul. Formát A6, 32 strán, cena: 26 Sk/0,86 eur.

Bothe, Elizabeth: 499 tipov pre domácnosť
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
Ďalšia užitočná publikácia z úspešnej série 499 tipov... prináša množstvo overených a
vyskúšaných rád pre domácnosť. Čitateľ sa dozvie, ako sa starať o kuchyňu, ako pripraviť
rôzne chutné jedlá, autorka mu prezradí zaujímavé kuchynské finty, no i to, ako udržiavať
v dome čistotu, ako sa starať o nábytok, ale i ako si vylepšiť svoj výzor či ako sa správať
pri cestovaní. 
Pevná väzba, 160 strán, formát 200 x 130 mm, cena 199 Sk

Ako sa nestať obeťou
podvodu 

- spolu s Pyrotechnikou
opatrne
- Nikdy si neodkladajte
peňaženku v obchode na
pult, keď si skúšate tovar
alebo si ho prezeráte.
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 toho, aby vám dal niekto niečo
nezištne. Za to neskôr zvyčajne vyžaduje
protislužbu a váš zisk môže byť podstatne
menší.
- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite
a je to lákavé - kúpu si dôkladne premyslite
a zvážte. 
- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE. 
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku za to, že poviete mená 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, ak ste svedkom nejakej
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, pohlavie,
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.).

nou skúšobňou, mohli byť vyrobené nele-
gálne a môžu byť pri odpaľovaní nebez-
pečné.
1166  bbeezzppeeččnnoossttnnýýcchh  ooppaattrreenníí
1. Kupujte len výrobky v pôvodnom
a nepoškodenom balení.
2. Požiadajte predavača o vysvetlenie
správnej manipulácie.
3. Dôsledne dodržiavajte návod na
použitie.
4. Ak pyrotechnika zlyhá, sledujte návod
na bezpečné ničenie.
5. Pyrotechniku skladujte v suchu a pri
teplote do 40°C.
6. Pyrotechniku neskladujte blízko horľa-
vých a zápalných látok.
7. Pri odpaľovaní dbajte na bezpečnú
vzdialenosť od miesta výbuchu.
8. Ak ste blízko, chráňte si najmä zrak.
9. Zabráňte pohybu malých detí v blízkosti
miesta odpaľovania.
10. Neodpaľujte pyrotechniku v uzatvore-
ných priestoroch.
11.Nekupujte pyrotechniku na ulici od ľudí,
ktorí sa nevedia preukázať povolením na
takýto predaj.
12.Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá
zápalná šnúra.
13. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápal-
ná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa
k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne
odpáliť. Je to veľmi riskantné.
14. Nikdy nemierte pyrotechnikou na
iných ľudí, ani s nezapálenou.
15. Nehádžte pyrotechniku medzi ľudí.
16. Nebezpečenstvo hrozí nielen ľuďom,
ktorí pyrotechniku odpaľujú, ale aj ich oko-
liu. Preto venujte zvýšenú pozornosť
ľuďom vo vašej blízkosti.  

Mesto Senica má všeobecne záväzné

nariadenie upravujúce používanie zábav-
nej pyrotechniky na verejných priestran-
stvách ( www.senica.sk). Vyplatí sa preštu-
dovať si ho. Kto takéto nariadenie poruší,
môže dostať pokutu až 1000 Sk.

Oslava Silvestra by mala byť krásnym
ukončením roka, k čomu prispieva naše
mesto usporiadaním ohňostroja. Chovaj-
me sa preto tak, aby sme nový rok neza-
čali úrazom, ktorý spôsobíme sebe, svojím
blízkym alebo účastníkom ohňostroja
neodbornou manipuláciou s pyrotechni-
kou. Preto dodržujte hore uvedené rady,
čím nespôsobíte smútok sebe a ani ostat-
ným občanom nášho mesta. MsP

Stretnutie futbalistov 
Na MsÚ  v Senici s  16. decembra sa

stretli tréneri, hráči a priaznivci Futbalové-
ho klubu Senica a hodnotili  doterajšiu čin-
nosť.

Stretnutie otvoril primátor mesta Ľ. Parí-
zek. Technický riaditeľ V. Včelka zhodno-
til podmienky v klube ako aj športovú
stránku jednotlivých družstiev od  decem-
bra   2006. Prostredníctvom videoprojek-
cie sa k prítomným prihovoril aj tréner
A-tímu a športový riaditeľ L. Hudec, ktorý
bol v čase stretnutia v Londýne. Víziu
klubu do budúcnosti predostrel prezident
Peter Fila.

Na záver vedenie klubu odovzdalo
ocenenia pre bývalých aj  súčasných tré-
nerov a funkcionárov. Medzi nimi nechý-
bali také mená ako J.  Baďura, F. Hutta st.,
J. Pláteník, D.  Suchanský, V. Včelka st. či
súčasní tréneri L. Hudec, J. Uhlár, J. Hutta,
J. Dieneš a ďalší. IT
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Hľadanie alternatív  
Naša súčasnosť je poznačená snahou

o ochranu životného prostredia a s ňou
spojeného hľadania alternatívnych zdro-
jov energie. Táto myšlienka charakterizuje
Enersol, súťaž študentov stredných škôl
s tematikou využívania  alternatívnych
zdrojov energie vo svojom okolí - energie
slnka, vetra, vody a zeme. Na konferencii
sa zúčastnil i zástupca Ministerstva život-
ného prostredia J. Klinda.

S cieľom motivovať a podporiť aktivitu
žiakov, ich pedagógov pri tvorbe prác
o projektoch s využitím netradičných
energetických zdrojov sa konala v Senici
5. decembra celoštátna konferencia pro-
jektu Enersol SR. Otvoril ju koordinátor
projektu Pavol Paradaiser zo Strednej
odbornej školy (SOS) v Senici. SOŠ  je pri-
ekopníkom v tejto oblasti a so svojimi štu-
dentmi v predchádzajúcich ročníkoch
Enersol-u dosiahli výborné výsledky na slo-
venskej i medzinárodnej úrovni.

Hostí konferencie pozdravil primátor
Senice Ľubomír Parízek, ktorý zaželal všet-
kým veľa invencie pri hľadaní modelov
využívania nových zdrojov energie. Pod-
predseda Trnavského samosprávneho
kraja (TTSK) Augustín Pulmann pripome-
nul, že v tomto kraji sú sústredené najväč-
šie zdroje energie na Slovensku, a to jad-
rová elektráreň J. Bohunice, vodná elektrá-
reň Gabčíkovo, vodná elektráreň Králová
a Madunice i prvý veterný park v Cerovej.
Pozornosť upriamil i na úsilie TTSK vypra-
covať energetickú koncepciu kraja aj
s využívaním obnoviteľných zdrojov ener-
gie. Tento dokument sa zameria i na vyu-
žívanie slnečnej energie predovšetkým na
objektoch slúžiacich verejnosti. Prezradil
i myšlienku predsedu TTSK T. Mikuša
o využívaní solárnej energie vo večerných
hodinách na športoviskách pre mládež.
Na túto možnosť okamžite zareagoval
P. Paradaiser, že SOŠ má záujem o takýto
novátorský pokus a ponúka svoje priesto-
ry na realizáciu. Prednosta Krajského škol-
ského úradu Trnava Ľudovít Vanek zase
zdôraznil, že zapojením sa do projektu sa
študenti stávajú priamymi aktérmi školskej
transformácie a zaželal im veľa originál-
nych nápadov v projekte Enersol.

Na konferencii sa zúčastnili odborníci
na využívanie alternatívnych zdrojov ener-
gie, riaditelia podnikov, koordinátori a štu-
denti zapojených stredných škôl, aby si od
odborníkov v danej oblasti vypočuli naj-
novšie poznatky i trendy vo využívaní
nových zdrojov energie. Študenti ich vyu-
žijú v 3. ročníku súťaže, ktorej uzávierka je
12. decembra t.r. Tematikou súťaže je vyu-
žívanie alternatívnych zdrojov energie
v mojom okolí, kraji. Hlavnou časťou
práce má byť opis a funkcia zariadenia,
ktoré využíva  alternatívne zdroje energie
- solárnu energiu, solárne kolektory, veter-
né elektrárne, malé vodné turbíny, tepelné
čerpadlá, fotovoltaickú premenu energie,
biomasu, energetický dom a pod.

Prítomní si vypočuli odborné prednáš-
ky napríklad M. Nováka, riaditeľa podniku
Themosolar Žiar nad Hronom, K. Šoltéso-

vej zo Slovenskej inovačnej energetickej
agentúry, M. Fuksu, riaditeľa Cechu vyku-
rovania a tepelnej techniky Zvolen o ener-
getickom dome, O. Blachu, riaditeľa firmy
DALKIA, D. Rajčanovej, riaditeľky Sloven-
skej agentúry životného prostredia, Cent-
rum enviromentálnej výchovy vzdeláva-
nia. Viera Barošková

Bienále mladých
V tomto roku sa uskutočnil po prvý raz

na Slovensku svetový kongres FIAP 2008.
Súčasťou svetového kongresu medzi-

národnej federácie fotografov bolo i 30.
fotografické bienále mladých autorov.

Z nášho regiónu v zmysle medzinárod-
ných súťažných propozícií Záhorské osve-
tové stredisko v Senici vybralo do súťaže 6
mladých fotografov s 18 fotografiami
v kategórii autorov do 16 rokov a v kate-
górii autorov do 21 rokov. Z nich Michal
Guľáš a Matej Vida zo Senice.

Na 30. FIAP bienále mladých fotogra-
fov boli úspešní dvaja mladí autori:

Michal Guľáš zo Senice v kategórii
autorov do 16 rokov, ktorého fotografia
Žiarovky bola zaradená do výstavnej
kolekcie Slovenska spolu s ďalšími vybra-
nými fotografiami autorov 14 krajín sveta
a Erik Čermák zo Skalice v kategórii auto-
rov do 21 rokov.

Mladým fotografom nášho regiónu bla-
hoželáme a ďakujeme za úspešné repre-
zentáciu mladej slovenskej fotografie na
30. FIAP bienále mladých, ktorého repre-
zentatívna výstava sa uskutočnila v augus-
te v Bratislave v rámci svetového kongresu.

V. Poláková, ZOS  Senica

Ľúbileum

Hovory o jednom jubileu a o všetkom,
čo majú radi  - taký podtitul malo Ľúbile-
um, podujatie pri príležitosti 50-tin Maria-
na Hatalu.   Stretnutie čitateľov s jeho hos-
ťami Gabrielou Piroškovou, Mirkou Školo-
vou a Milanom Mikulom bolo 10. novem-
bra. Autor však neprezentoval svoju poé-
ziu, ale hovoril o tom, čo má v živote rád,
čo ho inšpiruje k tvorbe, o ľuďoch, ktorí
ho oslovujú. K. S. 

Deň rôznorodosti 
Dňa 10.  novembra sa konalo vo Vied-

ni medzinárodné podujatie zamerané
proti diskriminácii akéhokoľvek charakteru
s názvom Deň rôznorodosti. V rámci spo-
lupráce centier Europe Direct Viedeň
a Europe Direct Senica sa mohli na tejto
akcii zúčastniť aj žiaci základných škôl
z nášho regiónu. 

Dvadsať najlepších angličtinárov
a nemčinárov  zo Základnej školy Mallého
2 v Skalici spolu s ďalšími žiakmi zo IV.
základnej školy v Senici si mohli preveriť
svoje jazykové znalosti, orientačné schop-
nosti i vedomosti o EÚ. Na viedenskej rad-
nici totiž na nich čakalo množstvo aktivít
a zaujímavých súťaží, pri ktorých nechýba-
li ani vecné či sladké odmeny. Všetci si tak
mohli vyskúšať nakupovanie na invalid-
nom vozíčku, naučiť sa znakovú reč, písať
Braillovým slepeckým písmom či prejsť
davom so zaviazanými očami s pomocou
bielej paličky. Šiltovku, pero, diár a iné pré-
zenty získali, ak správne odpovedali na
otázky o EÚ. Stánok, ktorý prezentovali
zasa študenti z Afriky, ponúkal lákavo
vyzerajúce i chutné čokoládky, známy
kakaovník a aj ochutnávku jeho plodu
kakaa.

Medze sa však nekládli ani žiackej fan-
tázii a chlapci i dievčatá si mali možnosť

vyrobiť rôzne odznaky či spoločný obraz
z otlačkov ich rúk. Pre dámy nechýbal ani
kadernícky  minisalón, z ktorého odchád-
zali s kreatívnymi účesmi a páni si zatiaľ
vychutnali súboj v stolnom futbale alebo
počítačových hrách. Zamaskovaním do
rôznych oblečení si mohli žiaci na chvíľu
zmeniť svoju identitu a odniesť si na pami-
atku i zopár fotografií. Všetky tieto aktivity
boli sprevádzané hudobnými vystúpenia-
mi a pestrým kultúrnym programom.

Večer sa všetci spokojní, s množstvom
suvenírov a plní zážitkov vrátili domov
z originálne stráveného dňa vo Viedni. 

I. Klimentová, Europe Direct 

Mažoretky pozývajú 
Krása pohybu, šarm, elegancia a ekvi-

libristika s paličkou, to sú prednosti diev-
čat, ktoré navštevujú krúžok mažoretiek
TK Gymnik  Luxet Senica ktorý vznikol
v roku 1989.     Po kratšej prestávke súbo-
ru činnosť dievčat opäť začína.  V súbore
okrem cvičenia s paličkou trénujú s pom-
poms (chumlami) ako cheerleaders (roz-
tlieskavačky)  pre spestrenie najmä futba-
lových a hokejových zápasov.

Ak sa chceš stať členkou práve tohto
súboru , nemusíš nikam chodiť, ale môžeš
sa prihlásiť na našej webovej adrese:
www.mazoretkyluxet.se príp. na
tel.č.:0903/378131 (vo večerných hodi-
nách aj na tel.:034/652 0023) alebo  na
našom castingu v roku 2009. Novinkou
súboru v januári a februári bude výber
dvoch najlepších dievčat, ktoré budú tré-
novať vlastné choreografie ako DUO-
mažoretky. Výber sa bude robiť už z pri-
hlásených dievčat vo veku od 12 do 18
rokov, ale aj v januári až  apríli  na trénin-
goch, a to vždy posledný utorok v každom
mesiaci (t.j. 24.1.,24.2.,31.3. a 28.4.) v pri-
estoroch telocvične Gymnázia L. Novo-
meského Senica o 15.15 hod. Podrobnejšie
informácie aj na  nástenke pri Okresnom
súde, príp. z letákov. Bc. Alena Bukajová, 

vedúca súboru
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Hasičské bilancovanie 
Výročná členská schôdza Dobrovoľné

hasičského zboru  (DHZ) Senica sa bude
konať  10. januára 2009  v zasadačke
Mestského úradu o 15. hod., na ktorej
hasiči zhodnotia činnosť za tento rok
a vytýčia si  úlohy na rok 2009. 

DHZ je jednotným, účelovým, humán-
nym, politicky nezávislým dobrovoľným
združením, ktorý sa podieľa na ochrane
životov, zdravia a majetku vo všetkých for-
mách vlastníctva pred požiarmi a živelný-
mi pohromami. Podieľa sa aj na výchove
detí a mládeže, verejnoprospešnej a kul-
túrnej činnosti, protipožiarnej prevencii
a výchove pri predchádzaní požiarom,
zásahovej činnosti, technickej pomoci,
zveľaďovaní dedičstva a histórie požiarnej
ochrany. Spolupracuje so samosprávou,
právnickými a fyzickými osobami ako aj
s ostatnými dobrovoľnými združeniami.

Pretože je DHZ organizáciou, ktorá
nemá vlastné finančné prostriedky, snažili
sme sa ich získať z výziev Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) , z fondu Pro
Senica na základe predložených projektov
a vlastnou  činnosťou pri organizovaním
kultúrnych podujatí  (hasičský ples, pocho-
vávanie basy) a 2 % dane od právnických
a fyzických osôb.

Z TTSK bola poskytnutá účelová dotá-
cia 15 000 Sk na  projektu Príprava na
zabezpečenie osláv 120. výročia DHZ,
z čoho bola zakúpená hasičská zástava,
socha Svätého Floriána a logo DHZ a taká
istá suma  na  projekt  súťaž mladých hasi-
čov Chodbovnica, ktorá sa uskutočnila v I.
ZŠ  v Senici.  Z fondu Pro Senica bola
poskytnutá dotácia na projekt Zachovaj-
me niekoľkoročnú tradíciu v meste, ktoré-
ho hlavným cieľom bolo uskutočnenie
fašiangovej zábavy spojenej s pochováva-
ním basy a projekt Hasičským športom
k upevňovaniu družobných stykov, ktorý
slúžil na úhradu cestovných nákladov
družstva žien a mužov na súťaži vo Švajči-
arsku.

Senickí dobrovoľní hasiči sa zapojili vo
všetkých kategóriách (muži, ženy, dora-
stenky, dorastenci, plameň) do množstva
súťaží organizovaných v okrese Senica,
ale aj mimo.  Ženy a muži taktiež absolvo-
vali jednu súťaž za úplne iných podmie-
nok vo Švajčiarsku. Družstvá sa väčšinou
umiestnili na popredných miestach. Naj-
väčším úspechom a pýchou DHZ boli
v tomto roku dorastenci, ktorí získali titul
majstra Slovenska a dorastenky, ktoré zís-
kali 2. miesto v najvyššej súťaži.

Na záver sa chcem poďakovať všet-
kým, ktorí podporovali DHZ Senica či už
morálne, materiálne, alebo finančne daro-
vaním 2 % z dane, samozrejme poďako-
vanie patrí výboru a členom DHZ, Mestu
Senica a OR HaZZ v Senici. 

S prichádzajúcimi  Vianocami  a nad-
chádzajúcim novým rokom  chcem  zaže-
lať vám a vašim rodinám a blízkym veľa
zdravia, šťastia, lásky, osobných i pracov-
ných úspechov a mnoho spokojnosti pri
plnení humánneho poslania DHZ.

DHZ Senica bude organizovať v roku

2009 viacero podujatí, na ktoré všetkých
srdečne pozývam:
17. januára  – Hasičský ples  – hrá hudob-
ná skupina ČVANČARANKA
21. februára  – detská súťaž v I. ZŠ v Senici
24. februára– Pochovávanie basy 
2. mája  – oslavy 120. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru Senica

IInngg.. JJaarrmmiillaa  DDrriinnkkoovváá
pprreeddsseeddnnííččkkaa    DDHHZZ  SSeenniiccaa

Šachisti s medailami
V dňoch 11. – 12.  decembra sa v Hand-

lovej konali Školské majstrovstvá v šachu
žiakov základných a stredných škôl, kto-
rých sa zúčastnili najúspešnejší šachisti
víťazi krajských kôl. Náročnou cestou cez
školské, okresné a krajské kolá prešla
i senická výprava. Okres Senica  repre-
zentovali 3 zástupcovia  Martin Pagerka,
žiak ZŠ Komenského, Monika Nemečkay-
ová a Tibor Čajka z Gymnáziu L. Novo-
meského v Senici (na foto). Šachovým
priaznivcom sú všetky tri mená dobre
známe, pre mnohých sú obávanými
súpermi.

Žiak 8. ročníka Martin Pagerka a nie-
koľkonásobný majster Slovenska neskla-
mal očakávania a priniesol zlatú medailu
v kategórii ZŠ. V silnej konkurencii stredo-
školákov obsadil Tibor Čajka 3. miesto
a Monika Nemečkayová 9. miesto. V súťa-
ži družstiev SŠ získali 4. miesto. V posled-
ných rokoch sa šach stáva veľkým láka-
dlom pre deti, a práve tieto úspechy môžu
byť silnou motiváciou. M. Bohunová 

Vedia a chcú pomáhať 
Krv vaša je symbolom života – slovami

básnika pripomenula riaditeľka Územné-
ho spolku Slovenského Červeného kríža
v Senici Veronika Kopúnková  význam
činov bezpríspevkových darcov krvi.  Bez
ich ochoty by bolo mnoho vecí inak. Naš-
ťastie žije medzi nami mnoho ľudí, ktorí
neváhajú darovať krv bez nároku na
odmenu len preto, že niekomu to
pomôže. Niet krajšieho času na poďako-
vanie ako čas predvianočný. Darcom priš-
li osobne poďakovať podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Zdenko Čam-
bal a poslanec TTSK a primátor Senice
Ľubomír Parízek. 

V Dome kultúry sa 1. decembra zišli

Primátor Senice Ľ. Parízek blahoželá
Jánovi Kmecovi, ktorý sa stal držiteľom
diamantovej plakety. 

darcovia krvi z okresov Senica, Skalica
a Myjava, aby z rúk najvyšších predstavite-
ľov SČK v Senici prevzali ocenenia za
svoju šľachetnosť. V tomto regióne sú
členmi   veľkej 4 – tisícovej rodiny, ktorí
viac-menej pravidelne prichádzajú vystrieť
ruku ako dôkaz pomoci iným, neznámym
ľuďom.  Tak  pomáhajú prinavracať zdra-
vie pacientom. Podmienky na získanie
bronzovej  plakety splnilo 67 darcov,  stri-
ebornej 58, zlatej 19, diamantovej 2 a Kňa-
zovického medaily 1 darca. 

Popularitu medzi darcami si v posled-
ných rokoch získali mobilné odbery krvi,
ktoré sa vykonávajú v Dome humanity
SČK a realizovala ich Transfúzna stanica
Bratislava – Ružinov a Trnava. Podľa slov
V. Kopúnkovej  je potešiteľné, že rady dar-
cov rozširujú mladí ľudia. V mnohých
obciach a mestách sa darcovstvu aktívne
venujú základné organizácie SČK, vďaka
ktorým náš región patrí v darcovstve k naj-
lepším.  Ako jediný Územný spolok pri-
pravuje už 15 rokov za odmenu zlatým
darcom zájazd do sídla Medzinárodného
výboru Červeného kríža a Červeného pol-
mesiaca do Ženevy. 

Medzi  ocenenými boli i občania Seni-
ce, ktorých menný zoznam prikladáme
a redakcia Naša Senica tiež vyjadruje
poďakovanie za záslužný skutok. 

Bronzovú plaketu získali:
Vladimír Bibza, Zina Cintulová, Jozef
Degma, Dana Filípková, Roman Jašo,
Lubor Lezo, MVDr. Jaroslava Morávková,
Mgr. Jana Madunická, Patrik Mareš, Alena
Pienčíková, František Pisarovič, Jarmila
Saková, Ing. Ján Sýkora, Pavol Vaňa

Striebornú plaketu dostali:
Pavol Baumgartner, Ivan Bezděk, Pavol
Bilka, Ondrej Čagan, Anna Forišková,
Alena Hlušková, Anna Heldová, Jana Jamá-
riková, Stanislav Macák, Dušan Mikušovič,
Renáta Raticová, Radovan Rybnikár, Mari-
án Stopka, Miroslav Šimek, Igor Zelenka 

Zlatá plaketa patrila:
Miloslava Drinková, Elena Mináčová, Ján
Zeman 

Držiteľom Diamantovej plakety sa stal:
Ján Kmec 

Viera Barošková
Foto autorka
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Mikulášske prekvapenie
Presne na Mikuláša 6. decembra hráči

prípraviek HK 91 Senica 2. a 3. triedy pod
vedením Gustáva Heseka pripravili pre
hráčov HC Dukla mikulášske prekvapenie,
keď si svoje vzory pozvali na tréning.
Hráči Dukly ochotne na  tréning žiakov
prišli. Hladký, Čobrda, Vrána, Šimek,
Ondrovič, Rehuš, Rusnák a v bráne Barčák
si s našimi nádejami zahrali modelované
stretnutie, v ktorom ukázali chlapcom
umenie, ktorému  sa aj oni učili  od skoré-
ho detstva.  Chlapci z prípraviek si s chu-
ťou zahrali a podarilo sa im dokonca vsie-
tiť aj desiatku. Po tréningu pripravili miku-
lášske prekvapenie aj hráči Dukly, a to
mikulášsky balíček pre každého chlapca.
Malí hokejisti hráčom Dukly poďakovali za
príjemné prekvapenie a napokon vznikla
i spoločná fotografia.

Maroš Mesíček

Michal Toure víťazí
Na Slovensku i v zahraničí  

Množstvo víťazstiev dosiahli v uplynu-
lom období na slovenskej i medzinárodnej
scéne karatisti z nášho mesta. Na Veľkej
cene Ostravy 25. októbra sa zišlo vyše
400 pretekárov zo 63 klubov ČR, SR, Poľs-
ka, Maďarska a Rakúska. Na jednom z naj-
významnejších turnajoch v ČR zvíťazili
obhajcovia minuloročného prvenstva -
Seničania Alžbeta Ovečková v žiačkach
a Michal Toure v dorastencoch. Tretie
miesto získal v kata žiakov Tomáš Babic
(Hanko kai Senica). Čerstvý víťaz Stredoe-
urópskej ligy, slovenský reprezentant
Michal Toure, opäť potvrdil pozíciu naj-
lepšieho slovenského dorastenca v 2. kole
Slovenského pohára 22. novembra v Sabi-
nove. 15-ročný držiteľ čierneho pásu zo
Senice si na východe Slovenska opäť vie-
dol suverénne a v konkurencii 198 prete-
károv zo 44 klubov zvíťazil. Stal sa tak
i celkovým víťazom Slovenského pohára
a jeho bilancia je ohromujúca. Ani jediná
prehra, iba víťazstvá! O týždeň neskoršie,
veľký talent slovenského karate opäť zví-
ťazil. Na medzinárodnom turnaji Kachikan
cup 29. novembra v Nitre porazil všetkých
súperov na nulu a je horúcim kandidátom
na zisk titulu na dorasteneckých M SR 13.
decembra v Trenčíne. Po tomto šampio-
náte sa už môže naplno sústrediť na 36.
majstrovstvá Európy 30. 1. - 1. 2. 2009
v Paríži, kde bude reprezentovať Sloven-
sko. V Nitre sa obhajoba víťazstva nepo-
darila 12-ročnej A. Ovečkovej (na foto),
ktorej víťaznú cestu turnajom zastavila vo
finále L. Pipíšková (ŠŠK Bratislava) a Seni-
čanka zostala tesne pod najvyšším stup-
ňom. Víťazstvom na VC Ostravy sa Oveč-
ková kvalifikovala do spoločnosti najlep-
ších českých karatistiek, ktoré sa v dňoch
8. - 9. decembra v Hodoníne „pobili“
o titul majstra ČR pre rok 2008. Perfektne
zorganizovaný český mládežnícky šampi-
onát priniesol špičkové výkony pretekárov
i dobrú prácu rozhodcov. Senická karatist-
ka ukázala svoje vysoké majstrovstvo a po

vyradení troch pretekárok sa prebojovala
až do finále, kde v poobedňajšom sláv-
nostnom finálovom bloku prehrala
s domácou hviezdou českého karate
Kopečnou (Hodonín). O titul majstra ČR
pripravilo Alžbetku malé zakolísanie po
jednom z úderov! Striebro a titul vicema-
jsterky je úspech, ale pre senických karati-
stov vedených náročným tréningom
k maximálnym výkonom - víťazstvám, je
iná priečka, než prvá, sklamaním. Treba sa
ale z každého neúspechu poučiť a nabud-
úce to bude už určite zlato. Koniec roka
karatisti Hanko kai Senica zakončia tradič-
ným výjazdom na Európsky pohár do slo-
vinského Trbovlje. Najstaršieho európske-
ho turnaja 13. decembra sa zúčastňuje
pravidelne vynikajúca konkurencia okolo
800 pretekárov z celej Európy i Ázie.
V autobuse smerujúcom na juh Európy
bude i obhajca zlata v kata mužov z minu-
lého ročníka - R. Ovečka a bronzová
z kata žiačok - A. Ovečková.

Nový rok začnú bojovníci v bielych
kimonách ako zvyčajne sústredením 8. - 11.
januára 2009 na Dubníku pri Starej Turej.
Prajeme im v roku 2009 pri reprezentovaní
nášho mesta a Slovenska rovnako veľa
úspechov ako v tom končiacom. E. J.

Príďte na 
Silvestrovský beh

Blížiaci sa posledný deň roka je v Seni-
ci spojený so Silvestrovským behom. Jeho
XXIII. ročník bude tradične  odštartovaný
o 10. hod symbolickým kolom - Beh Seni-
čanov pre zdravie. Bežecká trať vôbec nie
je náročná, Zapojiť sa môže každý. Beh
organizuje Mesto Senica, komisia pre
šport pri MsZ v spolupráci s Oblastným
športovým združením  a Centrum voľné-
ho času v Senici.

Prezentácia pretekárov je v stredu 31.
decembra od 9. do 9.45 hod. na futbalo-
vom štadióne v Senici. Štart pretekárov je
možný len vo svojej kategórii, v inej mimo
súťaž. Pretekári bežia na vlastné nebezpe-
čie. Súťaží sa v kategóriách mini (rok naro-
denia 2000 a mladšie), mladšie žiačky,
žiaci a staršie žiačky (dĺžka trate 900 m),
starší žiaci a dorastenky (1800 m), dora-
stenci (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 štartuje hlavnú kategóriu, bude  pod-
predseda vlády SR Dušan Čaplovič.   

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 spolu s repre-
zentantmi 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.

Organizátori pozývajú  nielen všetkých
športovcov, ale i športových fanúšikov,
ktorí považujú šport za neodmysliteľnú
súčasť života vedúcu k zdravému životné-
mu štýlu. Erika Mášiková

Korčuľovanie pre verejnosť 
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania pre verej-
nosť na zimnom štadióne na mesiace
december 2008 a január 2009.

Nedeľa 21. december 14.00- 15.30
Utorok 23. december 15.45 - 17.15
Streda 24. december 11.30- 13.30
Štvrtok 25. december 15.00- 17.00
Piatok 26. december 9.00- 11.00
Piatok 26. december 15.00- 17.00
Sobota 27. december 14.00- 16.00
Nedeľa 28. december 13.00- 15.00
Pondelok 29. december 15.00- 17.00
Utorok 30. december 15.00- 17.00
Streda 31. december 9.00- 11.00
Štvrtok 1. január 15.00- 17.00
Piatok 2. január 15.00- 17.00
Sobota 3. január 13.45- 15.45
Nedeľa 4. január 13.00- 15.00
Pondelok 5. január 15.00- 17.00
Utorok 6. január 15.00- 17.00
Streda 7. január 14.30- 16.30
Nedeľa 11. január 14.00- 16.00
Streda 14. január 16.30- 18.00
Nedeľa 18. január 14.00- 16.00
Nedeľa 25. január 14.00- 16.00
Utorok 27. január 16.00- 18.00
Sobota 31. január 14.00- 16.00
Zmeny budú včas oznámené na
www.rsms.sk.
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Blahoželáme jubilantom
V januári 2009 oslávia:

80 rokov Mária Harnošová, Mária Chovancová a Mária
Krištofová.
85 rokov Mária Bakočková, Kristína Černáková a Antónia
Kubalová.
90 rokov František Žabka.
93 rokov Mária Mašterová.
95 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 
� 26.12.  ŠteFUNská Mega Párty Café del Fun, 2 tanečné stage, 

� 28.12. 19.00 Ňedzela na Záhorí, I. premiéra hry Záhoráckeho
divadla, vstupné 100 Sk, 3,3 Eura

� 29.12. 19.00 Ňedzela na Záhorí, II. premiéra hry Záhoráckeho
divadla, vstupné 100 Sk, 3,3 Eura , 
Študenti, dôchodcovia  50 Sk, 1,6 Eura

� 31.12. 20.00 Silvestrovská zábava, hrá The Brothers, 
vstupné 500 Sk/16,6 Eura

Ktorý si vyberiete?
- 9. 1. Mestský ples
- 16.1. Ples delostrelcov
- 17.1. Ples hasičov
- 24.1. Ples poľovníkov
- 31.1. Ples plynárov - eustream, a.s.

Podujatia v DK Kunov
� 27.12. o 19.00 Benefičná between party – hrajú Piijem+

Matelko+Malevil, Čisté tvary, 
Zdanie klame, Afterparty. Charitatívny koncert
alternatívnej hudby, ktorého výťažok bude
venovaný   DSS Svetluška.

� 31.12.     Silvester pre priateľov OZ Čajovňa u sousedú

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Radoslav Harnoš a Lenka Rybanská
Miroslav Šijanský a Hana Vilčeková
Andrej Kazimír a Jana Návratová
Rastislav Hanáček a Silvia Verešová
Marcel Krajč a Marcela Jankechová
Milan Dolník a Zuzana Brezovská
Bc. Kristián Gál a Mgr. Soňa Baculíková

Vítame nových Seničanov
Melánia Renováčková narodená v Bratislave
Filip Mihál narodený v Skalici
Vivien Uková narodená v Myjave
Kiara Krištofová narodená v Skalici
Natália Malá narodená v Myjave
Karol Daniš narodený v Myjave
Dávid Drabiščák narodený v Trenčíne
Jakub Drabiščák narodený v Trenčíne
Viktória Vaňková narodená v Skalici
Lukáš Švec narodený v Myjave
Tereza Vašíčková narodená v Skalici

Opustili nás
Ján Čopjan, Palárikova 290 1. 11. 2008
vo veku 93 rokov
Ľudevít Bučák, Čáčov 126 3. 11. 2008
vo veku 82 rokov
Mária Ábrahámová, Štefánikova 1377 5. 11. 2008
vo veku 85 rokov
Zuzana Baculíková, Hviezdoslavova 471 5. 11. 2008
vo veku 89 rokov
Alojzia Mikulová, Štefánikova 1377 8. 11. 2008
vo veku 77 rokov
Viera Sásová, V. Paulínyho-Tótha 43 14. 11. 2008
vo veku 47 rokov
Helena Zuščíková, Kolónia 552 18. 11. 2008
vo veku 79 rokov
Danuša Hatalová, Sadová 621 20. 11. 2008
vo veku 61 rokov
Jaromír Matoušek, L. Novomeského 1211 22. 11. 2008
vo veku 61 rokov
Martin Šalík, Čáčov 147 24. 11. 2008
vo veku 75 rokov
Cecília Danišová, Štefánikova 1377 25. 11. 2008
vo veku 92 rokov
Martin Horňák, Hollého 746 28. 11. 2008
vo veku 79 rokov
Mária Petrovičová, Štefánikova 1377 28. 11. 2008
vo veku 78 rokov
Ľudmila Koprlová, Štefánikova 1377 30. 11. 2008
vo veku 60 rokov

Pozývame na mestský ples  
Reprezentačný ples Mesta Senica 9. januára bude v roku 2009

otváracím  plesom sezóny.  Primátor mesta na ňom privíta hostí
samosprávy, podnikateľských subjektov, organizácií  a inštitúcií
pôsobiacich v meste  a všetkých, ktorí sa budú chcieť dobre zaba-
viť. Predtancovanie zabezpečí Interklub Bratislava, do tanca zahrá
Myjavská cimbalovka a orchester Pavla Zajačka so spevákmi.
Moderátorom plesu bude V. Voštinár. Predaj vstupeniek v Dome
kultúry. Vstupné 1000 Sk/33,2 eura. Platba je možná v hotovosti
i na faktúru.  bar 

Upozornenie občanom  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, oddelenie

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP,  v zmysle nového zákona č. 447/2008 o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od  1. januá-
ra 2009 týmto upozorňuje poberateľov  peňažných príspevkov,
že opakované peňažné príspevky sa budú vyplácať mesačne
pozadu, t.z. že peňažné príspevky za mesiac január 2009 budú
vyplatené v mesiaci február 2009.

Ide  o peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdav-
kov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebo-
vaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, súvisia-
ce so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a peňažný
príspevok na opatrovanie.

V súvislosti s účinnosťou nového zákona žiadame poberateľov
peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, ale aj opatro-
vaných ŤZP občanov o predloženie fotokópie nového rozhodnu-
tia o dôchodku zo Sociálnej poisťovne od 1. januára 2009.

Uvedený doklad je potrebné doložiť na Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP – pracovisko Senica- kanc. číslo 15, pracovisko Skalica –
kanc. č. 5 a 6. ÚPSVaR Senica 



16

na JANUÁR 2009
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. január
VESMÍRNI OPIČIACI
Český dabing.
1961 - americký šimpanz Ham sa dostal do
vesmíru a na šesť minút zotrval v stave bez-
tiaže. 
2008 - jeho vnuk Ham preletel červou die-
rou, aby zachránil sondu NASA, vzdialenú
planétu a vrátil sa späť na Zem ako hrdina.

NASA, ktorá príde o sondu v intergalak-
tickej červej diere, sa rozhodne pre
záchrannú misiu a vysiela kozmickú loď do
veľmi vzdialenej galaxie. Čo je zvláštne na
jej posádke? Sú to traja opičiaci, ktorí
musia podstúpiť náročný a nebezpečný
výcvik a vydať sa do vesmíru na ešte
nebezpečnejšiu cestu za stratenou loďou.
Záchranný tím tvorí odvážna Luna, večne
podráždený veliteľ Titan a hanba posádky
astronaut Ham, ktorý sa viac než o misiu
zaujíma o artistické kúsky v stave beztiaže.
Odvahu pozbiera až v momente, keď spo-
ločne so svojou posádkou riskuje všetko,
aby zachránil mierumilovných obyvateľov
vzdialenej planéty pred krutým diktáto-
rom. To najväčšie dobrodružstvo naň však
ešte len čaká. Musí vymyslieť spôsob, ako
sa vrátiť späť na Zem!
Vstupné: 2 Eura, MP, 79 min.

� Utorok 20. a streda 21. január
PAVUČINA  LŽÍ
Roger Ferris je najlepším agentom americ-
kých tajných služieb. Pôsobí na miestach,
kde informácia má väčšiu hodnotu ako
život človeka, od ktorého ju získal. O tom,
či sa Ferrisovi podarí akciu prežiť, často
rozhoduje len hlas na druhom konci bez-
pečnej telefónnej linky. Ten patrí veteráno-
vi CIA, Edovi Hoffmanovi, ktorý sa dostane
na stopu nebezpečnému teroristovi. Ak
chce Ferris teroristov odhaliť, musí najskôr
porozumieť ich temnému svetu. Čím je
k cieľu bližšie, tým je mu jasnejšie, že dôve-
ra je síce nebezpečná, ale zároveň jediná
vec, ktorá mu pomôže prežiť.
Vstupné: 2 Eura, MP 15 r., 128 min.

� Sobota 24. a nedeľa 25. január
LOVECKÁ SEZÓNA 2
POZOR! Premietame o 17. hod.!
Český dabing. Domáci vs. lesní hostia.
Vyhrá dravší. Je to jednoduché!
Táravý jeleň Elliot a zdomácnený medveď
grizly Boog tvorili tú správnu dvojicu, ktorá
v prvom diele Loveckej sezóny ochránila
les a jeho obyvateľov pred krvilačnými lov-
cami. A pretože sa im v záplave animova-
nej konkurencie darilo nad očakávanie,
vykoledovali si pokračovanie.
Vstupné: 2 Eura, MP, 76min.

� Sobota 24. a nedeľa 25. január
NOCI V RODANTHE
Adrienne Willisová, žena, ktorá prehodno-

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 14. decembra. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiá-
lov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané
do tlače 16. decembra 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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cuje svoj doterajší život. Keď ju priateľka
požiada, aby sa počas jej neprítomnosti
postarala o malý penzión, neváha
a odchádza na víkend do malého mesteč-
ka Rodanthe v Severnej Karolíne. Dúfa, že
tam nájde pokoj, ktorý nevyhnutne potre-
buje na to, aby porozmýšľala o všetkých
problémoch. Predpoveď počasia hlási
v Rodanthe silnú búrku a práve v tomto
čase sa v penzióne ako jediný hosť ubytu-
je doktor Paul Flanner. Tento výlet nie je
pre neho víkendovým oddychom, ale sna-
hou vyrovnať sa so svojím vlastným svedo-
mím. Blí-žiaca sa búrka spojí osudy dvoch
ľudí, ktorí hľadajú útechu a jediný magický
víkend v nich prebudí emócie, ktoré úplne
zmenia ich životy.
Vstupné: 2 Eura, MP 15 r., 97 min.

� Utorok 27. a streda 28. január
MALÉ OSLAVY
Každý je niekedy stratený.
Film o krutosti a absurdite všedného dňa,
o salse, ktorá je vraj lepšia ako sex, ale aj
o nehe, láske a nádeji v živote 14 ročnej
Agáty krátko potom, ako sa jej mame zrútil
svet.
Agáta žije so svojou mamou Magdou,
ktorú vyhodili z práce. Magda sa rozhodne
podnikať, otvorí si kaderníctvo. Vďaka pod-
vodníkovi a nešťastnej hre osudu však
príde o všetky investované peniaze i o stre-
chu nad hlavou. Sťahujú sa do sociálnej
ubytovne, kde 14 ročná Agáta objavuje
zakázaný svet. Kým Magda sa snaží nájsť
obživu, Agáta sa zapletie so sídliskovou
bandou. Skúša prvé cigarety, alkohol, zaži-
je násilie v električkách, strach. Matke sa
čoraz viac vzďaľuje a zapletie sa do zloči-
nu, pri ktorom je zabitý člen bandy. Agáta
sa skrýva. Kam sa má ukryť pred tými, kto-
rých mala rada? Kam sa má ukryť pred sve-
tom a sama pred sebou? Stáva sa, že ľudia
sú občas stratení. Agáta cestu nájde...
Vstupné: 2 Eura, MP 15 r., 94 min.

� Piatok 30. a sobota 31. január
MADAGASCAR 2
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Stále spolu. Stále strate-
ní. Spomínate si na trosky lietadla zaklies-
nené v korune obrieho baobabu, ktoré
lemurí kráľ Julián používal ako tróniu sálu?
Tak presne to sa stane kľúčovou súčasťou
geniálneho únikového plánu, ktorý vymys-
leli vynaliezaví tučniaci. Na cestu domov
sa okrem nich vydáva aj lev Alex, zebra
Marty, hrošica Gloria, žirafiak Malman
a šimpanz Phil s Masonom. Sprevádza ich
kráľ Julián, jeho pobočník Maurice a malý
Mort, ktorí chcú poznať, ako to v civilizo-
vanom svete chodí. Štart opraveného lieta-
dla prebehne hladko, lenže o ďalšom prie-
behu letu sa to povedať nedá. Najskôr
vynechá jeden motor, potom druhý a neo-
vládateľné lietadlo sa rúti k zemi. A nie
k hocijakej zemi...
Vstupné: 2 Eura, MP, 100 min.

Kam na turistiku 
26. december
Vianočný výstup na Záruby
- organizátor KST Senica
29. december o 17. hod.
- IV. stretnutie priateľov turistiky v obec-
nej knižnici v Sobotišti
31. december o 14. hod.
- IV. silvestrovské stretnutie v Útulni
pod Uchánkom Sobotište

Okienko JDS
Členský príspevok 1

Eur budeme vyberať po
Novom roku.

Pripravujeme II. silvestrovský večie-
rok - vstupné 250 Sk.

Stretnutie pri živej hudbe bude 21.
januára 2009 v hoteli Branč o 15. hod.

Výbor MsO JDS v Senici ďakuje
všetkým, ktorí sa počas celého roka
snažili pomáhať našej organizácii
a želá im pekné Vianoce a úspešný
nastávajúci rok 2009. M. S.

Prevádzka plavárne
Rekreačné služby mesta Senica

informujú o prevádzke počas vianočných
a novoročných sviatkov v stredisku
plaváreň.
24. a 25. 12. zatvorené
26. - 30. 12. otvorené
31. 12., 1. 1. 2009 zatvorené
2. 1. - 11. 1. otvorené
12. 1.  - 1. 2. zatvorené v dôsledku pravi-
delnej odstávky a otvorené bude od
2. februára.

Služby lekární  
24. - 26. 12. Lekáreň pri kostole
27. 12. Nová lekáreň
28. 12. Lekáreň Kocka
1. 1. 2009 Nová lekáreň
3. - 4. 1. Nová lekáreň
6. 1. Stará lekáreň
10. - 11. 1. Stará lekáreň
17. - 18. 1. Lekáreň u Martina
24. - 25. 1. Lekáreň Arnika
31.1. - 1. 2. Sotinská lekáreň

Nové logo mesta 
Mesto Senica pripravuje súťaž. Jej cie-

ľom bude navrhnúť nové logo pre mesto
Senica, ktoré sa stane súčasťou nového
vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnos-
ťou. Viac informácií prinesieme v budú-
com čísle. LV
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