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Maltézski rytieri na návšteve v Zariadení sociálnych služieb. Vľavo riaditeľka
ZSS Elena Valášková, vpravo Guido Stöckli. FFoottoo VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Slovo na úvod
Astronomické leto nám začalo 21. júna,

no počasie si s nami tento rok robí čo
chce. Horúčavy vystriedal rýchly spád tep-
lôt k 10 stupňom Celzia, a tak rozbeh
prázdninových dní je z hľadiska počasia
pozvoľný, no verme, že žiaci i všetci dovo-
lenkujúci si prídu na svoje a zažijú pravú
letnú pohodu. Každý sa už na vlastnej koži
presvedčil, že k pokoju a idylke nepotrebu-
jeme vždy len dobré počasie, hoci aj to je
dôležité,  ale kľúčom k šťastiu a dobrej
nálade sú priatelia a  príjemná spoločnosť.
A to platí kdekoľvek na svete. Ani najdrah-
šia zahraničná dovolenka s nesprávnymi
ľuďmi niekedy nedá toľko zážitkov ako
vakácie strávené niekde na samote či
vychádzkach po rodnej krajine  s ľuďmi, s
ktorými sa jednoducho cítite dobre. Let-
ných inšpirácií po Slovensku i po celom
svete je nepreberné množstvo. Výber pod-
lieha rôznym kritériám, no pravidlom by
malo zostať, že dovolenka, prázdniny,
voľné dni, nazvite si to ako chcete, by mali
byť vybočením z kolobehu  všedných dní.
Len vtedy nám prinesú vytúžený relax tela
aj mysle, lebo nás privedú na iné myšlien-
ky, dajú nám nové zážitky, ukážu nám svet
aj z inej strany, farebnejší a zaujímavejší.
Oddych je dôležitý pre všetkých, tak si ho
doprajte v podobe, aká komu vyhovuje a
keď sa budete cítiť dobre, tak svoju radosť
neváhajte prezradiť slnku, tráve jagajúcej
sa drobnými kvapôčkami rosy, ale hlavne
ľuďom okolo seba.  Hovorí sa, že život
nemeriame počtom nadýchnutí, ale oka-
mihmi, ktoré nám vyrazili dych. Tak nech je
počas tohto leta pozitívnych impulzov,
ktoré  vám vyrazia dych,  čo najviac. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

V lete do amfiteátra 
SSttaarrššíí SSeenniiččaanniiaa ssii ppaammäättaajjúú zzáássttuuppyy

ľľuuddíí,, kkttoorríí cchhooddiieevvaallii ddoo aammffiitteeááttrraa nnaa
ffiillmmyy pprreemmiieettaannéé vv rráámmccii FFiillmmoovvýýcchh
ffeessttiivvaalloovv pprraaccuujjúúcciicchh((7700..--8800.. rrookkyy 2200..
ssttoorr..)).. OOdd ttýýcchh ččiiaass ttaakk ppllnnéé hhľľaaddiisskkoo jjee
zzbboožžnnýýmm žžeellaanníímm.. NNaapprriieekk ttoommuu ssaa lleett--
nnéémmuu kkiinnuu uu nnááss ddaarríí aa ddvvaa mmeessiiaaccee
pprreemmiieettaanniiaa vv aammffiitteeááttrrii zzaarroobbíí ttooľľkkoo
aakkoo vvnnúúttoorrnnéé kkiinnoo MMllaaddoossťť zzaa zzvvyyššookk
rrookkaa..  MMeessttsskkéé kkuullttúúrrnnee ssttrreeddiisskkoo aakkoo
pprreevvááddzzkkoovvaatteeľľ vveerríí,, žžee ddiiggiittaalliizzáácciiaa
kkiinnaa,, kkttoorráá ppoosskkyyttuujjee nnoovvéé mmoožžnnoossttii,,
pprriilláákkaa ddoo lleettnnééhhoo kkiinnaa ooppääťť mmnnoohhoo
mmiilloovvnnííkkoovv ffiillmmoovv ii rroommaannttiikkyy..

Digitalizácia kina bola nevyhnutná
po tom, ako filmové distribučné spo-
ločnosti najskôr obmedzili a následne
ukončili  distribúciu  35 mm filmových
kópií. To znamenalo praktický zánik
mnohých kín, pre ktoré bola riešením
digitalizácia. Na základe projektu a
finančnej spoluúčasti pomohol Senici
Audiovizuálny fond, ktorý poskytol 35
100 eur na digitálny projekčný systém,
server a univerzálnu vstupnú jednotku.
Ďalších 78 218 eur na financovanie
ostatnej techniky a nákladov dalo z
rozpočtu Mesto Senica.  V Senici sa
teda začína premietať po takmer roč-
nej prestávke, keď posledný film bol
odpremietaný v amfiteátri 15. augusta
2012. Nová  digitálna technológia, 

Pomoc od Maltézskych
rytierov   

Primátor Senice Ľubomír Parízek
prijal 20. júna na radnici 7-člennú sku-
pinu rádu Maltézskych rytierov zo švaj-
čiarskeho kantonu Freiburg a v mene
sociálnych zaradení a ich klientov im
poďakoval za rozsiahlu materiálnu
pomoc, ktorú poskytli. Delegácia Mal-
tézskych rytierov  na čele s Guidom
Stöklim navštívila Senicu a pri  návšte-
ve dvoch  sociálnych  zariadení sa pre-
svedčili, akým  spôsobom sme využili
ich podporu. 

Zásluhou nadštandardných vzťahov
so Švajčiarskom prostredníctvom
poradcu primátora Petra Horvátha sa
podarilo tento rok sprostredkovať
materiálnu pomoc Zariadeniu sociál-
nych služieb a dennému stacionáru
Svetluška v Kunove.  Vo februári t.r.
plne naložený kamión priviezol do
Senice elektrické polohovateľné poste-
le, nočné stolíky, malé skrinky, hydro-
masážnu vaňu, invalidné vozíky,
posteľnú bielizeň, zdravotnícke oble-
čenie, ktoré obe zariadenia využili na
zlepšenie poskytovaných služieb.  „Od
1. januára 2014 rozširujeme kapacitu o
13 miest v časti domova sociálnych
služieb o 7 a v časti zariadenie s opat-
rovateľskou službou o 6 miest  a dar 

(pokračovanie na str. 4)(pokračovanie na str. 4)

V lete nás čaká veľa podujatí  
Senické kultúrne leto  - značka, ktorú v tejto

slovnej podobe poznáme veľa rokov. Vlani sa
spoločným úsilím podarilo pestro a nápadito
naplniť  myšlienku a počas celého leta sa v meste
striedali rôzne programy, ktoré si získali svojich
divákov a priaznivcov. V podobnom duchu
budú i tohtoročné letné mesiace, ktoré popri
osvedčených formátoch prinesú veľa nových
podujatí.

Premiéra   bola už 30. júna v malom amfite-
átri medzi nákupným centrom  Branč a Domom
kultúry a posledné podujatie je naplánované v
tom istom priestore 1. septembra. Organizátori z
občianskeho združenia Element ponúkajú verej-
nosti nové typy programov, ktoré sa budú konať
na rôznych miestach, doteraz neodskúšaných
na kultúrne programy. Mestské kultúrne stredis-
ko a ďalší organizátori v auguste pridávajú počas
troch dní ďalšie programy situované do amfite-
átra, parku pri DAVe, v Spoločenskom dome v
Kunove. Podrobné programy sú súčasťou tohto
čísla, tak neváhajte, vyberte si z bohatej a pestrej
ponuky a príďte sa zabaviť. bbaarr
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

MMeessttsskkáá rraaddaa vv SSeenniiccii na svojom 3.
riadnom zasadnutí  konanom  13. júna
prerokovala materiály, ktoré odporučila
predložiť na rokovanie  1166.. rriiaaddnneehhoo
zzaassaaddnnuuttiiaa MMeessttsskkééhhoo zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa vv
SSeenniiccii ddňňaa 2277.. jjúúnnaa.. Rokovanie viedol
primátor mesta  Ľubomír Parízek a bolo
na ňom prítomných 22  poslancov.

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo zzoobbrraalloo nnaa
vveeddoommiiee::

- Výsledok hospodárenia Mestského
podniku služieb, spol. s r.o. Senica  za
rok 2012, ktorú predložil riaditeľ
obchodnej spoločnosti so 100 % účas-
ťou mesta Ing. Ján Bachura.  Mestský
podnik služieb  zabezpečuje správu a
prenájom majetku mesta, prevádzku
trhoviska, predaj plynu vo fľašiach,
budovanie detských ihrísk, parkovacích
miest a komunikácií a od 1.1.2013
zabezpečuje správu bytového fondu v
majetku mesta – 528 bytov.

- Výročnú správu  Stoma Senica, a.s.
za rok 2012 vypracovala predsedníčka
predstavenstva spoločnosti JUDr. Elena
Jankovičová.

- Výročnú správu Polikliniky Senica,
n.o. k 31.12.2012 predkladala riaditeľka
Polikliniky Ing. Alena Kovačičová. V máji
2013 bol úspešne dokončený projekt
rekonštrukcie a modernizácie Poliklini-
ky, ktorý bol spolufinancovaný z Európ-
skeho fondu regionálneho  rozvoja  z
operačného programu Zdravotníctvo v
celkovej výške 1 111 135, 30 eur.

- Výsledok hospodárenia za rok 2012
Rekreačných služieb mesta Senica, spol.
s r.o.  a informáciu o  príprave na letnú
turistickú sezónu predložil riaditeľ orga-
nizácie Bc. Ľubomír Štvrtecký. Zníženie
dotácie zo strany mesta  sa premietlo do
celkového hospodárskeho výsledku,
avšak napriek tomu činnosť všetkých
prevádzok bola zachovaná.

- Správu o činnosti za rok  2012 a
zámery spoločnosti  Technické služby
a.s. Senica prezentoval riaditeľ Jaroslav
Kaščák.

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo sscchhvváálliilloo::
- Návrh na navýšenie základného

imania MSPS, spol. s r.o. peňažným vkla-
dom vo výške 120 000 eur.

- Návrh na zmenu rozpočtu mesta
Senica na rok 2013,  ku ktorej došlo
navýšením   transferom zo štátneho roz-
počtu na školstvo  v celkovej výške 58
000 eur a k navýšeniu kapitálových
výdavkov na nákup prevádzkových stro-
jov o 19 000 eur.

- Zmenu Všeobecne záväzného nari-
adenia (VZN ) č. 44 – o výške mesačné-
ho príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov  spojených s činnosťou škôl a škol-
ských zariadení v pôsobnosti mesta
Senica. Návrh vychádza zo zmien vo
financovaní centier voľného času, kde
už nedostávame financie na žiakov,
ktorí nemajú trvalý pobyt v Senici, ale

tieto financie dostávajú príslušné obce,
kde členovia záujmových útvarov majú
trvalý pobyt.  V prípadoch, že obce nes-
úhlasia s financovaním ich žiakov v
našom CVČ,  budú tieto náklady znášať
rodičia vo forme príspevku. VZN nadob-
úda účinnosť od 1. septembra 2013.
Zmena výšky sa netýka senických  detí
od 5 do  15 rokov. Navýšenie sa týka
tiež príspevku na činnosť v Materskom
centre pre deti do 5 rokov a mládež a
dospelých od 15 do 30 rokov.

- Návrh na zmenu VZN č 51 – o mest-
ských jasliach a úhradách za služby
poskytované v nich. Zmena sa týka
výšky príspevku na stravovanie dieťaťa,
ktorý sa mení z 1, 13 eur na 1,19 eur.

-  Určenie sobášnych dní na rok 2014. 
- Dispozície s majetkom – boli schvá-

lené návrhy na predaj obchodnou verej-
nou súťažou  budovy autobusovej stani-
ce a priľahlé pozemky a budovy  jedá-
lenského bloku v kasárňach. Súťaže
budú zverejnené v Záhoráku, na
www.senica.sk  a na úradnej tabuli po
dobu 15 dní. Ďalšie návrhy na odpredaj
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a
na www.senica.sk.  

- Realizáciu  projekt  Elektronizácia
služieb mesta Senica, ktorý predkladá-
me na výzvu Ministerstva financií SR ako
sprostredkovateľského orgánu  pre ope-
račný program Informatizácia spoloč-
nosti, elektronizácia verejnej správy a
rozvoj elektronických služieb na miest-
nej úrovni.

- Prípravu novej publikácie Senica,
ktorá by nadväzovala na predchádzajú-
ce vydania z roku 1974 a 1996. 

- Zmluvu s obcou Cerová o vykoná-
vaní  sociálnej posudkovej činnosti.

- Dodatok k zriaďovacej listine
Základnej umeleckej školy v Senici o
vytvorení elokovaných pracovísk v obci
Jablonica a Cerová. 

KKaattaarríínnaa VVrrlloovváá
pprreeddnnoossttkkaa MMssÚÚ

Z odpovedí 
na interpelácie

NNaa 1155.. zzaassaaddnnuuttíí MMeessttsskkééhhoo zzaassttuuppii--
tteeľľssttvvaa vv SSeenniiccii 99.. mmáájjaa ooddzznneellii iinntteerrppee--
lláácciiee ppoossllaannccoovv,, nnaa kkttoorréé pprriinnááššaammee
ooddppoovveeddee.. 

- Nefunkčné skrinky pri bytovom
dome 1216 na Novomeského ulici boli
na základe podnetu  poslanca Ľubomíra
Miču odstránené. 

- Nesprávne údaje v zozname zosnu-
lých na cintoríne treba nahlásiť v kance-
lárii Pohrebných služieb na senickom
cintoríne.   

- Už v priebehu zimných mesiacov
sme zaznamenávali  výtlky na komuni-
káciách  a začali sme  pripravovať zoz-
nam  potrebných opráv. S opravou výtl-
kov sme  vzhľadom na dlhú zimu  začali
až 13. mája 2013, kedy nám to poveter-
nostné podmienky dovolili.  K 15. júnu

2013 boli opravené výtlky na týchto uli-
ciach: Železničná, Dlhá, Robotnícka,
Sládkovičova, Štúrova, Palárikova, Prie-
myselná, Topoľová, Kaplinská, Lipová,
Olivová, V. Paulínyho-Tótha, Brezová,
Okružná, Komenského, Hollého, Fajno-
rová, J. Kráľa, Továrenská, Sadová, Mud-
rochova, Štefánikova, Hviezdoslavova.
Do 15. júla 2013 by mali byť dokončené
aj opravy výtlkov na  uliciach   Moyze-
sova, L. Novomeského, G. Svobodu, v
mestských častiach Čáčov a Kunov.  Na
opravy výtlkov  boli na základe uznesení
vlády SR poskytnuté mestu  Senica zo
štátneho rozpočtu  účelovo určené
finančné prostriedky  v sume  10 972,24
eur, ktoré už boli použité na tento účel.
V rozpočte mesta  na rok 2013 bolo  na
opravu a  údržbu miestnych komunikácií
vyčlenených   230 000 eur.

- Požiadavke MsV č. 7, ktorú predložil
Mgr. Branislav Grimm,  na obmedzenie
povolenej rýchlosti na ceste od cintorína
k novej IBV Juh  sa nevyhovuje z dôvo-
dov, že pozdĺž komunikácie sa nachád-
za chodník a  keďže maximálna povole-
ná rýchlosť vozidiel v obci je obmedze-
ná na 50 km/h, pri dodržaní platných
predpisov je dostatočne zaistená bez-
pečnosť cestnej premávky aj chodcov. 

- MUDr. Dagmar Moravanská  sa v
pýtala,  akom štádiu je proces zámeru
výstavby bioplynovej stanice  a  či má
Mesto Senica   možnosť do tohto proce-
su zasiahnuť. Na MsÚ bola dňa  10. júna
2013 doručená Petícia občanov zastúpe-
ných RNDr Ľubicou Krištofovou proti
výstavbe bioplynovej stanice v intravilá-
ne mesta, ktorú podpísalo 958 občanov
a tiež 10. júna 2013 bola doručená Petí-
cia občanov zastúpených Ing. Slavomí-
rom Bučákom za nepovolenie plánova-
nej výstavby bioplynovej stanice v Seni-
ci, ktorú podpísalo 320 spoluobčanov.
Petície boli odstúpené Spoločnému
obecnému úradu v Senici, ktorý zabez-
pečuje úlohy v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy na úseku staveb-
ného poriadku a ktorý rozhodne o umi-
estnení stavby, aj o doručených petíci-
ách. Dňa 11. júna  sa konalo územné
konanie o umiestnení stavby  bioplynová
stanica Euroagro Senica, ktorej navrho-
vateľom je Euroaro Senica, s.r.o. Staveb-
ný úrad   o žiadosti rozhodne v zákonnej
lehote 30 dní, ktorá môže byť predĺžená
o ďalších 30 dní,  ak si konanie vyžaduje
doloženie ďalších dokladov. Stavebný
úrad zohľadňuje hlavne  odborné stano-
viská štátnych orgánov, pripomienky
účastníkov konania a skutočnosť,  či je
stavba v súlade s územným plánom
mesta. Po vydaní územného rozhodnutia
bude toto  rozhodnutie doručené  verej-
nou vyhláškou vyvesením na úradnej
tabuli mesta na 15 dní. Posedný deň tejto
lehoty je dňom jej doručenia.  Všetci
účastníci, ktorí sa cítia byť dotknutí uve-
deným zámerom   sa môžu odvolať na
Stavebný úrad v Senici.  

KKaattaarríínnaa VVrrlloovváá
pprreeddnnoossttkkaa MMssÚÚ
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Pán poslanec, 
na slovíčko

V tejto rubrike  dávame slovo poslan-
com Mestského zastupiteľstva v Senici,
ktorí budú  postupne odpovedať  na 3
rovnaké otázky. 

MMggrr.. ZZuuzzaannaa
ŤŤuulláákk KKrrččmmáárrii --
kkoovváá,, vvoolleebbnnýý
oobbvvoodd čč.. 77,,
pprr eedd sseeddnn íí ččkkaa
KKoommiissiiee pprree
pprreevveenncciiuu kkrrii --
mmiinnaalliittyy aa iinneejj
pprroottiissppoollooččeenn--
sskkeejj ččiinnnnoossttii pprrii
MMssZZ SSeenniiccaa

ČČoo ppoovvaažžuu--
jjeettee zzaa pprriioorriittuu

vvoo ssvvoojjoomm oobbvvooddee??
Náš obvod je zložený z dvoch

veľkých celkov, ktoré majú svoje špeci-
fiká. Na jednej strane sú bytovky so svo-
jimi špecifikami, napríklad parkovacie
miesta, hlučnosť, detské ihriská (vznik
nových, obnova starších, nevyužívané
betónové plochy a pod.), zeleň, pro-
blém s hlodavcami a odpadom. Na stra-
ne druhej sú obyvatelia rodinných
domov, ktorí by prijali skutočne nutnú
opravu cestných komunikácií a chodní-
kov. Rovnako by uvítali detské ihrisko a
obchod, keďže tu žije i mnoho senio-
rov, pre ktorých je dostupnosť obchodu
obmedzená. A keďže sú niektoré ulice
vnímané ako okrajová časť, mnoho pro-
blémov vzniká napríklad v zime pri
odstraňovaní snehu z ciest. Všetky tieto
i mnoho iných požiadaviek prinášame
na zasadnutia Mestského výboru, kde
ich prerokujeme a v písomnej podobe
predkladáme ako interpelácie na roko-
vanie Mestského zastupiteľstva (MsZ),
alebo sa informujeme a požiadavky
predkladáme na jednotlivé oddelenia
MsÚ. I keď sa nám veľa problémov
podarilo vyriešiť, ešte stále zostávajú
nevyriešené tie najzásadnejšie, ktoré
som spomínala vyššie. Ochota riešiť
niektoré z nich je, pretože patria i k pri-
oritám mesta, no narážame na finančné
obmedzenia.

AAkkáá jjee kkoommuunniikkáácciiaa ss oobbččaannmmii??
Občania sa zvyčajne obracajú na

ľudí, ktorých poznajú a cez nich sa ich
požiadavky dostávajú na Mestský výbor
či na zasadnutia MsZ. Preto sa to neob-
medzuje len na daný obvod, ktorý
zastupujeme, ale i iné obvody či problé-
my v rámci mesta (napr. bioplynová sta-
nica, obchvat mesta a celkové riešenie
dopravnej situácie).  Mnohé problémy
sú totožné. Občania majú možnosť
obrátiť sa na mňa osobne alebo písom-
ne. Rovnako sa môžu zúčastniť zasad-
nutia Mestského výboru a prezentovať
svoje otázky, problémy a pod. Uvítala
som ponuku zástupcov mesta o zriade-
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nie e-mailovej adresy, kde vzniká pre
občanov ďalšia možnosť kontaktovať sa
s poslancami. 

ČČoo ppooddľľaa vvááss cchhýýbbaa vv SSeenniiccii??
Budem opakovať slová svojich kole-

gov ak poviem, že chýba celostné rieše-
nie dopravnej situácie v meste. V rámci
zamestnanosti mi chýba podpora
malých a stredných podnikateľov, nie
vždy sa dá spoliehať na investorov, kto-
rých zotrvanie v meste sprevádzajú
neustále obavy a neistota. Ak aj vzni-
kajú pracovné možnosti, sú zväčša jed-
nostranne zamerané. Chýba mi i viac
oddychových a najmä bezpečných zón
pre deti. V rámci mesta máme v porov-
naní s inými mestami dostatok možnos-
tí športového, kultúrneho a voľnočaso-
vého vyžitia a mnohé z nich majú dlho-
ročnú tradíciu. Ako dôležité vnímam ich
udržanie, modernizáciu, dostupnosť,
vyťaženie a pod. Dalo by sa to zhrnúť
tak, že mi chýba istý druh patriotizmu,
ktorý nemá nič spoločné s politikou.
Našťastie máme v meste aj niekoľko
ochotných nadšencov prinášajúcich
túto ľudskú kvalitu v podobe vlastných
aktivít či už kultúrnych, športových,
spoločenských...

IInngg.. EEmmíílliiaa
WWáággnneerroovváá ––
vvoolleebbnnýý oobbvvoodd
čč.. 11 ČČááččoovv,,
ppooddpprreeddsseeddnnííčč--
kkaa FFiinnaannččnneejj
kkoommiissiiee pprrii
MMssZZ SSeenniiccaa

ČČoo ppoovvaažžuu--
jjeettee zzaa pprriioorriittuu
vvoo ssvvoojjoomm
vv oo ll ee bb nn oo mm
oobbvvooddee??

Môj volebný
obvod je mest-

ská časť  Čáčov, ktorý veľmi dôverne
poznám a viem, čo všetko občanov
trápi. Mnoho požiadaviek občanov v
spolupráci s Mestským úradom riešime
k menšej či väčšej  spokojnosti. Naprí-
klad  radosť nám prinesie ihrisko s ume-
lým trávnikom, ktoré  je pred dokonče-
ním  a predpokladám, že naše deti ho
už cez tieto prázdniny budú využívať.

Sú i také problémy, ktoré nás trápia
dlhodobo. Najväčším problémom je
neznesiteľná a v možnosti poslanca
Mestského zastupiteľstva Senica  neri-
ešiteľná otázka  vvyyssookkeejj ffrreekkvveenncciiee
pprreejjaazzdduu ááuutt  cceezz  ČČááččoovv. Podľa môjho
názoru ani jedna časť mesta Senice
netrpí tak ako občania bývajúci na
hlavnej trase v Čáčove. Veď niektorí
majú domy len pár metrov  (niektorí
len 2 m)  od cesty, po ktorej prechád-
zajú ťažké  kamióny a ostatné náklad-
né i osobné  autá.  Na hlavnej trase nie
je ani  dom, ktorý by nemal popraska-
né steny. Prejsť cez  cestu je takmer
nemožné a veľmi nebezpečné. Z
pohľadu bezpečnosti občanov a

(pokračovanie na str. 4)

Je dobré zhodnocovať
odpad 

V letných mesiacoch bude uvedená
do prevádzky Kompostáreň bioodpadov.
Čo je to kompostáreň, ako  kompostova-
nie prebieha, čo do kompostu patrí a čo
nie,   prečo je pre nás dôležité triediť bio-
logický odpad. O tom  sa 26. júna v
Dome kultúry  dozvedeli deti zo senic-
kých základných škôl. Hravou formou a
súťažami im organizátori podujatia prib-
lížili dôležitosť separovania odpadu.

V úvode si žiaci pozreli film o kompo-
stovaní doplnený o prednášku  odborní-
ka Ing. Miroslava Tomečka. Po nieko-
ľkých minútach teórie im  tému vtipnou
formou, a to upravenou verziou divadel-
ného predstavenia Janíček Okusánek
Nenásytný podali herci  Záhoráckeho
divadla. Poznatky nadobudnuté z odbor-
nej prednášky si deti potom vyskúšali
prostredníctvom súťaže v separovaní
odpadu na rýchlosť. Kovy, plasty, sklo,
papier a biologický odpad museli priradiť
k správnej farbe odpadového vreca. Bio-
logického odpadu vhodného do kompo-
stu sa týkala ďalšia súťaž, keď žiaci za
pomoci pani učiteliek mali za úlohu ošú-
pať čo najrýchlejšie pripravené ovocie.
Touto súťažou chceli organizátori ukázať,
že práve šupky z ovocia či zeleniny
nepatria do  komunálneho  odpadu, ale
dajú sa vrátiť späť v podobe kompostu
do prírody. V tretej súťaži už hotový kom-
post mali žiaci použiť na čo najrýchlejšie
zasadenie pripravených kvetín, ktoré
budú zdobiť ich triedu. Prestávky medzi
jednotlivými programami deťom spríjem-
nili spevácke vystúpenia Viery Šustekovej
zo skupiny Satisfaction a senického rape-
ra Helyho. Ten si rýchlo získal srdcia pub-
lika a v druhej časti s ním dokonca celé
obecenstvo rapovalo práve vymyslenú
pieseň Poďme kompostovať.

Týmto podujatím organizátori ukázali,
že hravou formou sa môžu deti naučiť
triediť odpad a chrániť tak našu prírodu.

Projekt Kompostáreň bioodpadov
Senica  je spolufinancovaný z Kohéz-
neho fondu a Štátneho rozpočtu SR
v rámci  Operačného programu Život-
né prostredie. Prioritná os 4. Odpa-
dové hospodárstvo, Opatrenie 4.1
Podpora aktivít v oblasti separované-
ho zberu, 4.2 Podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov.

LLuucciiaa VVaajjddoovváá  
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vôbec života občanov je to najviac
zaťažená časť Senice a najviac by
potrebovala obchvat, čo asi zostáva
len naším želaním.

Ďalším  už dlhodobo neriešeným
problémom sú  cchhooddnnííkkyy. Na niekto-
rých úsekoch nie sú vôbec,  existujúce
sú veľmi poškodené a potrebovali by
nutne opravu.  Som si vedomá, že
finančná kríza neobišla ani naše mesto,
ale mali by sme nájsť finančné zdroje
aspoň na ich základnú opravu.

Treťou  zásadnou otázkou je absen-
cia  ihriska pre najmenšie deti s prelie-
začkami a inými zaujímavými prvkami,
ktoré v iných častiach mesta  fungujú. Je
mi  veľmi nepríjemné stretávať mamičky
s malými deťmi, ako sa idú hrať na det-
ské iihhrriisskkáá do iných častí Senice.

AAkkáá jjee kkoommuunniikkáácciiaa ppoossllaannccaa ss
oobbččaannmmii??  

Komunikujem s  občanmi priamo,
osobne a kedykoľvek sa môžu  so
mnou skontaktovať aj 

prostredníctvom telefónu. Pokiaľ je
to v mojich možnostiach snažím sa ich
požiadavkám vyhovieť. Každodennými
rozhovormi s občanmi získavam
mnoho podnetov, takisto viem tlmočiť
mnoho zámerov radnice a takáto
komunikácia je na prospech oboch
strán. Atmosféra spolupatričnosti je
veľmi dôležitá. Som celým svojím
bytím občianka Čáčova a usilujem sa o
to, aby si občania zachovali svoju iden-
titu, aby nikdy nezabudli na svoje kore-
ne.  Naša kedysi samostatná  dedinka
Čáčov má svoju bohatú históriu a na tú
by sa nemalo zabúdať. Som rada, že i
naša mladá generácia sa snaží svojimi
aktivitami pripomenúť históriu Čáčova.
Veľmi peknou a  cennou aktivitou
bolo oživenie čáčovského Škodáčkov-
ho mlyna, z ktorého dýcha dávna his-
tória.  V premene mlyna  občianske
združenie pokračuje a  tento rok chcú
otvoriť  ďalšiu časť stálej expozície, v
ktorej sú zachytené dejiny Čáčova. Pri-
budne aj expozícia mlynárstva v Senici
a jej priľahlých mestských častiach. 

ČČoo ppooddľľaa vvááss cchhýýbbaa vv SSeenniiccii?? 
Podľa môjho názoru  mesto zaťažu-

je vysoká dopravná zaťaženosť a Seni-
ca veľmi potrebuje riešiť oobbcchhvvaatt
mmeessttaa.  Ďalšou veľmi dôležitou otáz-
kou je nneeddoossttaattookk pprraaccoovvnnýýcchh pprríílleežžii--
ttoossttíí, hoci  mesto   podľa  môjho názo-
ru urobilo veľa krokov a opatrení  na
ich zvýšenie.  Mesto má hodnotné
vízie  o  svojom rozvoji, o skvalitnení
životných podmienok pre svojich
občanov, no v ich realizácii ho momen-
tálne obmedzujú finančné prostriedky. 

bbaarr

Pre seniorov 
Mesto Senica získalo prostredníc-

tvom predloženého projektu s názvom
Nepretržité zabezpečenie istoty a
pomoci pre osamelo žijúcich seniorov v
ich domácom prostredí v prípade vzni-
ku krízovej sociálnej situácie  finančný
príspevok vo výške 2 000 eur z fondu
Lienka pomoci nadácie Socia (nadácia
na podporu sociálnych zmien). 
Z uvedeného príspevku mesto zakúpi
jednotky domáceho tiesňového volania a
tieto odovzdá do užívania na základe
zmluvy o výpožičke fyzickým osobám s
trvalým pobytom v Senici. Uvedené jed-
notky slúžia na monitorovanie a signali-
záciu potreby pomoci pre osamelo žijú-
cich seniorov v domácom prostredí v prí-
pade náhleho zhoršenia ich zdravotného
stavu. Služba, ktorá sa týmto pre seniorov
zabezpečí, je poskytovaná nepretržite 24
hodín denne 365 dní v roku. 

Výhodou tejto služby je, že senior
má zabezpečenú komunikáciu s dispe-
čerom z akéhokoľvek miesta v jeho
domácnosti. To znamená, že komuniko-
vať je možné aj v kúpeľni, pretože bez-
drôtový vysielač núdzového signálu,
ktorý senior nosí na zápästí je vodeo-
dolný (čiže sa pri sprchovaní nemusí zo
zápästia vôbec dávať dole) a nárazu-
vzdorný. V prípade, že v dôsledku
nepriaznivého zdravotného stavu seni-
or upadne po vyslaní núdzového signá-
lu do bezvedomia, a teda nekomuniku-
je, dispečer vyhodnotí situáciu za veľmi
kritickú a okamžite zabezpečuje pre
seniora rýchlu zdravotnú pomoc. 

Podmienkou pre využívanie tejto
služby je nepriaznivý zdravotný stav
seniora potvrdený ošetrujúcim lekárom
a zavedená pevná telefónna linka v jeho
domácnosti. V prípade záujmu o danú
službu a poskytnutie ďalších  informácií
získate osobne na Mestskom úrade v
Senici, na oddelení sociálnych vecí, č.
dverí 211 alebo  na t. č. 698 7664. 

MMggrr.. DDeenniissaa PPáánniikkoovváá
oodddd.. ssoocciiáállnnyycchh vveeccíí MMssÚÚ

(dokončenie zo str. 3)

Pán poslanec, 
na slovíčko

Úprava pracovného
času na MsÚ 
V letných mesiacoch júl a august je na Mest-
skom úrade v Senici upravená pracovná doba.  

PPoonnddeellookk::  77..0000 –– 1111..0000    1122..0000 –– 1155..0000

UUttoorrookk ::     77..0000 –– 1111..0000    1122..0000 –– 1155..0000  
nneessttrráánnkkoovvýý ddeeňň

SSttrreeddaa::       77..0000 –– 1111..0000    1122..0000 –– 1166..0000

ŠŠttvvrrttookk::     77..0000 –– 1111..0000    1122..0000 –– 1155..0000
nneessttrráánnkkoovvýý ddeeňň

PPiiaattookk::       77..0000 –– 1111..0000    1122..0000 –– 1144..0000

PPoollhhooddiinnoovváá oobbeeddnnáá pprreessttáávvkkaa rroozzppäättíí  oodd
1111..0000 ddoo 1122..0000

NNSS

Pomoc od Maltézskych
rytierov

od Maltézskych rytierov využívame na
vybavenie izieb pre nových klientov,“
informovala riaditeľka Zariadenia sociál-
nych  služieb  Elena Valášková. Hostia po
prehliadke celého zariadenia konštatovali,
že sú príjemne prekvapení využitím
poskytnutého materiálu. „V oboch zariade-
niach vidno, že svojim klientom sa   venujú
a všetko  robia s láskou,“ povedal na margo
pekného prijatia i  stretnutia s klientmi
oboch zariadení  predstavený rádu Maltéz-
skych rytierov Guido Stöckli.  Dodal, že
bolo pre nich potešením  vidieť dodaný
materiál umiestnený  s veľkou láskou a s
úžasnými nápadmi.  „Bude nám potešením
pomáhať Slovensku  aj v budúcnosti, pre-
tože máme úplnú dôveru k vašim organi-
záciám,“ prisľúbil pomoc Guido Stöckli.  

Hostia si prezreli i mesto a veľký obdiv
vyslovili areálu futbalového štadióna. 
Rád Maltézskych rytierov vznikol v 11. sto-
ročí a  úlohou rádu bola spočiatku starost-
livosť o chorých pútnikov.  Terajšia činnosť
rádu je prevažne charitatívneho zamera-
nia, orientuje sa  na pomoc chorým, chu-
dobným  a odkázaným. Vo Švajčiarsku je v
ráde 190 ľudí, ktorí spolupracujú ďalšími
600  pracovníkmi v sociálnej sfére. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

V lete do amfiteátra

ktorú nainštalovali 21. júna,  má nadštan-
dardný výkonu, ktorý umožňuje jeden
projektor využívať v kinosále, ale  aj v let-
nom kine. Pre návštevníkov senického
kina prináša digitalizácia obrovskú výho-
du. Na nový film už nebudú musieť čakať
mesiac či dva po premiére v inom kine,
príp. cestovať za premiérovým filmom.
Momentálne sa bude premietať klasickou
2D projekciou, no projektor je technolo-
gicky a výkonovo na takej úrovni, že v
budúcnosti  ho bude možné rozšíriť aj o
3D systém či satelitný prijímač, ktorý
umožní živé vysielanie v HD kvalite pria-
mo v kinosále.

V letnom  kine v amfiteátri  sa začalo
premietať 28. júna a  počas júla a augusta
sa bude premietať okrem pondelka každý
deň. Podľa vedúcej kina Ivety Vrkočovej
program do amfiteátra zostavili tak, aby
bol príťažlivý pre mladých divákov a deti,
ktoré najviac chodia do letného kina:
„Zaradili sme rozprávky, komédie, rodinné
filmy, ale v ponuke sú aj akčné filmy. Vyb-
rali sme i z tých filmov, ktoré  boli v ponu-
ke v čase, keď senické kino nepremietalo
a sú vhodné  na teplé letné večery.“ Naj-
novšie filmy si budú môcť senickí diváci
pozrieť za veľmi dobré ceny. Mestskému
kultúrnemu stredisku  sa podarilo vyjednať
výhodné ceny, a tak sa vstupné bude
pohybovať na úrovni 3  - 3,50 eur. 

bbaarr ++ llvv

(dokončenie zo str. 1)

(dokončenie zo str. 1)
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Strom Senice
Od 1. do 23. júna mali občania možnosť

dať svoj hlas jednému zo šiestich nominova-
ných stromov v ankete Strom Senice 2013.
Na internetovej stránke Mesta Senica a na
jeho facebookovej stránke sa zapojilo do
ankety 165 hlasujúcich. Najviac hlasov  57
získala lipa v Čáčove. bbaarr

Fitness park 
pre seniorov 

V mestskom parku je už hotový fitness
park pre seniorov, ktorý Mesto Senica vybu-
dovalo s finančnou pomocou Nadačného
fondu Západoslovenskej energetiky,  z gran-
tového programu Pozitívna energia pre šport
s podtitulom Priestranstvá pre seniorov.  

Nadačný fond Západoslovenská ener-
getika podporil projekt Mesta Senica
sumou  4 417 eur a rozpočtové zdroje
Mesta boli vo výške 1 432 eur. Vo fitness
parku sú umiestnené 4 kondičné zariade-
nia, ktoré  slúžia na posilňovanie rôznych
svalových partií v oblasti brucha, bedrovej
oblasti, horných i dolných končatín. Vďaka
nim sa zlepšuje ohybnosť. Priaznivo pôso-
bia na cievnu a obehovú sústavu. Zlepšujú
celkovú pohyblivosť a precvičujú kĺby.
Rozvíjajú aeróbne schopnosti, rovnováhu,
koordináciu. Slúžia k precvičeniu  celého
tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za
pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera.

Umiestnenie kondičných prvkov v
parku v blízkosti detského ihriska, Zariade-
nia sociálnych služieb, Domova sociál-
nych služieb, penziónu a veľkého sídliska
Sotina dáva predpoklad plného využitia
nielen seniormi, ale aj ľuďmi  iných veko-
vých kategórií  pre zdravý životný štýl.
Informačné tabule umiestnené v blízkosti
kondičných zariadení  budú informovať
ako správne  na zariadeniach cvičiť, ktoré
telesné partie a orgány posilniť a ako zvý-
šiť pohyblivosť. bbaarr

Život venovaný mestu 
PPrriimmááttoorr SSeenniiccee ĽĽuubboommíírr PPaarríízzeekk pprriijjaall

1111.. jjúúnnaa vv oobbrraaddnneejj ssiieennii  MMeessttsskkééhhoo
úúrraadduu  ppaannii MMiilliinnuu RRoossoovvúú pprrii pprríílleežžiittoossttii
jjeejj  8800.. nnaarrooddeenníínn.. OOddoovvzzddaall jjeejj zzllaattúú ppllaa--
kkeettuu mmeessttaa SSeenniiccaa aakkoo vveerreejjnnéé uuzznnaanniiee
zzáásslluuhh oo rroozzvvoojj mmeessttaa,, zzaa cceelloožžiivvoottnnýý pprríí--
nnooss aa aakkttiivviittyy vv ssppoollooččeennsskkoomm ddiiaanníí.. 

Milina Rosová je pôvodným povolaním
učiteľka. Po skončení školy odišla učiť na
východ Slovenska, ale v roku 1954  po
návrate do Senice sa už naplno začala
venovať svojmu rodnému mestu. „Vážime
si vaše nasadenie, s akým ste vykonávali a
stále vykonávate všetky svoje aktivity. Ku
všetkým svojim povinnostiam ste vždy pri-
stupovali zodpovedne, majúc na mysli
prosperitu a rozmach Senice,“ prihovoril
sa jubilantke primátor mesta a zároveň
vyzdvihol a ocenil jej pracovné nasadenie.

V roku 1960  sa na jedno volebné
obdobie ako predsedníčka postavila na
čelo Mestského národného výboru.  Z
dostupných prameňov od roku 1886
bola až doteraz jedinou ženou, ktorá
stála v Senici na čele mesta. Ďalších 17
rokov  vykonávala funkciu tajomníčky
Mestského národného výboru, ktorá ju
celú pohltila. Roky 1960-1964 boli  pre

mesto zlomové. Senica sa v roku 1960
stala sídlom veľkého Senického okresu a
začala sa jej veľká premena. Prichádzali
sem investície, budovala sa infraštruktúra
pre vzrastajúci počet obyvateľov,  menil
sa charakter mesta. V pani Miline Rosovej
je zosobnená pamäť mesta, lebo bola pri
množstve rozhodujúcich a dôležitých
okamihov, ktoré sú dnes už históriou
mesta. Pamätá na to, ako a kedy sa stava-
li jednotlivé materské, základné školy,
budovala sa občianska vybavenosť, prie-
myselné  objekty v meste,  pozná detaily
z jednotlivých etáp rozvoja mesta,
dokonca každý dom a ľudí v ňom. 

Milina Rosová bola v rokoch 1981 –
1991  tajomníčkou Západoslovenského
Krajského národného výboru v Bratislave.
Z jej iniciatívy bol v Senici založený Klub
Spoločnosti Ladislava Novomeského, v
ktorom stále aktívne pracuje. Je aktívnou
členkou Zboru pre občianske záležitosti
pri MsÚ. S rovnakým zanietením sa venu-
je aj práci  v Slovenskom zväze protifašis-
tických bojovníkov, kde vykonáva   pred-
sedníčku Základnej organizácie a tajom-
níčku Oblastnej organizácie. Predseda Úst-
rednej rady SZPB Pavol Sečkár jej na sláv-
nosti odovzdal Medailu M. R. Štefánika 1.
stupňa za významnú činnosť v domácom a
zahraničnom odboji, za dlhoročnú mimori-
adne záslužnú prácu v orgánoch a organi-
záciách  zväzu, za presadzovanie pokroko-
vých, demokratických, humanitných  tradí-
cií odkazu  boja za slobodu a proti fašizmu.  

Miline Rosovej k životnému jubileu
prišli zagratulovať tiež riaditeľka Záhorskej
knižnice Katarína Soukupová,  podpredse-
da Oblastnej organizácie SZPB Senica
Jozef Kováč, predseda občianskeho zdru-
ženia Ľavicové Záhorie Ján Sadloň, tajom-
níčka Spoločnosti L. Novomeského Jaro-
slava Procházková.  

VViieerraa BBaarroošškkoovváá
FFoottoo LLVV

Nová predsedníčka
Primátor Senice Ľubomír Parízek sa 12.

júna stretol s členmi Študentského parla-
mentu, z ktorých takmer polovica ukonči-
la stredné školy a odchádza na vysoko-
školské štúdiá. Poďakoval  im za prácu,
ktorú pre mládežnícke hnutie v meste
odviedli a ktorá ich zároveň  posunula vyš-
šie, pretože nadobudli ďalšie životné skú-
senosti.  Primátor mesta vďaku vyslovil aj
riaditeľovi Centra voľného času Martinovi
Dudášovi a koordinátorke Študentského
parlamentu Dane Kopeckej, ktorí činnosť
ŠP usmerňujú a tiež ich zásluhou parla-
ment v meste dobre plní svoje poslanie.
Na stretnutí bola za novú predsedníčku ŠP
zvolená Natália Ťuláková. 

bbaarr
V Maline absolvovali

Reštaurácia Malina bola 18. júna mie-
stom záverečných skúšok pre študentov
učebného odboru kuchár na Strednej
odbornej škole Senica.  Počas troch dní Poznajú región

Takto stručne možno ohodnotiť výkon
víťazného štvorčlenného družstva Základ-
nej školy na Sadovej ulici vo vlastivednej
súťaži Poznaj svoj región, ktorú 9. raz zor-
ganizovala Záhorská knižnica a miestny
odbor Matice slovenskej.  V Dome kultúry
20. júna súťažili víťazi školských kôl zo ZŠ
Borský Mikuláš, Štefanov, Čáry, Dojč, Jab-
lonica, Kúty, Sekule a zo senických škôl aj
Gymnázium L. Novomeského. Súťaž bola
napínavá v závere, keď pri rovnosti bodov
bolo potrebných najviac rozstrelových
otázok v doterajšej histórii súťaže.  Na 2.
mieste skončili žiaci   ZŠ Dojč, na 3. ZŠ
Kúty, na 4. Gymnázium L. Novomeského.

bbaarr

Škôlka jubilantka
Reč je o elokovanej triede Materskej

školy na Robotníckej ulici, ktorá 13. júna
slávila svoje 40. narodeniny. Krásne poča-
sie umocnilo atmosféru oslavy za účasti
deťúreniec, ich rodičov a pani učiteliek,
ktoré urobili maximum, aby tento deň bol
slniečkový nielen počasím, ale aj vnútor-
ným pocitom  šťastia a radosti. 

Malé i veľké deti mali na  výber z rôz-
nych aktivít, všetci sa dobre zabavili, zasú-
ťažili si, aj zaspomínali. Nahliadnutie do
Kroniky MŠ umožnilo spomenúť si, koľkí
Seničania práve odtiaľto odchádzali do
školy. Na tomto podujatí sa tiež so škôlkou
rozlúčili ďalší, ktorí od 1. septembra
zasadnú už do prváckych lavíc.  Všetko
bolo veľmi dobre pripravené, deti boli
natešené a veselé, radovali sa z darčekov.
Najväčším vyznamenaním pre personál
bola skutočnosť, že deťom, ani rodičom sa
nechcelo ísť domov. Tak,  nech sa škôlke
darí aj naďalej vychovávať a pripravovať
deti do základnej školy. 

SSiillvviiaa KKoolleeččáánniioovváá

Timotej Pekar pripravuje ľadovú kávu. 

vyše 20 študentov pod prísnym dohľadom
učiteľov a majstrov odborného výcviku
plnilo predpísané úlohy. Menu v ich poda-
ní prišli ochutnať  rodičia, aj ďalší rodinní
príslušníci. Hoci tréma zohrala pri príprave
jedál, nápojov a dezertov svoju rolu, výsle-
dok bol  dobrý. Mladí ľudia absolvovali,
teraz bude dôležité nájsť si zamestnanie,
aby mohli svoje vedomosti zúročiť.

TTeexxtt aa ffoottoo bbaarr
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SENICKÉ KULTÚRNE
LETO 
1166.. jjúúnn –– 3300.. aauugguusstt 
VÝSTAVA  absolventov II. stupňa
výtvarného odboru ZUŠ  
Galéria ZUŠ

3300.. jjúúnn,,  nneeddeeľľaa 1199..0000
Otvorenie Senického kultúrneho leta 2013
HUDBA V SENICI -  koncert detí CVČ
Stonožka, ZUŠ Senica, Aďa Tomeková
and TEDDY Dogdancing
Malý amfiteáter na námestí

77.. jjúúll,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI -   jazzový koncert
slovenskej formácie  Adriena Bartošová
and Friends 
Malý amfiteáter na námestí

1100.. jjúúll –– 11.. sseepptteemmbbeerr 
ULITOU ZA SENICKÝM UMENÍM – v
kaviarňach a obchodoch v meste bude
rozmiestnených 11  reprodukcií  od 11
autorov  senického združenia SenArt.
Kto nájde všetky diela a určí autora,
dostane na konci Senického kultúrneho
leta cenu od sponzorov. 

1111.. jjúúll,, ššttvvrrttookk 2200..0000
LITERÁRNY VEČER – spisovateľ Marián
Hatala, hudba Viera Šusteková a Peter
Kavický, fotografia Ľubica Krištofová
kaviareň CITY CAFE

1144.. jjúúll,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI -  Senická heligónka,
hudobná skupina Oáza
Malý amfiteáter na námestí

1177.. jjúúll,, ssttrreeddaa 1166..3300 
DEŇ DETSKÉHO TALENTU –  atrakcie
pre deti a priestor pre ich  talent 
park pri Dave

2211.. jjúúll,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI  -   Divadlo JAKI
Bratislava,  skupina Prešporok
Malý amfiteáter na námestí

2222.. jjúúll --  2277.. jjúúll 
MOBILNÁ V?STAVA PRÁC KLIENTOV
DS SVETLUŠKA
Námestie oslobodenia

2255.. jjúúll,, ššttvvrrttookk 2200..0000 
LITERÁRNY VEČER   - spisovateľ a
fotograf Pavol Benža, hudba Luboš Beňa 
kaviareň  Two Faces

2277.. jjúúll,, ssoobboottaa 
DDRRAAČČIIEE LLOODDEE
Kunovská priehrada

88..0000--1144..0000 SSaaddoovváá uulliiccaa
Senický jarmok 

1188.. aauugguusstt,, nneeddeeľľaa  
Dostihový deň v Čáčove 

99..0000 –– 1144..0000 ppaarrkk  pprrii ZZááhhoorrsskkeejj ggaalléérriiii
36. Záhorácka výstava hydiny, králikov,
holubov a hospodárskych zvierat 

2222.. aauugguusstt,, ššttvvrrttookk 2200..0000 
LITERÁRNY VEČER   
kaviareň Two Faces 

2244.. aauugguusstt,, ssoobboottaa  1177..0000 –– 2222..0000
ROCK EVENING -  rockové kapely
zo Senice Bábel, Modul, Nemesis,
Opretý o plot, Rockberry, Trolejboys z
Bratislavy, Škuban Band  zo Skalice
Amfiteáter  na Sadovej ulici 

2255.. aauugguusstt,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI - Zydaco B-band,
divadlo Kremnické podzemí
Malý amfiteáter na námestí

11.. sseepptteemmbbeerr,, nneeddeeľľaa 1199..0000
Záver Senického kultúrneho leta
2013 - Ohňová show, Jožko Adamčík,
Hely, Chily
Malý amfiteáter na námestí

3300.. jjúúll,, uuttoorrookk 1177..0000
SPOMIENKY NA SENICU  - premietanie
historických fotografií, hra na heligónku
v podaní Anny Celleryovej 
Dom penzión pre dôchodcov

44.. aauugguusstt,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI - Viera Šusteková a 
hostia, speváci Matúš Klena a Marcel
Chropúvka
Malý amfiteáter na námestí

88.. aauugguusstt,, ššttvvrrttookk 2200..0000
LITERÁRNY VEČER – uvedenie do živo-
ta knihy Nádej spisovateľky Alexandry
Bôrikovej, fotografia Maja Závodská 
kaviareň CITY CAFE

1111.. aauugguusstt,, nneeddeeľľaa 1199..0000
HUDBA V SENICI  - speváčky  Mária
Závodská a Natália Hatalová
Malý amfiteáter na námestí 

1144.. aauugguusstt,, ssttrreeddaa 1166..3300
DEŇ DETSKÉHO TALENTU -  atrakcie
pre deti a priestor pre ich  talent
ihrisko  na starom sídlisku

1155.. aauugguusstt –– 3311.. aauugguusstt 
AUTORSKÁ VÝSTAVA PRÁC KLIENTOV
DS SVETLUŠKA 
ZOS Senica

1166.. aauugguusstt,, ppiiaattookk 
pprrooggrraamm vv aammffiitteeááttrrii 
16.00 – 17.00  - ssppeevváákk MMaarroošš BBaannggoo 
19.00 – 22.40 – rreevviivvaall kkaappeellyy Bon Jovi
(SK), Led Zeppelin Myst (CZ), Deep
Purple Koberec Band (CZ)                     
vstupné na všetky vystúpenia 3 eurá   

99..0000 –– 1177..0000 ppaarrkk  pprrii ZZááhhoorrsskkeejj ggaalléérriiii
36. Záhorácka výstava hydiny, králikov,
holubov a hospodárskych zvierat  

1177.. aauugguusstt,, ssoobboottaa 
99..3300 –– 1122..0000 PPaarrkkoojjááddaa pprrii DDAAVVee 
Divadlo Žihadlo -  Farbičková princezná
Záhorácky šermírsko-divadelný spolek 
Nafukovacie atrakcie 

1100..0000 –– 1144..0000 kkoonncceerrttyy vv aammffiitteeááttrrii
Senická heligónka – 10.00 – 12.00
Dychovka Moravanka 12.15 – 14.00
vstupné na koncerty 3 eurá

OOdd 1188..0000 SSppoollooččeennsskkýý ddoomm KKuunnoovv
Kunovská predhodová zábava  
so Senickou heligónkou

99..0000 –– 1177..0000 ppaarrkk  pprrii ZZááhhoorrsskkeejj ggaalléérriiii
36. Záhorácka výstava hydiny, králikov,
holubov a hospodárskych zvierat  

Sympózium v galérii
Záhorská galéria Jána Mudrocha v spo-

lupráci so Záhorskou knižnicou  v Senici
pripravili Sympózium Svätí Cyril a Metod v
umení pri príležitosti 1150. výročia prícho-
du našich vierozvestcov na Veľkú Moravu
v utorok 25. júna  v senickej Galérii za
účasti početného publika. V programe
sympózia odzneli po básni Pavla Stanisla-
va Piusa V krajine svätých Cyrila a Metoda
odborné prednášky Dr. Petra Baxu Kostol
svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch,
doc. Dr. Renáty Beličovej, PhD. Hudobná
kultúra strednej Európy vo včasnom stre-
doveku. Pohľad archeomuzikológie a
hudobnej estetiky, prof. Dr. Evy Fordinálo-
vej, CSc. Literárny odkaz svätých Cyrila a
Metoda a Dr. Štefana Zajíčka Svätí Cyril a
Metod vo výtvarnom umení spolu so
záverečnou diskusiou. 

PPhhDDrr.. ŠŠtteeffaann ZZaajjííččeekk

VVyyhhllaassuujjeemmee ssúúťťaažž 
NNÁÁVVRRHHYY KKUULLTTÚÚRRNNYYCCHH AA

HHIISSTTOORRIICCKKÝÝCCHH PPAAMMIIAATTOOKK MMEESSTTAA
SSEENNIICCAA 

Ak si myslíte, že máte v blízkosti svojho
domova (Senica a okolie) historickú či

kultúrnu pamiatku a nik iný o nej nevie,
posielajte, prosím, svoje návrhy 

na adresu oozzeelleemmeennttssee@@ggmmaaiill..ccoomm
Každý, kto zašle svoj návrh 

(stručná charakteristika a foto) bude
odmenený cenou od našich sponzorov.
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Zabudnuté mmiesta SSenice

Väznenie Hurbana 
V Kunovskej ulici (súčasná Štefánikova)

na mieste dnešného Gastrocentra stála v
19. storočí zemanská šubertovská kúria(
na foto označená šípkou). Na nej bola
umiestnená pamätná tabuľa Hurbana s
jeho reliéfom a nápisom. Senickí občania

si budovu
p a m ä t a j ú
ako sídlo
sporiteľne,
neskôr kniž-
nice. Bola
asanovaná v
7 0 - t y c h
rokoch 20.
storočia. K
budove pat-
ril aj rozsiah-
ly dvor s
m e n š í m i
budovami. V
zadnej časti
dvora aj

budova, ktorá slúžila v 19. storočí ako
senické väzenie. V r. 1876 tam bol uväz-
nený Jozef Miloslav Hurban.

Počas svojho účinkovania v Hlbokom
mal Hurban viac sporov a pravôt. Avšak
vo väzení bol len dva razy. Prvý od 6.
decembra 1869 do 1. mája 1870. Bolo to
vo Vacove, odkiaľ ho amnestoval Franti-
šek Jozef I. Druhý raz 30. apríla 1876 v
Senici. Súd sa konal v budove kaštieľa
baróna Schmerzinga, ktorá stála naproti
Šubertovej a sídlila tam sedria (zemiansky
súd).

Senickí „maďaróni“ a ich prisluhovači
mu nezabudli jeho úlohu v revolučnom
roku 1848, keď hurbanovské vojsko úto-
čilo na Senicu. Vtedy mu už stavali pred
hlbockou farou šibenicu a hľadali ho
medzi živými, ale on bol medzi mŕtvymi
schovaný v krypte prietržského kostola,  a

keď ho hľadali  medzi mŕtvymi, keď bol
medzi živými niekde na kopaniciach.

Čakali na vhodnú príležitosť. 30. apríla
ho odsúdili na tri mesiace väzenia a 100
zlatých pokuty. Obvinilo ho, že ako redak-
tor Cirkevných listov uverejnil v nich poli-
tické články. Na pamiatku senického
väzenia si Hurban nechal narásť bradu,
hoci predtým sa holieval.

Senická vrchnosť bola proti Hurbanovi
zaujatá. V Senici mal však aj veľa priate-
ľov, ktorí sa mu snažili vo väzení pomáhať
(dobové dokumenty uvádzajú, že v Senici

7

Fotografické
porovnávanie

Vo výstavných priestoroch Záhorského
múzea v Skalici  je od 13. júna  do 7. júla
sprístupnená  súťažná výstava neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby Trnavského
kraja AMFO 2013, ktorú pripravili Záhor-
ské osvetové stredisko Senica a Záhorské
múzeum Skalica v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho kraja.
Výstavná kolekcia pozostáva zo 150 čier-
nobielych a farebných fotografií  od 58
autorov. 

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je
vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, kon-
frontáciu výsledkov súčasnej tvorby ama-
térskych fotografov v Trnavskom kraji.
Verejnou prezentáciou súťažných prác na
výstavách bolo motivovať záujem širokej
verejnosti o fotografie rôzneho  regionál-
neho pôvodu, tematického, žánrového
zamerania, formálneho a technického
spracovania, a tak prispieť k rozvoju ama-
térskej fotografie na Slovensku.  

Do tohtoročného 17. ročníka  postúpilo
64 autorov – fotografov  Trnavského kraja
s  272 fotografickými prácami. Z toho v
skupine autorov nad 21 rokov  bolo  172
čiernobielych a farebných fotografií a 5
multimediálnych prezentácií  od  42 auto-
rov. V skupine autorov od 16 do 21 rokov
bolo 45 čiernobielych a farebných foto-
grafií od 16 autorov a v skupine  do 16
rokov  22 fotografických prác od 6 auto-
rov. Národné osvetové centrum vyhlásilo
dve tematické kategórie, a to č. 1  Európ-
sky rok občanov s cieľom zvyšovať infor-
movanosť o právach, ktoré z občianstva
EU vyplývajú a č. 2 1150. výročie príchodu
vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy. 

Súčasťou slávnostného otvorenia výsta-
vy bolo  i vyhodnotenie  súťaže a ocene-
nie autorov  najlepších fotografií.  Zo
senických autorov získal čestné uznanie v
skupine autorov nad 21 rokov  v kategórii
farebná fotografia  JJoozzeeff KKaallkkaa, čestné
uznanie v skupine autorov od 16 do 21
rokov v kategórii čiernobiela fotografia
MMiicchhaall KKrriiššttooff, ktorý získal aj cenu v tema-
tickej kategórii č. 1. V tematickej kategórii
č. 2 získal čestné uznanie RRaassttiissllaavv OOsslleejj.  

VViieerraa JJuurrííččkkoovváá
ZZOOSS SSeenniiccaa 

Jozef Chrena vystavuje 
V horúci slnečný deň 18. júna bola vo

výstavnej sále Záhorského osvetového
strediska v Senici otvorená výstava obra-
zov Jozefa Chrenu Maľby. Výstavu malia-
rovi a  krajinárovi, žijúcemu v Moravskom
Svätom Jáne, pripravil Trnavský samos-
právny kraj – Záhorské osvetové stredisko
v Senici pri príležitosti nedávneho životné-
ho jubilea 65 rokov. 

Na slávnostnej vernisáži autora a jeho
tvorbu predstavil kurátor výstavy riaditeľ
Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
PhDr. Štefan Zajíček. V kultúrnom progra-
me vystúpila speváčka ľudových piesní,
víťazka krajskej súťaže Slávik Slovenska,
Dáša Ščepková zo ZUŠ v Senici (žiačka
Evy Polákovej) v akordeónovom sprievode
pedagogičky Hildy Hajlovej a recitátori

senickej ZUŠ Eliška Gáfriková a Filip
Nosko, ktorí zarecitovali Sonety o malíři
ze Záhoří Jana Ciprysa z Lanžhotu, osob-
ne venované autorovi. 

Na autorskej výstave sa Jozef Chrena
(na foto v strede), člen Združenia výtvar-
ných umelcov západného Slovenska, pre-
zentuje 41 výtvarnými dielami zobrazujú-
cimi predovšetkým prírodu a krajinu.
Námety čerpá z rodného kraja, ale aj z
rázovitých oblastí Slovenska (Vlkolínec,
Ždiar). Nechýbajú ani zahraničné krajinár-
ske motívy z Rakúska, Poľska, Maďarska
či abstraktnejšia maľba. Z techník sú
zastúpené olej, akryl, akvarel a kombiná-
cia techník.  Oku lahodiacu výstavu plnú
farieb, kontrastu a energie si môžete
pozrieť v Záhorskom osvetovom stredis-
ku v Senici do 30. júla v pracovných
dňoch od 8. do 15.30 hod.

JJ.. SSlleezzáákkoovváá
ZZOOSS

FFoottoo TToommáášš JJuurroovvaattýý

Európa, môj región,
môj domov

Kostolíky, domčeky, rodinka, potôčik –
to všetko a mnoho iného sme mohli vidieť
na výstave Európa, môj región, môj domov,
ktorá sa konala od 17. do 24. júna v Dome
kultúry. Vystavovateľmi a autormi krásnych
výtvarných dielok boli deti z celého regiónu
Trnava, Hlohovec, Skalica, Myjava, Malac-
ky, Senica. Na vernisáži výstavy 19. júna
bola slávnostne vyhodnotená výtvarná
súťaž, ktorú vyhlásilo Informačné centrum 

(pokračovanie na str. 8)

bolo 72 panslávov, teda ľudí, ktorí mali
národné zmýšľanie).

Hurban bol súdený aj tretíkrát, od treti-
eho väzenia ho vyslobodila iba smrť.

JJáánn PPeetteerr
FFoottoo aarrcchhíívv aauuttoorraa 



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 6 - 7/2013

8

Európa, môj región,
môj domov

Europe Direct Senica pri príležitosti Európ-
skeho roka občanov 2013. Z 391 výtvar-
ných prác, ktoré prišli do súťaže  porota
Europe Direct na čele s predsedom Štefa-
nom Orthom udelila  34 ocenení.

Aj tento rok sa primátor Senice  Ľubo-
mír Parízek rozhodol odmeniť šikovných
maliarov  zo Senice a cenu primátora si
odniesol deväťročný Jakub Bôrik zo  ZŠ na
Ulici V. Paulíhyho-Tótha  a kolektív detí z
elokovanej triedy  Materskej školy na Koló-
nii za leporelo o meste. 
O tom, že i naši najmenší sú hrdí euroob-
čania,  nás presvedčila práve táto výstava
krásnych prác o ich domove, ich regióne v
Európe.

IIvvoonnaa KKlliimmeennttoovváá

Netradičné cvičenie
V areáli  ZŠ na Komenského ulici v

Senici sa 21. júna konali pre žiakov Hry v
prírode a podujatie Ochrana človeka a prí-
rody. Pri ich príprave veľmi  pomohli prí-
slušníci polície z Okresného dopravného
inšpektorátu  a oddelenia služobnej kyno-
lógie Okresného riaditeľstva PZ v Senici,
tiež členovia Dobrovoľných hasičských
zborov zo Senice  a Sobotišťa.

Žiaci si mohli pozrieť výcvik policaj-
ných psov, zaistenie páchateľa, oboznámi-
li sa s prácou dopravnej polície, vyskúšali
si ochranný odev, ktorý policajti používajú
pri zásahu. Hasiči  zase vysvetlili žiakom
ako používať a nezneužívať telefónne
čísla, predviedli hasenie požiaru vodou a
penou, ukázali nehorľavý odev, prilbu a
vodné delo. Žiaci si mohli vyskúšať i zdra-
votnú prípravu,  poskytnutie prvej  pomo-
ci a ošetrenie poranení. Videli ukážku kar-
diopulmonálnej resuscitácie a mohli si ju
aj sami vyskúšať na pripravenej figuríne.

Pekné počasie a atraktívne dopoludnie
na školskom dvore si užili žiaci, učitelia,
ale aj malí škôlkari spoza plota susediacej
elokovanej triedy  Materskej školy.

MMggrr.. ĽĽ.. KKoohhúúttoovváá  
ZZŠŠ KKoommeennsskkééhhoo  uulliiccaa

(pokračovanie na str. 9)

(dokončenie zo str. 7)

Stonožka uudelila

Výročné ceny CVČ
Stalo sa tak na  tradičnom SSttoonnoožžkkii--

nnoomm vvyyssvveeddččeenníí 1199.. jjúúnnaa vv DDoommee kkuullttúúrryy..
Toto koncoročné podujatie Centra voľné-
ho času (CVČ) má uužž 99--rrooččnnúú ttrraaddíícciiuu..
Zdá sa mi až neuveriteľné, že na  prvé
štyri ročníky stačil dvor pri CVČ, ale v
tomto roku už na jeden raz nestačil ani
senický Dom kultúry. Veď sa chystalo
vystúpiť viac ako 200 členov krúžkov. 
A tak sme sa  prvýkrát v histórii  rozhodli v
Dome kultúry  usporiadať dve  podujatia po
sebe, každé s inými účinkujúcimi a inými
divákmi. To sme ešte netušili, že sa budeme
kúpať v 35 stupňovej horúčave. Dali sme sa
na boj a spoločne s deťmi a rodičmi sme ho
vyhrali.  Súdiac podľa ohlasov oba koncerty sa
vydarili, nikomu sa nič nestalo, všetci ukázali
svoje tanečné či hudobné umenie rodičom a
kamarátom a odniesli si aj  vysvedčenia s foto-
grafiou. Koncerty videlo viac ako 650 divákov
a na pódiu sa skutočne vystriedalo presne
256 detí, mládeže a dospelých. Vďaka, tréne-
ri a vedúci, za celoročnú,  výbornú  prácu s
deťmi. 

Menovite eexxtteerrnníí zzaammeessttnnaannccii: Andrea
Jakubcová, Zuzana Florianová, Soňa Pas-
torková, Žaneta Brkalová, Martina Janáko-
vá, Barbora Parčiová, Danka Marečková,
Silvia Krišáková, Alena Nemčeková, Marti-
na Jamrichová, Rasťo Diviak, Urban Sivák,
Lucia Jureňová a Monika Kolényová. 
IInntteerrnníí zzaammeessttnnaannccii -  vedúci krúžkov: Miro
Tehlár, Romana Maříková, Martina Bohú-
nová, Dana Kopecká, Lukáš Bajan, Oľga
Kučková a Martin Dudáš.
Nemenovali sme ešte ďalších 5500 ttrréénneerroovv
zzoo ššppoorrttoovvýýcchh kklluubboovv, ktoré už druhý rok
pôsobia pod CVČ a ich celoročné výsled-
ky na súťažiach tiež stoja za to.

VVýýrrooččnnéé cceennyy CCVVČČ zzaa rrookk 22001133 ssii nnaa
ppoodduujjaattíí pprreevvzzaallii::
OObbjjaavv rrookkaa –– jjeeddnnoottlliivvccii::   
77--rrooččnnáá KKaarriinn JJuurrkkoovváá, ktorá získala obdi-

vuhodné celkové  2. miesto v dlhodobej
tanečnej lige (dokonca sa týmto nomino-
vala na M vo Švédsku). 
OObbjjaavv rrookkaa –– kkoolleekkttíívv:: ttaanneeččnnáá pprríípprraavvkkaa IIII..
ZZmmrrzzlliinnoovvýý sseenn trénerky Zuzany Floriano-
vej, ktorá získala iba po niekoľkomesač-
nom pôsobení v CVČ  suverénne 1. miesto
na Slovenskom tanečnom pohári (Bratisla-
va máj 2013) v kategórii do 7 rokov a 1.
miesto získali  o mesiac neskôr i  na Sene-
ckej dúhe. 
SSkkookkaann rrookkaa --  mmaajjsstteerrkkyy SSlloovveennsskkaa vv kkaattee--
ggóórriiii ddiissccoo dduuoo ddeettii –– SSiimmoonnaa KKiirráálloovváá aa
LLaauurraa ŠŠmmiiddoovváá..
DDiipplloomm za výnimočnú a ochotnú prácu
dobrovoľnej trénerky získali BBaarrbboorraa PPaarrččii--
oovváá aa DDaannkkaa MMaarreeččkkoovváá (obe vedú mažo-
retky Spirit – kadetky a MiniSpirit).
DDiipplloomm za vernosť a  vvzzoorrnnúú ddllhhooddoobbúú
rreepprreezzeennttáácciiuu CCVVČČ - členky Sonny junior
KKrriissttíínnaa FFiillííppkkoovváá,, EElliišškkaa BBrreeččkkoovváá,, NNiiccoollee
HHuuttttoovváá,, KKaattaarríínnaa PPaarrččiioovváá,, LLuucciiaa KKuuttáállkkoo--
vváá aa DDaanniieellaa DDaanniiššoovváá..

TTiittuull  kkoolleekkttíívv rrookkaa 22001133 získalo MMaatteerr--
sskkéé cceennttrruumm ((MMCC)) SSttoonnoožžkkiinnee ssllnniieeččkkaa..
Spolu s MC má na túto cenu právom nárok
aj jeho zakladateľka Mgr. Silvia Krišáková.
Práve ona pred 9 rokmi všetko vymyslela,
naplánovala a zrealizovala. A stačil jej k
tomu malý, vtedy nevyužitý domček vedľa
CVČ a obrovské nadšenie pre túto myšli-
enku. Boli to naozaj stovky hodín vlastno-
ručnej práce v domčeku,  oduševnená pro-
pagácia myšlienky MC v meste a médiách,
získanie prvých mamičiek,  spracovanie
štatútu, zháňanie sponzorov, založenie
občianskeho združenia Stonožkine slnieč-
ka, neustále zveľaďovanie priestorov a čin-
nosti a najmä stovky spokojných mamiči-
ek, oteckov i detí  pri pestrom a bez chy-
bičky vždy pripravenom programe v dom-
čeku i mimo neho.  To je naozaj krátka pre-
zentácia  bohatej histórie MC a práce Sil-
vie Krišákovej. Neskôr i ďalšej nadšenej
učiteľky Alenky Nemčekovej a v posled-
ných rokoch i Oľgy Kučkovej, zástupkyne
riaditeľa CVČ.

A aké to bolo priamo na koncerte? Aké
pekné piesne, nápadité choreografie a
krásne kostýmy deti predviedli? Na to už
veľa priestoru nezostalo, ale verím, že ste
tam mnohí boli  a výsledky  členov krúž-
kov už videli.  A ďakujem tiež hosťom
podujatia úspešným kick-boxerom   EErriikkoo--
vvii PPiioovvaarrččiimmuu aa FFiilliippoovvii RRaavvaassoovvii, držite-
ľom 1. a 2. miesta v slovenskej lige mla-
dých kick-boxerov.

Tešíme sa so všetkými na stretnutie v
ďalšom školskom roku  a vedzte, že na vás
v CVČ a športových kluboch ččaakkáá pprreessnnee
110000 kkrrúúžžkkoovv. Nuž 100nožka! Naviac ju a
nás ččaakkáá 6600.. vvýýrrooččiiee zzaalloožžeenniiaa Centra
voľného času, resp. Domu detí a mládeže
v Senici. 

DDaannaa KKooppeecckkáá 
zzaa kkoolleekkttíívv zzaammeessttnnaannccoovv  CCVVČČ

Dobrovoľníctvo aj v
horúčavách

Ani horúčavy neodradili skupinku
nadšencov od dobrovoľníctva a týždeň
skrášľovania záhrady pre seniorov v Zaria-
dení sociálnych služieb sa podarilo dotiah-
nuť do úspešného konca. Počet dobrovo-
ľníkov síce neprekročil číslo desať, ale o to
viac sa mladí nadšenci snažili. 

Hneď v prvý deň 17. júna  sa dve dob-
rovoľníčky pustili do strihania kríkov v
záhrade. Nechýbala ani chlapská pomoc,
ktorá bola potrebná pri rýľovaní záhona.
Na druhý deň sa pokračovalo v začatom a
nové dobrovoľnícke sily maľovali transpa-
rent pred budovu. Na pripravený záhon
zasadili planty, z ktorých sa hádam podarí
vypestovať niečo pre obyvateľov zariade-
nia. Každý deň sa v záhrade urobilo čosi
užitočné. V posledný deň týždňa sa poda-
rilo všetko dokončiť, spravili sme nové
ohnisko a seniori sa môžu tešiť na letné
opekačky.  
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Rady na prázdninové dni
VVeeľľmmii ččaassttoo,, nnaajjmmää pprrii kkrraattššíícchh

cceessttáácchh ddoo zzaahhrraanniiččiiaa,, mmnnoohhíí ppooddccee--
ňňuujjúú rriizziikkoo mmoožžnnééhhoo úúrraazzuu ččii oocchhoorree--
nniiaa,, kkttoorréé ssii vvyyžžiiaaddaa hhoossppiittaalliizzáácciiuu.. VV
pprrííppaaddee,, aakk oossoobbaa nneeddiissppoonnuujjee ppooiissttee--
nníímm lliieeččeebbnnýýcchh nnáákkllaaddoovv hhrroozzíí,, žžee ssii
bbuuddee mmuussiieeťť ssvvoojj ppoobbyytt vv nneemmooccnniiccii
ddrraahhoo zzaappllaattiiťť..

Európsky preukaz zdravotného poi-
stenia (EPZP) slúži ako doklad preuka-
zujúci nárok na potrebnú zdravotnú sta-
rostlivosť v členskom štáte Európskej
únie počas  vášho pobytu. Ekvivalentné
označenie tohto preukazu v anglickom
jazyku je EHIC (European Health Insu-
rance Card). Európsky preukaz zdravot-
ného poistenia sa vydáva v súlade s
§10a zákona o zdravotnom poistení č.
580/2004 Z. z. na základe písomnej
žiadosti poistenca do 30 dní odo dňa
podania žiadosti a zaplatenia poplatku
za jeho vydanie. Žiadosť o vydanie
európskeho preukazu zdravotného poi-
stenia si môžete spravidla stiahnuť na
webových stránkach svojej poisťovne.
V prípade, ak potrebujete vycestovať
ihneď začiatkom roka, a nie je pre vás
možné čakať na vydanie preukazu, na
základe žiadosti o vydanie európskeho
preukazu zdravotného poistenia vám
vaša poisťovňa  vystaví jeho ekvivalent -
náhradný certifikát k EPZP. Náhradný
certifikát k EPZP má platnosť maximálne
3 kalendárne mesiace a jeho vydanie je
bezplatné.

UUvvääzznneenniiee
Skôr než sa rozhodnete čokoľvek

spáchať, uvedomte si, že pokiaľ poruší-
te zákony krajiny, v ktorej sa nachádza-
te, nemôže vám ambasáda prakticky
pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin v kraji-
ne s islamským právom, môže vám byť,
napr. useknutá ruka alebo môžete byť
verejne bičovaný. Sú však krajiny, kde v
súčasnosti vládnu rebeli alebo revoluč-
né armády. Tam môžete byť aj za menší
priestupok okamžite zastrelení, a to bez

(pokračovanie na str. 10)
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V Kubíne znelo
umelecké slovo 

Štyri dni venované umeleckému slovu a
Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, 48
detských recitátorov, 32 recitátorov v kate-
góriách mládeže a dospelých, 18 divadel-
ných kolektívov z celého Slovenska, súťa-
že, prehliadky toho najlepšieho, bohatý
sprievodný program a veľmi teplo - to bol
tohtoročný 59. Hviezdoslavov Kubín.          

Celoštátna prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy, v tvorbe det-
ských recitačných kolektívov a divadiel
poézie sa uskutočnila v dňoch 19. - 22.
júna v Dolnom Kubíne a jej súčasťou sa
stali aj štyria recitátori z nášho regiónu a
divadlo poézie Zádrapky ako víťazi kraj-
skej súťaže Hollého pamätník v Trnave.
Detské kategórie na celoštátnej úrovni
nesúťažia, pre nich je Kubín prezentáciou
umelecky najhodnotnejších prednesov,
ktoré počas roka vznikli. V rámci nich sa
na Hviezdoslavovom Kubíne predstavili s
náročným textom E. A. Poe Zvony Silvia
Kožíšková zo ZUŠ v Skalici (pripravovala
ju pedagogička Mgr. Jana Kutalová) a Mar-
tin Hrevuš zo ZUŠ v Senici s textom M.
Rivasa Motýlí jazyk (pripravovala ho  peda-
gogička Štefánia Jánošová), ktorému sa
podľa hodnotenia poroty a potlesku divá-
kov mimoriadne darilo. Silvia je vynikajúca
recitátorka, veď celoštátnej prehliadky sa
zúčastnila už po druhýkrát a Martin je
vynikajúci rozprávač, ktorý sa celoštátne-
ho Hviezdoslavovho Kubína zúčastnil už
tretí raz za sebou! 

V kategórii študentov náš región zastu-
povali v poézii Klaudia Mrázová z Gymná-

zia F. V. Sasinka v Skalici so známou bás-
ňou M. Rúfusa Či jesto pravda na svete
(pripravovala ju pedagogička PaedDr.
Lucia Cvečková) a Mária Kolényová, štu-
dentka Gymnázia Ladislava Novomeské-
ho v Senici a ZUŠ v Senici, ktorá prednies-
la text J. Sinisalo Hanna (pripravovala ju
Štefánia Jánošová). Dievčatám sa na
vrcholnej súťažnej prehliadke umiestniť
nepodarilo, určite však nesklamali a zaslú-
žene patria medzi najlepších recitátorov
Slovenska. 

Druhýkrát za sebou sa podarilo do
Kubína prebojovať aj divadlu poézie
Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Pod vedením
Štefánie Jánošovej sa študenti senických
stredných škôl predstavili hrou Tomáša
Pěkného Havran z kameňa.

Potešiteľným faktom je, že pri znižujú-
com sa záujme o literatúru kvalita umelec-
kého prednesu neklesá, recitátori zo
Záhoria už po mnoho rokov na celoštát-
nej prehliadke nechýbajú, každoročne
pod majestátnym Chočom prežívajú tvori-
vé iskrenie, vzájomne sa podporujú,
podávajú skvelé výkony, znova a znova
oslovujú poslucháčov. Za to im patrí
vďaka a prianie, aby ich ani budúcoročný
jubilejný 60. Hviezdoslavov Kubín nemi-
nul. JJ.. SSlleezzáákkoovváá  

ZZOOSS

Cezhraničné
stretnutie škôl 

Základná škola na Mudrochovej ulici
udržiava dlhoročnú družobnú prihraničnú
spoluprácu s dvoma základnými školami v
Českej republike  v Hodoníne a Ratíškovi-
ciach. Tento rok  hosťovská úloha pripadla
na ňu. Pri príležitosti  Medzinárodného
dňa detí preto ZŠ  zorganizovala športovo-
vedomostné „derby“ o putovný pohár.
Účasť prijala aj ďalšia naša družobná škola
zo Skalice. 

Podujatie sa uskutočnilo 29. mája 2013.
Do príprav boli zapojení nielen učitelia
našej školy, ale i samotní žiaci druhého
stupňa. Počasie napriek skeptickým pred-
povediam bolo priam ukážkové, a také
ukážkové bolo celé dopoludnie. Slnečná
nálada, vyzdobená škola, priateľská atmo-

sféra a ešte jedno prekvapenie pre našich
hostí a tiež pre našich žiakov. Naše pozva-
nie na to pre nás veľmi významné poduja-
tie prijali príslušníci Čestnej stráže prezi-

denta SR. Svojou návštevou ho zatraktív-
nili   a možno i vďaka nemu bolo  pre
našich priateľov  určite nezabudnuteľným
zážitkom.     Medzi športovými a vedo-
mostnými disciplínami sa nám príslušníci
Čestnej stráže predstavili so svojím
galaprogramom, ukážkami sebaobrany,
odprezentovali svoju výzbroj a tiež sláv-
nostný, historický výstroj. Ich program
uchvátil nielen našich vzácnych hostí – ale
i samotných žiakov i pedagógov. Súťaže
po ich vystúpení pokračovali podľa pripra-
veného plánu, súťažili družstvá a po záve-
rečnom vyhodnotení naša radosť nemala
konca-kraja, pretože putovný pohár sme
získali MY! Chutným obedom sme sa s
našimi kamarátmi rozlúčili a  sľúbili sme si,
že sa čoskoro opäť stretneme a súťažami
naše priateľstvo  prehĺbime. 

RRNNDDrr.. AA.. PPaarríízzkkoovváá
zzáássttuuppkkyyňňaa rriiaaddiitteeľľaa ZZŠŠ

Dobrovoľníctvo aj v
horúčavách

Samozrejme sme nemohli zabudnúť
ani na osobný kontakt so seniormi a tak
sme s nimi  hrali karty a v závere týždňa
sme si spoločne dali i domáce nealkoho-
lické mojito v staronovej záhrade.

Skvelým dobrovoľníkom tohto týždňa -
Evke, Katke, Maťovi, Paťke, Romanke a
Marekovi patrí obrovská vďaka zato, že sa
nenechali odradiť a počas  horúcich dní sa
nebáli poriadne zapotiť a urobiť kus práce
a radosti pre seniorov.  

IIvvoonnaa KKlliimmeennttoovváá

(dokončenie zo str. 8)

Súbor Zádrapky
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akéhokoľvek súdu. Pokiaľ sa budete riadiť
zákonmi daného štátu a vyhnete sa kon-
taktu s drogami alebo krádežami, šanca,
že budete uväznení, je naozaj malá. Pre
každý prípad tu máme pár rád.

NNeemmaajjttee nniičč ssppoollooččnnéé ss ddrrooggaammii
Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s dro-

gami, budete bez milosti uväznení. V
niektorých krajinách môžete byť za pre-
chovávanie alebo pašovanie drog
popravený.

VVyyhhnniittee ssaa rriiaaddeenniiuu
Pokiaľ riadite auto, máte veľkú šancu

stať sa účastníkom dopravnej nehody, čo
je v mnohých krajinách dôvodom k
zatknutiu alebo udeleniu vysokej pokuty.
Pokiaľ nemáte na zaplatenie pokuty, je
pravdepodobné, že skončíte vo väzení.

NNeeffoottooggrraaffuujjttee vvoojjeennsskkéé aa ššttááttnnee
bbuuddoovvyy

Vo väčšine krajín je zakázané foto-
grafovať objekty ako sú letiská, kasárne,
vládne budovy, mosty, vojakov a v arab-
ských krajinách aj ženy. Pokiaľ zákaz
porušíte, môžete počítať s pokutou, prí-
padne s väzením.

NNeepprreennááššaajjttee žžiiaaddnnee ccuuddzziiee bbaattoožžiinnyy
Akonáhle si zoberiete od niekoho

kufor alebo inú batožinu, stávate sa
automaticky zodpovedný za jeho
obsah, čo sa môže zmeniť vo veľký pro-
blém, pokiaľ tam nájdu napríklad
drogy.

PPoožžíívvaanniiee aallkkoohhoolluu nnaa vveerreejjnnoossttii
V niektorých krajinách platí zákaz

požívania alkoholu na verejnosti, v
niektorých platí prohibícia. Porušenie
zákazu môže byť hodnotené od napo-
menutia, cez pokutu až po niekoľkod-
ňový pobyt vo väzení.

DDoovvoozz aalleebboo vvýývvoozz nneeppoovvoolleennééhhoo
ttoovvaarruu

Pred príchodom alebo odchodom z
krajiny sa oboznámte s predpismi o dovo-
ze a vývoze. Problém vám môže spôsobiť
napríklad dovoz alkoholu do krajiny, kde
je prohibícia alebo dovoz pornografie. To
môže byť posudzované veľmi rozdielne v
závislosti na predpisoch. 

(dokončenie zo str. 9)

dili. So svojimi budúcimi pani učiteľka-
mi sa nielen zoznámili, ale aj zahrali, zaspi-
evali si, kreslili a niečo si aj „zapísali“.
Slovo dostal naozaj každý. Pohľad na vese-
lé a odvážne deti hovoril za všetko. Na
školu sa väčšina z nich teší a nevedia sa jej
dočkať. A tak to má byť. My sa na žiakov
tiež veľmi tešíme a veríme, že trojuholník
žiak – rodič – učiteľ bude fungovať zdravo
a smerom k vzájomnej pohode a šťastiu
našich školákov.

ppaannii uuččiitteeľľkkyy pprree 11..--44..rrooččnnííkk  
ZZŠŠ SSaaddoovváá uulliiccaa

Rady na prázdninové dni

RReebbrrííččeekk nnaajjpprreeddáávvaanneejjššíícchh kknnííhh
vv iinntteerrnneettoovvoomm kknnííhhkkuuppeeccttvvee vvyyddaavvaatteeľľssttvvaa AArrkkuuss  wwwwww..vvyyddaarrkkuuss..eeuu –– jjúúnn 22001133

1. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
2. Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy Arkus
3. Kramárová, Z.: Mojej malej kuchárke Direct Press
4. Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
5. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
6. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
7. Betancourt, J: Chcem poníka Arkus
8. Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
9. Hopkins, C.:  Do raja tadiaľto Arkus
10. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
11. Ďuríčková, M.: O Guľkovi Bombuľkovi Arkus
12. D Anterny, F.: Biely lev Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné  predplatiť si Hádajka, aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete aj  aktuálny
katalóg Knižného klubu Arkus,  prihlášku do klubu a ďalšie informácie.  

Novinka vvydavateľstva AArkus:
HHááddaajjkkoo 88//1133 aa jjeeddnnoorroožžeecc
V cirkuse Zlatá hviezda majú nevídanú atrakciu - posledného jednorožca na svete! Ľudia
sa do cirkusu len tak hrnú, vzácne zviera chce vidieť každý... jednorožec však  zrazu bez
stopy zmizne. Polícia vyhlási pátranie, riaditeľ cirkusu si od zúfalstva trhá vlasy a prisľúbi
nálezcovi bohatú odmenu. Jednorožca však niet. Čo teraz? Pokúsiš sa ho nájsť? 
Formát 148 x 105 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

HHuuddoobbnnýý žžiivvoott vv SSeenniiccii 

Modul
V roku 1981 sa pri Štátnych majetkoch

sídliacich  na Priemyselnej ulici sformovala
nová mladá 5-členná hhuuddoobbnnáá ffoorrmmáácciiaa
MMoodduull:: Vladimír Mička (klávesy, kapelník),
Ľubomír Miča (basgitara), Ján Lučan a
Pavol Šajánek (sólo a sprievodná gitara),
Igor Šír (bicie nástroje). 

Hudobné skupiny, ktoré chceli hrať v
tom období na verejnosti, museli absolvo-
vať tzv.  „prehrávky“, ktoré každé dva roky
organizovalo Okresné osvetové stredisko.
Kapely, ktoré vznikli medzi týmto časo-
vým intervalom, museli požiadať o doda-
točné prehrávky, aby nemuseli rok čakať.
Na základe hodnotenia odbornej komisie
boli dychové súbory, cimbalovky, country,
tanečné pop rock skupiny zaradené do
niektorej z kategórií a získali potvrdenie,
ktoré ich oprávňovalo hrať za určitý hono-
rár na verejnosti. „Predložili sme zoznam
nacvičených skladieb a komisia určila, čo

(pokračovanie na str. 11)

Klub predškoláka
Taký je názov tradičného podujatia,

ktoré sa tento rok konalo v Základnej
škole na Sadovej ulici  30. mája. V
prváckych triedach sme privítali našich
budúcich školákov, ale aj ich rodičov,
aby sme im uľahčili vstup do toľko
ospevovanej prvej triedy. Rodičia dosta-
li informácie z prvej ruky od riaditeľky
školy Svetlany Chábelovej, jej zástupky-
ne pre 1.-4. ročník, prváckej pani učite-
ľky, pani vychovávateľky zo Školského
klubu detí  a školského psychológa. A
čo sa nedozvedeli, na to sa mohli  opý-
tať. A naši predškoláci? Tí sa veru nenu-

máme zahrať. Okrem toho sme museli
ovládať aj iné žánre a predviesť napríklad
slovrock, slovfox, tango, čaču či bosano-
vu. Komisia nás doslova zodrala z kože,
no výsledok  stál za to. Hneď na prvý raz
sme boli ohodnotení na honorár 24 Kčs
na hodinu pre každého člena skupiny, čo
nás zaradilo medzi kvalitné formácie,“

spomína Ľubomír Miča. Zaujímavosťou je,
že členovia skupiny Modul dostatočne
neovládali noty, ani hudobnú teóriu, sklad-
by dokázali nacvičiť a zahrať len vďaka
vynikajúcemu hudobnému sluchu. Veľkou

Pôvodné zloženie skupiny Modul: zľava
stoja Ján Nemečkaj, Igor Šír,  Pavol Šajá-
nek, zľava sedia Miroslav Krištof, Ľubomír
Miča, v popredí Ľubica Mihalovičová.
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výhodou bolo, že každý z hudobníkov aj
spieval, a tak mohla skupina ponúknuť
skutočne široké rozpätie žánrov a štýlov.
Zakrátko podpísali dvojročnú zmluvu s
hotelom Slovan na hranie v nočnom
bare. Z Ameriky si muzikanti nechali
doviezť novú modernú aparatúru a prak-
ticky celé dva roky išli honoráre  len na
ňu. „Boli to krásne a nezabudnuteľné
časy,“ súhlasne s úsmevom na toto
obdobie ešte dnes spomínajú zakladate-
lia Modulu.

V 80. – 90. rokoch 20.storočia patrila
hudobná skupina Modul  asi k najpopu-
lárnejším skupinám v okrese Senica, a to 
nielen vďaka pôsobeniu v bare niekdajši-
eho senického hotela Slovan, kde sa
kapela vďaka pravidelnému hraniu výbor-
ne zohrala, ale i z tanečných zábav, stuž-
kových slávností v mestách a obciach na
Záhorí. Jej repertoár bol žánrovo veľmi
pestrý. Ponúkala ľudovky, pop, rock,
hardrock, metal i známe diskotékové hity
rovnako ako evergreeny. Tak ako  všetky

kapely, ani Modul sa nevyhol personál-
nym zmenám. Za toto obdobie sa v kape-
le vystriedali muzikanti ako Miroslav Kriš-
tof (klávesy)  a Ľubica Mihalovičová,
ktorá výrazne skvalitnila  vokálny, aj sólo-
vý prejav skupiny a gitarista Jano Nemeč-
kaj. Ako dnes Moduláci hovoria, mali
„našliapnuté“ na celkom slušnú kariéru a
od profesionálneho hrania ich delil už len
krôčik. Avšak po roku 1989 sa členovia
skupiny pustili do podnikania a na pravi-
delné hranie im nezostával čas. O jeden
návrat sa  Modul predsa len pokúsil. Po
určitej dobe sa znovu stretli, kúpili novú
aparatúru, zobrali speváčku Lenku Der-
dovú, klávesáka Milana Poláka a začali
hrať. Lenže už to nebolo ono. Skupiny
hrali cez počítač, pretože inak sa zahra-
ničné formácie nedali odkopírovať. A
počítačová hudba, ktorú žiadali fanúšiko-
via, i nástup diskoték už jednoducho
nebola ich parketa. Modul vždy hral len
živú hudbu. 

Pretože hudba ostala ich koníčkom a
nevedia bez nej žiť, Modul neprestal
hrať úplne. Dnes má P. Šajánek, J. Lučan,
I. Šír a Ľ. Miča svoju skúšobňu, hrajú na
občasných stretnutiach so svojimi priate-

(dokončenie zo str. 10)

HHuuddoobbnnýý žžiivvoott vv SSeenniiccii

Modul
ľmi (stretnutia motorkárov) len to, čo ich
baví a čo s úspechom hrávali v minulos-
ti. Do kapely pribrali talentovanú kláve-
sovú hráčku Nikol Lučanovú (dcéra J.
Lučana) a vo vlastnom štúdiu nahrali
svoje CD pod pracovným názvom
Nočné príšery s autorskými piesňami J.
Lučana, Ľ. Miču a I. Šíra (je umiestnené i
na internete). V roku 2012 skupina mala
v Prietrži i svoj retro  koncert a vystúpili
pod názvom Old Modul. V akustickej
zostave koncertujú  i na výtvarných ver-
nisážach svojho basgitaristu a aj výtvar-
níka Ľ. Miču, a tak ako po celý čas svoj-
ho aktívneho hrania bol Modul  charak-
teristický poctivým prístupom k hudbe,
pre tento rok svedomito pripravujú kon-
cert pod názvom MMoodduull 22001133 lliivvee ttoouurr..
Už sa naň teším.

RRuubbrriikkuu pprriipprraavvuujjee MMggrr.. BBrraanniissllaavv GGrriimmmm..

Skupina Modul dnes: Ľubo Miča, Ján
Lučan, Igor šír, Pavol Šajánek. 

Štyri noci a päť dní 
V pondelok 10. júna  sa výprava šies-

takov a ôsmakov zo ZŠ na Sadovej ulici
vybrala za dobrodružstvom do školy v
prírode na Duchonke.  V krásnom areáli
sme mali možnosť sa športovo vyžiť,
hrali sme tenis, stolný futbal, futbal,
volejbal a keď bolo fyzických aktivít
dosť, mohli sme si pozrieť filmy.  Denne
sme mali aj voľný program, tzv.  „atraktí-
vnu hodinu“ a program s animátormi.
Okrem toho sme mali aj  rôzne iné akti-
vity, napríklad  hry,  absolvovanie očist-
ného kúpeľa, pitie zázračného odvaru,
večerné diskotéky či  nočný pochod. V
jednu noc po polnoci nás zobudili pani
učiteľky a museli sme prejsť areálom,
kde strašilo. Niektorí sme sa veru poriad-
ne báli, iní si aj poplakali.  Súčasťou
nášho pobytu bola aj  nezabudnuteľnú

„sviečkovica“, Sedeli sme v kruhu,   v
strede bola sviečka a kto chcel, mohol sa
poďakovať ostatným, prípadne sa za
niečo ospravedlniť. Proste to, čo mal kto
na srdci, mohol vysloviť. Aj sme si popla-
kali... a pani učiteľky plakali s nami.

Nezabudnuteľný bol i čas večierky,
ale   priznajme si,  dodržať sa jednodu-
cho nedal. Veď po celom dni bolo toľko
zážitkov, ktoré si bolo treba vyrozprá-
vať,. toľko emócií, ktoré bolo treba
dostať von! V piatok ráno sme sa museli
rozlúčiť s animátormi a cestou domov
sme sa zastavili  v Piešťanoch, minúť
ušetrené „euráče“. V Senici sa nás už

nemohli dočkať naši najbližší, ktorým
sme mohli stručne a jasne povedať len
toľko: „Bolo to super prežitých 5 dní a 4
noci.“ Kto nešiel s nami, môže ľutovať.
Peniažky sa rozkotúľajú rýchlo a kde-
kade, ale zážitky? Tie sú navždy v nás.
Tak, ahoj, o rok v ďalšej parádnej školič-
ke v prírode. 

88.. AA ttrriieeddaa
ZZŠŠ SSaaddoovváá uulliiccaa

Odmena 
za vysvedčenie

V predajniach COOP Jednota SD
Senica pripravili pre žiakov za dobré
vysvedčenie sladké prekvapenie. Stačilo
prísť do obchodu, ukázať vysvedčenie

so samými jednotkami a každý školák si
odniesol sladkosť. V supermarkete
obchodného domu  Cieľ dali deťom aj
na výber z plného košíka, takže si mohli
vybrať podľa chuti. V piatich predajniach
COOP Jednota v meste využilo túto
možnosť takmer sto  žiakov.

-- zzll --

Inštitút s americkou
akreditáciou 

Európsky polytechnický inštitút Kuno-
vice, pôsobiaci v moravskom  regióne,
zaznamenal ďalší významný úspech
svedčiaci  o zdravom a trvalom  rozvoji
tejto vysokej školy. V súčasnej dobe zís-
kal od americkej akreditačnej  asociácie
American Association for Higher Educa-
tion and Accreditation (AAHEA)  akredi-
táciu ďalších študijných odborov, ktorý-
mi sú Financie a dane a  Management a
marketing zahraničného obchodu. O
význame tejto akreditácie  svedčí to, že
v prípade AAHEA  ide o uznávanú pres-
tížnu americkú  akreditačnú asociáciu  s
tradíciou  140 rokov. Súčasťou  procesu
akreditácie bolo i hodnotenie úrovne
všetkých stránok školy a  i toto celkové
hodnotenie vyznelo pre školu veľmi
pozitívne.

Študenti sa môžu teraz  prihlásiť na
tieto  nové akreditované študijné  odbo-
ry so  začiatkom  štúdia od septembra
2013. www.epihodonin.cz

TTSS -- EEPPII
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O čom kniha rozpráva?  Príbeh je o
hlavnej hrdinke a mladej žene Alison,
ktorá má malého synčeka. Jedného dňa im
pokojný a úplne obyčajný život skríži
nepríjemná autonehoda,  pri ktorej zosta-
ne malý Sam v kóme. Alison čaká ešte veľa
rozhodnutí, no jedným z nich je rozhodne
nenechať svojho syna zomrieť...  

Ako sa zrodila prvotina 18-ročnej Ale-
xandry Bôrikovej, študentky Strednej
odbornej školy Senica? Hovorí, že už od
útleho veku  obľubovala písanie. Písala si
denníky, neskôr poviedky a rozprávky na
písacom stroji. Jedného dňa asi pred tromi
rokmi  spoznala malého chlapčeka, ktorý
ju  veľmi inšpiroval a prisnil sa jej  o ňom
jeden veľmi nepríjemný sen o autoneho-
de, bola to výborná príležitosť ako niečo
napísať. Podľa autorkinej výpovede písať
začala rukou  do malého zošita. Keď už
bola polovica zošita zapísaná drobnými
písmenkami,  rozhodla  sa prepísať príbeh
do počítača. Pri  prepisovaní, dolaďovaní a
opravovaní chýb  prišla na to, že by  príbeh
nemusela písať len pre seba, ale mohla by
z toho byť raz kniha. Priatelia a rodina ju v
tejto myšlienke veľmi podporovali a verili,
že to dokáže. Myšlienky  sa tak chytila, že
príbeh  úplne dopísala za 10 veľmi ťaž-
kých dní.

Jedna vec je napísať knihu, druhá vydať
ju. Po tom, ako si povedala, že kniha je
hotová a nechce  na nej už nič meniť,
vyhľadala  vydavateľstvá.  Z vydavateľstva
Tribun EU v Brne sa  ozvali s podmienkou,
že knihu musí zaslať spolu s obálkou. Z
vydavateľstva Evita press sa  vtedy, žiaľ,

V prezidentskom paláci
Deň otvorených dverí v Prezidentskom

paláci v Bratislave využilo    21. júna  35
žiakov ZŠ na Mudrochovej ulici  v Senici.
Účasť na tomto  podujatí bola podmiene-
ná popredným umiestnením žiakov v
okresných a krajských súťažiach v končia-
com sa školskom roku. 

Žiaci využili jedinečnú príležitosť a
prezreli si prezidentskú pracovňu, knižni-
cu či prijímací a veľký salón -    miestnosti,
v ktorých  pán prezident  SR Ivan  Gašpa-
rovič prijíma vzácne  delegácie a návštevy.
Zaujal ich aj modrý salónik, kde pracuje
prvá dáma Slovenska pani  Silvia Gašparo-
vičová.  Páčili sa im historické priestory,
prezreli  si vzácne obrazy a nábytok. Nav-
štívili  i kaplnku sv. Barbory v podzemí.  V
paláci  dokonca stretli i samotného pána
prezidenta. Deti  si mohli vyskúšať obleče-
nie i zbrane ochrankarov, policajtov a
vojakov Čestnej stráže prezidenta, vidieť
policajné vozidlá a limuzíny.  Na nádvorí
prezidentského paláca si  vypočuli  kon-
cert a vystúpenie Vojenskej hudby prezi-
denta SR a vystúpenie útvaru Čestnej strá-
že prezidenta SR s ukážkami galaprogra-
mu a sebaobrany.  Za  palácom ich čakala
autogramiáda známych športovcov, naj-
väčší záujem bol o hokejistov Rastislava
Staňu a Marka Daňa. V záhrade  sa každý
mohol osviežiť a prezrieť vystúpenia folk-
lórnych a tanečných súborov. 

Všetko krásne má svoj začiatok i koni-
ec. Ešte posledná fotografia na záver –
prezidentská  záhrada  v pozadí s palá-
com. Výlet  najlepším žiakom umožnilo
Rodičovské združenie pri Základnej škole
na Mudrochovej ulici  ako odmenu za ich
aktívnu prácu a dôstojnú reprezentáciu
školy v rámci regiónu. Veríme, že toto
podujatie zanechá v nich nezabudnuteľné
dojmy a zážitky. Ďakujeme, naši najlepší! 

PPaaeeddDDrr.. BBeeááttaa KKááddeekkoovváá

Letecký deň sa vydaril 
Po tretí raz sa 22. júna na senickom

letisku konal letecký deň  so  zaujímavým
programom. Diváci mohli obdivovať lieta-
dlá  vo vzduchu,  aj na zemi, mohli si naše
mesto pozrieť z výšky počas vyhliadko-
vých letov či zažiť adrenalínový  tandemo-
vý zoskok. 

Organizátori, ktorými boli domáci
Záhorácky aeroklub Senica a Retro Sky
team Košice, v spolupráci s Mestom Seni-
ca zostavili program zaujímavý pre všetky
vekové kategórie. 

Na leteckom dni dostali priestor  aj
domáci výrobcovia ultraľahkých lietadiel.
Svoju rýchlosť ukázal vetroň  VSO-10.
Jeho nízky prelet veľkou rýchlosťou ohro-
mil všetkých návštevníkov. Vicemajster
sveta v leteckej akrobacii Dušan Šamko
ukázal, čo všetko dokáže so svojím lieta-
dlom PITTS Special S-2C. Lietadlo,
pochádzajúce z francúzskeho Dijonu je
historicky najznámejší a najúspešnejší
akrobatický stroj na svete. Jeho ohurujúca
šou  si zaslúžila najväčší potlesk. Toto
letecké eso pozná celý letecko-akrobatic-
ký svet a bolo česť ho vidieť u nás v Seni-
ci.

Armáda SR pripravila veľmi pekný pro-
gram. Najprv sa predstavili prúdové pod-
zvukové lietadlá Aero L-39 Albatros. Veľmi
zaujímavý bol prelet stíhačiek Mig-29. Aj
keď neukázali svoju plnú rýchlosť, ich
rachot bol na leteckom dni najväčší.
Medzi najväčšiu atrakciu patril prelet vlád-
neho špeciálu Tupolev TU-154M. Ohúril
všetkých návštevníkov, nielen malých ale
aj veľkých. 

Svoje synchronizované vystúpenie uká-
zali piloti z Retro Sky Teamu Košice. Štyri
lietadlá dokázali, že vo vzduchu sú ich
piloti dokonale zladení a vedia o svojom
pohybe. Ako sa skáče s padákom predvi-
edli príslušníci Armády SR. Svoje umenie
ukázali najmä pri druhom zoskoku na
guľatých padákoch, ktorých ovládanie a
hlavne pristátie sú ťažšie ako pri klasických
športových padákoch.

Na koniec podujatia si organizátori
nechali to najlepšie -  ukážky bojovej ope-
rácie Barbarossa z 2. svetovej vojny a k
tomu aj boje na zemi v podaní košického
Retro Sky Teamu, ktorý sa zaoberá histo-
rickými leteckými rekonštrukciami.
Počas prestávok  divákov zabávali deti z
CVČ Stonožka. 

TTeexxtt aa ffoottoo IInngg.. MMaarreekk ŠŠttííttnnyy
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neozvali. „Vyhľadala som  fotografa Jaro-
slava Zlocha,  s ktorým sme navrhovali
obálku knihy. Bola to ozaj veľká drina
nafotiť a upraviť všetko podľa mojich pred-
stáv. Keď  som všetko  zaslala do vydava-
teľstva,  zažila som najťažší týždeň čaka-
nia, či redaktor knihu schváli. Keď mi priši-
el e-mail, že sa im kniha páčila a chcú ju
vydať,  nemohla som tomu uveriť,“ spomí-
na  Alexandra na príjemné prekvapenie. 

Nastal ďalší problém zvaný financie.
Tlač kníh  si musela sama uhradiť,  čo
nebolo možné, keďže je študentka. Jedi-
nou možnosťou bolo zohnať sponzorov.
„Som veľmi vďačná za pomoc všetkým,
ktorí ma finančne podporili. Pomohli mi
splniť sen a bez nich by kniha dnes nestá-
la na pulte v kníhkupectve. Hneď po
objednaní prvých 50 výtlačkov som pár
kníh zaniesla do kníhkupectva v Senici,
kde sa predali obrovskou rýchlosťou,  a tak
som  doobjednala ďalšie,“ vraví autorka,
ktorá s písaním rozhodne neskončila, ba
naopak začala písať ďalšiu, ktorá snáď tiež
uzrie svetlo sveta.

MMFF
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Primary Superstar
Na hodinách angličtiny a nemčiny sa

deti najradšej zo všetkého hrajú, ale aj
počúvajú a spievajú pesničky a typické
anglické chants a s nimi spojené fyzické
kreácie. Je prirodzené, že spev  piesní je
skvelý spôsob, ako si hravo osvojovať
cudzí jazyk. Pesničky navádzajú deti k
prirodzenej komunikácii, pomáhajú
zapamätať si pravidlá výslovnosti, grama-
tické spojenia, frázy a obohacujú slovnú
zásobu. 

Je zaujímavé, že veľakrát s námahou
naučený text  žiaci veľmi ľahko zabudli.
To, čo si najviac pamätajú, sú piesne. Z
viacerých príčin sa piesne vryjú do
pamäti a stávajú sa súčasťou človeka.
Piesne pomáhajú aktivovať opakovací
mechanizmus nástroja na osvojovanie si
jazyka. Mladší žiaci sa učia piesne tak-
mer bez námahy. Zdá sa, že pri spievaní

mnohí zabúdajú na svoju hanblivosť,
zabúdajú, kto sú, pretože sa stávajú slo-
vami v piesni, pohybujú sa do rytmu, ich
hlasy vyjadrujú ich pocity. Opakovanie
refrénov im pomáha zapamätať si text, a
je zaujímavé zistiť, že v danom prípade
im neústavné opakovanie refrénu vôbec
nevadí. 

Vziať do ruky mikrofón, postaviť sa na
pódium a zožať veľký potlesk je tiež
nemalou motiváciou, prečo sa tento rok
do súťaže Primary Superstar  zapojilo tak
veľa žiakov prvého stupňa. Až 44 odváž-
nych detí si prišlo  otestovať svoje spe-
vácke a rytmické  zručnosti, vybrali si
svoju obľúbenú pesničku a zo všetkých
síl sa snažili o čo najlepší výkon. Deti boli

Comenius vo Švédsku
Niekoľko žiakov ZŠ na Sadovej ulici

odcestovalo v sprievode pani učiteliek
24. mája na 6 dní do švédskeho mesteč-
ka Trosa. Tam sa ich ujali tí žiaci, ktorí
boli na návšteve v našej krajine začiat-
kom  mája t.r. 

Krátko po prílete sa stali súčasťou ich
tradičného „únosu“. Je to  ukončenie
školského roka pre šiestakov, ktorí záro-
veň aj opúšťajú školu a pokračujú na
iných školách vo vyššom vzdelávaní.
Rodičia detí z našej partnerskej školy sa
medzi sebou dohodnú a prídu v dohod-
nutý deň do školy prezlečení v rôznych
kostýmoch, prekvapia svoje deti a
„unesú“ ich na neznáme miesto, kde
potom spolu trávia čas, zabávajú sa a
pripravujú si rôzne pochúťky.

Víkend patril deťom zo Senice a ich
hosťujúcim rodinám. Ďalší deň si vyskú-
šali rôzne fyzikálne zákonitosti v praxi v
parku Tom Tits  a napriek nepriaznivému
počasiu si užili v zábavnom parku v Štok-
holme. Zavítali aj do partnerskej  školy,
kde ich previedli celým areálom a zapo-
jili do vyučovania. Pracovali na projekte
o knihe Malý princ. Práca bola náročná,
ale žiaci sa jej zhostili veľmi dobre. Poo-
bede sa naši žiaci zapojili do orientačné-
ho behu v okolí školy. Absolvovali krátky
výlet do Štokholmu do Domu motýľov,
ktorý pripomínal veľký skleník s exotic-
kými rastlinami a medzi deťmi voľne
poletovalo množstvo motýľov. Tí, ktorí
prišli vo farebných tričkách mali šťastie a
motýle na nich sadali ako na kvety. Krás-
ne počasie využili na piknik v blízkom
prekrásnom parku. Predposledný deň sa
opäť stretli v škole a prezentovali svoju
prácu. Tí žiaci, ktorí nemali slovenských
partnerov, sa s  pomocou našich detí
snažili prečítať aj krátky text po sloven-
sky, čo bola veľmi náročná úloha, keďže
naše jazyky nie sú príbuzné. 

Lúčenie nebolo ľahké, pretože všetci
vedeli, že opakované stretnutie už nebu-
de možné v blízkom čase. Našťastie, v
dnešnej dobe internetovej komunikácie
nebude ťažké udržať kontakt s novými
kamarátmi. Pre všetkých to bola naozaj
úžasná možnosť spoznať novú krajinu,
kultúru a vylepšiť si svoje znalosti v ang-
ličtine a určite bude aj motiváciou do
ďalšieho štúdia pre našich žiakov.

IInngg.. LLeennkkaa SSlleezzáákkoovváá 
ZZŠŠ SSaaddoovváá uulliiccaa

úžasne bezprostredné a obecenstvo ich
výrazne podporovalo. Porotu tvorili
pani učiteľka Zdenka Babincová a talen-
tovaní druhostupniari ĽĽuubboommíírr FFáábbiikk
(alias Paľo Habera), VVeerroonniikkaa RRyybbnniikkáárroo--
vváá (alias Ewa Farna)  a DDááššaa ŠŠččeeppkkoovváá
(alias Dara Rollins), víťazka krajského
kola Slávik Slovenska 2013. S drobnou
odmenou odchádzali všetci a najlepší
speváci boli vyhodnotení v dvoch kate-
góriách. Absolútnymi víťazmi sa stali
SSáárrkkaa HHaasslloovváá zz 11.. BB.. VVaanneesskkaa HHllaavvaaččkkoovváá
zz 33.. BB aa SSeebbaassttiiáánn JJaannkkoovviičč zz 33.. AA ttrriieeddyy..

MMggrr.. ZZddeennkkaa BBaabbiinnccoovváá
ZZŠŠ SSaaddoovváá uulliiccaa

Za zachovanie
čáčovského mlyna 

Občianske združenie PRO Čáčov  v
spolupráci s dobrovoľníkmi dostali šancu
prostredníctvom Nadácie Orange zacho-
vať poslednú technickú pamiatku bývalý
Škodáčkov  mlyn v Čáčove. Z dobrej vôle
a ochoty pomôcť   môžeme spoločne
mlynu prinavrátiť späť jeho kultúrno-spo-
ločenské miesto.  

Občianske združenie PRO Čáčov v
projekte Nadácie Orange – Šanca pre váš
región  uspelo spomedzi 309 projektov a
dostalo sa so svojím zámerom Nový život
v starom mlyne medzi 55 schválených
projektov. Novinkou v tomto roku je ešte
ďalšie on-line hlasovanie, do ktorého regi-
onálna hodnotiaca komisia spomedzi
schválených projektov vybrala 10, ktoré
majú  šancu získať   ďalšiu finančnú
pomoc na realizáciu svojho zámeru. Prís-
pevok získajú prvé tri projekty s najväčším
počtom hlasov. Hlasovať sa dá do 15. júla
prostredníctvom stránky www.nadaciao-
range.sk alebo www.cacov.sk. Podmien-
kou pre hlasovanie  je zriadené facebook
konto.

Pred tromi rokmi sa skupina dobrovo-
ľníkov z občianskeho združenia  rozhodla
pomôcť majiteľovi  mlyn zachovať. V
rámci voľného času a vlastných finanč-
ných prostriedkov sa pustili do práce.
Výsledok potom mohli návštevníci  vidieť
pri sprístupnení mlyna v rámci hodovej
slávnosti v roku  2011  doplnenej o výsta-
vu historických fotografií zo života  Čáčova.
Projekt  Nový život v starom mlyne je v

p r v o m
r a d e
zameraný
na nákup
prostried-
kov na
ošetrenie
dreva a
drevených
č a s t í
mlyna, aby
sa čo najvi-
ac zabráni-
lo ďalšie-
m u
poškodzo-
v a n i u

dreva. Okrem toho sa bude musieť mlyn
znova celý vyčistiť, hlavne tretie poscho-
die, ktoré doteraz nebolo sprístupnené,
pre nevyhovujúcu podlahu a rozsiahle

strojové vybavenie.  Po týchto záchran-
ných prácach bude v priestoroch mlyna
umiestnená expozícia bohatej histórie
Čáčova a  dejiny mlynárstva v Senici a jej
priľahlých mestských častiach. 

Expozícia bude slúžiť pre  domácich i
okoloidúcich návštevníkov od najmladšej
generácie po pamätníkov, ktorí si mlyn
pamätajú v jeho plnej kráse a funkčnosti.
Výsledok bude slávnostne odprezentova-
ný na tohtoročných čáčovských hodoch
29. septembra, kedy bude celý mlyn otvo-
rený a sprístupnený verejnosti. 

Dôležitý je každý jeden hlas. V prípa-
de, že vás náš zámer oslovil budeme radi
ak nás podporíte v hlasovaní a pomôžete
nám zrealizovať našu myšlienku. 

IInngg.. SSllaavvoorrmmíírr BBuuččáákk PPRROO ČČááččoovv

Pôvodná podoba mlyna
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Besedovali s deťmi 
Členovia Dobrovoľného hasičského

zboru (DHZ) Andrej Laho, veliteľ MsHZ a
Lenka Čmaradová, technička požiarnej
ochrany  mesta Senica 13. júna navštívili elo-
kovanú triedu  Materskej školy  v mestskej
časti Čáčov, kde deťom rozprávali o požiar-
nej ochrane. 

Zamerali sa najmä na príčiny vzniku
požiaru, upozornili detičky na to, aby
nepoužívali zápalky a nezakladali oheň na
miestach, ktoré nie sú na to určené. Deti si
mohli počas prednášky vyskúšať hasičskú
prilbu, pozrieť si zásahový oblek, ktorý
používajú hasiči pri požiaroch. Hasiči  im
ukázali a popísali  náradie, ktoré sa použí-
va pri čerpaní vody z nádrže. Potom si
vyskúšali hasenie vodou, z ktorého mali
najväčšiu radosť, vypočuli si hasičskú
húkačku a nakoniec sa kochali výhľadom
z kabíny hasičskej Avie. Za odvahu  dosta-

li omaľovánky, ktoré sú vytvorené z výtvar-
ných prác mladých hasičov z DHZ Senica
a SDH Mystřín. Prednáška sa deťom
veľmi páčila a pani učiteľky si dohodli ter-
mín ďalšej ukážky v jeseni, ktorá sa usku-
toční v hasičskej zbrojnici dobrovoľných
hasičov v Senici. Už teraz sa veľmi tešíme
na stretnutie s detičkami. 

BBcc.. LLeennkkaa ČČmmaarraaddoovváá 
tteecchhnniiččkkaa ppoožžiiaarrnneejj oocchhrraannyy  mmeessttaa

stvo chlapcov z DHZ Sekule s výsledným
časom 4:30 min. 

V dievčenskej kategórii sa víťazkami stalo
družstvo z DHZ Štefanov s výsledným časom
4:55 min.,  na druhom mieste sa umiestnili
dievčatá z DHZ Sekule s výsledným časom
5:22 min 

Organizátor súťaže DHZ Senica touto ces-
tou ďakuje všetkým rozhodcom, ktorí pomá-
hali správne rozhodovať vo  všetkých disciplí-
nach, lebo  detská súťaž je náročná na zabez-
pečenie väčšieho počtu rozhodcov. Vďaka
patrí i členom DHZ za výborné zvládnutie
prvého ročníka detskej súťaže a veríme, že v
organizovaní budú pokračovať i v budúcich
rokoch. 

BBcc.. LLeennkkaa ČČmmaarraaddoovváá 
tteecchhnniiččkkaa PPOO MMeessttaa SSeenniiccaa

Poďme spolu do knižnice
Táto veta bola úplne na začiatku pro-

jektu žiakov  2. B triedy  Základnej školy
na Komenského ulici  a Záhorskej knižni-
ce. Jeho cieľom bolo zvýšenie záujmu detí
o čítanie, zlepšenie čitateľskej gramotnos-
ti, spestrenie vyučovania, poukázanie na
hodnotu kníh a návštevu knižnice predvi-
esť  ako zaujímavý spôsob trávenia voľné-
ho času. 

Spolu s pani knihovníčkou Terkou P,
ktorá si vytvorila s deťmi veľmi priateľský
vzťah, pani učiteľka naplánovala pravidel-
né stretnutia,  každé s iným zameraním.
Témy boli:  Kniha – priateľ človeka, Autori
kníh pre deti, Ilustrátori kníh pre deti a
zábavný vedomostný kvíz.

Projekt bol veľmi úspešný,  deti sa
veľmi tešili z nových zážitkov a poznania,
všetky sa stali členmi Záhorskej knižnice.

MMggrr..  IIvvaannaa KKoolllláárroovváá
ZZŠŠ KKoommeennsskkééhhoo uulliiccaa

Spojenej školy v Senici s cieľom priblížiť
im informácie o  Európskej únii. Siedmaci,
ôsmaci a deviataci sa už pri úvodnej pre-
zentácii o EÚ zapájali a dopĺňali informá-
cie svojimi vedomosťami. Nenechali sa
zahanbiť ani pri kvíze určovania zástav, v

ktorom najmä žiaci z ôsmeho ročníka
doslova excelovali a bezchybne uhádli
všetky zástavy európskych štátov. V záve-
rečnom súťažnom kvíze dokázali, že
odmeny za svoje vedomosti o EÚ si zaslú-
žia naozaj všetci. Prvá návšteva ED v Spo-
jenej škole dopadla na výbornú a už teraz
sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

II.. KKlliimmeennttoovváá  EEDD SSeenniiccaa

Memoriál S. Cádrovej 
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Senica

1. júna  zorganizoval I. ročník detskej súťaže
Memoriál Soni Cádrovej na počesť dlhoroč-
nej členky, ktorá sa počas svojho života neú-
navne venovala práci s mladými hasičmi. Po
minuloročnom nultom ročníku súťaže, ktorá
sa konala pod názvom Aj tak raz budem dob-
rovoľným hasičom si DHZ Senica  memoriá-
lom chce uctiť pamiatku zanietenej hasičky. 

Nepríjemné počasie  družstvá mladých
hasičov neodradilo a prišli si zmerať svoje sily

v jednotlivých disciplínach. Dievčatá a chlapci
súťažili v disciplínach  požiarny útok CTIF, šta-
fetový beh na 400 m, požiarny útok s vodou a
pretek jednotlivca. Do súťaže sa zapojilo 8
chlapčenských družstiev a 2 dievčenské druž-
stvá nielen z nášho okresu, ale i zo susednej
Moravy,  a to SDH Mistřín a Dubňany. 

V kategórii chlapcov sa najviac darilo druž-
stvu z DHZ Kúty, ktoré obsadilo 1. miesto s
výsledným časom 3:30 min., druhí skončili
chlapci z DHZ Moravský Svätý Ján s časom
4:10 min. a z tretieho miesta sa radovalo druž-

Dračie lode, aj ohňostroj 
Kunovská priehrada je v lete obľúbeným

výletným a oddychovým miestom Seničanov
i turistov. V sobotu 27. júla  sa stane dejiskom
pretekov Dračích lodí o putovný pohár primá-
tora mesta. Štvrtý ročník atraktívneho divácke-
ho podujatia  bude po celý deň opäť s mno-
hými lákadlami pre deti i dospelých. 

Predpoludním budú tréningové jazdy
jednotlivých tímov, popoludní od 13. hod.
už súťažné družstvá začnú bojovať o hlavnú
cenu - pečené prasiatko a sud piva. Divákov
čaká maratón atrakcií a  súťaží pre deti,
dospelých aj zaujímavý kultúrny program.
Vrcholom podujatia bude ohňostroj odpaľo-
vaný z hladiny priehrady. 

Od pondelka 22. júla bude postupne pri-
pravované technické zázemie podujatia na
parkovisku pred rekreačnou oblasťou. V
tomto období tu bude obmedzené parkova-
nie. Prejazd do rekreačnej oblasti bude zabez-
pečený.

V sobotu 27. júla od 8. hod. bude parkovis-
ko úplne uzatvorené a nebude možný prístup
do rekreačnej oblasti. Prístup pre rekreantov
bude možný len v smere od Sobotišťa, prí-
padne budú môcť využiť vyhradené parkovis-
ká a MHD. Viac info na www.dracie-lode.sk. 
PPrrooggrraamm ppoodduujjaattiiaa::
13.00 – 13.30
Slávnostná prísaha na pódiu a predstave-
nie súťažných družstiev
13.30 – 17.30 
Preteky dračích lodí o putovný pohár 
primátora mesta Senica
17.45
JARDA SAMSON LENK
18.30 – 19.30
Finálové jazdy
19.30 – 20.30
RANGERS - PLAVCI
20.30 – 21.00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a 
odovzdanie cien primátorom mesta
21.00 – 22.00
BILLY BARMAN
22.00 – 22.20
Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení
kotlíkového guláša 
22.20 – 22.30
Ohňostroj odpaľovaný z hladiny priehrady
23.00 – 00.00
DESMOD
00.30 – 1.45
Diskotéka bbaarr

Žiaci prekvapili
V dňoch 12. a 13. júna sa tím Europe

Direct  (ED) Senica vybral za žiakmi do
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Etiópčan ovládol trať
Jubilejný 25. ročník Záhoráckeho maratónu

a 10. ročníka Záhoráckeho polmaratónu  zazna-
menal rekordný počet 180 účastníkov. Na štart
maratónu sa postavilo 60 bežcov a 120 na pol-
maratón. Maratónsku trať  ovládol Etiópčan
Mulugeta Serbessa, v polmaratóne sa z víťazstva
tešil Luďek Durďák. Napriek tomu, že organizá-
tori presunuli štart prvýkrát na 10. hod., bežalo sa
v ťažkých podmienkach a horúčava opäť nedo-
volila siahnuť na 17-ročný rekord Ondřeja
Němca z roku 1996.

Bežcov vyslal o 10. hod.  na trať výstrel
zástupcu primátora Senice Petra Huttu. Znal-
ci tušili, že vysoký Etiópčan žijúci v Českej
republike Mulugeta Serbessa bude ťažkým
orieškom pre adeptov na víťazstvo.  Napo-
kon vyhral Záhorácky maratón  suverénnym
spôsobom štart cieľ. Druhý v absolútnom
poradí Tomáš Ondráček mal na víťaza stratu

vyše 12 minút. V cieli to komentoval slovami:
„Ja som bežal na 2. miesto. Na neho som
nemal.“ Etiópčan pôsobiaci v Česku 10
rokov bol samozrejme rád, že tretí štart v
Senici znamenal aj tentoraz prvenstvo, no
bezprostredne po prebehnutí cieľa konštato-
val, že počasie bolo veľkým nepriateľom.
Naviac premáčané tenisky mu v poslednej
fáze maratónu spôsobili bolestivé pľuzgiere.
Tretí štart Muguletu Serbessu na Záhorác-
kom maratóne znamenal pre tohto bežca –
lekára napriek výhradám k počasiu najlepší
čas, no za rekordom zaostal o  5:22 minút.
Tretí v celkovom poradí bol Ján Moravec,
ktorý po absolvovaní maratónu netajil skla-
manie. Druhá polovica trate bola podľa jeho
slov v horúcom počasí oveľa namáhavejšia.
„Nemrzí ma 3. miesto, ale zlý čas. Býval som
o 10 minút rýchlejší,“ dodal Ján Moravec.  Do
Senice prišiel opäť aj Pavel Sedlák zo Slati-

ňan, tretí medzi mužmi nad 40 rokov:
„V roku 2011 som si povedal, že nikdy viac,
ale prehodnotil som svoje slová... Počasie
bolo aj tentoraz kruté.“ 

Najlepší Seničan bol Jaroslav Kubíček,
ktorý zabehol svoj druhý maratón a prvý
Záhorácky maratón. Napriek tomu, že v  cieli
nepôsobil vyčerpane, vravel, že od 22. kilo-
metra sa mu už nebežalo ľahko. Reprezento-
val klub Neskorý zber, ktorý v jeho podaní

znamená, že to najlepšie príde s vekom. Jeho
športové aktivity sa rozvíjali postupne, začínal
in-line korčuľami, pokračoval  behom a stále
predlžoval trať. Teraz už len zlepšovať čas...
Svojho reprezentanta na polmaratónskej trati
mal aj Klub ochrancov zelene. Juraj Kabát  sa
pre tento odvážny krok rozhodol po prvý-
krát. Pred štartom sa zdôveril, že sa stavil s kole-

VÝSLEDKY
MMAARRAATTÓÓNN
MMuužžii ddoo 4400 rrookkoovv:: 1. Tomáš Ondráček
Brno 2:41:53 hod., 2. Ondrej Veselovský
Rajec, 3:03:05, 3. Mário Bača Zlaté Morav-
ce 3:25:58, ...99.. JJaarroossllaavv KKuubbííččeekk 3:40:37,
...1155.. JJáánn JJaarráábbeekk 4:27:22 (obaja Senica),
Juraj Mastihuba Senica nedokončil.
MMuužžii nnaadd 4400 rrookkoovv:: 1. Mulugeta Serbessa
Týn n/Vlt. 2:29:04, 2. Ján Moravec Myjava
2:50:30, 3. Pavel Sedlák Slatiňany 3:01:54.
MMuužžii nnaadd 5500 rrookkoovv:: 1. Jiří Rerych Brno
3:03:55, 2. Ondrej Hanzlík Prievidza
3:05:00, 3. Peter Portášik AŠK Skalica
3:06:20, ..99.. PPaavvooll KKaallmmaann Senica 4:00:19.
MMuužžii nnaadd 6600 rrookkoovv:: 1. Štefan Polc Vraniva
3:41:49 hod., 2. Jozef Zeleník Partizánske
3:52:54, 3. Drago Boroja 100 maratona
Futog 4:16:45.
ŽŽeennyy:: 1. Zuzana Pribulová Suchá 3:53:59
hod., 2. Irena Horňáčková Veselí 4:19:19,
3. Eva Valachová Zvolen, 4:29:01.
CCeennuu pprriimmááttoorraa mmeessttaa SSeenniiccaa zzaa nnaajjlleeppššíí ččaass
SSeenniiččaannaa zzíísskkaall JJaarroossllaavv KKuubbííččeekk.. 
CCeennuu pprriimmááttoorraa mmeessttaa ŠŠaaššttíínn--SSttrráážžee pprree 
pprrvvééhhoo nnaa oobbrrááttkkee vv ŠŠaaššttíínnee--SSttrráážžaacchh zzíísskkaall 
MMuulluuggeettaa SSeerrbbeessssaa (1:13:10 hod.).

PPOOLLMMAARRAATTÓÓNN
MMuužžii ddoo 4400 rrookkoovv:: 1. Luděk Durďák Roha-
tec 1:16:37 hod., 2. Roman Šlúch Zvolen
1:20:28, 3. Viliam Dinžík Myjava 1:21:20,
..6. Marek Polakovič Jablonica
1:26:02,...2277.. RRóóbbeerrtt VVeettrraakk 1:43:58, ...3399..
RRoobbeerrtt VViirrkklleerr 2:23:21, 4400.. JJuurraajj KKaabbáátt
2:23:36, 4411.. SSttaanniissllaavv BBiillkkaa 2:28:37 (všetci
Senica).
MMuužžii nnaadd 4400 rrookkoovv:: 1. Dušan Tomčal Lipov
1:21:57, 2. Jan Miškeřík Lipov 1:22:06, 3.
Roman Trnka INA Skalica 1:30:07, ..1122..
SSttaanniissllaavv NNeemmččeekk 1:35:23, ...2200.. ĽĽuubboommíírr
OOžžvvoollddííkk 1:45:46, ...2266.. PPaavvooll PPoolláákk
2:03:08, ...2277.. SSttaanniissllaavv HHoollooďďáákk 2:03:51
(všetci Senica).
MMuužžii nnaadd 5500 rrookkoovv:: 1. Václav Guliš D.
Bojanovice 1:26:32, 2. Josef Veverka Čej-
kovice 1:26:38, 3. Miroslav Mikula Rado-
šovce 1:26:43,   ...44.. MMaarriiáánn MMeeddlleenn

gom z práce: „Ak polmaratón zabehnem,
každý deň zloží na mňa ódu. V opačnom prí-
pade ich budem skladať ja na neho.“ Kolega
bol zvedavý a  prišiel  sa pozrieť   do cieľa. Ako
napísal Juraj Kabát, teraz sa kolega  musí naučiť
veršovať. 

Ceny víťazom jednotlivých kategórií odo-
vzdával primátor Senice Ľubomír Parízek. Na
margo štvrťstoročného jubilea Záhoráckeho
maratónu sa vyjadril, že dôležitým faktom
zachovania kontinuity je popri zanietených
organizátoroch tiež  skutočnosť, že  Senica je
športové mesto. „V minulosti aj dnes vytvára-
me dobré podmienky na športovanie pre
všetky vekové kategórie  a okrem množstva
iných športov, ktoré Senici robia dobré
meno, je dobrou vizitkou aj Záhorácky mara-
tón,“ doplnil primátor mesta. 

Na 25. ročníku  Záhoráckeho maratónu
štartovali 4 bežci zo Senice a polmaratón
bežalo 16 pretekárov, vrátane Eriky Farkašo-
vej, ktorá oblieka dres AŠK Skalica a Mareka
Polakoviča, pretekajúceho za Jablonicu.   

VViieerraa BBaarroošškkoovváá
FFoottoo aauuttoorrkkaa

Víťazi v absolútnom poradí zľava: 
T. Ondráček, M. Serbessa a J. Moravec

Najlepší v hlavnej kategórii zľava: 
O. Veselovský, T. Ondráček a M. Bača

Maratónci v kategórii nad 60 rokov
zľava: J. Zeleník, Š. Polc a Drago Boroja

Víťazky zľava: I. Horňáčková, Z. Pribulová
a E. Valachová

V kategórii nad 50 rokov boli najrýchlejší
zľava: O. Hanzlík, J. Rerych a P. Portášik

(pokračovanie na str. 16)
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Kurz plávania 
pre dospelých

Tí , ktorí sa v detstve nenaučili plávať,
dostali šancu.  Dospelí sa často hanbia prihlá-
siť sa do kurzu plávania, no pribúda takých,
čo sa odhodlajú. V mesiacoch máj a jún sa
našlo niekoľko dospelých odvážlivcov, ktorí
sa chceli naučiť plávať. Tréningy  absolvovali
dva razy do týždňa vo večerných hodinách
pod dozorom skúsených trénerov Milana
Jamricha a Andreja Lahu. Zo začiatku bol
mierny strach,  neistota a rešpekt pred vodou.

Počas kurzu sa to postupne vytratilo. Predov-
šetkým sa  naučili nebáť sa vody a   zistili, že
voda ich nesie. Ich plavecké schopnosti sa
každým tréningom zlepšovali. Na záver
kurzu každý z účastníkov zaplával 25 m, niek-
torí aj väčšie vzdialenosti. Za ich dosiahnuté
výsledky dostali účastnícky diplom.

Keďže sa im  plávanie zapáčilo, rozhodli
sa v budúcnosti absolvovať zdokonaľovací
kurz. Poďakovanie patrí Rekreačným služ-
bám mesta Senica, ktoré umožnili kurz plá-
vania pre dospelých v krytej  plavárni zreali-
zovať.

Neplavci, nezúfajte. Vždy je lepšie skúsiť
to, ako stáť celý život na brehu a závistlivo
pozorovať ostatných. Napokon, nikdy nevie-
te, kedy sa vo vode ocitnete nedobrovoľne.

AAnnddrreejj LLaahhoo
uuččiitteeľľ aa ttrréénneerr pplláávvaanniiaa

Memoriál 
Tibora Celleryho

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Seni-
ca zorganizoval 8.  júna  V. ročník hasičskej
súťaže Memoriál Tibora Celleryho v areáli
Základnej školy  na Ulici V. Paulínyho-Tótha
v Senici.  Bola to prvá súťaž, kde sa mohli
dobrovoľné hasičské zbory prihlásiť do
Senickej hasičskej ligy. V Senici sa do nej
prihlásilo  6 DHZ v kategórii ženy a 4 DHZ
v kategórii muži. Hasičské športové zápole-
nie svojou účasťou podporili aj hostia  -
dcéra pána Tibora Celleryho  Elena Cellery-
ová,  na počesť ktorého sa memoriál usku-
točnil,   riaditeľka ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
Tótha Slavomíra Melišová,   zástupca pri-
mátora  Senice Peter Hutta, poradca primá-
tora Senice  Peter Horváth, predsedníčka
Krajského výboru  v Trnave a Okresného
výboru  Dobrovoľnej požiarnej ochrany v
Senici Marta Hurbanisová a delegát Ivan
Linder z DHZ Moravský Svätý Ján, ktorý
dozeral na priebeh hasičskej ligy.

V. ročníka súťaže sa zúčastnilo 15 DHZ,
z toho 8 mužských a 7 ženských. DHZ
Senica mal zastúpené 2 družstvá v kategó-
rii ženy a 2 družstvá v kategórii muži. Žen-
ským družstvám sa až tak veľmi nedarilo,
no družstvo muži 1 obsadilo  druhé miesto
s výsledným časom 19,02 sekundy. V
oboch kategóriách bol favoritom súťaže
DHZ Kúty.  Zaslúžene dostali putovný
pohár  - muži si ho vybojovali časom 18,8
sekúnd a ženy časom 24,62 sekúnd. Ako
nám putovné poháre doviezli ako víťazi 4.
ročníka, tak si ich aj naspäť odviezli ako
víťazi V. ročníka súťaže Memoriálu Tibora
Celleryho. 

Všetkým rozhodcom, organizátorom
súťaže a zúčastneným DHZ patrí  veľké
poďakovanie za vykonanú prácu. 

IInngg.. JJaarrmmiillaa DDrriinnkkoovváá
pprreeddsseeddnnííččkkaa DDHHZZ SSeenniiccaa

Cvičím, cvičíš, cvičíme...
To, že sa dnešná hektická doba a uponá-

hľaný životný štýl podpisuje na našom zdraví,
je všeobecne známy fakt. Je preto dôležité
aspoň čo-to urobiť pre svoje zdravie. 
Pohyb je tým najjednoduchším  a súčasne
najprirodzenejším   spôsobom, ako si  uľaviť
od bolesti hlavy, chrbtice, ako odstrániť  pre
dnešnú dobu typickú stuhnutosť svalov.
Nerozmyslené  cvičenie práve naopak narobí
viac škody ako úžitku. Jednoznačne najro-
zumnejší je pohyb pod dozorom odborníka. 

Zásluhou známej senickej fyzioterape-
utky Svetlany Cvečkovej sa dvadsiatka cvi-
čeniek  pravidelne v dvoch skupinách
stretávala každý štvrtok  v Dome kultúry.
Počas rehabilitačného cvičenia  sa pomaly
snažili  rozhýbať a verte, že to spočiatku
vôbec nebolo ľahké. Nenáročné cviky sa
od februára   postupne menili na nároč-
nejšie, ktoré v júni   pri ukončení kurzu
Aby chrbát nebolel zvládame bez väčších
problémov.  A samozrejme, zmysluplný
pohyb nám všetkým pomohol. 

Trénerom FK Senica
Eduard Pagáč

Otázka realizač-
ného tímu FK Seni-
ca je pre nasledujú-
ci ročník vyriešená.
Hlavným trénerom
A mužstva sa stal
10. júna EEdduuaarrdd
PPaaggááčč, jeho asisten-
tom bude Stanislav Macek. Noví členovia
realizačného tímu podpísali kontrakty na
dva roky s možnosťou využitia opcie na
ďalšie tri roky. Obaja tréneri majú za sebou
úspešné pôsobenie v mládežníckych štruk-

(pokračovanie na str. 17)

Rodinná štafeta
Jedným z najatraktívnejších športov,

ktorý udržuje dobrú kondíciu tela a záro-
veň zdravého ducha a obľubujú  ho nielen
deti, mládež, ale aj ľudia v pokročilom
veku, je plávanie. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
usporiadali Plavecký klub Aqua Senica, MJ
Centrum v spolupráci s RSMS v Senici pre
členov plaveckú súťaž, do ktorej sa zapojili aj
ich rodičia, súrodenci, kamaráti. Súťaž sa
uskutočnila 2. júna  v krytej plavárni.

Do súťaže sa zapojilo 16 dvojčlenných
alebo trojčlenných družstiev.  Každý zo štafe-
ty mal za úlohu preplávať určenú vzdiale-

nosť. Každé zo zúčastnených družstiev za
svoj výkon a účasť v súťaži dostalo diplom. 
Na záver bola súťaž štyroch otcov, ktorí si
zmerali  sily na 25 m voľný spôsob - šprint.
Za silného povzbudzovania detí vyhral
Ivan Kuric.

Okrem športového a kondičného efek-
tu priniesla  súťaž aj morálny a sociálny prí-
nos, pretože prostredníctvom súťažného
plávania má za cieľ utužiť v rodinách vzá-
jomné vzťahy a väzby. Nakoľko bol o
rodinné plávanie  veľký záujem plánujeme
pokračovať aj v ďalších ročníkoch.

AAnnddrreejj LLaahhoo 
pprreeddsseeddaa PPllaavveecckkééhhoo kklluubb AAqquuaa

Po takmer polročnom snažení sa  v mene
našich boľavých chrbátov  a skrátených svalov
chceme našej lektorke  poďakovať  za trpezli-
vosť, ktorú s nami mala, aj za príjemnú a
pohodovú atmosféru  na našich stretnutiach. 
Tešíme sa, že  pod vedením Svetlany Cvečko-
vej budeme v cvičení po letnej prestávke opäť
pokračovať a všetkým ho odporúčame. 

PPhhDDrr.. II.. HHaazzuucchhoovvá

1:35:35, ...66.. JJáánn LLuukkááčč 1:37:23, ...1144.. PPaavvooll
WWaallddeecckkeerr 2:35:28 (všetci  Senica)
MMuužžii nnaadd 6600 rrookkoovv:: 1. Tadeusz Jasek Poľsko
1:28:54, 2. Vladimír Varmuža Hodonín
1:34:40, 3. Vladimír Kovalčík Trenčín 1:42:55.
MMuužžii nnaadd 6655 rrookkoovv:: 1. Marian Cyprian Dub-
nica 1:39:20, 2. Ferdinand Husár Trenčín
1:42:12, 3. Josef Šohaj Uherský Brod 1:43:13,
...55.. OOnnddrreejj TTiirrppáákk Senica 1:58:37.
MMuužžii nnaadd 7700 rrookkoovv:: 1. Květoslav Hána Veselí
2:17:06.
ŽŽeennyy ddoo 3355 rrookkoovv:: 1. Romana Komarňanská
Bratislava 1:32:50, 2. Erika Farkašová AŠK Ska-
lica 1:36:11, 3. Mária Funaková Bratislava
1:41:16, ...77.. ŠŠkkaannddeerroovváá Senica 1:46:53.
ŽŽeennyy nnaadd 3355 rrookkoovv:: 1. Renata Klčová Piešťa-
ny 1:33:42, 2. Adéla Bodiová Brno 1:45:33, 3.
Denisa Kušnierová Trnava 1:49:57,...55.. AAnndd--
rreeaa VVaaččkkoovváá Senica 1:58:36.
ŽŽeennyy nnaadd 4455 rrookkoovv:: 1. Zuzana Stoličná Brati-
slava 1:41:21, 2. Marta Durnová Veselí
1:47:34, 3. Tamara Galová Bratislava 1:57:22.

(dokončenie zo str. 15)
VÝSLEDKY
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túrach FK, na seniorskej úrovni ich čaká
premiéra.

Edurad Pagáč prišiel do Senice v lete
2012 z mládeže AS Trenčín. Na Záhorí
prevzal tím senickej šestnástky. Pod jeho
rukami sa vytvorilo špičkové družstvo,
ktoré vo svojej vekovej kategórii vyhralo
ligovú súťaž. Pagáčov tím žiaril aj na med-
zinárodnej úrovni. Na prestížnom turnaji
Tannenhof Pfingstcup v Düsseldorfe obsa-
dil výborné 3. miesto. Až za Senicou skon-
čili výbery Schalke 04, Lokomotiv Moskva,
Fortuna Düsseldorf či 1.FC Koln. Napriek
bohatým mládežníckym skúsenostiam je
Pagáčovo pôsobenie pri seniorskom výbe-
re novou profesionálnou kapitolou.
„Strach zo zodpovednej úlohy rozhodne
nemám, ale prirodzený rešpekt tu, samoz-
rejme, je. Ľudia v klube mi dali veľkú dôve-
ru. Urobím všetko pre to, aby som ich
predstavy naplnil,“ rozhovoril sa krátko po
podpise zmluvy odchovanec dubnického
futbalu.

V uplynulej sezóne viedol senickú šest-
nástku, ale vždy keď mu to časové mož-
nosti dovolili sledoval aj duely A-čka. Aj
preto má detailný prehľad o aktuálnom
kádri. „Ako to už vo futbale chodí, po
sezóne opúšťa mužstvo viacero hráčov.
Už niekoľko dní diskutujeme o zložení
kádra pre nasledujúci ročník. Okrem posíl
z mimosenického prostredia chceme dať
priestor aj hráčom z mládežníckych kate-
górii FK Senica. Veď naša mládež patrí na
Slovensku medzi absolútnu špičku. Spolu
s kolegom Macekom máme v tomto
smere výhodu, že ako bývalí tréneri senic-
kej mládeže máme o jednotlivých hráčoch
podrobný prehľad,“ dáva nádej senickým
juniorom Eduard Pagáč.

Stanislav Macek pôsobí v trénerskej
rodine FK Senica od roku 2009. Začal pri
dvanásťročných chlapcoch, postupne vie-
dol aj tímy U16, U17 a U19. Pod jeho ruka-
mi sa pripravovali,  napríklad aj Michal
Šulla či Róbert Pillár. Novovymenovaný
asistent trénera má so senickým dresom
skúsenosti aj ako hráč. V minulosti tu začí-
nal ako žiačik a postupne sa vyšplhal až do
seniorského mužstva.

Novému realizačnému tímu, v ktorom
ostávajú z pôvodnej zostavy Miroslav
Mentel (tréner brankárov), Martin Šnegoň
(vedúci mužstva), MUDr. Radovan Hyža
(lekár) a Róbert Beblavý (masér), prajeme
veľa športových úspechov a dobrých stra-
tegických rozhodnutí.

IIvvaann TToobbiiáášš

(dokončenie zo str. 16)

Hanko kai Senica. 
V prvý deň šampionátu nastúpila do

bojov juniorka Alžbeta Ovečková v kate-
górii kata ženy. Ovečková patrí do európ-
skej a svetovej špičky v juniorkách, a preto
bolo nemilým prekvapením jej prehra 2:3
hneď v 1. kole s nemeckou reprezentant-
kou Kurtzovou a vypadnutie z ďalších
bojov. Podobný scenár sa zopakoval aj v
kata mužov. Dvojnásobný medailista z
ME, Seničan Michal Toure, vypadol v 1.
kole s Rakúšanom Schaunigom tiež tesne
2:3. Možno bolo príčinou i dosť veľké
zastúpenie nemecky hovoriacich rozhod-
cov v rozhodcovskom paneli. 

V druhý deň šampionátu priniesol
úspech pre Slovensko i Hanko kai Senica
kategória kata muži nad 35 rokov. Vo finá-

le sa stretli dvaja neporazení pretekári -
René Ovečka z Hako kai Senica a repre-
zentant ČR Michal Hrubý. V súboji dvoch
žiakov senického trénera MUDr. Martina
Čulena bol úspešnejší omnoho skúsenejší
Hrubý, ktorý získal zlato. Striebro a titul
vicemajstra Európy získal po výborných
výkonoch zaslúžene René Ovečka.

Najväčší mládežnícky turnaj na Sloven-
sku, medzinárodná Veľká cena Slovenska sa
uskutočnila 8. júna v Bratislave. V športovej
hale na Pasienkoch bojovalo 476 karatistov
zo 62 klubov, 6 štátov - SR, ČR, Poľska,
Maďarska, Slovinska a Chorvátska. Povinný
turnaj pre reprezentantov SR zvládla repre-
zentantka Slovenska v juniorkách a majsterka
SR Alžbeta Ovečková opäť brilantne a získa-
la zlato, keď s prehľadom porazila všetky
svoje súperky a je hlavnou kandidátkou na
nomináciu na novembrové majstrovstvá
sveta v Španielsku. Pozíciu najlepšej sloven-
skej juniorky musí potvrdiť na štvrtom nomi-
načnom turnaji 22. - 23. júna v rakúskom
Salzburgu. Prekvapením bol bronz pre mlad-
šieho žiaka Filipa Phana v kata mladších žia-
kov. Talentovaný Filip zvíťazil v 1. i v 2. kole

Striebro z ME v karate
Na 16. majstrovstvách Európy v štýle

godžu v rakúskom Furstenfelde 25. - 26.
mája sa zúčastnili reprezentanti 14 krajín.
Slovensko reprezentovali až traja pretekári

Trénerom FK Senica
Eduard Pagáč

jasne 3:0, prehral tesne až v semifinále s
Chorvátom Ečimovičom tesne 1:2, ale v
súboji o bronz opäť dominoval a po výhre
3:0 si vybojoval bronz. V Senici vyrastá ďalší
dobrý pretekár.

Na ukončenie sezóny vycestovali
senickí karatisti 15. júna na Veľkú cenu
Brna. V modernom univerzitnom areáli
boli pri slávnostnom otvorení všetci pre-
kvapení veľkolepým ohňostrojom i kon-

certom metalovej skupiny. Z tatami si
mladí Seničania doviezli celkom 7 medailí
- dve zlaté, jednu striebornú a štyri bron-
zové. V zápase mladších žiakov vo finále
zvíťazil kopom na chrbát Omar Ibrahim.
Medzi najťažšími juniormi získal svoje
prvé zlato Patrik Machlica. Martin Rehuš
po prehre vo finále 2:3 pridal striebro v
kata a bronz za 3. miesto v kumite. Držite-
ľka 5 medailí z Majstrovstiev bratislavskej
únie 25. júna vo Viničnom  Liliana Kopor-
cová taktiež pokračovala v zbieraní cen-
ných kovov z oboch disciplín karate  kata i
kumite. Z Čiech si priviezla dve bronzové
medaily za 3. miesta. Posledný bronz zís-
kala v kumite Inas Ibrahimová.

V utorok 18. júna bola ZŠ na Sadovej
ulici v Senici miestnom konania Skúšok
technickej vyspelosti na žiacke stupne KYU
a majstrovský stupeň DAN. Pred prísnym
zrakom skúšobnej komisie zloženej z maj-
strov s najvyššími technickými stupňami v
regióne sa predstavilo 55 karatistov, ktorí
bojovali o právo nosiť vyšší opasok. O ich
bojovom majstrovstve a dobrej fyzickej a
technickej príprave svedčí, že okrem 4
neúspešných adeptov všetci ostatní nároč-
né skúšky v extrémnej horúčave zvládli a
po zápise v preukaze karate majú právo
nosiť udelený opasok v telocvičniach vo
všetkých 171 členských krajinách WKF.
Medzi dvoch nových senseiov (majstrov
karate) s právom nosiť čierny opasok sa
zaradil úspešným zložením skúšok na 1.
Dan aj člen Hanko kai Senica Branislav
Náter, expert na sebaobranu a kata.

Prípravu na novú súťažnú sezónu, v
ktorej chcú karatisti Hanko kai Senica opäť
siahať na najvyššie slovenské, európske i
svetové méty, začnú oficiálne sústredením
3. - 7. júla v Luhačoviciach. Pri známej
náročnosti senických tréningov sa v blížia-
cej jubilejnej 40. sezóne senického karate
(klub založený v r. 1974) iné než maximál-
ne ciele ani nemôžu očakávať.

EE.. JJ..

Zľava vicemajster Európy René Ovečka
Hanko Senica,  v strede Martin Čulen,
reprezentačný  tréner ČR a vpravo majster
Európy M. Hrubý (ČR).

Medailisti z Veľkej ceny Brno  Patrik
Machlica a  Martin Rehuš. 



In
fo

 k
út

ik
Naša Senica 6 - 7/2013

18

Za Štefánikom na Bradlo  
Slovenský zväz astronómov amatérov a

Klub slovenských turistov v Sobotišti orga-
nizujú 20. júla  19. ročník turistického
pochodu Za Štefánikom na Bradlo. Peší
turisti z námestia v Sobotišti  odchádzajú o
6. hod., cykloturisti o 7. hod.  Na bradlian-
skej Mohyle položia účastníci pochodu
kvety. Po 11. hod.   bude   možné pozoro-
vať ďalekohľadom  slnko.

bbaarr

Kunovský šenk pozýva
Kunovský šenk v Kunove počas letných

mesiacov bude vždy v sobotu organizovať
špeciálne akcie. Príďte si vychutnať grilo-
vané  ryby či posedieť pri hudbe. 

GGrriilloovvaannéé mmaakkrreellyy::
6., 13., 27.  júl, 
vždy od 16. do 20. hod. 

3., 10., 17., 24. august,  
vždy od 16. do 20. hod.

HHuuddoobbnnáá pprroodduukkcciiaa::
20. júl, hhooddoovváá zzáábbaavvaa 1166.. aauugguusstt, 
ukončenie sezóny - disco zábava 31.
august.  

Kurzy v MsKS
Mestské kultúrne stredisko Senica v

nasledujúcom školskom  roku 22001133//22001144
organizuje tieto kurzy: 
JJaazzyykkoovvéé kkuurrzzyy:: anglický  jazyk, nemecký
jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk a
ruský jazyk – všetky pre začiatočníkov aj
pokročilých.  
OOddbboorrnnéé kkuurrzzyy (jednoduché účtovníctvo a
podvojné účtovníctvo).
PPrraakkttiicckkéé kkuurrzzyy - kurz jogy, spoločenský
tanec pre stredoškolákov, spoločenský
tanec pre dospelých, rehabilitačné cviče-
nia zamerané na posilnenie chrbtového
svalstva.
Bližšie informácie o kurzoch  môžete zís-
kať v Mestskom kultúrnom stredisku Seni-
ca u Anny Kaščákovej na č.t.  034/651
2301 alebo  0905/809 766. 

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok upo-
zorňuje poberateľov  prídavku na dieťa, že
sú povinní v zmysle zákona o prídavku na
dieťa preukázať rozhodujúce skutočnosti,
ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a
na jeho výplatu. Z toho dôvodu vás žiada-
me o doloženie potvrdenia o ukončení
strednej školy a vysokej školy u nezaopat-
rených detí v školskom roku 2012/13. Uve-
dené doklady je potrebné doložiť na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Senica,
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
štátnych sociálnych dávok, Vajanského 17,
Senica.

ÚÚPPSSVVAARR SSeenniiccaa

Služby lekární 
5. 7.  Lekáreň  Arnika  

Ul. gen. L. Svobodu 1599  
6.- 7. 7.  Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
13. – 14. 7.   Lekáreň Melissa 

Hurbanova 2827
20. – 21. 7. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
27. – 28. 7. Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591
3. – 4. 8. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
10. – 11. 8. Lekáreň Dr.  Max

Obchodná 2875
17. – 18. Lekáreň  Sun Pharma

Námestie oslobodenia  2560
24. – 25. 8.  Lekáreň U Martina

Robotnícka 61
29. 8.  Lekáreň Arnika

Ul. gen. L. Svobodu 1599  
31. 8. – 1. 9. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586

Po stranách Moravy 
V roku 2005 obnovil svoju aktívnu čin-

nosť po takmer 30 rokoch  Literárny kruh
autorů hodonínska v Hodoníne. Následne
jeho členovia nadviazali priateľskú spolu-
prácu s podobným klubom na druhej stra-
ne Moravy - klubom autorov a priateľov
literatúry v Holíči. Pripravili spolu niekoľko
zaujímavých  podujatí, ktoré vyústili v trva-
lé priateľstvo a spoluprácu. Odtiaľ bol už
len malý krôčik k myšlienke zorganizovať
v mieste, kde sa historicky spájajú naše
krajiny, spoločný festival múz. Ako inak
než opäť so snahou o to, aby sa stal tra-
dičným. Či sa to podarí, ukáže čas. Vieme
však, že myšlienka  organizovať takýto fes-
tival striedavo na oboch stranách rieky,  je
dobrá. Pamätníci v Senici si snáď ešte spo-
menú na podobne úspešné stretnutia bás-
nikov a hudobníkov organizované v Senici
pred niekoľkými rokmi  básnikom Maria-
nom Hatalom nazvané Na pomezí.
V minulom roku sa konal veľmi úspešný
prvý festival Po stranách Moravy v Láznich
Hodonín, v tomto roku kluby pripravujú
stretnutie v kúpeľoch Smrdáky  26. – 28.
júla ako  II. Letný medzinárodný poetický
festival. Keďže Záhorská knižnica v Senici
je jedným z odborných garantov festivalu,
rozhodli sme sa využiť prítomnosť zaují-
mavých tvorivých osobností z Čiech a Slo-
venska a v  spolupráci so Záhorskou galé-
riou Jána Mudrocha v Senici pripraviť  lite-
rárno -  hudobný večer venovaný literár-
nym klubom. Stretnutie sa uskutoční v
Záhorskej galérii Jána Mudrocha 26. júla o
19.30 hod. Pozývame všetkých, ktorí chcú
počúvať poetické slovo,  príjemnú hudbu a
porozprávať sa s priateľmi z oboch brehov
rieky Moravy.

KKSS

H-triathlon na priehrade  
Kunovská priehrada sa stane 20. júla

od 13. hod. miestom konania H-triathlo-
nu. Tradičný pretek jednotlivcov a štafi-
et Ja – Ty – On sa vracia po roku  a sľu-
buje opäť  zaujímavé výkony. Veď spo-
jiť  1 km plávania, 20 km horskej cyklis-
tiky so 7 km terénneho behu si vyžadu-
je silných jedincov. Dobré zázemie,
divácky atraktívne situovanie tratí  a
dobrá organizácia,  sú prednosťami
týchto pretekov.  Príďte sa pozrieť na
jedinečné výkony mužov a žien a ich
vôľu  víťaziť.  Štvrtý ročník pretekov
organizuje Hertlsport  v spolupráci s
Mestom Senica a Rekreačnými služba-
mi mesta Senica.  Triathlon na Kunov-
skej priehrade je súčasťou seriálu podu-
jatí Hertlsport  Extrem Tour 2013. 

bbaarr

Ktorá bude Knihou
Záhoria 2012?

Záhorská knižnica Senica vyhlásila 5. roč-
ník ankety o naj knihu Záhoria. Za Knihu
Záhoria 2012 možno hlasovať do 30. sep-
tembra  na  webových stránkach Záhorskej
knižnice i stránke mesta Senica či hlasovacím
lístkom priamo v Záhorskej knižnici. 
Do tohto ročníka ankety zaradili 48 kníh,
ktoré spĺňajú podmienky, teda sú to knihy
z roku 2012,  aj sú obsahovo,  autorsky či
vydavateľsky  spojené s naším regiónom.
Žánrovo  ide o beletriu,   prózu i poéziu,
detské knihy, rozprávky, katalógy, aj odbor-
né a popularizačno-náučné knihy či sprie-
vodcov z viacerých oblastí. 

bbaarr 

Kedy do knižnice
Záhorská knižnica Senica oznamuje

svojim čitateľom, že od 1. do  28. júla
bude z dôvodu inventarizácie knižničné-
ho fondu zatvorená.  Výpožičné služby
bude Záhorská knižnica poskytovať od
29. júla do  31. augusta v pondelok až
piatok od 8. do 16. hod.

ZZKK

Autocross na Dolných
Surovinách

Za účasti najlepších autocrossových
jazdcov zo Slovenska, Česka, Maďar-
ska, Rakúska, Talianska a Slovinska
budú v Senici na Dolných Surovinách
Majstrovská Slovenska, Slovenský auto-
crossový pohár - zóna strednej Európy
V sobotu 13. júla  sú od 14. hod. na pro-
grame  merané tréningy a od 17. hod.
kvalifikačné jazdy. V nedeľu 14. júla
budú od 8. hod. kvalifikačné jazdy a o
14.35. hod.  finále pretekov. 

bbaarr
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Uzavreté manželstvá

Marcel Dubravik a Gabriela Víttková
Karol Vajda a Mgr. Tatiana Kičková
Peter Horák a Monika Šťastná
Ján Mindek a Jana Poláková
Michal Šutka a Veronika Dolinská
Ing. Jozef Gašpárek a Anežka Máčalková
Alexander Jobb a Ing. Hana Pavlovičová
Ing. Dušan Svoboda a Ing. Zuzana Porovčuková
Karol Šturdík a Mária Radošinská
Vladimír Zuščík a Magdaléna Jantusová
Vladimír Zanyk a Zuzana Králiková
Ján Patinka a Barbora Žáčková
Michal Šúrek a Katarína Beňová
Michal Havel a Pavlína Sládková

Vítame nových Seničanov
Marek Piža narodený v Skalici
Dalibor Kadlečík                       narodený                      v Myjave
Samuel Macejka                  narodený                  v Myjave
Marian Jonáš                       narodený                  v Myjave
Mária Hižová                     narodená                  v Skalici
Filip Beblavý                     narodený                   v Nitre
Nella Ella Junková               narodená              v Bratislave
Sofia Geržová                     narodená                   v Skalici
Lucia Šalíková                      narodená                   v Skalici
Adriana Pálková                     narodená                   v Myjave
Laura Otrubčáková                 narodená                   v Myjave
Viktória Starinská narodená                        v Nitre
Adam Pranda                        narodený                  v Myjave
Sabina Havlíčková                  narodená                   v Skalici
Simona Holovanišinová narodená                      v Skalici
Adam Hackel                 narodený             v Myjave
Nicola Nanu                           narodená                   v Myjave
Filip Pátek           narodený       v Myjave
Natália Malecová narodená                         v Brne

Opustili nás

Zuzana SSttrraakkoovváá, Komenského 957 27. 4. 2013

vo veku 56 rokov

RSDr. Milan JJaannííkk, Kalinčiakova 301 1. 5. 2013

vo veku 80 rokov

Ján ŠŠččeeppkkaa, Štefánikova 721 15. 5. 2013

vo veku 67 rokov

Rastislav BBaalláážž, Hurbanova 1379 20. 5. 2013

vo veku 43 rokov

Ján RRyyččoovvsskkýý, Palárikova 289 21. 5. 2013

vo veku 89 rokov

Margita ŠŠvváárrnnaa, Štefánikova 1377 21. 5. 2013

vo veku 83 rokov

Erika PPoolláákkoovváá, Hurbanova 1379 30. 5. 2013

vo veku 30 rokov

Jozef KKlliimmoo, Štefánikova 1377 31. 5. 2013

vo veku 72 rokov

Spoločenská kronika

Blahoželáme jubilantom
V júli 2013 oslávia:

8800 rrookkoovv Emília Franková, Ján Klvač, Jozef Lenz, Anna 
Otépková, Ing. Jaroslav Parízek a Jaroslav Šustek
8855 rrookkoovv Vlasta Kunová, Mária Petríková a Štefánia Včelková
9900 rrookkoovv Ján Matula, Alojz Mihalovič, Viktor Suchý a Valéria
Valková
9911 rrookkoovv Gabriel Prstek
9933 rrookkoovv Ján Lesák
9988 rrookkoovv Zuzana Koprlová

V auguste 2013 oslávia:

8800 rrookkoovv Anna Brečková, Marie Jelínková, Mgr. Karol Šajdák,
Štefan Vašíček a Anna Zišková
8855 rrookkoovv Matilda Celleryová, Anna Dobrucká, Mária 
Hajtmánková, Magdaléna Kirová, Elena Mikušová a Štefan Sás
9900 rrookkoovv Mária Buríková, Ján Gáfrik, Katarína Odlerová a
Štefánia Seemannová
9922 rrookkoovv Anna Oríšková
9933 rrookkoovv Anastázia Vlková

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
Senica oznamuje svojim členom:

• Výlet do Skalice a na Baťov kanál sa ruší z dôvodu
malého počtu prihlásených.

• Športové hry, ktoré boli plánované v mesiaci august
sa rušia z dôvodu malého počtu prihlásených členov.

• Poplatok 12 eur  na jednodňový výlet do Rajeckej
doliny sa bude vyberať od 2. do 6. septembra (pondelok,
streda, piatok)  od 14. do 16. hod.  v klube na Továrenskej
ulici.  

•• PPooččaass mmeessiiaaccoovv jjúúll aa aauugguusstt bbuuddee kklluubb ddôôcchhooddccoovv
nnaa TToovváárreennsskkeejj uulliiccii zzaattvvoorreennýý.. DDôôcchhooddccoovviiaa mmôôžžuu vv ttoomm
ččaassee  nnaavvšštteevvoovvaaťť  DDeennnnéé cceennttrruumm nnaa HHvviieezzddoossllaavvoovveejj
uulliiccii,, kkttoorréé bbuuddee oottvvoorreennéé kkaažžddýý pprraaccoovvnnýý ddeeňň oodd 1144.. ddoo
1188.. hhoodd.. 

• Posedenie pri harmonike bude 4. septembra  od 14.
hod.  v nových priestoroch Denného centra na Hviezdo-
slavovej ulici. 

• Rekondičný pobyt v kúpeľoch Nimnica bude v 2 tur-
nusoch: 9 – 14. september a 14. – 19. september 2013.
Seniori pocestujú do Nimnice autobusom, ktorý bude
odchádzať 9. septembra a 14. septembra od plavárne o 6.
hod. ráno. 

ĽĽuuddmmiillaa JJaannkkoovviiččoovváá
ppooddpprreeddsseeddnnííččkkaa MMssOO JJDDSS

Ďalšie ččíslo iinformačného mmesačníka 
Naša SSenica vvyjde nna kkonci aaugusta.
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PROGRAM  KKINA  MMLADOSŤ  
NA  JJÚL  22013 
AMFITEÁTER  SSENICA

DDiiggiittaalliizzáácciiuu kkiinnaa MMllaaddoossťť vv SSeenniiccii ffiinnaannččnnee
ppooddppoorriill AAUUDDIIOOVVIIZZUUÁÁLLNNYY FFOONNDD

ZZaaččiiaattkkyy ffiillmmoovvýýcchh pprreeddssttaavveenníí oo 2211..3300 hhoodd..
PPrreeddaajj vvssttuuppeenniieekk hhooddiinnuu pprreedd pprreeddssttaavveenníímm
vv ppookkllaaddnnii aammffiitteeááttrraa..
PPrreemmiieettaa ssaa zzaa kkaažžddééhhoo ppooččaassiiaa!!

AAuugguussttoovvúú ppoonnuukkuu sslleedduujjttee nnaa ppllaaggááttoocchh..

UUttoorrookk 22.. aa ssttrreeddaa 33.. jjúúll
PODFUKÁRI
Takto nejako by to vyzeralo, keby Danny-
ho jedenástka vedela lúpiť. Práve v ich ele-
gantnom štýle pracujú Podfukári - tím špič-
kových iluzionistov, ktorí v rámci svojich
efektných kúzelníckych show prevádzajú
ešte efektnejšie bankové lúpeže zamerané
proti skorumpovaným finančníkom. Po
veľkolepom vybielení prvej banky, doslova
v priamom prenose, vstupuje na scénu FBI
a začína napínavá hra. FBI si prizve na
pomoc experta, bývalého iluzionistu, ktorý
má za úlohu nájsť odpovede na otázku:
ide im o peniaze, najslávnejšie kúzlo,
alebo niečo celkom iné? A ako to, dočerta,
vlastne robia?!
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 116 min.

ŠŠttvvrrttookk 44.. aa ppiiaattookk 55.. jjúúll
JA, ZLODUCH 2
Slovenský dabing. Keď svet potrebuje hrdi-
nu, pomôže zloduch. Toto leto bude
najmódnejšou farbou žltá. Mimoňská žltá.
Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú do kín.
V plnom nasadení a v sprievode svojho
„tatka“, polepšeného superzloducha Grua,
ktorý začal sekať dobrotu potom, čo mu
na krku ostali tri osirelé slečny.
Vstupné: 3,50 eur, MP, 100 min.

SSoobboottaa 66.. aa nneeddeeľľaa 77.. jjúúll
IRON MAN 3
Excentrický, arogantný, ale geniálny prie-
myselník Tony Stark je v novom príbehu
postavený proti nepriateľovi, ktorého
dosah nepozná hraníc. Keď je jeho rukou
pripravený o svoje súkromné útočisko,
musí sa Stark vydať pátrať, kto je za útok
zodpovedný. Zahnaný do kúta, je nútený
prežiť len s pomocou vlastných vynálezov
a pri ochrane tých, na ktorých mu záleží, sa
musí spoľahnúť na vlastnú vynaliezavosť a
inštinkty.
Vstupné: 3,00 eur, MP 12 r., 129 min.

UUttoorrookk 99.. aa ssttrreeddaa 1100.. jjúúll
ROZKOŠ V OBLAKOCH
Film je príbehom rôznorodej skupiny ľudí,
ktorí sa ocitnú v nebezpečenstve na palu-
be lietadla. Technická porucha ohrozí živo-
ty pasažierov počas letu. Piloti s chladnou

SSoobboottaa 2200.. aa nneeddeeľľaa 2211.. jjúúll
PRÍŠERKY: UNIVERZITA
Slovenský dabing. Disney a Pixar vás
znova pozývajú do tajného sveta za
dverami šatníkov, kde číhajú strašidlá
všetkých tvarov a veľkostí a čakajú,
kým rodičia zhasnú svetlo. Tento prí-
beh sa odohráva v čase, keď Mike a
Sulley ešte zďaleka neboli priateľmi a
obaja sa museli vysporiadať s nástra-
hami študentského života na prestíž-
nej univerzite...
Žáner: rodinná animovaná komédia
Vstupné: 3,50 eur, MP 7 r., 109 min.

UUttoorrookk 2233.. aa ssttrreeddaa 2244.. jjúúll
R.I.P.D. - U.R.N.A.  ÚTVAR ROZHODNE
NEŽIVÝCH AGENTOV
Útvar rozhodne neživých agentov je jed-
notka zložená z mŕtvych mužov zákona,
ktorí sú na Zemi kvôli jedinému – odviesť
na „druhú stranu“ nebožtíkov, ktorým sa
tam nechce.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 100 min.

ŠŠttvvrrttookk 2255.. aa ppiiaattookk 2266.. jjúúll
VO ŠTVORICI PO OPICI 3
Pripravte sa na ďalšiu bezkonkurenč-
nú zábavu na účet vlčej štvorky!
Finále svetoznámej komédie, ktorá
rozosmiala milióny ľudí. Najskôr stra-
tili ženícha v Las Vegas, potom sa im
podarilo to isté i s bratom nevesty.
Tentokrát budú liečiť zlomené srdce
po smrti najbližšieho. Šialenému Ala-
novi totiž zomrie otec a jeho rodina
sa rozhodne, že potrebuje pomoc
špecialistov, aby sa dokázal začleniť
do normálneho života.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 100 min.

SSoobboottaa 2277.. aa nneeddeeľľaa 2288.. jjúúll
OSAMELÝ JAZDEC
Tvorcovia fenomenálnej filmovej série
Piráti Karibiku prichádzajú s ďalším
nevšedným príbehom plným akcie,
humoru a dobrodružstva.
Skupina texaských rangerov padne v
kaňone do pasce. Po prestrelke sa v
plytkom hrobe z celej partie ako jedi-
ný preberie John Reid, lebo mu život
zachráni svojrázny indiánsky bojovník
Tonto. S jeho pomocou sa z Reida,
radového muža zákona, stáva legen-
dami opradený a spravodlivosť bránia-
ci Osamelý jazdec. 
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 135 min.

UUttoorrookk 3300.. aa ssttrreeddaa 3311.. jjúúll
WOLVERINE
Ikona zo ságy X-men sa vydáva do súčas-
ného Japonska, kde sa stretáva so svojou
najväčšou nemesis. Bojovať bude nielen so
smrtiacim samurajským mečom, ale aj s
vlastnou smrteľnosťou.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 100 min.

hlavou hľadajú riešenie za pomoci kolegov
na zemi. Tvárou v tvár smrti sa netypickí
stewardi snažia urobiť maximum, aby si
cestujúci let čo najviac užili. Ukáže sa, že
život v oblakoch je rovnako zamotaný ako
ten na zemi. Dôvod? Dá sa zhrnúť do
dvoch slov: sex a smrť. Pocit zraniteľnosti
vyvolá u pasažierov i posádky nutkanie
zbaviť sa ťaživých myšlienok a zabudnúť
tak na vnútorný strach. 
Vstupné: 3,00 eur, MP 15 r., 90 min.

ŠŠttvvrrttookk 1111.. aa ppiiaattookk 1122.. jjúúll
VEĽKÝ GATSBY
Príbeh budúceho spisovateľa Nicka Carra-
waya, ktorý cestuje z amerického stredo-
západu do New Yorku. Je jar 1922 a éra
uvoľnených mravov, iskriaceho jazzu, nele-
gálneho obchodu s alkoholom a do nebies
siahajúcich akcií. Nick si chce splniť svoj
vlastný americký sen a na burze zarobiť
nejaké peniaze. Usadí sa v susedstve
tajomného zbohatlíka Jaya Gatsbyho,
neďaleko svojej sesternice Daisy a jej aris-
tokratického záletníckeho manžela Toma
Buchanana. Nick sa v ich spoločnosti
dostáva do pútavého sveta superbohatých,
ich ilúzií, lásky a podvodov. Nick tak vydá-
va svedectvo o svete, v ktorom žije.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 142 min.

SSoobboottaa 1133.. aa nneeddeeľľaa 1144.. jjúúll
RÝCHLO A ZBESILO 6
Niektoré motory nezadriete, aj keď jazdíte
zásadne s plynovým pedálom zošliapnu-
tým k podlahe. Už po šiestykrát sa bude vo
vytuningovaných autách jazdiť výhradne
rýchlo a zbesilo, k tomu pribudne pár
luxusných akčných scén a zlatým klincom
bude návrat postavy, u ktorej by to asi
nikto nečakal.
Vstupné: 3,00 eur, MP 12 r., 130 min.

UUttoorrookk 1166.. aa ssttrreeddaa 1177.. jjúúll
NAZARETH - NEKONEČNÁ ROCKOVÁ
PÁRTY
Nazareth je legendárna rocková skupina,
ktorá mala v sdedemdesiatych rokoch
výsadné postavenie v top ten tabuľkách.
Zakladajúci členovia sa poznajú od škol-
ských čias a v kapele hrajú už 40 rokov.
Títo rockoví dinosauri zo Škótska i dnes
napĺňajú koncertné sály a ich hudba je
stále plná energie.
Vstupné: 3,00 eur, MP 12 r., 83 min.

ŠŠttvvrrttookk 1188.. aa ppiiaattookk 1199.. jjúúll
BABOVŘESKY
„Aneb z dopisu venkovské drbny“
Úsmevný príbeh zo života súčasnej juhočes-
kej dediny Babovřesky, ktorá s nadhľadom a
nadsázkou sleduje kopiace sa nedorozume-
nia a súhry náhod, ktoré poriadne zamotajú
hlavu jej obyvateľom. V príbehu nechýba
láska, žiarlivosť, závisť, intrigy a najmä vtipné
okamihy, v ktorých sa mnohí nájdu.
Vstupné: 3,00 eur, MP 12 r., 120 min.


