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100-ročnej  občianke Senice Jozefe Nemečkayovej prišiel zablahoželať aj primátor
Senice Ľubomír Parízek. Foto Ľubica Krištofová

Slovo na úvod 
Hodiny na veži odbíjali polnoc. Zvuk

zvonov však nebolo počuť, lebo ho preh-
lušil rachot zábavnej pyrotechniky v podo-
be väčších alebo menších ohňostrojov. 
V tom rachote zanikol aj zvuk otvárania
sektu, keď sa  pripíjalo  na nový rok. Všetci
ho chceme krajší, lepší,  výnimočný,
nevšedný... prežitý  v zdraví, pohode, spo-
kojnosti a radosti zo života. Je dobré, že si
prajeme navzájom také potrebné veci a je
milé počuť slová želaní a vinšov len toho
najlepšieho. Každého to poteší, vie že má
okolo seba ľudí, ktorým na ňom záleží.
Keby to však bolo také ľahké. Každý si totiž
uvedomuje, že život je oveľa zložitejší,
želania často zostávajú v polohe želaní.
Záleží na množstve okolností, situácií, fak-
tov, skutočností a  činov,  ktoré ovplyvňujú
náš život,  a preto nie vždy sú priania spl-
niteľné. Mnoho vecí vieme ovplyvniť vlast-
ným postojom, rozhodnutím,  prístupom,
no niečo ide jednoducho mimo nás alebo
je to vis maior.  Rok, z ktorého sme už pre-
žili mesiac, v niečom naznačil,  aký bude.
Veľa však zostáva pre nás tajomstvom 
v súkromí i verejnom živote. A dostávam sa
k polohe želania aj ja. Kým opäť budeme
počuť zvony odbíjať polnoc, ktorá predelí
starý rok od nového, nech tých viac ako
300 dní  sa u každého čo najviac podobá
vinšom, ktoré si vypočul.

Viera Barošková

Z novoročného príhovoru primátora

Výsledky sú 
zásluhou všetkých

Kalendárny rok  opäť urobil záverečný
účet. Rok 2013 ubehol, pribudli vrásky 
z radostí i starostí. Zamyslenie nad preži-
tým dáva  možnosť hodnotiť, potešiť sa 
z dobrých výsledkov, ale aj poučiť sa 
z chýb, vytýčiť si nové ciele, naplánovať čo
sa dá, mať jasnú víziu do ďalších dní. 

Mám úprimnú radosť, že naše mesto sa
rozvíja a občanom sa vytvárajú stále lepšie
podmienky pre život. Som hrdý na poctivú
prácu, ktorú odviedli naši občania v pro-
spech nášho mesta, poslanci Mestské
zastupiteľstva, zamestnanci Mestského
úradu, organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, naši učitelia, zamest-
nanci v zdravotníctve, sociálnych služ-
bách, kultúre, športe, členovia organizácií
tretieho sektora, cirkví, aj všetci nemeno-
vaní, ktorí sú súčasťou nášho mesta.  Len
spoločným úsilím a krok za krokom môže-
me dosahovať kvalitné výsledky. My, Seni-

(pokračovanie na str. 4)

Senica  na veľtrhu 
Od 30. januára do 2. februára sa mesto

Senica prezentovalo na 20. medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruuchu ITF Slovakiatour 
v Bratislave. Predstavilo sa v spoločnom stán-
ku Združenia miest a obcí Záhoria, v ktorom
prezentovaalo predovšetkým rekreačnú oblasť
Kunovská priehrada,  v časti gastronómie
mohli návštevníci ochutnaťť v stánku senické
pivo Štramák a korbáčiky. 

Na otvorení veľtrhu bol prítomný aj pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek, ktorý vo funk-
cii predsedu Oblastného združenia cestov-
ného ruchu  (OO CR) Záhorie predstavil web
stránku www.zahorie.info  a  nový propagač-
ný materiál o Záhorí. Na cestu  k ľuďom, ktorí
na jeho základe  radi prídu osobne navštíviť
túto rozmanitú zem, ako hlása logo tohto
združenia, ho pokropil vínom. Spolu s web
stránkou sú súčasťou prezentácie organizácií,
ktoré v roku 2012 založili OO CR Záhorie  
a celého Záhoria. „Cieľom združenia je pra-
covať koncepčne na rozvoji cestovného
ruchu v celom našom regióne. Záhorie je kraj,
ktorý ponúka návštevníkovi pestrú paletu
vyžitia a s podporou rôznych grantových pro-
gramov chceme služby skvalitniť a rozšíriť,“
povedal Ľubomír Parízek. 

Mesto Senica  prostredníctvom  svojej
turistickej informačnej kancelárie Infosen
poskytovalo návštevníkom informácie 
o subjektoch cestovného ruchu,  atraktív-
nych podujatiach na Kunovskej priehrade
či  historických pamiatkach Senice. Výstav-
ná plocha spoločného stánku 80 m2 bola
dispozične rozdelená na  ochutnávku 

(pokračovanie na str. 3)

Živió, 
pani Nemečkayová

„Ani neviem ako som po ňu došla,“ rea-
govala na moju otázku ohľadom veku pani
Jozefa Nemečkayová, ktorá sa 17. januára
dožila 100 rokov. V reštaurácii Malina
oslávila toto jubileum o  deň neskôr 
v kruhu rodiny a  blízkych priateľov. Tešila
sa zo všetkých hostí, no najviac zo svojich
dvoch synov Fedora a Matúša, 2 vnukov
Martina a Petra a 4 pravnúčat Matea, Lea,
Stely a Lívie.

„Ani neviem ako tie roky prebehli, zaži-
la som všeličo,“ pokračovala pani Nemeč-
kayová, rodená Kahovcová. Mala tým na
mysli  najmä vojnové roky, ktoré boli v jej
živote najťažšie. Prejavila veľkú odvahu 
a statočnosť, v zložitých časoch pomáhala
ľuďom prenasledovaným fašizmom,  preu-
kázala smelosť a čestnosť, hoci bola za
túto činnosť prenasledovaná. Vďaku úctu
za výnimočný život, ktorý je plný príkladov
pomoci druhým, neochvejného presvedče-
nia, odhodlania a životného elánu  prišiel
jubilantke vysloviť aj primátor Senice Ľubo-
mír Parízek. Pani Nemečkayovej zaželal
ešte veľa krásnych dní prežitých v kruhu
svojich najbližších.  Jubilantka sa potom
podpísala aj do Pamätnej knihy mesta
Senica.  

Hoci sluch už nie je najlepší a musí jej
pomáhať prístroj, obdivuhodne sviežo
komunikovala  a odpovedala na otázky
všetkých ďalších gratulantov. Prišli jej
zablahoželať tiež  predseda a tajomníčka

(pokračovanie na str. 5)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

V roku 2013 Mestská rada aj  Mestské
zastupiteľstvo zasadali šesťkrát. Na zasad-
nutiach Mestskej rady bola priemerná
účasť poslancov  81,25 % a na zasadnu-
tiach Mestského zastupiteľstva bola prie-
merná účasť poslancov 86 %. Komisie
Mestského zastupiteľstva zasadajú spravi-
dla pred rokovaním Mestskej rady a Mest-
ského zastupiteľstva. Mestské výbory
zasadajú podľa potreby, v meste je ich
zvolených 8, v uplynulom roku zasadli
dohromady len 9-krát, z toho MsV 
č. 7, ktorému predsedá Mgr. Branislav
Grimm zasadal 4-krát a MsV č. 8 v Kunove
zvolala predsedníčka Ing. Tatiana Blažková
2-krát. Je otázne či ostatné mestské výbo-
ry,  ktoré zasadali 1-krát  alebo vôbec neza-
sadali, nemajú záujem o zvolávanie
takýchto zasadnutí, prípadne nevidia
dôvod na stretnutia so zástupcami obča-
nov. Určite sú však konštituované preto,
aby  sa záujmy a potreby občanov z jed-
notlivých častí mestá prenášali z mest-
ských výborov na zasadnutia komisií,
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.

Na konci roka 2013 zomrel  hlavný kon-
trolór mesta Mgr. Boris Pivoluska. Podľa
zákona o obecnom zriadení sa nové voľby
musia uskutočniť najneskôr do 60 dní odo
dňa skončenia výkonu funkcie doterajšie-
ho kontrolóra. Deň volieb musí byť na
úradnej tabuli zverejnený najmenej 40 dní
pred ich konaním. Z tohto dôvodu musel
primátor mesta zvolať 1. mimoriadne
Mestské zastupiteľstvo dňa 2. januára
2014 s jediným bodom programu, a to
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.  Po
úvodnej minúte, ktorou sme si uctili pami-
atku zosnulého kolegu, ktorý v tejto funk-
cii pôsobil od roku 1991, Mestské zastupi-
teľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontroló-
ra na 13. februára  na 20. riadnom zasad-
nutí MsZ. Kandidáti mohli doručiť svoje
prihlášky najneskôr 30. januára 2014 do
podateľne Mestského úradu.

Prvé rokovanie  Mestskej rady v roku
2014  sa uskutoční  6. februára  s týmto
programom:

- Rozpis  rozpočtu príspevkovej a roz-
počtových organizácií na rok 2014 – po
schválení rozpočtu mesta na rok 2014
predkladá Mestské kultúrne stredisko 
v Senici (príspevková organizácia)  rozpo-
čet nákladov a výnosov na rok 2014 
vo výške 514 060 eur,  dotácia mesta pred-
stavuje 295 000 eur. 

Celkový rozpočet škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta je vo výške 4 864 562 eur,  čo pred-
stavuje takmer  40 % výdavkov bežného
rozpočtu mesta. Z tohto objemu: 

- rozpočet materskej školy  1 268 855 eur, 
- rozpočet štyroch základných škôl   
2 861 857 eur,
- rozpočet Základnej umeleckej školy
525 610 eur,
- rozpočet Centra voľného času  
208 240 eur.
Samostatným zariadením bez právnej

subjektivity sú Mestské detské jasle, ktoré
sú súčasťou organizačnej štruktúry Mest-
ského úradu s celkovým rozpočtom 56
409 eur..

- Správa o činnosti Mestskej polície za
rok 2013 – Mestská polícia v uplynulom
roku riešila 2 549 priestupkov, z toho 
1 725 bolo zistených vlastnou činnosťou 
a 824 bolo oznámených na mestskú polí-
ciu. Bol zaznamenaný pokles počtu prie-
stupkov  proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, čo súviselo hlavne s lep-
šou disciplínou pri dodržiavaní pravidiel
spojených so zavedením systému dočas-
ného parkovania. Výrazne došlo aj k pokle-
su priestupkov proti VZN č. 50 o chove 
a držaní psov, ale aj k poklesu odchytu
túlavých zvierat. Mestská polícia prostred-
níctvom chránenej dielne monitoruje 
17 kamier, na ktorých bolo zaznamena-
ných 1061 udalostí. Vďaka kamerovému
systému sa darí neustále znižovať počet
páchaných priestupkov.  MsP v uplynulom
roku vypracovala ďalší projekt na rozšíre-
nie kamerového systému o ďalšie 4 kame-
ry. Dôležitou súčasťou práce mestskej polí-
cie sú preventívne aktivity určené deťom 
v materských školách, na základných ško-
lách ale aj stredných školách a v Centre
voľného času,  kde sú  prednášky mestskej
polície spojené s prezentáciou donucova-
cích a technických prostriedkov a s ukáž-
kami výcviku služobného psa. Náčelník
Mestskej polície vo svojej správe apeluje
na dôležitosť zlepšenia materiálno-technic-
kého vybavenia polície a podmienok  prí-
pravy policajtov.

- Správa o činnosti MsHZ pri MsZ 
v Senici a DPZ v Senici za rok 2013 –
Mestský hasičský zbor plní nezastupiteľnú
úlohu pri požiarnej prevencii, ale aj ako
akcie schopný zbor pri zásahoch pri mimo-
riadnych udalostiach v meste.  Ich činnosť
je spojená s pravidelnými súťažami požiar-
nych zborov, ale aj s kultúrnymi akciami,
ako sú pochovávanie basy alebo tradičný
hasičský ples.

-  Správa o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska za rok 2013 a zámery orga-
nizácie 

-  Dispozíície s majetkom
- Informácia o odovzdaných prihláš-

kach na   voľbu hlavného kontrolóra
- Organizačnoo – technické zabezpeče-

nie prezidentských volieb, ktoré predseda
NR SR  vyhlásil na 15. marca. Druhé kolo
sa uskutoční 29. marca.

Primátor mesta zvolal 20. Mestské
zastupiteľstvvo  na 13. februára. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Novoročné stretnutie 
V Dome kultúry sa 16. januára na

pozvanie primátora  Senice Ľubomíra
Parízka  zišli predstavitelia šttátnej a verej-
nej správy,  organizácií  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, podnikateľskej sféry,
kultúrnych inštitúcií, organizácií 3. sektora
v meste na novoročnej čaši vína. 

Pri prípitku na úspešný rok 2014 pán
primátor zaželal všetkým dobré zdravie 

a spokojnosť v rodinách. Poďakoval  všet-
kým zúčastneným za spoluprácu so samo-
správou mesta v predchádzajúcom období
a vyslovil presvedčenie, že aj tento rok sa
bude niesť v znamení dobrej spolupráce,
ústretovosti, partnerstva a ochoty  podieľať
sa spoločne  na prosperite mesta a lepšie-
ho života pre občanov.  Zdôraznil, že
dobré výsledky v meste  je možné dosiah-
nuť zásluhou spolupráce a vôle priložiť
ruku k spoločnému dielu.  

Účastníci novoročného  stretnutia oce-
nili neformálnu atmosféru a možnosť dis-
kutovať o spoločných témach medzi
sebou  i s primátorom mesta.    

bar

Za Borisom 
Pivoluskom

Nečakaná
smrť vytrhla
spomedzi nás
kolegu, priate-
ľa, spoluobča-
na  Mgr. Bori-
sa Pivolusku.
Na konci
minulého roka
nás opustil
hlavný kontro-
lór mesta Mgr. Boris Pivoluska,  ktorý
zomrel 19. decembra 2013 vo veku 62
rokov.  V  Dome smútku  sa s ním roz-
lúčil primátor Ľubomír Parízek 
v mene  mesta Senica, poslaneckého
zboru a Mestského úradu v Senici 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. 

Boris Pivoluska vo  funkcii pôsobil
od roku 1991, kedy ho prvýkrát do
tejto funkcie zvolilo Mestské zastupi-
teľstvo. K opätovnej voľbe došlo 
v roku 2008, kde dostal znova plnú
dôveru poslancov. V máji roku 2014 by
bol ukončil výkon  funkcie a odovzdal
prácu svojmu nástupcovi. Sám hovoril,
že si začne  strihať meter, kedy zavŕši
náročnú etapu svojho života a začne
oddychovať, venovať sa svojmu zdra-
viu a odovzdávať svoju lásku a priate-
ľstvo  tým, ktorí mu boli najbližší. 

Stôl v pracovni ostal prázdny,
prácu už náš kolega nedokončí, jeho
správy do zastupiteľstva z kontrolnej
činnosti už neponesú jeho meno.
Bude  nám chýbať, lebo bol jednou
veľkou súčasťou našej práce a všetké-
ho, čo sa nám podarilo za posledných
takmer 23 rokov dosiahnuť.

Primátor Ľubomír Parízek vyjadril
rodine hlbokú a úprimnú sústrasť. Na
poslednej rozlúčke   adresoval tiež
slová poďakovania Borisovi Pivolusko-
vi za spoluprácu, za podporu, záujem
a snahu riešiť úlohy samosprávy tak,
aby všetko bolo v súlade so zákonom
a so záujmami nášho mesta. „Dal si
svojej práci všetko, čo si mohol, všet-
ko, čo si mal.“

Odpočívaj v pokoji!
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Zapíšu prváčikov 
Riaditeľstvá   základných   škôl  v  zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta  Senica ozna-
mujú, že zápis dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole  sa
uskutoční vo všetkých  ZŠ  vo štvrtok  6. feb-
ruára 2014 od 14. do 18. hodiny.

K zápisu prídu deti narodené od 1. sep-
tembra 2007 do 31. augusta 2008. Rodičia
si prinesú na zápis občiansky preukaz 
a rodný list  dieťaťa. Deti, ktoré mali odlo-
ženú povinnú školskú dochádzku,  prídu
na zápis znova. Zápis sa uskutoční podľa
ustanovených školských obvodov v meste.

NS

z regiónu, cykloturistiku a pešiu turistiku na
Záhorí, golfové ihriská  a kúpele Smrdáky.

bar

Senica  na veľtrhu 
(dokončenie zo str. 1)

Zápis 
do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy (MŠ) Senica
Mgr. Marta Haslová oznamuje rodičom,
že zápis detí do jednotlivých elokovaných
pracovísk (EP) na školský rok 2014/2015
sa uskutoční  od 17. do 28. februára.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijí-
ma dieťa spravidla od 3 do 6 rokov, výni-
močne možno prijať dieťa od dvoch rokov
veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili päť rokov veku, deti s odloženou
školskou dochádzkou a dodatočne odlo-
ženou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa predloží
zákonný zástupca riaditeľovi MŠ  spravidla
do 15. apríla spolu so žiadosťou o prijatie
dieťaťa do MŠ a s potvrdením o zdravot-
nom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé
dieťa osvojené základné hygienické návy-
ky, základy sebaobsluhy a musí ovládať
základy stolovania.  

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie
detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť
kapacitu MŠ sa bude postupovať podľa
schválených kritérií. Určujúci je  trvalý
pobyt aspoň jedného zo zákonných
zástupcov dieťaťa alebo dieťaťa v Senici,
dovŕšenie 3 rokov veku dieťaťa k 15. sep-
tembru príslušného kalendárneho roku,
zamestnanosť zákonných zástupcov, sta-
rostlivosť slobodnej matky alebo osamelé-
ho rodiča o dieťa, sociálne znevýhodnené
prostredie dieťaťa (potrebné predložiť

potvrdenie z príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny), starší súrodenec,
ktorý navštevujúci  tú istú MŠ a adaptačný
pobyt dieťaťa v MŠ. 

Do MŠ sa prijímajú deti priebežne
alebo k nasledujúcemu školskému roku na
základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ
spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktoré predloží riaditeľovi školy.
Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, aj deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami predlo-
ží zákonný zástupca okrem žiadosti 
a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjad-
renie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.

Prijímanie detí je v kompetencii zástup-
kýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič
obdrží rozhodnutie o prijatí dieťaťa s pod-
pisom riaditeľky MŠ.

Materská škola Senica

Stretnutie 
Rady starších  

V rámci pravidelných stretnutí primáto-
ra mesta so svojimi poradnými orgánmi sa
16. januára  uskutočnilo zasadnutie Rady
starších. Zo 17 členov Rady starších sa
stretnutia zúčastnilo 15. 

Na začiatku stretnutia primátor mesta
Ľubomír  Parízek informoval prítomných,
že z dôvodu pružnejšej komunikácie 
s týmto poradným orgánom bude hovor-
com Rady starších Ing. Milan Podhoráni 
a Radu starších bude zvolávať vždy pred
zásadnými rozhodnutiami mesta, ktore
budú Rade starších odprezentované a jed-
notliví členovia budú mať možnosť sa 
k nim vyjadriť. Je predpoklad, že by sa Rada
starších mala stretávať raz za štvrť roka.

V ďalšej časti stretnutia sa členovia
Rady starších vyjadrovali k aktuálnym pro-
blémom mesta ako je doprava, parkoviská,
priechody pre chodcov, poukazovali na
drobné nedostatky, ktoré má mesto Seni-
ca možnosť odstrániť, snažili sa nájsť aj
východiská zo vzniknutých problémov.
Pozitívne hodnotili množstvo aktivít, ktoré
mesto Senica v prospech svojich občanov
– seniorov organizuje. 

Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ 

Partnerské mestá 
spolupracujú 

Senicu navštívila 22. januára delegácia
z partnerského mesta Velké Pavlovice. Na
radnici čelní predstavitelia oboch miest
Ľubomír Parízek a Pavel Procházka 
i odborní pracovníci diskutovali o možnos-
tiach  spolupráce v tomto roku  a otvorili
otázku  ďalších spoločných cezhraničných
projektov. Hostia z Českej republiky si 
v ďalšom programe pozreli  novú tanečnú
sálu Esko a divadelnú sálu v Základnej
umeleckej škole.

Obe mestá spája intenzívna cezhranič-
ná spolupráca od roku 2002, kedy podpí-
sali partnerskú zmluvu. Vzájomnej výme-
ne  skúseností, poznatkov, čerpania inšpi-
rácií, praje  aj  krátka vzdialenosť medzi
oboma mestami. To umožňuje často  sa
stretávať napríklad seniorom, organizovať

plenéry pre výtvarníkov, vymieňať si výsta-
vy fotografov oboch miest a pripraviť i spo-
ločné výstupy v podobe kalendára. Dobré
vzťahy oboch miest sa odzrkadlili i na spo-
ločnom projekte Rozhlédni se a poznávej,
ktorý ešte posilnil a rozšíril možnosti spo-
lupráce. Tento veľmi úspešný projekt
trvajúci  2 roky  zahŕňal na českej strane
vybudovanie rozhľadne Slnečná a na
našej strane tvorbu informačných propa-
gačných materiálov. „Projekt rozhľadne
neuveriteľným spôsobom u nás rozhýbal
cestovný ruch a to naštartovalo aj ďalšie
projekty, ktoré rozširujú možnosti pozná-
vania Velkých Pavlovíc a okolia,“ povedal
starosta moravského mestečka s 3 tisícka-
mi obyvateľov Pavel Procházka.  

Tento rok senická verejnosť spozná
výsledky ďalšieho spoločného projektu.
Už v máji budú na Námestí oslobodenia
nainštalované a spustené do prevádzky
dva digitálne informačné kiosky, v ktorých
si návštevník bude môcť nájsť informácie
o možnostiach cestovného ruchu v Senici
a Senickom okrese a tiež o voľnočasových
aktivitách vo Velkých Pavloviciach. 
V rámci projektu bude spustená aj bezplat-
ná wifi zóna na námestí. 

„V spolupráci našich miest dominuje
cestovný ruch, hľadáme však aj možnosti
v iných sférach, kde by spoločné projekty
prispeli k skvalitneniu života ľudí oboch
miest,“ informoval  primátor Senice Ľubo-
mír Parízek a naznačil, že s partnermi 
z Moravy budeme v tomto roku hľadať
nové oblasti cezhraničnej spolupráce.
Hovorilo sa o  vytypovaní cyklotrás a s tým
súvisiacej propagácii, revitalizácii Kunov-
skej priehrady, kde by mohli pribudnúť
nové atraktivity. K ďalším potenciálnym
oblastiam možno zaradiť projekty na aktív-
ny oddych, kultúrne a architektonické
pamiatky  či životné prostredie. 

Viera Barošková
Foto Radovan Samek

Hostia z Velkých Pavlovic si prezreli
priestory zrekonštruovanej Základnej
umeleckej školy. 
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Výsledky sú 
zásluhou všetkých
(dokončenie zo str. 1)

čania sa nevieme pochváliť, a to je sku-
točnosť, ktorú treba zmeniť. Žijú tu úžas-
né deti, mládež, pre ktoré vytvárame vyni-
kajúce podmienky a to je tá pravá investí-
cia. V našom meste žijú ľudia z rôznych
končín Slovenska, ale rodný domov pre
ich deti  je mesto Senica, najväčšie mesto
na Záhorí so svojou bohatou históriou 
a perspektívou, s kvalitou života, ktorá je
neporovnateľná so spôsobom života väč-
šiny obyvateľov planéty, a to hovorím 
o miliardách ľudí. 

Treba, aby sme si vážili svoju históriu,
svoje korene a budovali svoje miesto 
v Európe. Každý svojím konaním môže pris-
pieť k lepšiemu spolužitiu v našich rodinách,
k stále lepším vzťahom v našom meste, 
k lepšiemu mestu, kde sa dobre žije. 

Ekonomická situácia sveta, štátna poli-
tika, kríza, peniaze, nezamestnanosť...
slová, ktoré  sú našou dennou súčasťou.
Prijímané zákony, nariadenia či  vyhlášky
nútia mestá siahnuť na dno svojich síl 
a finančných možností. Musíme prijímať 
i nepopulárne rozhodnutia, ale to je dôsle-
dok iných rozhodnutí a vplyvov, na ktoré
nemáme dosah. Aj každý dôsledok  eko-
nomických problémov bude znášať
občan,  je každému asi zrejmé, preto naša
úloha pre nasledujúce obdobie bude
pomoc a podpora tým, čo to potrebujú.
Cieľom v tomto roku bude zachovať vyso-
ký štandard poskytovaných služieb 
v našom meste, zachovať funkčnosť všet-
kých organizácií a hľadať nové možnosti
vytvárania pracovných príležitostí pre všet-
ky vekové skupiny občanov. 

Už štvrtý rok hľadáme v mestskom roz-
počte  úspory, šetríme, kde sa dá.  Reali-
zujeme také opatrenia, aby sa negatívne
neodrazili na chode mesta a plnenia jeho
základných úloh. Veľmi radi by sme budo-
vali  nové športoviská, oddychové zóny,
vysádzali nové parky, budovali nové
chodníky, cyklotrasy, opravili poškodené
cesty i chodníky, zateplili budovy, opravili
strechy, vymenili okná, nábytky... máme
množstvo dobrých nápadov, predstáv, ale
financie umožňujú realizovať len časť
toho, čo by sme chceli. Máme pripravené
projekty a pripravujeme nové do nového
programovacieho obdobia a pokúsime sa
opäť úspešne čerpať prostriedky 
z Európskej únie. 

Samozrejme, máme sa aj čím pochvá-
liť. Zrekonštruované školy,  zmodernizo-
vané materské školy, sociálne centrum,
poliklinika, sociálne zariadenia, rozvíjajú-
ca sa priemyselná zóna, rozbehnutá byto-
vá výstavba, občianska vybavenosť. Budu-
je sa futbalový areál, golfové ihrisko plne
zapadá do koncepcie cestovného ruchu.
Realizovali sme projekty v ochrane život-
ného prostredia – čisté ovzdušie, kompo-
stáreň bioodpadov, zmodernizované sú
inžinierske siete dôležité pre ďalší rozvoj

mesta. Urobili sme množstvo kultúrnych
a športových podujatí. Máme kvalitné
koncepčné materiály, plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta, územný plán.
Máme aj plány v doprave, ktorá nás naj-
viac trápi, ale na jej vyriešenie nestačia
kompetencie mesta a ani vyššieho územ-
ného celku. 

Tento rok sú prezidentské voľby, voľby
do Európskeho parlamentu a na konci
roka i komunálne voľby. Voľby sú základ-
ný prvok demokracie a právo občana roz-
hodovať a byť účastný na veciach verej-
ných. Vykonávať v súčasnosti verejnú
funkciu, kedy  sociálna situácia v rodinách
sa zhoršuje, nie je ľahká vec, je to vecou
odvahy, trpezlivosti, slušnosti, pracovitosti.
Chcem sa ako primátor mesta poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi prejavili i v posled-
ných voľbách do zastupiteľstva Trnavské-
ho samosprávneho kraja.

Život človeka je krátky, pominuteľný,
ale mestá žijú  svojím životom oveľa  dlh-
šie.  Prajem nám všetkým v roku 2014 veľa
zdravia, šťastia, lásky. Prajem vám porozu-
menie do vašich rodín, tvorivú atmosféru 
v pracovných kolektívoch, pohodu v duši,
úprimných priateľov a neutíchajúcu chuť
žiť  a robiť dobré veci. 

RNDr. Ľubomír Parízek
primátor Senice 

V Rádiu Regina 
znela Senica   

Rádio Regina Bratislava zavítalo v  stre-
du 29. januára so svojím projektom Maga-
zín z mesta do Seenice.  Raz za mesiac
poslednú stredu sa poslucháčom prihová-
rajú vždy z iného mesta západného Slo-
vvenska.  

Improvizované štúdio bolo zriadené na
Mestskom úrade v klubovni poslancov,
odkiaľ sa poslucháčom od  9. do 12.  hod.
prihovárali  moderátori  Martin Jurčo 
a Michal Herceg. Pri príprave relácie s nimi
organizačne a zabezpečením všetkých
hostí  spolupracovala šéfredaktorka Našej
Senice Viera Barošková.  Zvukovú stránku
vysielania z nášho mesta mali na starosti
prenosoví technici Miroslav Bakoš a Stani-
slav Polák. 

Úvodnú aktualitu z mesta o nadchád-
zajúcom veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour a prezentácii mesta na ňom
uviedol primátor Senice Ľubomír Parízek.
Miestny historik Ján Peter potom hovoril 
o najstarších dejinách Senice, aj o pôvode
jej názvu. O aktuálnych témach mestskej
samosprávy hovorili vedúci pracovníci
Mestského úradu.  V prvej hodine vysiela-
nia dostali priestor v rubrike Rádio Regina
si vás všíma  režisér Záhoráckeho  divadla
Ivan Fodor, ktorý informoval  o aktivitách
ochotníckeho divadla, riaditeľka Záhorskej
knižnice Katarína Soukupová rozprávala 
o projektoch Literárna Senica i Kniha
Záhoria, o významných literátoch. Regio-
nálne inštitúcie zastupovala aj metodička
Záhorského osvetového strediska Jarosla-
va Slezáková, ktorá  oboznámila s najdôle-

žitejšími podujatiami, medzi ktoré patrí
aktuálna výstava Výtvarná Senica, ktorá
má za sebou už 53 ročníkov. V tejto časti
vystúpil aj riaditeľ Základnej umeleckej
školy  Milan Gál.

V druhej hodine vysielania sa  moderá-
tori rozprávali s bývalým primátorom Seni-
ce a nadšeným heligónkarom Pavlom
Grimmom, aj zanieteným  ochotníckym
hercom  a projektantom  Jánom Hrome-
kom o Senici minulosti i dneška, obaja
predstavili aj  ich tvorivé aktivity.    

V tretej hodine vysielania Magazínu 
z mesta odpovedal na otázky obyvateľov
primátor Ľubomír Parízek. V rubrike Lokál-
patriot hovoril bývalý futbalista Fridrich
Hutta o tejto hre i svojich záľubách.
Majster odborného výcviku v Strednej
odbornej škole Gabriel Galád v rubrike
Kulinárium pridal aj recept na hubovú
omáčku. Na konci trojhodinového bloku
zo Senice pozvala na návštevu rekreačnej
oblasti  Kunovská  priehrade Viera Baro-
šková a pridala aj informácie o tradičných
letných podujatiach a   ďalších zaujímavos-
tiach. Riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudro-
cha Štefan Zajíček  poslucháčov obozná-
mil s najstaršími  stavebnými  pamiatkami
v meste a zaujímavých zbierkach galérie,
ktorá je tiež architektonickou pamätihod-
nosťou.

Odozvy na vysielanie Magazínu 
z mesta, ktoré bolo doplnené aj piesňami
korešpondujúcimi  s regiónom či  informá-
ciami o slávnych rodákoch,  boli priaznivé.
Napríklad Lujza Kittlerová z Bratislavy napí-
sala: „Počúvala som včera Reginu a veľmi
chválim, super relácia, bohatá, hodnotná
na informácie, boli ste vynikajúci.“ Z Pezin-
ka mi telefonovala Magdaléna Gottschallo-
vá, ktorú veľmi zaujalo rozprávanie  o tom,
ako si náš veľký básnik Pavol Orságh dal
prídomok  Hviezdoslav práve v Senici 
a požiadala aj o dodatočné informácie.
Tiež  moderátori z Rádia Regina   tlmočili
poďakovanie za  aktívnu, tvorivú a veľmi
dobrú spoluprácu. bar 

Rok sme privítali 
ohňostrojom  

Po niekoľkoročnej prestávke bol 
v Senici opäť na prelome rokov ohňostroj.
Na financovaní sa podieľali   spolu s radni-
cou  aj  podniikateľské subjekty.  

Pyrotechnická šou bola odpálená 
z priestranstva bývalého (dnes nevyužíva-
ného) trhoviska pri Lidli a napriek tomu, že
rozhodnutie o ohňostroji prišlo tesne pred
vianočnými sviatkami, prišlo sa naň pozrieť
veľa ľudí. Okrem tohto ohňostroja bolo 
v celom meste niekoľko desiatok menších
či väčších pyrotechnických efektov. 

Silvestrovské oslavy v meste sa zaobišli
bez incidentov.  Tradícia rozlúčky so sta-
rým a vítanie nového roku  na námestí
bola prerušená v roku 2007, kedy nezod-
povedným a neodborným použitím pyro-
techniky medzi približne 1500 zhromaž-
denými ľuďmi došlo k závažnému porane-
niu človeka. 

bar
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O b l a s t n é h o
výboru SZPB
Milan Podhorá-
ni a Milina
Rosová. Medzi
g r a t u l a n t m i
boli tiež
z á s t u p c ov i a
Mestskej orga-
nizácie Jedno-
ty dôchodcov
S l o v e n s k a  
a Územného spolku Slovenského Červe-
ného kríža v Senici.  Oslávenkyňa pospo-
mínala na rôzne udalosti zo svojho života.
Niekedy sa hnevala, že jej ušla myšlienka,
no na storočnú má stále vynikajúcu pamäť.
Syn Matúš spomenul, že ešte minulý rok
lúštila krížovky. Knihy patrili takisto k jej
obľúbenej  činnosti. 

Pani Nemečkayová je nesmierne húžev-
natá, vytrvalá a odhodlaná prekonávať pre-
kážky. Nevzdáva sa ani teraz, obdivuhodne
sa stavia k životu.  „Je to úžasne húževnatá
a cieľavedomá žena,“ povedal o nej syn
Matúš, ktorý  pravidelne mamu navštevuje
a pomôže. Svoj obdiv mame dokumentuje
aj  spomienkami. „Keď sme boli mladší, tak
nám veľmi nerozprávala o tejto fáze jej
života, no neskôr, keď už to nebolo tabu,
tak sa rozhovorila. Rozprávala ako robila 
u advokáta JUDr. Ivana  Hatalu, ako ľuďom
pomáhali, ako bola prenasledovaná gesta-
pom. Ja som čušal a s otvorenými ústami
počúval.“ Sila pravdy a spravodlivosti je 
u nej veľmi silno zakorenená, pretože pri
téme jej činnosti počas vojny mi v rozhovo-
re povedala, že aj  svojich synov učila 
a viedla k  vlastenectvu. 

Život pani Nemečkayovej bol plný rôz-
nych peripetií, no nikdy sa nevzdala,  nepod-
dala sa, ale bojovala zo všetkých síl, aby
nástrahy prekonávala. Bola aktívna, zapájala
sa do činnosti v Sokole, hrávala ochotnícke
divadlo... Až do odchodu do dôchodku pra-
covala v Jednote SD ako sortimentárka. Do
vysokého veku si udržala fyzickú aj duševnú
sviežosť, hoci má aj ona zdravotné obmed-
zenia.  Koncom roka 2011 si pani Nemeč-
kayová zlomila   nohu a odvtedy jej každo-
dennú  spoločnosť a pomoc v byte okrem
syna Fedora poskytuje aj opatrovateľka
Územného spolku SČK Senica. Veľa o jej
húževnatosti  vypovedá táto  veta: „Som sa
zaťala, že toto   musím vydržať.“  

Oslávenkyňa bola samozrejme stredo-
bodom pozornosti  všetkých hostí. Nemo-
hla chýbať ani narodeninová torta so vzác-
nou číslovkou a bolo treba sfúknuť aj svie-
čku. Pomohla pri tom aj pravnučka a všet-
ko sa podarilo. 

Aký je jej recept na dlhovekosť? Svoj
nevie, ale spomenula svojho  starého otca,
ktorý  sa dožil 92 rokov. „Zrejme som
niečo zdedila,“ povedala s úsmevom pani
Nemečkayová. Želáme jej dobré zdravie 
a spokojnosť a pohodu  v rodine.

Viera Barošková

Živió, 
pani Nemečkayová
(dokončenie zo str. 1)

Spomienky 
pod gaštanom 

Často berieme do rúk malú útlu knihu
Spomienky pod gaštanom, ktorej  auto-
rom je  Ing. Ján Rehuš. Hoci je útla, obsa-
hom je veľmi vzácna. V tejto knihe sú zapí-
sané spomienky mnohých pamätníkov na
neľahké obdobie našich dejín, na obdobie
boja proti fašizmu. Sú to spomienky, ktoré
natrvalo zostali v mysliach ľudí, ktorí toto
obdobie aktívne prežili. Spomienky, ktoré
sa zanechávajú novým generáciám ako
odkaz toho,  čo bolo a už sa nesmie nikdy
opakovať.

Povestný starý gaštan v senickom parku
už dávno nie je, ale spomienky žijúcich
pamätníkov pretrvávajú. Mnohí občania,
ktorí ešte žijú v Senici alebo v jej širokom
okolí, spomínajú idúc cestou svojho súčas-
ného života na obdobie, keď mierové dni
vystriedalo vojnové besnenie. Prečo uvád-
zame práve knihu Spomienky pod gašta-
nom? Na jej stránkach  je zachytené obdo-
bie národnooslobodzovacieho boja,
hrdinstvo obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých
chvíľach neváhali urobiť to, čo považovali
za správne.

Husté riadky rozprávajú mladej generá-
cii spomienky tých, ktorí si veľmi dobre
pamätajú, ako ťažko sa rodila a ako draho
bola vykúpená naša súčasná sloboda.
Cesta k slobode nebola tkaná strieborný-
mi niťami, ale horúcou krvou mladých
ľudí. Odkaz staršej generácie mladým
neustále znie - nezabúdajte!

Jednou z postáv spomínanej knihy je aj
naša jubilantka,   pani Jozefa Nemečkayo-
vá, rodená Kahovcová, ktorá sa 17. januára
dožila  významného jubilea  100 rokov.
Krásne narodeniny si pripomína uprostred
svojich najdrahších rodinných príslušníkov,
spoluobčanov a tiež členov SZPB. 

Pani Jozefa Nemečkayová sa narodila 
v Prahe. V období prvej Československej
republiky pracovala v Senici u advokáta
JUDr. Ivana Hatalu, ktorý spolupracoval 
s Dr. Ivanom Horváthom a neskôr po záni-
ku republiky a vzniku tzv. slovenského štátu
zúčastňovali sa spoločne na ilegálnej čin-
nosti proti jeho režimu. Patrila k ľuďom, kto-
rým nechýbalo pevné presvedčenie, že
vždy musí stáť na strane pravdy a spravodli-
vosti. Prejavilo sa to aj v jej činnosti ako pra-
covníčky advokátskej kancelárie, ktorá pre
ňu bola cenným zdrojom informácií, naprí-
klad  komu treba pomôcť, do ktorej rodiny
patria peniaze, akým spôsobom pomôcť
nevinným pri úteku z nespravodlivého väze-
nia. V šľachetnej a obetavej činnosti sa
osvedčila. Bola to práca ťažká, lebo bola sle-
dovaná, viackrát ju vypočúvali, v podstate
bola nežiaduca pre Slovensko. Dokonca bol
podpísaný dekrét na jej vyhostenie z krajiny,
no spolupracovníci ju zachránili. V tých
chvíľach bola zachránená jej spolupracov-
níkmi. Vo Veľkej pri Poprade pod našimi
majestátnymi Tatrami uzatvorila manželstvo
s pánom Deziderom Nemečkayom, a teda
mohla zostať na Slovensku. Pracovali spo-
ločne v Myjave a potom opäť im svoju
náruč otvorila Senica, kde spoločne prežili
nádherné roky.

Pani J. Nemečkayová sa stala členkou
SZPB a dlhé roky prispievala svojou aktí-
vnou činnosťou k rozvoju tejto organizá-
cie. Jej spomienky a životné skúsenosti
prenášala postupne smerom k mladej
generácii. I v minulom roku napríklad
pomáhala niektorým študentom pri vypra-
covávaní diplomových prác na tému
národnooslobodzovacieho boja. Nikdy
neľutovala sily,  ani svoj čas na to, aby roz-
víjala spoluprácu s mladou generáciou.
Vždy chcela povedať všetko, čo prežila,
aby mladí nezabúdali, ale zároveň sa 
i poučili. Pripomína mladým ľuďom všetko
to, čo v jej pamäti zostalo z boja proti fašiz-
mu. Jej skúsenosti, odvaha riskovať, odva-
ha nebáť sa - to všetko si zaslúži slová našej
vďaky a úcty. Ďakujeme za všetko, čo pani
Jozefa Nemečkayová vo svojom živote
urobila. S úprimnou vďakou a úctou vzdá-
vame hold jej vzácnemu životnému jubi-
leu. Prajeme jej do ďalších rokov hlavne
veľa zdravia a lásky v kruhu tých najbliž-
ších. Hoci jej život nebol ľahký, prispela 
k šťastiu ostatných.

Jej spomienky zostanú pod gaštanom 
a každý rok z nich vykvitnú nové a nové lís-
točky, ktoré formou spomienok v nás
zostanú navždy.

Milina Rosová
tajomníčka OV SZPB Senica

Senica sa spojila 
pre lepšie Vianoce 

Tesne pred vianočnými sviatkami 
20. decembra 2013 sa v evanjelickom 
a.v. kostole konal benefičný koncert, na
konci ktorého  boli obddarované rodiny 
s deťmi zo sociálne znevýhodnených
rodín. Projekt Senica sa spája pre lepšie
Vianocee priniesol v najkrajšom období
roka radosť do mnohých rodín. 

V atmosfére blížiacich sa vianočných
sviatkov rozžiaril detské oči, naplnil ich
nefalšovanou radosťou a ich rodičom
potešenie, že ľudská solidarita a spolupat-
ričnosť existujú. Samotná akcia priniesla
poznanie, že ľudí oslovila táto myšlienka,
podujali sa naplniť ju a mali dobrú vôľu
venovať niečo hmotné iným. V konečnom
dôsledku priniesla akcia i nehmotný výsle-
dok v podobe  radosti, spokojnosti a dob-
rého pocitu  všetkým zúčastneným.      

Myšlienku občianskeho združenia Ele-
ment  pomohli pretaviť na skutočnosť ďalšie
spolupracujúce subjekty:  Evanjelická cirkev
a.v., Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi,
Mesto Senica, Záhorské osvetové stredisko,
Infosen a mnohí ďalší. Všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii zbierky alebo kon-
certu,  vyslovujeme poďakovanie za spolu-
prácu s nádejou, že aj v budúcnosti sa do
podobného podujatia zapoja.   

Projekt takýchto rozmerov a zamerania
v Senici  ešte nebol, stretol sa s veľmi pria-
znivou odozvou, preto prinášame vyjadre-
nia niektorých zainteresovaných.

Občianske združenie Element: 
Väčšine z nás sa pri  slove Vianoce

(pokračovanie na str. 6)
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vybavia príjemne strávené chvíle v kruhu
najbližších, vôňa ihličia zmiešaná s melan-
cholickými spomienkami na detstvo. Práve
Vianoce sú chvíľami, ktoré sa snažíme strá-
viť so svojimi blízkymi. Chvíľami, keď
nemyslíme len na seba, ale viac i na ostat-
ných. Možno si práve preto v predvianoč-
nom čase čoraz viac uvedomujeme i to,
že nie všetci majú také šťastie ako my. Čle-
novia o.z.  Element sa preto rozhodli upria-
miť pozornosť širokej verejnosti na sociál-
ne slabšie rodiny a deti. Vyhlásili predvia-
nočnú zbierku pod názvom Senica sa
spája pre lepšie Vianoce. Mesiac pred Via-
nocami mali Seničania možnosť odovzdá-
vať nepotrebné, ale stále funkčné hračky,
školské a hygienické potreby na troch
zberných miestach: v Záhorskom osveto-
vom stredisku, v kancelárii Infosenu 
a v priestoroch evanjelickej cirkvi v Senici. 

Na výzvu reagovali nielen obyvatelia
nášho mesta a okolia, ale i zo zahraničia.
O balíčky zo zahraničia sa postaralo Kres-
ťanské centrum Apoštolská cirkev v Senici
v spolupráci so Samaritánskou  taškou
(Samaritanęs purse), ktorá zmobilizovala
najmä kresťanské rodiny a jednotlivcov 
z Nemecka. Vyvrcholením celého projektu
bol benefičný koncert. V evanjelickom
kostole sa predstavili  Komorný spevácky
zbor pri ECAV, akordeónový súbor Meló-
dia ZUŠ Senica, skupina Chilli a spevák
Denis Lach. Veriacim sa prihovoril evanje-
lický farár Mgr. Juraj Ševčík i pastor apoš-
tolskej cirkvi v Senici Jaroslav Bača. Celým
koncertom sprevádzali Viera Šusteková 
a Ján Hyža, ktorí nielen moderovali, ale
svojím spevom dokázali v celkom kostole
vyčariť magickú vianočnú atmosféru, ktorú
zavŕšila Tichá noc v podaní všetkých účin-
kujúcich. 

Najviac radosti však bolo v očkách detí,
ktorých rodičia si počas koncertu mohli
prevziať pripravené balíčky. Patrónkami
Benefičného koncertu boli poslankyňa NR
SR  Magda Vášáryová a za mesto Senica
prednostka MsÚ  Katarína Vrlová. 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí
MsÚ Katarína Poláková:

V septembri minulého roka ma oslovili
zástupcovia občianskeho združenia Ele-
ment, predstavili mi projekt a požiadali ma
o spoluprácu.  Myšlienka uskutočniť bene-
fičný koncert spolu s rozdávaním darče-
kov deťom ma oslovila a spoluprácu som
ponúkla veľmi rýchlo. Zapáčilo sa mi
najmä to, že darčeky pre deti sa nebudú
kupovať, ale vzniknú zo zbierky od Seni-
čanov, ktorí ich radi zdarma na toto podu-
jatie venujú. Spolupráca nášho oddelenia
spočívala vo vytypovaní detí, ktoré
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia a samozrejme ich rodičov, ktorí
boli hosťami benefičného koncertu. Boli
to rodiny s deťmi, s ktorými oddelenie
sociálnych vecí počas roka pracovalo na
rôznych úrovniach pomoci. Takto sme
našli 72 detí. 

Účasť Mesta Senica na tomto projekte
bola malá, väčšinu práce vykonalo občian-
ske združenie Element za výdatnej spolu-
práce Evanjelickej cirkvi a Kresťanského
centra Apoštolskej cirkvi. Z môjho pohľadu
to bola spolupráca veľmi obohacujúca,
ktorá ma utvrdila v presvedčení, že dobrí
ľudia ešte stále medzi nami žijú a že napriek
rôznym zameraniam spolupracujúcich sub-
jektov  môže vďaka dobrej vôli vzniknúť
krásny večer naplnený detskou radosťou.

Viera Barošková

Orthove Pramene
Základná ume-

lecká škola Senica 
a občianske združe-
nie Výchova ume-
ním pripravili výsta-
vu z tvorby  pedagó-
ga školy Štefana
Orthha  Pramene,
ktorá  je v Galérii 
v podkroví ZUŠ  prí-
stupná verejnosti do
20. februára. 

Vystavujúci umelec nie je senickej
verejnosti neznámou osobou. Stretávame
sa s ním nielen ako učiteľom ZUŠ, ale aj
organizátorom a spolutvorcom kultúrne-
ho a športového života v meste. Určite aj
z týchto dôvodov prišlo na vernisáž výsta-
vy 25. januára veľa hostí, ktorí chceli nie-
len vidieť najnovšiu maliarsku tvorbu auto-
ra, ale tiež dodatočne ho pozdraviť pri prí-
ležitosti životného jubilea 70 rokov.  

Kurátorka výstavy Mgr. Božena Juríčko-
vá zo Záhorskej galérie  Jána Mudrocha
na vernisáži zhodnotila Orthove maliarske
dielo, ktoré verejnosť vníma už celé pol-
storočie: „Oporným pilierom autora 
v permanentnom zápase o dobývanie
témy je bezpochyby silná koncentrácia na
skutočnosť.  Prostý, triezvy, motivický
arzenál úzko viazaný   na osobný  zážitok
ako istota v trasovisku ciest a pochybností.
Mladosť, prežitá v prostredí  jedinečnej
dolnozáhorskej nížiny a jej borových či
lužných lesov, vrytá hlboko do pamäti ako
živý prameň, stáva sa akýmsi perpetuum
mobile, trvalým zdrojom fabulácie 
a východiskom, naprieč ktorým maliar
opakovane interpretuje svoj významový i
koloristický vzťah ku krajine  vôbec.“  

V zaujímavých priestoroch Galérie 
v podkroví je vystavených 27 obrazov 
z tvorby autora v posledných dvoch
rokoch. Je to Orthova 25. samostatná
výstava a pod názvom Pramene  symbolic-
ky hovorí o svojich  najväčších inšpirač-
ných zdrojoch, ktorými sú krajina a ľudia.
„To sú moje žriedla, z ktorých pri svojej
umeleckej práci čerpám. Sledujem život
okolo seba a ten potom ukladám na plát-
no,“ povedal Štefan Orth a dokumentuje
to najnovšími obrazmi s názvami Za
nákupmi, Stretnutie jubilantov či Kam sa
ponáhľame. V poslednom období sa rodák
z Gajar, ktorý v Senici žije a tvorí od roku
1979, začal viac venovať práve figurálnej
tvorbe, hoci dlho dominovala krajina. Ako
hovorí  najradšej  maľoval krajinu svojho
detstva, krajinu pretavenú v spomienkach.

Je rád, keď jeho maľby  vyvolávajú u ľudí
dobrý pocit a dobrú náladu, hoci obraz je
subjektívnym pohľadom  umelca na svet.
A ako je to s maľovaním teraz?: „Maľova-
nie bolo pre mňa vždy potrebnou činnos-
ťou, hoci nie každodennou.  S pribúdajúci-
mi rokmi maľujem stále častejšie, k čomu
ma zaväzuje aj členstvo v Umeleckej bese-
de Slovenska.“

Viera Barošková 

Inštalácia v Senici   
V rámci služieb Božích v tretiu advent-

nú nedeľu  sa 15. decembra 2013 konala
v Senici slávnosť inštalácie. Do funkcie
policajnej duchovnej Ekumenickej pasto-
račnej služby pre Trnavský a Trenčiansky
ssamosprávny  kraj bola menovaná npor.
Mgr. Júlia Štofanová.  Slávnostný akt inšta-
lácie vykonal geneerálny biskup ECAV 
na Slovensku  Miloš Klátik. 

Poslúžil zároveň aj zvesťou slova Božie-
ho a kázal na text Jer 23, 29:Či nie je moje
slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov
– a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? 

Inštalovanej sestre farárke  sa prihovoril
biblickým textom generálny duchovný
Ekumenickej pastoračnej služby v OS 
a OZ SR Marián Bodolló a odovzdal jej
menovací dekrét. Nasledoval príhovor ria-
diteľa úradu EPS MV SR Milana Petrulu. Na
záver niekoľko slov pridal primátor Senice
Ľubomír Parízek a privítal ju v našom
meste.  Okrem menovaných sa zúčastnil
bohoslužieb aj senior Myjavského seniorá-
tu Miroslav Hvožďara a ďalší významní
hostia. 

Pani farárka Júlia Štofanová sa potom
prihovorila celému zhromaždeniu, poďa-
kovala za prejavenú dôveru, a pravdaže
prisľúbila, že úlohy, vyplývajúce z jej funk-
cie, bude s Božou pomocou plniť svedo-
mite a zodpovedne.  

Na záver bohoslužieb bola zaspievaná
hymna Hrad prepevný

Text a foto Oľga Zlochová

Prvé školské 
dobrodružstvo 

V sobotu 18. januára bola brána našej
„Trojky“ dokorán... Čakali sme vzácnych
hostí – milých predškolákov s rodičmi. Tí,
čo prišli včas, zažili aj kultúrny program od
našich folkloristov zo Sadováčiku. Po ňom
sme sa už rozišli do tried na krátku „ukáž-
kovú“ vyučovaciu hodinu, kde si deti
vyskúšali aspoň na chvíľku, aké je to byť

(pokračovanie na str. 7)

Senica sa spojila 
pre lepšie Vianoce 
(dokončenie zo str. 5)
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Z internetu 
do domácností 

Internetová regionálna televízia 
TV Region, ktorá je spolufinancovaná 
z projektu Európskej únie, avizuje už dlhšiu
dobu, že chce z internetu zamieriť do
domácností na celom Záhorí. Zdá sa, že sa
plány stanú čoskoro realitou. Vysielať chce
prostredníctvom kábloviek a digitálneho
terestriálneho vysielania. „O licenciu sme
ešte nepožiadali, no môžeme prezradiť,
že všetko chystáme tak, aby sme začali
vysielať presne 1. 9. 2014,“ informoval ria-
diteľ TV Region  Martin Lidaj 9.1. 2014
prostredníctvom tlačovej správy.

Hoci chce ísť televízia do vzduchu i do
káblu, naďalej chce byť silná na internete.
„Sme presvedčení, že webové televízie sú
budúcnosťou. Máme rozpracované viace-
ré technologické novinky, ktoré chceme
postupne zapracovať. Spomeniem naprí-
klad vlastné streamové vysielanie či vysie-
lanie do mobilných zariadení,“ dodal   ria-
diteľ televízie Martin Lidaj. 

TS – TV Region

školákom. V
ateliéri na
drobcov čaka-
li tvorivé akti-
vity, v počíta-
čovej učebni
pracovali nie-
len s počítač-
mi, ale aj s
interaktívnou
tabuľou. Zla-
tým klincom
bola pre kaž-
dého malého
športovca telocvičňa, kde sa deti dosýta
vyšantili. Atmosféra v škole bola počas
celého dopoludnia veľmi príjemná, poho-
dová. Dúfame, že aj našim návštevníkom
sa páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Foto Radovan Samek

Prvé školské 
dobrodružstvo
(dokončenie zo str. 6)

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – január 2014
autor: názov: vydavateľ:
1.Gohl, Ch.: Jar medzi koňmi Arkus
2.Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
3.Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
4.Betancourt, J: Poník nesmie odísť Arkus
5.Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
6.Kramárová, Z.: Mojej malej kuchárke Direct Press
7.Hoover, J.: Ako pracovať pre idiota Arkus
8.Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
9.Betancourt,J:  Chcem poníka Arkus
10.Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
11.Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
12.Ďuríčková, M.: O Guľkovi Bombuľkovi Buvik

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

Novinky vydavateľstva Arkus:

Hádajko 4/14 a škriatkovia 
Prvé tohtoročné číslo časopisu Hádajko.
Raz večer tmavú oblohu nad mestečkom pretne ohnivý záblesk a potom sa ozve zvláštne
zadunenie. Čo to bolo? Vari sa blíži búrka? Alebo skôr hrozná víchrica? No vzápätí všetko
stíchne a všade zavládne bezvetrie. Ibaže čoskoro sa začnú diať tajomné veci...
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur.

Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

DOMKA čaká aj na vás 
DOMKA  - Združenie saleziánskej mlá-

deže je občianske združenie kresťanského
charakteru s celoslovenskou pôsobnos-
ťou, ktoré je zároveň druhou najväčšou
mládežníckou organizáciou na Slovensku.
V Senici fungujeme už od roku 1998.

Podstatou našej organizácie je odkaz 
sv. Jána Bosca - rodinný duch, priateľstvo 
a otvorenosť pre všetkých bez ohľadu na vzde-
lanie, vierovyznanie, kultúru či národnosť. 

Kladieme dôraz na ozajstné hodnoty,
ktoré zasievame do sŕdc mladých. Učíme
ich pomáhať si navzájom a spoznávať
potreby druhých ľudí. Aj vďaka nám deti 
a mladí objavujú a rozvíjajú svoje talenty 

a získavajú bohaté skúsenosti do ďalšieho
života.

Hlavnou činnosťou sú tzv. stretká - pra-
videlné stretnutia dievčat alebo chlapcov
pod vedením vyškolených animátorov,
ktorí ich vychovávajú a sprevádzajú v ich
živote. Preberajú témy z rôznych oblastí,
ktoré sa detí a mladých bezprostredne
dotýkajú, hrajú hry, pozerajú filmy, chodia
na výlety... jednoducho vytvárajú dobré
spoločenstvo.

Okrem toho organizujeme prímestské
tábory (tri turnusy počas letných prázdnin
pre 80 – 90 detí), maškarný ples, krúžky
(fotografický, tvorivé dielničky, pletenie),
športové turnaje, Dominoday (stavanie
poprepájaných útvarov z domino kociek,
ktoré nakoniec necháme popadať), taneč-
né zábavy a kurzy na posilnenie vzťahu
manželov.

Všetky podujatia sú otvorené pre koho-
koľvek.

Od októbra 2013  je Domka otvorená
každú sobotu pre všetky deti, mladých
ľudí i mamičky s deťmi, ktorí sem prichád-
zajú od 16. do 19. hod. Majú k dispozícii
množstvo spoločenských hier, ping-pong,
stolný futbal, hry a tvorivé aktivity s animá-
tormi a pre najmenších je pripravený det-
ský kútik.

Deťom a mladým ponúkame priateľstvo,
prijatie a osobnostný rast. Vytvárame pre

nich podmienky pre zmysluplné využitie
voľného času a vychovávame ich k zodpo-
vednosti a angažovanosti v spoločnosti. 

DOMKA žije  vďaka dobrovoľníkom 
- mladým ľuďom, ktorí denne obetujú svoj
voľný čas, schopnosti, talenty i úsilie pre
dobro detí a mladých, ktorí potrebujú cítiť,
že sú milovaní, prijatí, pre nás tí najdôleži-
tejší a u nás vítaní. A to všetko bez nároku
na odmenu. 

Ak sme vás zaujali, neváhajte a príďte
medzi nás. Nájdete nás na Ulici J. Kráľa
784 (vedľa materskej školy). Kontakty 
a ďalšie informácie získate aj na webovej
stránke http://senica.domka.sk 

V rozprávkove

Centrum voľného času Stonožka pre
všetkých malých i veľkých, pre ich rodičov
i starých rodičov pripravilo poslednú janu-
árovú sobotu  detský  karneval. Vládla roz-
právková nálada, lebo deti sa ocitli v  kraji-
ne plnej víl, čarodejníc, rytierov a zviera-
tiek. Malé i veľké deti súťažili, tancovali 
i spievali. Organizátor CVČ  vyhodnotil 
20 najkrajších   masiek a deti odmenil. Už
teraz sa tešíme na karneval v budúcom
roku.

Martina Bohunová, CVČ
Foto Miroslav Tehlár
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Hudobný život v Senici

Frajeri
V školskom roku 1992/93 v  Základnej

škole na Mudrochovej ulici  pod vedením
vtedajšieho riaditeľa školy Branislava Grim-
ma vznikla detská hudobná skupina Fraje-
ri. Názov bol požičaný od názvu vtedy
veľmi populárnej pesničky Frajeri z pera
pop rockového speváka a gitaristu,
dodnes veľmi obľúbeného Petra Nagya. 

Už po krátkom nácviku malí muzikanti vo
veku 6 – 10 rokov dokázali, že sú ozaj frajeri.
Prvé verejné vystúpenie absolvovali na Via-
nočnej akadémii  školy 6. decembra 1993,
kde sa stali sviežim občerstvením v programe
plnom recitácií, tancov a piesní. Živá kapela,
ktorá hrá naživo, to je vždy zážitok pre hráčov
i publikum. Na aprílovej celoslovenskej preh-
liadke country a folkovej hudby Senický kľúčik
(1994), ktorý v starej kinosále SH Senica orga-
nizovalo vtedajšie Centrum voľného času, zís-
kali s piesňami Mala som milého a Korunu si
hodím cenu poroty. Bolo to prvé súťažné
vystúpenie. Dnes už prvá historická zostava
Frajerov i nástrojové obsadenie možno vyvo-
lá i úsmev: Michal Grimm metalofón, Marek
Grimm a Ján Vacula perkusie, Filip Janovič kla-
vír, Katarína Vrlová spev, Michal Dudáš bicie 
a Radovan Horváth flauta. 

Frajeri povzbudení úspechom sa rozší-
rili o nových muzikantov i nástroje. Pri-

budli gitaristka Soňa Krajčiová, trubkár
Lukáš Bečka, huslista Jakub Janovič, basgi-
tarista Radovan Grimm, za bicie si sadol
Michal Holič, na keybordy začali hrať
Marek Grimm, Rastislav Jurica i Ján Vacu-
la, Michal Grimm na trúbku a Radovan
Horváth na klarinet. Kapela mala i dve
výborné speváčky Janu Krajčiovú a Ninu
Huttovú. Bol to hotový orchester, zložený
prevažne z muzikantov, ktorým sa pri
samotnom štúdiu na hudobnom odbore 
v ZUŠ „veľmi nedarilo“. Ale hrať moderné
pop rockové a country skladby ich bavilo.
Nacvičil sa nový repertoár, rodičovské
združenie zakúpilo jednotné úbory 
a začali koncerty. Frajeri pravidelne hrávali
na podujatiach ako vianočné akadémie,
MDŽ, stavanie mája, slávnostné otvorenie
a ukončenie školského roka, na podujati-

ach CVČ. Repertoár tvorili polkové a valčí-
kové zmesky ľudových piesní, country
skladby, autorské piesne pre deti od Brani-
slava Grimma i detské pop pesničky.  

V roku 1997 spoločne s detským zmieša-
ným zborom Hviezdička pripravili výchovné
koncerty  na tému  Detská pop hudba na Slo-
vensku. Popri vystúpeniach v Senici a v blíz-
kom okolí,  (v Sobotišti, Štefanove, Dojči)
hrali i v Hodoníne a rakúskom Hohenau. 
V  máji toho roku  absolvovali i nezabudnute-
ľný zájazd do Talianska, kde hneď večer po
príchode koncertovali pre návštevníkov
kempu v Liddo de Nazioni. 

K najväčším úspechom iste patrili  ich
vystúpenia na zimnom štadióne v Senici,
kde boli hosťom Hviezdičky pri krste jej
CD Hviezdička škole (30. apríla 1998).
Hrali spolu so speváčkami Janou Kociáno-
vou, Petrou Jurinovou a moderátorkou
Bibiánou Ondrejkovou. V programe pred
zaplneným hľadiskom tancovali i skupiny
Clis, Cream a country tanec žiaci zo Špe-
ciálnej školy. Hviezdičke nahrali pri tejto
príležitosti „dychári“ (Michal Grimm 
a Lukáš Bečka) na CD nosič i úvodnú zvuč-
ku, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčas-
ťou vystúpení Hviezdičky. Záznam z tohto
koncertu snímala i TV Sen.  Rok 1998 bol
pre Frajerov mimoriadne úspešný. Na
Senickom kľúčiku získali prvé miesto. 
O rok  s piesňami Ruža z Texasu, Červená
rieka a Stará gitara skončili na 2. mieste.

V roku 1999 pri krste speváckeho zboru
Hviezdička spoločne vystúpili i so zabáva-
čom Robom Kaizerom a spevákov sprevád-
zali piesňou Poľná ruža (autor. J. Rozboril),
ktorá bola istý čas i hitom v Slovenskom roz-
hlase v relácii Hity našej Dity. Šlágrom kapely
však bola autorská pieseň Šamy, šamy. 
V decembri s Hviezdičkou absolvovali sústre-
denie i koncerty  v Liptovskom Jáne.  Tu vystu-
povali pre žiakov tamojšej školy a pre veľký
úspech až dvakrát po sebe v kultúrnom dome
v Liptovskom Mikuláši.  

V roku 2000 (13. decembra) koncertovali
v Senici pre turistov na celoslovenskom zraze
a v okresnej súťaži Pop Senica obsadili 
4. miesto. Dňa 28. júna 2001 vzniklo nové
rockové zloženie Frajerov -  bubeník Martin
Klvač, gitarista Branislav Fojtlín, basgitara
Jozef Baco a klávesy Marek Grimm. V reper-
toári sa začali  objavovať popri tanečných
piesňach prvé autorské piesne, ktoré kapela
predstavila publiku na súťažnej prehliadke
Pop Senica (9. mája 2002)  3. miesto. Koncer-
tovali nielen v Senici (napr. Deň mlieka), ale aj
v  rakúskom Hohenau (6. júna) a v Hodoníne
(15. septembra) na družobných stretnutiach
základných škôl. Hrali do tanca na školských
maškarných plesoch i pre organizáciu Dobrá
vôľa. Zaujímavé podujatie, kde Frajeri hrali
ako hostia, boli Slávici na ulici, ktoré organi-
zovalo CVČ  14. marca 2003. 

Z Frajerov postupne odchádzali
hudobníci za štúdiami na stredné školy,
zakladali si nové hudobné skupiny ako
Applause, Oáza, Bez šance... Myslím si, že
sa svojimi hudobnými schopnosťami
nestratili, hrajú dodnes a dobre.

Vo svojom domácom archíve mám na
videokazetách zachytené mnohé koncer-
ty svojich malých muzikantov  a rád na Fra-

Stonožka pozýva 
do  súťaží

• všetkých mladých Seničanov, ktorí
radi tvoria, kreslia, vystrihujú, lepia či šijú
do regionálnej súťaže mladých návrhárov
Model  2014.  Zúčastniť sa jej môžu žiaci
od 9 do 18 rokov. V tomto ročníku sú otvo-
rené dve žánrové kategórie, a to: 

1.A Kresba návrhu šiat na postave 
1.B Kresba návrhu dezénu látky 
2.A Tvorba módneho doplnku (šatka,

opasok, časť odevu)
2.B Tvorba šperku 
Podrobnosti ku kategóriám  nájdete 

v propozíciách na www.stonozka.estran-
ky.sk,  

alebo u  učiteľov výtvarnej výchovy (ak
si trúfaš, môžeš sa  prihlásiť i sám za seba).

Uzávierka odoslania prác do Centra
voľného času  je 19.  marec 2014, no  do
20. februára treba odoslať návratku do
súťaže (na webe)

Vyhodnotenie súťaže a výstava bude 
v DAVe, pravdepodobne 28. marca.

Tešíme sa na vaše nové nápady v obla-
sti módneho návrhárstva! 

• všetkých mladých Seničanov, ktorí
radi spievajú, hrajú na hudobný nástroj,
alebo majú vlastnú kapelu do 15. ročníka
známej  speváckej a hudobnej súťaže
POP   SENICA  2014, ktorá sa uskutoční 
4. apríla v Dome kultúry. Prihlášky a pro-
pozície nájdete  na www.stonozka.estran-
ky.sk, resp. v školách. Uzávierka prihlášok
v CVČ Senica je 12. marca. 

D. Kopecká, CVČ

jerov spomínam.
Z archívu Marka Grimma

spracoval Mgr. Branislav Grimm

Stonožka pozýva 
do DAVu

• Pre všetkých 11-15-ročných Seniča-
nov  je určená   Valentínska coctail show
v piatok 14. februára od 17. hod.  Príďte
sa vyblázniť pri super hudbe, skúsiť pre
seba či pre kamaráta pripraviť miešaný
koktejl (cena zarátaná vo vstupnom) a iné
maškrty.  Vstupné  1 euro,  zľava pri páre
1 euro. 

•  V spolupráci so Záhoráckym diva-
dlom  bude v DAVe  7. februára o 19. hod.
beseda s autogramiádou ku knihe   Mlča-
nie II. Na otázky bude odpovedať jej autor
Tibor Eliot Rostas. Kniha  sa teší mimoriad-
nej priazni čitateľov a dostala sa medzi
bestsellery na slovenskom knižnom trhu.
Podujatie je vhodné pre staršiu mládež 
a dospelých.

• Spoločenská herňa pre mladých,
v ktorej sa môžu deti a mládež  zahrať 
i zabaviť sa, je otvorená  každý štvrtok 
od 16.30 do 18.30. 

• Študentský parlament pripravuje 
v DAVe  v  marci veľký turnaj v biliarde 
a stolnom tenise pre deti a mládež od 
12 do 18 rokov, ktorý sa pravdepodobne
uskutoční  14. alebo 15. marca.

D. Kopecká CVČ
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Víťazkou 
Jana Hotařová 

Regionálna súťažná výstava neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica
a Skalica Výtvarná Sennica 2013/2014
vyvrcholila 21. januára v Záhorskom osve-
tovom stredisku v Senici slávnostnou ver-
niisážou. 

Za prítomnosti odbornej poroty, hostí 
a samotných autorov výtvarných diel, boli
vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané
ocenenia najúspešnejším výtvarníkom.
Výstave predchádzala súťaž, ktorú obosla-
lo 27 autorov z oboch okresov so 102
výtvarnými prácami. Najpočetnejšie, 83
dielami, bola zastúpená kategória autorov
nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania.
Odborná porota v zložení doc. akad. ma-
liar Milan Rašla, rektor VŠMU v Bratislave,

Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička
Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Brati-
slavy, v závere uplynulého roka odborne
posúdila a zhodnotila všetky prihlásené
práce, najlepšie z nich vybrala na výstavu a
organizátorovi podujatia  Záhorskému
osvetovému stredisku v Senici navrhla oce-
niť ôsmich autorov. Hlavná cena 48. roční-
ka Výtvarnej Senice putovala do Skalice 
a získala ju autorka s výtvarným vzdelaním
Jana Hotařová za diela Stromy, Vesmír,
Myšlienky (kombinovaná technika),  a tak
obhájila svoje vlaňajšie víťazstvo. V kate-
górii autorov bez výtvarného vzdelania
boli diplomami a vecnými cenami ocenení
Anna Emrichová zo Senice za monotypiu
Tri sudičky..., Vôňa vtáčieho spevu..., Štefá-
nia Haramachová zo Štefanova za predlo-
ženú kolekciu Prales, Malajzia dva brehy,
Pamäť Zeme, Silueta, Ľubomír Miča zo
Senice za cyklus Polom – Kalamita I. – V. 
a Helena Minxová zo Senice za diela Ces-
tou na Brezovú, Zima na kopaniciach,
Brezy. Čestné uznanie a cenu si v tejto
kategórii do Jablonice odniesol Vladimír
Jánošík za pastel V bukovom lese, Mŕtvy
strom, Cesta do Bosieho jarku. Ďalšie dve
čestné uznania a ceny zostali doma v Seni-
ci. Z rúk predsedu odbornej poroty si ich
prevzali Zuzana Ťulák Krčmáriková za
akryl (Ne)rovnováha, Most života,
Ex.per.i.ment, Zdroj energie a Hynek Vice-
na za kolekciu kresieb Mestečko môjho
detstva /Pri kostole, Pohľad z okna l. – 2./,
Motív zo Záhoria 1. – 2., Na kopaniciach.  

Výtvarná Senica je postupovou súťa-

žou,  a preto  práce ocenených autorov
postúpia do súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvar-
né spektrum 2014 do Dunajskej Stredy.

Na Výtvarnej Senici sa prezentuje 
27 autorov 66 výtvarnými dielami. Výstavu
si môžete pozrieť vo výstavnej sále  Záhor-
ského osvetového strediska v Senici, Vajan-
ského ulica, do 18. februára v pracovných
dňoch od 8. do 15.30 hod.

Jaroslava Slezáková
Foto Jozef Hušek

Helene  Minxovej blahoželá predse-
da poroty Milan Rašla.

Domáce násilie 
Domáce násilie je jednou

z najrozšírenejších a záro-
veň najmenej kontrolova-
ných foriem násilia v našej
spoločnosti. Zahŕňa všetky

prejavy fyzického, sexuálneho a psychi-
ckého násilia páchaného medzi jednotli-
vými členmi rodiny, vo  väčšine páchané-
ho mužmi voči ženám (vlastným manžel-
kám, družkám, partnerkám) a čiastočne aj
voči deťom a prarodičom.

Charakteristickým rysom domáceho
násilia je jeho opakovanie, dlhovekosť 
a skoro každodenná prítomnosť. Ide o vzo-
rec donucovacieho správania sa užívané-
ho jednou osobou naa ovládanie inej alebo
iných osôb. Môže mať rozmanité podoby:
hrubé nadávky, neustále kritizovanie, poni-
žujúce urážky, zosmiešňovanie, podrýva-
nie sebadôvery, obmedzovanie osobnej
slobody, ekonomickké vydieranie, vyhráža-
nie telesným ublížením až po priame fyzi-
cké ublíženie. K domácemu násiliu
dochádza vo všetkých krajinách a sociál-
nych vrstvách, bez ohľadu na vzdelanie,
náboženskú orientáciuu, vek, etnickú prí-
slušnosť.

Obeť, najčastejšie žena nemusí na za-
čiatku vzťahu poznať, že jej partner má
sklony k násiliu. Partner býva  určitú dobu
milý, pozorný a trpezlivý. Až v záťažových
životných situáciách (narodenie dieťaťa,
nedostatok peňazí, choroba, strata
zamestnania, atď.) jedná a reaguje na tieto
podnety odlišne. V čase, keď sa jeho násil-
nícke sklony prejavia, obeť už často nemá
silu ani možnosť vzťah ukončiť a odísť. 
K dôvodom, prečo ženy po celom svete
zotrvajú v domácnosti, kde je násilie
páchané, patrí hlavne:

1. Ekonomická závislosť – žena nemá
vlastný príjem (alebo nepostačujúci), byt,
nemá kam odísť s deťmi.

2. Strach z budúcnosti – čo sa stane,
keď odíde od muža, čo bude robiť, čo
bude s deťmi, ako zareaguje muž, ako sa
na to budú pozerať priatelia a okolie, atď.

3. Tradičný obraz o poslaní ženy – žiť
pre druhých, zodpovednosť za citovú
atmosféru v rodine, vina za stroskotanie
rodiny spočíva vždy na žene, „nutnosť“
potláčať vlastné potreby v prospech osta-
tných členov rodiny.

V každej spoločnosti pretrvávajú rôzne
mýty o domácom násilí, ktoré sú najväč-
šou prekážkou pre poznanie a prijatie

tohto javu ako závažného spoločenského
problému. Predovšetkým ide o názor, že
násilie v rodine je súkromnou záležitos-
ťou, že si obeť o to koleduje, že si to za-
slúži, dokonca že má násilie rada. Často je
počuť aj frázu, že domáce násilie nie je
zločin ako taký, ale ide o jednanie z lásky
a vášne.

Spoločenská reakcia na domáce nási-
lie, môže mať tri podoby:

1. Bez reakcie, ide o súkromnú vec.
2. Dôsledná a okamžitá kriminalizácia

problému, páchateľ je zadržaný, obžalo-
vaný a potrestaný.

3. Flexibilná a diferencovaná reakcia,
kombinácia opatrení právnej a sociálnej
povahy.

Najhorším variantom je  prvá, ktorá
znamená skoro úplnú nečinnosť a je tu
veľké riziko neustále rastúceho násilia 
v rodine, ktoré môže skončiť vážnym fyzi-
ckým a psychickým poškodením obeti.
Žiaľ, tento prístup je dosť rozšírený 
v našom štáte.

Druhý variant sa považoval ako najú-
činnejší, ale ukázalo sa, že účinok sankcií
je krátkodobý a vedie k rozpadu rodiny.

Najlepším variantom sa javí číslo tri.
Znamená včasné odhalenie a riešenie
konfliktu, kombináciou opatrení právnej 
a sociálnej povahy.

Pri spozorovaní alebo podozrení
domáceho násilia sa s dôverou obráťte na
zamestnancov mestskej polície, ktorí vám
poskytnú potrebné rady ako situáciu čo
najlepšie vyriešiť. Nepodceňujte domáce
násilie! Môže znamenať katastrofu pre
vašu rodinu, rodinu vašich priateľov 
a susedov.

(pokračovanie na str. 10)
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Naša Senica 1/2014

Ovečková na ME do Portugalska?

Vedie slovenský 
rebríček  

Na majstrovstvách Slovenska juniorov
a dorastencov 7. decembra 2013 v Trnave
sa medzi najlepšími karatistami zo 61 klu-
bov presadili i reprezentanti senického
karate. 

Po ročnej prestávke sa kvalifikoval
medzi najlepších 232 slovenských prete-
károv i dvojnásobný medailista z ME
Michal Toure z Hanko kai Senica. Študent
športového manažmentu sa vrátil na slo-
venské i medzinárodné turnaje veľmi
úspešne a dokazuje, že nestratil veľa zo
svojho športového majstrovstva. Nieko-
ľkonásobný majster SR a reprezentant si 
v kata starších juniorov do 20 rokov vybo-
joval bronz a naznačil reprezentačným tré-
nerom, že s ním bude treba opäť rátať pri
zostavovaní slovenskej reprezentácie.

Odchovanec známej senickej mláde-
žníckej liahne, kde začínal v 7. rokoch,
dokázal svoje kvality i na tradičnom zim-
nom sústredení na Dubníku pri Starej
Turej 9. - 12. januára, kde sa uskutočnili
skúšky technickej vyspelosti - páskovanie.
Držiteľ 1. Danu (prvý majstrovský stupeň -
čierny opasok) prešiel úspešne náročnými
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skúškami z techniky, kata, zápasu - kumite
i sebaobrany a úplne zaslúžene mu skú-
šobná komisia udelila 2. Dan. Michal vyce-
stoval so slovenskou reprezentáciou na
23. ročník Grand prix Chorvátska 18. - 19.
januára v meste Samobor. Veľká cena
Chorvátska patrí medzi prestížne európ-
ske turnaje v karate, kde sa zúčastňuje
európska a svetová špička. Pre slovenskú
reprezentáciu v karate, ale i pre iné národ-
né reprezentácie to bol pred blížiacimi sa
juniorskými ME 7. - 9. februára v portugal-
skom Lisabone posledný nominačný tur-
naj, po ktorom sa rozhodne, kto bude
reprezentovať svoju krajinu na európskom
šampionáte. Každú krajinu môže na maj-
strovstvách Európy EKF reprezentovať iba
1 pretekár, ten najlepší, takže motivácia 
a nasadenie pretekárov bolo maximálne.
Toure sa technikou, obrovskou rýchlosťou
a silou prebojoval cez pretekárov z južnej
a strednej Európy až do súboja o 3. miesto,
kde prehral s čerstvým medailistom z ME
Plazarom zo Slovinska.

Z á s t a v u
senického a slo-
venského karate
však stále vyso-
ko drží ďalšia
reprezentantka
Slovenska Alž-
beta Ovečková
(na foto). 
17-ročná dora-
s t e n e c k á
majsterka Euró-
py sa kvôli cho-
robe nezúčastni-

la juniorských majstrovstiev Slovenska 
v Trnave a zrejme iba pre to si nepripísala
na svoje konto už 15. majstrovský titul. 
O účasť na juniorských ME v Portugalsku
však prísť nechcela, a tak  vycestovala so
slovenskou reprezentáciou na GP Chorvát-
ska, aby v nabitej konkurencii dokázala, že
najlepšou slovenskou juniorkou je ona.
Žiačka senického majstra M. Čulena 
(8. Dan) bola ako vždy v perfektnej forme
a prekypovala obrovskou rýchlosťou, čis-
tou technikou a dynamikou každého úderu
či kopu. Jednoznačne rozdielom triedy
porážala súperky vo vyraďovacích kolách,
v 1. kole A. Lončar (Chorvátsko), v 2. kole
ďalšia pretekárka z Balkánu V. Gmajnički, 
v 3. kole M. Maticki zo Srbska všetky 5:0.
V semifinále zostala mladá majsterka kara-
te v obkľúčení troch talianskych reprezen-
tantiek. O vysokej úrovni GP v kata junio-
riek svedčí, že úradujúca majsterka sveta 
T. Onofrio z Talianska sa po prehre v semi-
finále so svojou kolegyňou z reprezentácie
F. Reale nedostala ani do finále. V druhom
semifinále nastúpila Ovečková proti ďalšej
výbornej Talianke S. Sassano. Alžbeta je
zvyknutá z európskych a svetových šam-
pionátov na búrlivé prostredie zaplnených

Ovečková na ME do Portugalska?

Vedie slovenský 
rebríček  
(dokončenie zo str. 9)

športových arén, i súboje, kde ide o všetko
a aj teraz zvládla ťažký zápas vynikajúco 
a po víťazstve 3:2 postúpila do finále, kde
ju čakala druhá neporazená pretekárka
Realová. V poslednom súboji vyhrala pre-
kvapujúco Talianka (napriek strate stability)
tesne 3:2 a k zvláštnemu rozhodnutiu roz-
hodcov mal pripomienky i hlavný rozhod-
ca súťaže. Po dlhej dobe to bola prvá pre-
hra Ovečkovej na medzinárodných turna-
joch. Aj tak má ale zo 4 nominačných tur-
najov skvelú bilanciu - 3x 1. miesto a 1x 2.
miesto, čo znamená pozíciu slovenskej
juniorskej jednotky. Od slovenského zväzu
karate by mala prísť jej nomináciu na ju-
niorské ME v Portugalsku.

Najbližšie budú štartovať senickí kara-
tisti 22. februára v Hodoníne na Českom
pohári godžu a v marci sa uskutoční 
v Senici 1. kolo majstrovstiev kraja.

E. Jareč

Mudroškova hokejka 

Základná škola na Mudrochovej ulici
zorganizovala 16. decembra  pre žiakov
senických i  základných škôl z okolia  tra-
dičné podujatie Mudroškova hokejka. Na
zimnom štadióne v Senici bolo v toto
dopoludnie veselo, deti tretích a štvrtých
ročníkov bojovali zo všetkých hokejových
síl, no víťaz mohol byť len jeden. Diplom
za 1. miesto si odniesli hokejisti  zo ZŠ na
Sadovej ulici. Treba podotknúť, že súťaže
sa zúčastnili len „nehokejisti“. Okrem dob-
rého pocitu z popreťahovania svalov a tela
usedeného v školských laviciach a pri
počítačoch si deti vyslúžili aj krásne me-
daily. Tí,  čo boli, neoľutovali. Je smutné 
a na zamyslenie, že možnosť vyšantiť sa na
ľade a zdravo si zasúťažiť, využili zo všet-
kých pozvaných škôl iba ZŠ  na Sadovej 
a Mudrochovej ulici. Nabudúce sa určite
tešíme aj na kamarátov z ostatných senic-
kých (i nesenických) škôl! Športu zdar!

Mgr. Jozef Krišák

Oceníme športovcov  
Dom kultúry sa 20. februára o 16. hod.

stane dejiskom vyhlásenia najlepších špor-
tovcov mesta Senicaa za rok 2013. 

Mesto Senica pripravuje tradičné stret-
nutie športovcov v spolupráci s Komisiou
pre šport pri Mestskom zastupiteľstve 
v kategóriách žiak, dorastenec, dospelý, tré-
ner a kolektív. Na www.senica.sk môžete
hlasovať za najobľúbenejšieho športovca.
Športoví fanúšikovia sú na podujatí vítaní.

bar

Kam na turistiku 
Turistické aktivity v roku 2014 pokra-

čujú na Záhorí 15. februára  regionálnym
zimným zrazom turistov. Z poverenia
komisie lyžiarskej turistiky Regionálnej
rady Klubu slovenských turistov Senica ho
organizačne zabezpečuje Klub sloven-
ských turistov Sobotište. 51. ročník podu-
jatia sa začne o 9. hod.   stretnutím účast-
níkov  v areáli Základnej školy v Sobotišti 
a potom sa turisti v závislosti od snehových
podmienok vydajú na desaťkilometrovú
trasu na bežkách, prípadne prejdú po
sobotištských kopaniciach peši. Predpokla-
daný príchod do Sobotišťa je o 13. hod.
Info 0904 212 381 alebo 0907 649 935. 

KST Senica

Čo dáva joga?
Joga je veľmi obsiahle učenie, ktoré

neprehliada žiadnu zložku ľudskej bytosti,
jej životných prejavov. Ponúka možnosti
pracovať na sebe všestranne, mnohora-
kým spôsobom, s ohľadom na osobitnosť
každého jedinca, napísal o tomto staro-
dávnom učení jeden z autorov knihy 
o joge. Joga poskytuje aj všestraný telesný
rozvoj. V Dome kultúry  bude od 19. feb-
ruára pokračovať kurz jogy pod vedením
skúsenej lektorky  Vlasty Vágnerovej. Ak
chcete preniknúť do tajomstiev cvičenia
jogy, skúsiť na sebe jej  pozitívne účinky,
prihláste sa na v Mestskom kultúrnom stre-
disku na telefónnom čísle  0905 809 766
alebo 690 8121. 

bar 

Beh s viacerými 
rekordmi 

28. ročník Silvestrovského behu v Seni-
ci sa niesol v znamení sychravého počasia
bez snehu a rekorddného počtu 271 účast-
níkov v 25 kategóriách. Rekordov 
v 33. pretekoch  5. ročníka Moravsko-Slo-
venského bežeckého pohára a Grand prix
Záhoria v roku 2013  však bolo viac. 

Z celkového počtu účastníkov bolo 143
v kategórii dospelých. Najviac obsadenou
bola hlavná mužská kategória 59 preteká-
rov, najmenej 4 boli v kategórii mužov nad
65 rokov.  Detské a mládežnícke kategórie
mali odstupňovanú dĺžku trate, dospelí
bežali okruh v parku 5400 metrov.   

Na tradičnom mieste štartu pred futba-
lovým štadiónom  FK Senica sa v posledný
deň roka 2013 zišli okrem bežcov aj tra-

Ondrej Tirpák a Ján Lukáč

(pokračovanie na str. 11)
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diční priaznivci behu, aby povzbudili pre-
tekárov zo Senice, z bližšieho i vzdialenej-
šieho okolia a z Moravy.  Práve víťaz 
z roku 2012 17-ročný Filip Sasínek z AK
Hodonín sa stal  hviezdou  aj vlaňajšieho
ročníka, keď hlavnú kategóriu mužov do
40 rokov vyhral a víťazný čas si vylepšil 
o 21 sekúnd. Traťový rekord o 2:33 min.
vylepšila aj víťazka hlavnej ženskej kategó-
rie  Terézia Korvasová z AK Hodonín.  

Viera Barošková
Foto Štefan Orth 

Erika Farkašová

Víťazi hlavnej mužskej kategórie. 

Daniel Šimek a Michal Jurovatý zo Záho-
ráckeho Fénixu zabávali aj fanúšikov. 

Deti bežali s veľkou chuťou. 

Beh s viacerými 
rekordmi 
(dokončenie zo str. 10)

Výsledky
Muži do 40 rokov: 1. Filip Sasínek

Hodonín 16:41min, 2. Jakub Valachovič
Malacky 17:26, 3.  Tomáš Timoranský  Bra-
tislava 18:00, 20. Martin Benek 20:11, 23.
David Jakub  20:49, 31. Jaroslav Kubíček

Neskorý zber Senica 21:38, 32.  Peter
Kulka 21:59, 37. Ján Jarábek 22:29, 39.
Miroslav Špaček 22:46 (všetci Senica), 44.
Viktor Masár  DHZ Senica 22:49, 52. Juraj
Kabát 28:03, 53. Marek Štítny 28:19, 55.
Marek Petráš 29:21 (všetci Senica). 

Muži nad 40 rokov: 1. Milan Nikodém
Myjava 18:16 min., 2. Jan Miškeřík Lipov
18:29, 3. Dušan Tomčal Lipov19:11, 10.
Pavol Kalman 22:36, 13. Anton Brisuda
23:30, 17. Pavol Polák 27:01 (všetci Seni-
ca).

Muži nad 50 rokov: 1. Jaroslav Hutyra
Myjava 19:30, 2. Peter Portášik Skalica
19:41, 3. Miroslav Mikula Radošovce
20:00, 8. Ján Lukáč 21:39, 10. Marián
Medlen 21:46, 18. Pavol Waldecker 30:43
(všetci Senica). 

Muži nad 60 rokov: 1. Vladimír Varmu-
ža 21:51, 2. Lubomír Bartál 22:00 (obaja
Hodonín), 3. Miroslav Kresánek Bratislava
23:13.

Muži nad 65 rokov: 1. Josef Šohaj
Uherský Brod 22:53, 2. Ondrej Tirpák
Senica 25:42, 3. Karel Karas Hodonín
26:42.

Muži nad 70 rokkov: 1. Ján Kocák Holíč
26:43, 2. Květoslav Hána Veselí nad Mora-
vou 29:09, 3. Štefan Hrnčirík Vrútky
30:02, 4. Oldrich Hrozáni Senica 30:49 –
najstarší účastník. 

Ženy do 35 rokov: 1. Terézia Korvaso-
vá 19:09,  2. Andrea Slaníková 20:25 (obe
Hodonín), 3. Erika Farkašová AŠK Grafo-
bal Skalica  21:11, 10. Katarína Kolibecká
27:39, 12. Petra Jablonická 28:20, 13.
Mária Branyaszová 28:28, 14. Nina Gurí-
nová 29:05, 17. Lenka Hrušovská 30:35
(všetky Senica). 

Ženy nad 35 rokov: 1. Miroslava Zíš-
ková Jablonica 24:05, 2. Zuzana Morávko-
vá Záhorácky Fénix 25:56, 3. Monika
Krčová Šajdíkove Humence 26:21, 4. An-
drea Vačková 27:07, 5. Martina Hyžová
29:11, 6. Jana Kubíčková Neskorý zber
29:34, 7. Alena Nemčeková 38:45, 8.
Gizela Szabová nedokončila (všetky Seni-
ca). 

Ženy nad 45 rokov: 1. Marta Durnová
22:45, 2.Anna Portášiková Skalica 23:12,
3. Blažena Kocúriková Jablonica 23:29. 

Polárne líšky 
pozvali otužilcov

Kunovská priehrada bola v nedeľu 
19. januára plná slnka, teplota vzduchu
bola  bližšie k 10 stupňom, voda mala 
3,5 stupňa Celzia.  Zaa takýchto podmienok
sa tu konalo tradičné stretnutie otužilcov
zo Slovenska, ba i z Moravy. Prišlo iich 88. 

Senický klub otužilcov Polárne líšky
pozval vyznávačov otužovania, aby si tu
užili ďalší spoločný kúpeľ v studenej vode.
Medzi  otužilcami boli opäť aj nováčiko-
via, ktorí prišli na chuť tejto záľube. Pri
správnom postupnom otužovaní to má
pre človeka dlhodobý efekt v podobe
zdravia, vyrovnanosti, lepšieho znášania
tepelnej záťaže v lete. 

bar 
foto R. Samek

Senica Cup 2014  
Na prvom ročníku turnaja Senica Cup

2014 sa stretli štyri tímy zo štyroch krajín.
V konkurencii domácceho FK Senica, čes-
kého Baníka Ostrava, maďarského Ferenc-
varos Budapešť a poľského tímu Ruch
Chorzów sa z víťazstva tešili chlapci 
z hlavného mesta Maďarska. 

Turnaja sa zúčastnili futbalisti do 16
rokov. Hralo sa systémom každý s kaž-
dým. Pravidlá boli jednoduché. Vyhral ten,
kto mal najviac  bodov. Bez jediného stra-
teného bodu prešli turnajom maďarskí fut-
balisti z Ferencvarosu Budapešť a odniesli
si domov trofej pre prvé miesto. Na druhý
najvyšší stupienok vystúpili chlapci Baníka
Ostrava, domáca Senica bola bronzová.

Bez jediného bodu na poslednom mieste
skončil poľský Ruch Chorzów.

Senickí chlapci začali turnaj dobre. 
V prvom stretnutí vyhrali nad Ruchom 3:0.
V ďalších dvoch dueloch však prehrali.
Najmä posledný zápas s Ferencvarosom
bol pre nich veľmi smolný. Takmer celý
zápas zverenci Lukáša Kaplana viedli, no
dva rýchle góly maďarských rovesníkov ich
zložili na kolená. V červeno-modrom drese
sa blysol najmä Miroslav Fako, ktorý sa so
štyrmi gólmi stal najlepším strelcom turna-
ja.
Výsledky turnaja:
FK Senica - Ruch Chorzów 3:0, góly: Fako 3
Ferencvaros Budapešť - Baník Ostrava 2:1
FK Senica - Baník Ostrava 1:3, gól: Tomič
Ferencvaros Budapešť - Ruch Chorzów 2:0
FK Senica - Ferencvaros Budapešť 1:2, gól:
Fako
Baník Ostrava - Ruch Chorzów 6:0

Individuálne ocenenia: najlepší bran-
kár: Mikuláš Virec (Baník Ostrava), najlep-
ší strelec: Miroslav Fako (FK Senica),  naj-
lepší hráč: Tomáš Freit (Baník Ostrava).

IT

Športový deň pre 
telesne postihnutých

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada
bude v júni miestom konania celosloven-
ského športového dňa telesne postihnu-
tých ľudí. Organizačne podujatie zabez-
pečuje Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Senici. 

NS 
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Okienko JDS
•  Výbor Mestskej

organizácie   Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS)
Senica pozýva všetkých členov organi-
zácie na výročnú členskú schôdzu, ktorá
sa bude konať v Dome kultúry dňa 
27. februára  o 14. hod.

• Výber členského príspevku na rok
2014  pokračuje v klube  na Továren-
skej ulici a cez aktivistov organizácie.
Výška príspevku je 3 eurá.

•  Posedenia pri  živej hudbe 
v COOP Jednota  Senica pokračujú  aj 
v tomto roku v týchto termínoch: február
-  hudba bude na výročnej členskej
schôdzi,  20. marec,  24. apríl, 22. máj,
19. jún, v júli a auguste je prestávka, 
18. september, 23. október, 20. novem-
ber a 5. december. Posedenia sa začí-
najú vždy o 15. hod. 

•  Pripravujeme liečebný pobyt 
v kúpeľoch Nimnica  od 8. do 13. sep-
tembra, poplatok 166 eur. Záujemcovia
o liečebný pobyt sa môžu prihlásiť 
v klube na Továrenskej ulici  a v Den-
nom centre na Hviezdoslavovej ulici.

Mária Slezáková, predsedníčka MO JDS

Ponuka pre seniorov
Okresná organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska  v Senici 
• pozýva senior na Prvý ples dôchodcov

v okrese Senica, ktorý sa uskutoční 21. feb-
ruára  o 19. hod.  v Dome kultúry v Senici. 
V cene 13 eur je večera, káva, minerálka,
víno a hudobná produkcia. Chýbať nebude
ani  kultúrny program a tombola. Vstupenky
si záujemcovia môžu kúpiť  v Dennom cent-
re na Hviezdoslavovej ulici v pracovných
dňoch od 14. do 18. hod. 

• organizuje rekondično-rehabilitačný
pobyt v Sezimovom Ústí v Českej republi-
ke v dňoch 2. až 10. novembra 2014.
Cena je 215 eur. Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť  u predsedníčky OO JDS Boženy
Hradskej  v Dennom centre na Hviezdo-
slavovej ulici. 

Lýdia Voleková, tajomníčka OO JDS 

Služby lekární 
1. – 2. 2.     Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
1. – 9. 2.     Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
15. – 16. 2.  Lekáreň SunPharma

Sotinská 1591
22. – 23. 2. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
1. – 2. 3.     Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 14. február, 18.00
Ples Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami, vstupné 12 eur 

� 15. február, 19.00
VI. reprezentačný Valentínsky ples
Územného spolku Slovenského 
Červeného kríža Senica, vstupné 20 eur

� 19. február, 17.00
Joga, začiatok kurzu, cvičenie vždy 
v stredu. Potrvá do 30. júna, poplatok 
45 eur. Prihlásiť sa treba do 17. februára.  

� 20. február, 8.00, 16.30, 17.30
Aby chrbát nebolel, rehabilitačné cvičenie,
vždy vo štvrtok do 30. júna, 
poplatok 40 eur.

� 21. február, 19.00 
Ples dôchodcov okresu Senica, 
vstupné 13 eur

Spoločenský dom Kunov 
� 22. február, 14.00
Maškarný ples pre deti a dospelých, 
organizátor miestny spolok SČK Kunov

Pripravujeme na marec
� 1. marec
Pochovávanie basy

� 2. marec,  16.00 
Lastovičie rozprávky, ochotnícke divadlo
Popudinské Močidľany, vstupné 1,50 eura  

� 3. marec,16.00 a 19.00
Sčista – Jasna – hra v podaní Radošinského
naivného divadla, vstupné 15 eur                

Navrhujte na ocenenie 
Mesto Senica každoročne oceňuje

osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia,
ktoré za predchádzajúci rok dosiahli 
v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi 
a mládežou mimoriadne úspechy a výbor-
né výsledky. Slávnostné ocenenie pedago-
gických, kultúrnych a umeleckých osob-
ností bude 27. marca. 

Oceňovaní pedagogickí pracovníci
vynikajú v oblasti prípravy žiakov, inovatív-
nych prístupov vo výchovno – vzdeláva-
com procese,  mimoškolských aktivitách.
Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve,
odbornou a intenzívnou činnosťou, nad-
priemernou prácou so žiakmi a študentmi
sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych
súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osob-
nosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú 
k rozvoju kultúrneho života mesta, repre-
zentujú ho za hranicami okresu i štátu,
vynikajú úspechmi v oblasti svojej umelec-
kej pôsobnosti na profesionálnej i amatér-
skej úrovni, venujú sa odbornej činnosti 
a práci s deťmi a mládežou.  

Možno sa aj vo vašej organizácii alebo
vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá
by si toto spoločenské uznanie zaslúžila –
neváhajte a podajte návrh. 

Vaše nominácie so stručnou charakte-
ristikou očakávame na adrese Mestský
úrad Senica,  Štefánikova 1408/56, 905 25
Senica, prípadne na  e-mailovej adrese
maria.vyletova@senica.sk do 18. februára.

NS

Žiaci U15
- majstri Slovenska  

Futbalisti FK Senica do 15 rokov uspeli
vo finále Halovej  sezóny mládeže  systé-
mom štart - cieľ aa domov priviezli zlaté
medaily. Dvojdňové finále sa konalo 
v Púchove (31.1. - 1.2.).  Medzi štyri naj-
lepšie tímy Slovenska v kategórii do 
15 rokov postúpili  FK Senica, MŠK Žilina,
MFK Košice a 1. FC Tatran Prešov.

Seničania ťahali počas celého finále za
jeden povraz a ani v jednom zo šiestich
zápasov nenašli premožiteľa. „Chlapci
hrali skvele. Veľakrát sa v zápasoch uká-
zal ich tímový duch. I keď sme niekedy o
dva góly prehrávali, vždy sme zápas
dokázali otočiť. Výhodou mohol byť 
i fakt, že sme počas celého turnaja hrali
na tri štvorky, súper striedal len dve. Mali
sme preto dostatok síl i v záverečných
súbojoch,“ hodnotil  vystúpenie našich
chlapcov koordinátor mládeže FK Senica
Igor Pszota. 

Chlapci zaslúžene zdvihli nad hlavu tro-
fej pre majstra Slovenska. Seničania sa
navyše tešili i z individuálnych ocenení.
Trofej pre najlepšieho strelca si odniesol
Michal Tomič,   ktorý nasúkal súperom 10
gólov. Najlepším brankárom turnaja sa stal
Seničan  Frederik Valach.  

Chlapci, obrovská gratulácia!

FK Senica reprezentovali:
Frederik Valach, Enriko Kirka - Filip Bzdú-
šek, Mário Krišák, Ladislav Almási, Kristián
Ravas, Dávid Filinský, Lukáš Kučera, Teo-
dor Šefčovič, Tomáš Jenčík, Martin Kovaľ,
Dominik Martišiak, Martin Mášik, Michal
Tomič, Peter Jakuš - tréner, Rastislav Reha -
asistent trénera

IT

Jubileum pluku
Tento rok uplynie 70 rokov od vzniku

Liptovského delostreleckého pluku,
ktorý bol dlhé roky súčasťou nášho
mesta. Občianske združenie Delostrelec
pripravuje k tomuto  výročiu viacero
veľmi zaujímavých aktivít pre verejnosť.
Oslavy za účasti mnohých hostí budú
začiatkom júna. bar  

Náhlikova Senica
Senica je už desaťročia považovaná

za  mesto, v ktorom má amatérska foto-
grafia svoje stále miesto. Na položených
základoch kvalitnej fotografickej tvorby
dnes v trende pokračujú aj noví a mladí
fotografi. Milovníci fotografie sa už
môžu tešiť na 54. ročník regionálnej
súťažnej výstavy neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby okresov Senica a Skalica,
ktorej vernisáž bude 7. marca v Záhor-
skom osvetovom stredisku.  

bar
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Poďakovanie
Sú spomienky, ktorým ani čas
nedá zabudnúť...
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s naším  
manželom a otcom 
Gabrielom Závodským,  ktorý nás

opustil 17. decembra 2013 vo veku 75 rokov. 
Úprimne ďakujeme tiež za slová útechy  a  kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Blahoželáme jubilantom
V februári 2014 oslávia:
80 rokov Dušan Danek, Mária Hromcová, Alžbeta Chalupová,
Karol Kubina, Anna Mičová, Anna Nejeschlebová, Ján Vašek 
85 rokov Ladislav Košinár, Mária Tomíková 
90 rokov Kristína Jamáriková, Júlia Katerincová
92 rokov Žofia Brkalová, MVDr. Ján Rehák
93 rokov Anna Kadlečíková, Kristína Zlochová
95 rokov Alžbeta Bajzová
99 rokov Irena Kučerová, Vincent Hlava 
103 rokov Margita Sadlonová
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá redakcia Naša Senica.

Uzavreté manželstvá
Štefan Daniš a Irena Kelblová
Richard Jankovič a Jana Bandžuchová

Vítame nových Seničanov
Nina Štefková narodená v Skalici
Ján Chodúr narodený v Skalici
Matúš Jánošík narodený v Skalici
Lukáš Mráz                                                    narodený v Myjave
Gréta Romanová narodená v Skalici
Viktória Píšová narodená v Skalici
Delia De Ioannon narodená v Skalici
Dominik Hnát narodený v Skalici
Vratko Hranák narodený v Skalici
Adrián Hyža narodený v Skalici
Michal Vrba narodený v Skalici
Nina Zemanová                                             narodená v Myjave
Patrik Miča narodený v Skalici
Marko Rapák narodený v Skalici
Kristína Kurnotová narodená v Skalici
Zara Lezová                                                   narodená v Myjave
Vašek Skender                                               narodený vo Viedni

Opustili nás

Milina Morávková, Ružová 225 3. 12. 2013
vo veku 80 rokov
Marián Filípek, L. Novomeského 1216 6. 12. 2013
vo veku 37 rokov
Jozef Štepánik, Hviezdoslavova 472 6. 12. 2013
vo veku 69 rokov
Imrich Oravec, Štefánikova 1377 9. 12. 2013
vo veku 86 rokov
Miroslav Vašek, Čáčov 58 11. 12. 2013
vo veku 42 rokov
Ján Tomeš, Čáčov 251 12. 12. 2013
vo veku 63 rokov
Alojz Oslej, Štefánikova 1377 13. 12. 2013
vo veku 78 rokov
Magdaléna Procházková, Kolónia 604 13. 12. 2013
vo veku 68 rokov
Cyprian Štepanovskýý, Čáčov 228 13. 12. 2013
vo veku 85 rokov
Ing. Jozef Vulgan, J. Mudrocha 664 14. 12. 2013
vo veku 94 rokov
Anna Morávková, Hviezdoslavova 472 15. 12. 2013
vo veku 69 rokov
Anna Tarabčáková, Štefánikova 1377 17. 12. 2013
vo veku 76 rokov
Gabriel Závodský, Železničná 326 17. 12. 2013
vo veku 75 rokov
Mgr. Boris Pivoluska, Hviezdoslavova 312 19. 12. 2013
vo veku 62 rokov
Ružena Svatíková, Gen. L. Svobodu 1359 19. 12. 2013
vo veku 55 rokov
Ján Sloboda, Senica 24. 12. 2013
vo veku 67 rokov
Kristína Končitá, Štefánikova 1377 25. 12. 2013
vo veku 86 rokov
Zdenka Danielová, Komenského 958 26. 12. 2013
vo veku 66 rokov
Gerhard Scholtz, S. Jurkoviča 1207 27. 12. 2013
vo veku 70 rokov
Anna Benková, Štefánikova 1377 28. 12. 2013
vo veku 82 rokov
Mária Rusňáková, S. Jurkoviča 1208 31. 12. 2013
vo veku 59 rokov

Spoločenská kronika

Spomienka
Odišla tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva 
spomienka len.
Dňa 9. februára  si pripomenieme 
1. výročie  odchodu do večnosti  manželky
a matky Magdalény Krutej, rod. Jelínkovej.  

Nech s nami spomína každý, kto ju poznal a mal rád.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 17. januára sme si pripomenuli 
5. najsmutnejšie výročie, kedy 
nás navždy opustil môj milovaný 
vzácny človek, dobrý manžel, dedko,
svokor, švagor Ing. Bohdan Křeček
S láskou a úctou spomínajú manželka, vnuk

Gabriel, vnučka Patrícia, zať Gabriel a švagor Jozef.

Spomienka
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také aké bolo predtým...
Dňa 16. februára si pripomenieme 
5. výročie úmrtia nášho drahého 
otca, starého otca, brata, švagra 
a uja Karola Dufka.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Doučím angličtinu
Vyštudovala som učiteľstvo anglického jazyka na univerzite v
Manchestri, momentálne učím v jazykovej škole. Cena dohodou. 
Kontakt: 0904 645 075, m.wenyova@live.co.uk 
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PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. 
Digitalizáciu kina v Senici finančne pod-
poril Audiovizuálny fond v rámci komplex-
ného projektu realizovaného vďaka
finančnej podpore predsedu vlády Sloven-
skej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto
Senica.
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak! Predaj vstupeniek
hodinu pred predstavením v pokladni kina.

P
R

O
G

R
A

M
 K

I
N

A
 M

L
A

D
O

S
Ť

S
E

N
I

C
A

� Piatok 7. február
PARANORMAL ACTIVITY: PREKLIATI
Jesse práve doštudoval strednú školu a oci-
tol sa na prahu typickej prázdninovej nudy.
Zrazu začuje z vetracej šachty podivný
hluk z bytu o poschodie nižšie. S kamará-
tom „vyšlú na prieskum“ zapnutú kameru,
ktorá zaznamenáva bizarný rituál. Z bizar-
ného sa stane desivé, keď obyvateľka spo-
mínaného bytu náhle zomrie. Zvedavosť
chlapcov zvíťazí a rozhodnú sa susedkin
byt preskúmať. Ako suvenír si Jesse z expe-
dície odnesie podivné uhryznutie, po kto-
rom jeho život už nikdy nebude rovnaký
ako predtým. Rovnako ako životy tých,
ktorí sa mu snažia pomôcť.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 84 min.

� Sobota 8. a nedeľa 9. február
LEGO PRÍBEH
PREMIETAME O 17. 00 hod.!

Or ig iná lny
počítačovo
animovaný
p r í b e h
Emmeta, bež-
nej, poslušnej
a dokonale
priemernej
LEGO mini
postavičky,
ktorá je omy-
lom identifi-
kovaná ako tá
najvýnimoč-

nejšia osoba, v ktorej rukách leží záchrana
sveta. Zrazu sa ocitne v spoločenstve cudzin-
cov na epickej výprave za zastavením diabol-
ského despotu. Na túto cestu je však Emmet
beznádejne nepripravený. 
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

� Sobota 8. a nedeľa 9. február
ROBOCOP
Rok 2029. Nadnárodný konglomerát
OmniCorp je lídrom v oblasti vývoja ume-
lej inteligencie. Keď je Alex Murphy, milu-
júci manžel, otec a skvelý policajt vážne
zranený, OmniCorp využije príležitosť 
a zapojí sa do jedinečného experimentu
spojenia človeka a stroja. Dokonalý nástroj
v boji proti zločinu je na svete. Ale ľudské

spomienky nedokáže potlačiť žiadna tech-
nológia...  
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 121 min.

� Utorok 11. február
NYMFOMANKA II.
Pokračovanie filmu, ktorý vzbudzuje zve-
davosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizo-
vaný otvorený prístup k sexualite. Prvá časť
filmu je na programe v kine Mladosť Seni-
ca 29. januára 2014.  Film bol rozdelený na
dve časti, keďže je to vyše štvorhodinové
dielo.       
Vstupné: 3,50 €, člen FK 2 ?, MP 18 r., 120 min.

� Streda 12. február
KAPITÁL
Kapitál rozpráva príbeh o nezastaviteľnom
vzostupe Marca Tourneuila, poníženého
sluhu Kapitálu, ktorý sa napokon stane
jeho nespochybniteľným pánom - novým
riaditeľom najväčšej európskej banky Phe-
nix. Akú však musí človek zaplatiť cenu za
takéto víťazstvo?
Vstupné: 3,50 €, člen FK 2 ?, MP 12 r., 114 min.

� Piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. február
DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVASENEŘÍKA
Bohuš si na majetok už stihol zvyknúť, 
s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére pri-
budol aj prvý vnuk. Navyše Bohuš už
sedem rokov úspešne abstinuje, to však
dlho nepotrvá. Keď ovdovie a stratí Vlas-
tičkinu ochrannú ruku, opäť neodolá zvo-
dom alkoholu a krásnej ženy, tentokrát už
skutočnej „hérečky“. Navyše sa zapletie 
s nesprávnymi ľuďmi. Bohuš však znovu
dokáže, že človeku možno zobrať čoko-
ľvek, no nikdy nie úsmev.
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 106 min.

� Utorok 18. a streda 19. február
PREDĹŽENÝ VÍKEND
Adele pred časom opustil manžel a ona sa
z toho doteraz nespamätala. Miesto toho,
aby sa starala o svojho trinásťročného
syna, stará sa on o ňu. Je uzavretá, vyhýba
sa styku s okolím a výnimkou sú len návšte-
vy supermarketu. Pri jednej z nich sa zoz-
námi s Frankom, ktorý ušiel z väzenia a zra-
nil sa. Vydesená Adele ho vezme k sebe
domov a snaží sa mu vo všetkom vyhovieť,
len aby jej a synovi niečo neurobil. Postup-
ne sa odhaľuje, že pod drsnou fasádou zlo-
činca sa ukrýva tragický príbeh muža, ktorý
by neublížil ani muche. Žena, ktorá sa roz-
hodla, že zvyšok života prežije v zúfalstve
si zrazu uvedomí, že sa má o koho oprieť,
aj keď je to zločinec na úteku. Otázkou je,
či im to môže vydržať dlhšie než jeden pre-
dĺžený víkend do konca leta.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 111 min.

� Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. február
BABOVŘESKY 2
Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil:
klebetnica Horáčková vybieha z domu

n a p r o t i
m l a d ý m
hokejistom,
ktorí prišli
n a v š t í v i ť
svojho spo-
luhráča na
c h a l u p u .
Horáčkovej
o k a m ž i t e
n a p a d n e
p o z v a ť
svoju vnuč-

ku, šikovne ju nastrčiť športovcom do cesty
– možno si ju niektorý všimne a dievka sa
dobre vydá. Nevydrží a pochváli sa svojím
nápadom pred ostatnými babkami. Záplet-
ka sa ďalej točí okolo pomsty Horáčkovej
starostovi, do dediny prichádza kontrolór 
z „kraja“ a netuší, čo tu na neho čaká, čo
všetko bude musieť riešiť a vďaka tomu sa
odohráva množstvo humorných situácií...
A nad tým všetkým bdie mladý farár.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

Utorok 25. február
ŽIVOTNÁ ŠANCA
Dojímavý príbeh nesmelého chlapíka,
ktorý sa cez noc stal speváckou hviezdou.
Skutočný príbeh Paula Pottsa, víťaza prvej
TV šou  Británia má talent. Nesmelý preda-
vač telefónov, ktorému nikto neveril, si zís-
kal srdcia poroty aj miliónov divákov po
celom svete svojím neuveriteľným predne-
som opernej árie Nessun Dorma. Prekva-
penie večera, aj celej súťaže okamžite
vystrelilo Paula medzi hviezdy speváckeho
neba.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 103 min.

Streda 26. február
ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ
TAK AKORÁT
Film o hudobnej skladateľke, textárke 
a speváčke nie je klasickým dokumentom.
Jedná sa o koláž spomienok, vzácnych
archívnych materiálov, výpovedí osobností
a záberov z vypredaného koncertu.
Vstupné: 3,50 €, MP, 94 min.

Piatok 28. február
KANDIDÁT
Dej filmu je situovaný na Slovensku, kde
prebieha kampaň na prezidenta republiky.
Adam Lambert, reklamný mág a bonviván,
je prinútený silnou finančno-politickou sku-
pinou urobiť kampaň na nezávislého kan-
didáta z ľudu Petra Potôňa. Jeho nervy sú
však po zvláštnom rozchode s manželkou,
ktorý si Lambert nechce stále priznať, 
v dezolátnom stave a na stretnutí šéfov
agentúr v reklamnom klube sa staví o celý
svoj majetok, že z neznámeho Petra
Potôňa urobí prezidenta. Čo je ochotný
pre túto stávku urobiť, je hlavnou príbeho-
vou líniou filmu.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 106 min.
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