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Poctu za celoživotné  dielo Srdcom Seničan prevzalo na oceňovaní pedagogických
a kultúrno-výchovných pracovníkov  päť osobností. Zľava Elena Sochorová, Otto
Repa, Štefan Mocko, Anna Maximová, Elena Hébortová. 

Foto: Jozef Hušek
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Slovo na úvod
Apríl sa ešte pred 2 desiatkami rokov

spájal s Mesiacom lesov, v súčasnosti  22.
apríla máme Deň Zeme. Oba názvy, hoc
sa na prvý pohľad nepodobajú, majú spo-
ločného menovateľa, a to prírodu a jej
ochranu. 

Význam životného prostredia chápe-
me všetci. Vieme, že prírodu treba chrániť,
rozumieme rôznym aktivitám v tejto
oblasti, tak by sa  zdalo, že je zbytočné  sa
tejto téme venovať, akoby  to  nebolo
treba pripomínať. Opak je však pravdou,
lebo denne sa presviedčame, že prvé čo
ničíme, na čom nám nezáleží, je práve prí-
roda. Ako príklad uvediem vznik nových a
nových čiernych  skládok na rôznych
miestach katastrálneho územia mesta,
hoci odpad, ktorý tam niekto vyviezol,
mohol bezplatne zaviesť do zberného
dvora Technických služieb.  

Radi sa pokocháme krásou prírody.
Vyhľadávame tiché a divé poľany 
s pôvodným kvetenstvom, listnaté i borovi-
cové lesy, ktoré sú zásobárňou kyslíka, 
škriabeme sa na skaly a kopce, aby sme sa
odtiaľ nadychovali nielen kyslíka, ale  aj
nádhery krajiny pod nami, srdce nám
poskočí, keď zazrieme stádo zvieratiek
pasúcich sa na okraji lesa i  pestrofarebný
tanec motýľov v žiare zapadajúceho slnka.
A keď ešte dúha preklenie tieto podmani-
vé výhľady, tak život v prírode sa nám zdá
taký prirodzený a krásny. No akonáhle
máme pre prírodu alebo aspoň pre svoje
najbližšie okolie  niečo urobiť, tak už sa
nám to javí akosi inak a už by to mal robiť
niekto druhý. Ešte šťastie, že v spoločnosti
a aj v našom meste sú ľudia nadšení a obe-
taví, ktorí to pre tých ostatných robia.
Venujú sa životnému prostrediu, starajú sa
o stromy, zachraňujú rôzne prírodné
výtvory, obnovujú  čo sa obnoviť dá.
Vážme si ich a keď už nič iné, aspoň
neničme ich dielo, lebo slúži aj nám ostat-
ným. Aj preto je tohtoročný Deň Zeme
opäť príležitosťou upozorniť verejnosť na
aktuálne problémy v tejto sfére a  dať jasný
signál, že sami sme tvorcami svojho šťastia. 

Viera Barošková

Workshop
o rozvojových zámeroch

V Dome kultúry bude  9. apríla 
o 16.  hod.  workshop, na ktorom primátor
Senice Ľubomír Parízek predstaví zámery
v rôznych oblastiach života mesta. Ide 
o ďalšie stretnutie s občanmi, na ktorom
samospráva informuje o svojich aktivitách
a plánoch, ale priestor na prezentáciu cie-
ľov dáva i významným investorom. 

Na tom najbližšom dostane priestor
zástupca Slovenského hodvábu Plus, ktorý
odprezentuje zámery  spoločnosti na 
11-ha územia, ktoré vzniklo po asanácii
komplexu budov výroby viskózového hod-
vábu a dvoch komínov.  Pre  Senicu to zna-
mená, že mesto má novú príležitosť rozší-
riť svoje centrum. Premena  priestoru 
s chemickou výrobou na občiansku vyba-
venosť s  obchodmi, službami a bývaním
sa začne už v závere tohto roka a vyžiada
si  úpravy aj v okolí spomínaného územia 
a zmeny v doprave.

Primátor mesta a odborní pracovníci 
z jednotlivých oddelení Mestského úradu
budú hovoriť aj o vznikajúcich obslužných
plochách pri základných školách, o rozsia-
hlych parkových úpravách a starostlivosti 
o  zeleň, výmene svietidiel verejného
osvetlenia,  realizácii  zámeru Sotinský
dvor na inom priestranstve. Pôvodne mal
byť za kostolom sv. Cyrila a Metoda, teraz
sa zámer bude realizovať vedľa rozostava-

Zeleň má prioritu
Mesto Senica sa chce tento rok  oveľa

intenzívnejšie venovať starostlivosti 
o verejnú  zeleň. Za týmto jednoduchým
vyjadrením sa skrývajú úpravy v jednotli-
vých parkoch, opatrenia na ochranu zele-
ne, vytvorenie oddychových zón, výsadbu
kvetinových záhonov, dotvorenie prie-
stranstiev solitérmi, atď.

Príkladom 
pre ostatných

V predvečer Dňa učiteľov 27. marca
bola koncertná sála Základnej umeleckej
školy dejiskom slávnosti, na ktorej primá-
tor mesta Ľubomír Parízek ocenil ľudí 24
pedagógov a pracovníkov v kultúrno-osve-
tovej činnosti a jeden kolektív za rok 2013.
Okrem toho po prvý raz 5 osobností pre-
vzalo cenu Srdcom Seničan.  Slávnosť kaž-
doročne pripravujú Mesto Senica a Komi-
sia kultúry, vzdelávania a ZPOZ pri Mest-
skom zastupiteľstve v Senici. 

V príhovore primátor Senice vyzdvihol
prácu všetkých ocenených, ktorí sa v škol-
stve pri vzdelávaní detí a  v kultúrno-osve-
tovej činnosti angažujú v prospech obča-
nov mesta, sú tvoriví, inovatívni a dlhodo-
bo sú príkladom pre ostatných vo svojej
činnosti   pre zanietenosť a činorodosť.
„Zvlášť chcem všetkým poďakovať za ver-
nosť v povolaní, dlhoročné pracovné nasa-
denie najmä preto, že práca vo sfére škol-
stva i kultúry často nebýva ohodnotená 
a verejnosťou cenená,“ zdôraznil primátor
mesta. 

Verejnú poctu za celoživotnú prácu
dostalo od predstaviteľov mesta 5 osob-
ností, ktoré sú vzorom, pretože nielen 
v aktívnom veku, ale i v seniorskom sa stále
zapájajú do spoločenských aktivít a zhod-
nocujú tak svoje celoživotné skúsenosti 
v prospech celého mesta.  
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva 

2. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutoční 10. apríla. Predmetom rokova-
nia bude: 

- Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2013.  Záverečný účet mesta bude zverej-
nený na úradnej tabuli  najmenej 15 dní
pred rokovaním mestského zastupiteľstva,
aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Tiež bude prerokovaný vo finančnej komi-
sii a  stanovisko k nemu dáva aj hlavný
kontrolór mesta. Ročnú účtovnú závierku
mesta overuje audítor. Hospodárenie
mesta sa riadilo podľa schváleného rozpo-
čtu na rok 2013. Rozpočet mesta bol
schválený mestským zastupiteľstvom dňa
13.12.2012 uznesením č.13MsZ/2012/387
a bol zmenený sedemkrát.

- Kontrola plnenia Programu hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta prijatého na
programové obdobie rokov 2006 – 2013. 

- Inventarizácia majetku k 31.12.2013,
informatívna správa o stave nehnuteľného
majetku  mesta. Správa  podrobne špecifi-
kuje vlastníctvo pozemkov, lesov,  byto-
vých domov, bytov, budov,  kúpu a predaj
nehnuteľného majetku v roku 2013 a hi-
stóriu vývoja stavu nehnuteľného majetku
a jeho nárast od roku 1998.

- Zmena rozpočtu mesta na rok 2014
rozpočtovým opatrením primátora mesta
1/2014.

Návrh na predĺženie zmluvy o konto-
korentnom úvere.

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na  určenie platu primátora 

a hlavného kontrolóra na rok 2014. Plat pri-
mátora a hlavného kontrolóra sa opätovne
prerokováva raz ročne a jeho výška sa určí
v nadväznosti na údaj Štatistického úradu
SR o priemernej mesačnej mzde zamest-
nanca hospodárstva SR v roku 2013. 

- Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spo-
ločného obecného úradu v Senici. Dodat-
kom sa upravuje spôsob finančného vy-
účtovania  medzi mestom Senica a 22
obcami, pre ktoré mesto zabezpečuje pre-
nesený výkon štátnej správy na úseku sta-
vebného poriadku.

- Zmeny v orgánoch spoločností:
Stoma Senica, a.s., Komisia pre prešetrova-
nie sťažností proti činnosti poslanca mest-
ského zastupiteľstva, primátora mesta 
a hlavného kontrolóra mesta Senica, Závr-
šie – spoločenstvo vlastníkov lesov.

- Zmena VZN č. 48 o poskytovaní so-ciál-
nych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti mesta Senica. Návrh rieši
zmenu výšky úhrad v Zariadení 
s opatrovateľskou službou a v Domove soci-
álnych služieb, ktoré sú súčasťou Za-riadenia
sociálnych služieb, neziskovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

-  Zmena štatútu Zariadenia sociálnych
služieb, n.o. Senica, Zmena štatútu Polikliniky 

Senica,  n.o. – zmeny si vyžiadala
zmena legislatívy.

- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do Európskeho parlamentu, ktoré

sa uskutočnia 24. mája.  Voľby do Európ-
skeho parlamentu sa uskutočňujú každých
5 rokov. Historicky prvé voľby do Európ-
skeho parlamentu  sa konali 13. júna 2004
a vtedy sa ich  zúčastnilo 17 politických
strán alebo volebných koalícií. Účasť voli-
čov dosiahla 16,96 percent, čo bola naj-
nižšia účasť v Európskej únii. V tomto
roku, kedy si zároveň pripomíname 10.
výročie vstupu Slovenska do Európskej
únie,  budeme voliť 13 poslancov Európ-
skeho parlamentu. Počet poslancov EP pre
jednotlivé krajiny sa odvíja od počtu ich
obyvateľov. Určuje ho zásada tzv. zostup-
nej proporcionality, podľa ktorej majú
štáty s väčším počtom obyvateľov viace-
rých europoslancov. 

-  Žiadosti o dotácie z fondu PRO Seni-
ca. Dňa  31. marca uplynul termín na pred-
kladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu
mesta. O žiadostiach bude rozhodnuté do
31. mája a žiadatelia budú do 15. júna
oboznámení o výsledku schvaľovacieho
procesu. O projektoch do 3 320 eur roz-
hoduje primátor mesta po prerokovaní 
v príslušnej komisii a o projektoch nad 
3 320 eur rozhoduje MsZ. 

- Návrh na zmenu   VZN  č. 9 – Zásady
prideľovania bytov v meste Senica. Nové
znenie pravidiel pri prideľovaní bytov navr-
hujeme z dôvodu, že žiadatelia, ktorí sú
určitou rizikovou skupinou z hľadiska pla-
tenia nájmu či  dodržiavania podmienok
dohodnutých v zmluve o nájme bytu 
a domového poriadku musia  ubytovaním
v Útulku a neskôr aj v Ubytovni, preukázať,
že sú schopní dodržiavať dopredu stano-
vené pravidlá. Tieto pravidlá sa vzťahujú na
dve zariadenia poskytujúce ubytovanie,
ktoré sa nachádzajú v dome Hurbanova
1378, kde je zriadená vrátnica a v spoloč-
ných priestoroch kamerový systém.

Materiály, ktoré prerokuje mestská rada
budú predmetom rokovania 21. riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva  24.
apríla. Katarína Vrlová

prednostka MsÚ

Stretnutie starostov
Technické služby Senica, a.s.   vykoná-

vajú služby pre mesto Senica a ďalších  16
okolitých  obcí,  a to:   Jablonica, Hlboké,
Osuské, Hradište pod Vrátnom, Podbranč,
Sobotište, Prietrž, Bukovec, Rohov, Rybky,
Rovensko, Častkov, Smrdáky, Koválov,
Dojč, Šajdíkove Humence.  Najhlavnejšie
činnosti pre Senicu sú nakladanie s odpad-
mi, údržba  zelene,  zimná údržba komu-
nikácií, oprava komunikácií,  čistenie
komunikácií, údržba dopravného znače-
nia, údržba verejného osvetlenia, a to všet-
ko v objeme asi 1,5 mil. eur.  Pre obce 90
percent činností tvorí  nakladanie s odpad-
mi a ďalej údržba osvetlenia a iné drobné
služby. Vo finančnom objeme je to 340 až
360 tisíc eur.  Vždy začiatkom roka na pra-
covnom stretnutí  s predstaviteľmi mesta 
a obcí  sa hodnotí  predchádzajúci rok 
z pohľadu kvality poskytovania služieb 
a úrovne vzájomnej spolupráce.  Techni-
cké služby primátora a starostov informo-
vali aj o momentálnom stave  v odpado-
vom  hospodárstve  v SR a  pripravovaných

aktivitách a plánoch   pre  tento rok.  Účast-
níci  stretnutia   v diskusii  zhodnotili nielen
poskytované  služby  a činnosti   Technic-
kými službami, ale  prerokovali  rôzne návr-
hy  pre ich zlepšenie a skvalitnenie. 

NS

Nocľaháreň využívali
Od roku 2005 poskytuje mesto Senica

sociálne služby v nocľahárni, ktorá sa
nachádza na prízemí bytovky č. 1378 na
Hurbanovej ulici. V nocľahárni sa poskytu-
je prístrešie na účel prenocovania, utvá-
rajú sa podmienky na vykonávanie základ-
nej osobnej hygieny a základné poraden-
stvo. Je určená pre občanov v nepriaznivej
sociálnej situácií, ktorí nemajú zabezpeče-
né ubytovanie  alebo nemôžu doterajšie
bývanie užívať. Kapacita nocľahárne je 
8 postelí. 

Štatistika za mesiace november 2013 –
február 2014 hovorí, že v nocľahárni pres-
pávalo 8 - 10 osôb (naplnená kapacita),
spolu to bolo za tieto 4 mesiace 654
nocľahov. V jednotlivých mesiacoch to
bolo: november 146 nocľahov, december
168 nocľahov, január 175 nocľahov a feb-
ruár 165 nocľahov, čo tvorí priemernú
mesačnú naplnenosť na viac ako 68 %. 

Nocľaháreň je jednou zo sociálnych
služieb krízovej intervencie a môže byť
prvým krokom k riešeniu bezdomovectva.
Ďalším stupňom je útulok, ktorého služby
možno v Senici tiež využiť. Je súčasťou
Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.
a táto služba sa poskytuje tiež na Hurba-
novej ul. 1378.

Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

Spomienka 
na oslobodenie mesta 

V histórii Senice je 7. apríl 1945 navždy
zapísaný ako deň oslobodenia spod fašiz-
mu a pre obyvateľov znamenal koniec
ničivej 2. svetovej vojny. Už  69. výročie
týchto udalostí si pripomenieme 7. apríla 
o 10.30 hod. pri soche Víťazstvo na
Námestí oslobodenia pietnym aktom  kla-
denia vencov, ktoré vykonajú príslušníci
Čestnej stráže prezidenta SR.  Pietna spo-
mienka bude za účasti predstaviteľov
samosprávy mesta Senica, politických
strán a hnutí, občianskych združení, žiakov
základných škôl. 

bar 

Nový strom
i konferencia

Senica je známa tradíciou pripomínania
si sviatku prírody a životného prostredia,
ktorý má v kalendári svoj stabilný dátum
22. apríla známy ako Deň Zeme.

Tento  rok si tento deň pripomenieme
23. apríla o 10. hod. v parčíku pri Základ-
nej umeleckej škole, kde hostia zasadia
jeden mladý pamätný stromček. Podujatie,

(pokračovanie na str. 3)
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Nový strom
i konferencia
(dokončenie zo str. 2)

ktoré je v réžii Záhorského osvetového
stredisko Senica, bude pokračovať  v par-
číku pred Okresným súdom, kde budú
všetci účastníci sledovať odborné ošetro-
vanie statných líp arboristami. Organizáto-
ri Dňa Zeme tým chcú poukázať na sku-
točnosť, že popri výsadbe nových mla-
dých stromov treba patričnú starostlivosť
venovať aj tým starším, ktoré nám môžu
pri správnom ošetrovaní prinášať úžitok,
radosť a potešenie veľmi dlho. Ďalšou
myšlienkou pre  výber tohto cieľa  je
pamätník padlým v 1. svetovej  vojne, pre-
tože si tohto roku  pripomíname jej 100.
výročie  . Účastníci si v ďalšom programe
pozrú výsledok minuloročného odborné-
ho ošetrenia 150-ročnej moruše bielej na
Robotníckej ulici, ktorá  zvíťazila v ankete
Strom Senice  mesačníka Naša Senica 
a Komisie pre zeleň v roku 2010. 

Program bude pokračovať o 11. hod. 
v Dome kultúry konferenciou Mladé stro-
my pre Slovensko, ktorú pripravuje Trnav-
ský samosprávny kraj.  Súčasťou konferen-
cie budú rôzne informačné stánky. 

bar 

Ocenené osobnosti sa zapísali do
Pamätnej knihy mesta Senica a dostali dar-
ček v podobe keramickej sovy, ktorý vyro-
bili klienti Zariadenia sociálnych služieb
Senica a CD zoskupenia Senická heligón-
ka.   Za ocenených poďakovala Eva Otép-
ková. Predseda Komisie kultúry, vzdeláva-
nia a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve
Senica Branislav Grimm  spomenul učiteľa
národov Jána Amosa Komenského, v kto-
rého šľapajach pokračujú aj ocenení peda-
gógovia a pracovníci v kultúre, a piati Srd-
com Seničania, ktorí svojimi aktivitami
zanechali nezmazateľnú stopu na poli kul-
túry.   

Na slávnosti boli prítomní  okrem pri-
mátora mesta aj zástupca primátora Peter
Hutta, prednostka MsÚ Katarína Vrlová,
poslanci MsZ, riaditelia materských,
základných a stredných škôl, riaditelia kul-
túrnych ustanovizní a spoločenských orga-
nizácií. Výborný kultúrny program bol 
v réžii ZUŠ a jej žiakov.  

Viera Barošková
Foto Jozef Hušek

Príkladom 
pre ostatných
(dokončenie zo str. 1)

Workshop
o rozvojových zámeroch
(dokončenie zo str. 1)

nej budovy pri Poliklinike. Účastníci works-
hopu sa dozvedia aj najnovšie informácie
o priemyselnej zóne a výstavbe novej fab-
riky na úpravu pieskov Najpi či fungovaní
kompostárne bioodpadov.   

Viera Barošková

Zeleň má prioritu
(dokončenie zo str. 1)

Mesto Senica sa v minulosti orientova-
lo  na budovanie  investičných akcií, ktoré
sú skryté  v zemi, napríklad  kanalizácia,
teraz sa sústredí na skrášlenie priestran-
stiev, kde pribudnú aj lavičky na sedenie,
kríky, bezúdržbové plochy. Myšlienok na
zlepšenie stavu zelene, jej rozšírenie 
i údržbu je veľa. Pri príprave návrhov samo-
správa mesta spolupracuje s komisiou pre
zeleň. 

Prvou  lastovičkou  je už hotové oddy-
chové  miesto v parčíku medzi  Domovom
sociálnych služieb a Zariadením sociál-

Ocenené osobnosti
Andrea Bôriková   
Pracuje v Materskej
škole Senica, elokova-
né pracovisko na
Robotníckej ulici. 
V školstve pracuje už
22 rokov. Je vedúcou
metodického združe-

nia MŠ Ul. Ladislava Novomeského, ktoré
je pomenované podľa tematického okruhu
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED
0 – Ľudia. V spolupráci so Záhorskou kniž-
nicou v Senici organizuje detskú recitačnú

prehliadku Senické zvončeky. V práci je
kreatívna, využíva tie výchovno-vyučova-
cie metódy,  ktoré rozvíjajú osobnosť die-
ťaťa. Preferuje partnerský štýl práce, v trie-
de medzi deťmi vytvára pozitívnu klímu.

Ing. Slavomír Bučák
Je zakladateľom  a srd-
com občianskeho
združenia  Pro Čáčov,
ktoré vzniklo v máji
2010. Združenie  orga-
nizuje kultúrny a spo-
ločenský život Čáčova-
nov, podieľa sa aj na

realizácii projektov mesta Senica. Najväč-
ším projektom je obnova historickej budo-
vy Škodáčkovho mlyna, v ktorej zriadili
expozíciu.  Mlynu prinavrátili urbanistickú
a technickú hodnotu, vdýchli mu život 
a prinavrátili štatút miesta spoločenských a
kultúrnych stretnutí. Mlyn bude slúžiť aj
ako nová atraktivita cestovného ruchu,
doplnková forma regionálnej  histórie. Vo
voľnom čase  navštevuje pôvodných oby-
vateľov Čáčova,  zbiera príbehy o  histórii,
sústreďuje dobové artefakty, fotografie,
vyhľadáva dokumenty v archívoch 
a následne sa s nimi rád podelí s verejnos-
ťou prostredníctvom výstav.  Je členom
spolku Priateľov histórie Senice,  spolupra-
cuje s Klubom vojenskej histórie v Senici. 

Spevácky zbor 
Cantilena 
Začiatky speváckeho
zboru v Senici sa datujú
od  roku 1971. O dva
roky neskôr vznikol zlú-
čením troch spevác-
kych zborov zo Skalice,
Myjavy a Senice zbor 

v podobe, akú má doteraz. Pod umeleckým
vedením prof. doc. PhDr. Jozefa Potočára,
ktorý zbor viedol 25 rokov, sa zaradil medzi
popredné amatérske zborové telesá na Slo-
vensku a získal mnohé ocenenia doma 
i v zahraničí. Od roku 1998 do roku 2014
Cantilenu po umeleckej stránke úspešne
viedla a dirigovala Mgr. Viera Gáliková.  Aj
vďaka jej zodpovednej a precíznej práci
súbor získaval stále vyššiu úroveň, udržiaval
a rozširoval kontakty s mnohými spevácky-
mi zbormi doma i v zahraničí, zúčastňoval
sa na súťažiach i festivaloch. Cantilena od r.
1994 organizuje Medzinárodný festival
zborového spevu a Medzinárodný festival
sakrálnej zborovej tvorby. Od februára
2014 je dirigentom zboru Jozef Chabroň.
Cenu preberala Viera Gáliková. 

Mgr. Roman Flajžík 
V meste Senica i našom
regióne sa  zaradil 
k aktívnym neprofesio-
nálnym fotografom.
Fotografovanie pre
neho predstavuje plno-
hodnotnú formu seba-
realizácie spojenú s tvo-

rivosťou. Najradšej fotografije ľudí v rôz-
nych aspektoch života, napríklad dobrovo-
ľníctvo, práca, voľný čas, práca so zviera-

(pokračovanie na str. 4)

nych služieb pri bývalej poliklinike. Na pri-
estranstve pod stromami vznikla nenároč-
ná odpočinková plocha so 4 lavičkami, ku
ktorej  vedú 2 cestičky zo zámkovej  dlaž-
by. Stredový kruh bude onedlho  vysadený
krušpánom. Do parčíka pribudne v apríli aj
okrasný záhon, v ktorom budú vysadené
okrasné rastliny, a to dráč, tavoľník, šalvia,
krušpán, funkia, heuchera, pakost, okrasný
cesnak, perovec, kavyľ chvostíkový. 

V apríli sa začnú robiť úpravy  na tzv.
starom sídlisku, kde v parku pri reštaurácii
Koruna takisto pribudnú kvety, priestor
bude dotvorený gabiónmi, na ktorých
bude doska na sedenie.     V Sotine mal
pôvodne za kostolom sv. Cyrila a Metoda
vzniknúť tzv. Sotinský dvor.  Namiesto
tohto zámeru tam bude len zelená plocha.
Myšlienka oddychového priestoru sa však
bude realizovať  vedľa rozostavaného
objektu pri budove polikliniky na ploche 
3 ha.  Tento priestor bude slúžiť na viacero
činností.  

Viera Barošková
Foto autorka 
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tami. Pri snímaní využíva nielen svetlo pri-
rodzené, ale zaujíma ho aj práca s umelým
svetlom a filtrami.  Autor je členom fotok-
lubu pri Záhorskom osvetovom stredisku 
v Senici a fotoklubu RETINA. Úspešne sa
prezentuje na  rôznych fotografických
súťažiach na domácej úrovni.  Pravidelne
sa zúčastňuje regionálnych, krajských 
a celoštátnych súťažných výstav AMFO,
kde získal viaceré významné ocenenia.

Jana Gálová
Je učiteľkou dychového odboru ZUŠ 
v Senici. Vyučuje hru na zobcovej a prieč-
nej flaute. Zo svojich žiakov sa snaží
vychovať nielen dobrých hráčov a muzi-
kantov, ale aj mladých ľudí, pre ktorých sa
hudba stane trvalou záľubou. Je vždy
ochotná zapojiť sa do prípravy celoškol-
ských podujatí a projektov ako aktívna
hráčka alebo prípravou svojich žiakov. Vo
voľnom čase si rozširuje vedomosti účas-
ťou na odborných seminároch a prednáš-
kach renomovaných umelcov a pedagó-
gov, z ktorých čerpá nové podnety pre
vyučovanie. Výsledkom jej systematickej 
a kvalitnej práce so žiakmi sú aj početné
ocenenia získané na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach. 

Alena Hodúlová
Pracuje v Základnej škole na Mudrochovej
ulici ako vychovávateľka v školskom klube
detí. Je vedúcou Metodického združenia
školského klubu detí a posledné roky
usmerňuje a koordinuje jeho činnosť. Uči-
teľ národov J. A. Komenský nabádal učite-
ľov pracovať tak, aby učenie bolo pre deti
hrou. Pani Hodúlová jeho odkaz uplatňuje
vo svojej práci denne. Pod jej vedením
žiaci v klube tancujú, spievajú, vyrábajú
nápadité výtvarné práce. Miluje prírodu 
a lásku  k nej prenáša aj na deti.  Pani
vychovávateľka aktívne spolupracuje 
s Centrom voľného času Stonožka v Seni-
ci,  aj s Mestom Senica. Vždy dokáže pri-
praviť kultúrny program plný tanca 
a nadšenia detí. Odmenou jej je potlesk
divákov, či rozžiarené pohľady rodičov.

Mgr. Oľga Chovancová
Je zástupkyňou riaditeľky Materskej školy 
v elokovanom pracovisku na Hollého ulici
U veselého šaša. Je empatická, ústretová,
svojím prístupom vytvára pozitívnu pra-
covnú  atmosféru. K plneniu svojich povin-
ností pristupuje zodpovedne, pri práci 
s deťmi rozvíja a kultivuje ich osobnosť, učí
ich rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
kladie dôraz na pozitívne emocionálne
prežívanie dieťaťa. Tiež aktívne spolupra-
cuje s rodičmi. 

Mgr. Katarína Kaňová
Je ocenená za  svedomitý a iniciatívny prí-
stup k práci a výborné výchovno-vyučova-
cie výsledky,  za dlhodobú prácu spojenú 
s vydávaním školského časopisu a tiež za
dlhoročné pôsobenie v speváckom zbore
Cantilena. Pani Katarína Kaňová sa zaslúži-
la veľkou mierou o dobrú spoluprácu 
s DSS Rohov, kde je už tri roky zodpoved-

ná za činnosť elokovanej triedy Spojenej
školy Senica.

Ing. Viktor Kmeť 
Výtvarná tvorba učaro-
vala pánovi Viktorovi
Kmeťovi už dávno.  Po
vzniku združenia
výtvarníkov SenArt 
v Senici v roku 2008 sa
stal a dodnes je jeho
členom. V tom istom

roku začal aj vystavovať – na kolektívnych
výstavách združenia SenArt a na regionál-
nej súťažnej výstave neprofesionálnej
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica
Výtvarná Senica. Neprofesionálny výtvarník
Viktor Kmeť je pracovitým, vytrvalým auto-
rom venujúcim sa akrylu, tempere, akvare-
lu a ceruzke. Do súťaže Výtvarná Senica sa
zapája každoročne. V roku 2010 získal
cenu v kategórii insitnej tvorby za dielo
Senické kostoly v zimnom šate a jeho diela
boli vystavené na súťažnej výstave neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja
Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede. 
V minulom roku Viktor Kmeť vystavoval na
celoštátnej výstave neprofesionálnych
výtvarníkov Slovenska Misia – Výtvarná
pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Trenčíne.

Mgr. Peter Kovačič
Pracuje v rezorte školstva od roku 1988.
Najskôr  pôsobil ako učiteľ matematiky 
a informatiky v Základnej škole v Dojči,
potom v  Základnej škole na Mudrochovej
ulici v Senici. Neskôr pracoval v Školskej
správe v Senici na metodickom oddelení a
v Okresnom úrade v Senici na odbore škol-
stva. Od roku 2004 pracuje  ako učiteľ 
v Súkromnej strednej odbornej škole pod-
nikania v Senici, kde v súčasnej dobe  pra-
cuje vo funkcii zástupcu  riaditeľa. Zaujíma
sa o problémy školy, aj rodičov – dlhé roky
pôsobil ako predseda Rady školy v  Základ-
nej škole Mudrochova ulica   v Senici, teraz
je členom  Rodičovského združenia pri
Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Oce-
nenie mu patrí za jeho úspešnú činnosť vo
vedení školy, aktívnu prácu so študentmi,
za svedomitú prácu triedneho učiteľa, za
mimoriadnu tvorivú prácu na projektovej
činnosti školy, inovatívne metódy a postu-
py v práci. Pán Kovačič  podporuje nové
trendy vo vzdelávaní a veľkou mierou sa
spolupodieľa na raste kvality školy, rovna-
ko i na jej propagácii. 

Mgr. art. Helena Krajčiová
Je odchovankyňou  Anny Gamanovej, 
s herectvom začínala v divadelnom súbore
Zádrapky v Senici,  kde stvárňovala pre-
dovšetkým postavy komediálneho charak-
teru.  V detstve sa venovala tiež umelecké-
mu prednesu, niekoľkokrát vyhrala regio-
nálne súťaže Hurbanov pamätník v Senici
a krajské súťaže v umeleckom prednese
Štúrova Modra. Vyštudovala Konzervató-
rium a následne herectvo na  VŠMU. Počas
štúdia účinkovala na rôznych scénach. Po
štúdiu sa stala členkou  Slovenského
národného divadla, z ktorého po čase odiš-
la. Účinkovala aj v divadle  Nová scéna 
v muzikáli Hello Dolly!, v ktorom stvárnila

hlavnú postavu. V roku  2004 získala oce-
nenie Talent roka. Prvou filmovou úlohou
bola postava  Márie vo filme  Pokoj v duši,
za ktorú získala cenu Slnko v sieti. V tomto
roku - 2014 – získala cenu Osobnosť tele-
víznej, obrazovky v kategórii herečka. 
V súčasnosti hosťuje v SND, účinkuje 
v divácky úspešných televíznych seriáloch,
ako speváčka pôsobí v skupine  Fragile 
a je známa aj vďaka dabingu.

PhDr. Alžbeta Londáková
V  Obchodnej akadémii v Senici je zame-
stnaná od roku 1987. Pracuje ako vedúca
predmetovej komisie administratívy 
a korešpondencie. Pod jej vedením sa
tento predmet stal významnou zložkou
praktickej časti odbornej zložky maturitnej
skúšky. V mimo vyučovacom čase sa venu-
je krúžkovej činnosti, kde pomáha študen-
tom zvyšovať rýchlosť a presnosť v písaní
na počítači. Je členkou celoslovenskej
komisie súťaže v spracovaní informácií na
počítači. V tejto oblasti sa venuje príprave
talentovanej mládeže v  škole a organizácii
školského až krajského kola. V spolupráci 
s Ekonomickou univerzitou Bratislava orga-
nizačne zabezpečuje štátne skúšky z kan-
celárskeho písania na počítači a hospodár-
skej korešpondencie.

Mgr. Jarmila Matelovvá
Pracuje úspešne v Základnej škole na
Sadovej ulici už desiatky rokov a jej apro-
bačnými predmetmi sú slovenský jazyk 
a hudobná výchova. V reformnom pred-
mete výchova umením približuje svet ume-
nia žiakom ôsmych a deviatych ročníkov.
Vďaka nej žiaci minimálne raz za rok nav-
štívia divadelné predstavenie a dokonca
podnikla s nimi i dobrodružnú cestu po
Európe. Patrí k dlhoročným a obľúbeným
triednym učiteľkám, ktoré si vedia rady 
v každej situácii. V rámci hodín slovenské-
ho jazyka a doučovania pripravila stovky
žiakov na prijímacie pohovory a deviatac-
ké  monitory. Taktiež sa spolupodieľa na
tvorbe školského časopisu Červíček. 
V ňom si žiaci nájdu všetko dôležité a za-
ujímavé, čo sa v ich škole i mimo nej udia-
lo. Minulý školský rok získal časopis oce-
nenie na krajskej prehliadke školských
časopisov Vrbovské pero. Pani učiteľka
tiež spolupracuje na projekte Bilingválne
programy vzdelávania v daltonskej škole,
kde spolu s ďalšími kolegami pracuje na
skvalitnení vyučovacieho procesu.

Mgr. Helena Minxová
V  Základnej škole na ulici V. Paulínyho-
Tótha učí na prvom stupni prváčikov a dru-
hákov. Obetavo sa im venuje, k žiakom pri-
stupuje s materským citom. Zriadila v škole
výtvarný ateliér, ktorý využíva nielen na
vyučovaní výtvarnej výchovy, ale  aj v po-
obedňajších hodinách na výtvarný  krúžok.
Jej pričinením škola ožila do krásy,  interiér
sa stal  galériou žiackych výtvarných  prác.
Pani Helena Minxová sa popri pedagogic-
kej práci vo svojom voľnom čase aj sama
systematicky venuje výtvarnej tvorbe. Od
roku 2007 navštevuje výtvarný kurz pre
dospelých v Základnej umeleckej škole, je

(pokračovanie na str. 5)

Ocenené osobnosti
(dokončenie zo str. 3)
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – marec 2014
autor: názov: vydavateľ:
1. Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
2. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
3. Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
4. Gohl, Ch.: Jar medzi koňmi Arkus
5. Hevier, D.: Hovorníček Arkus
6. Shemin, R.: Ako to, že ten idiot je bohatý, a ja nie? Arkus
7. Hoover, J.: Ako pracovať pre idiota Arkus
8 .Brezina, T.: Šialené! Som superstar! Arkus
9. Betancourt,J:  Poník nesmie odísť Arkus
10. Court, J.: Chcem poníka Arkus
11. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
12. Kol.: Malý maliar Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné  i predplatiť si Hádajka, aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny kata-
lóg Knižného klubu Arkusu,  prihlášku do klubu a ďalšie informácie.   

Novinky vydavateľstva Arkus:

Detské doplňovačky 2/14 včelie  
Druhé tohtoročné číslo časopisu Detské doplňovačky. 
Odkedy ľudia chovajú včely? A prečo vlastne? Čím sú včely pre ľudí zaujímavé? Majú
všetky včely žihadlo? Možno ich chovať iba v úli? Kúpte si najnovšie číslo Detských dopl-
ňovačiek a ak sa vám podarí vylúštiť všetky úlohy, dozviete sa to! A okrem toho vám
kocúrik Markus prezradí, ako sa skončila jeho návšteva úľa a ponúkne vám najnovšiu
minidetektívku, v ktorej sa opäť predstaví detektív Ihlička. 
Formát 148 x 210 mm, 16 strán. Cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur

Betancourt, Jeanne: Poník má problémy
Tretia časť série PONY TÍM. Z angličtiny preložil Tomáš Mečíř.
Pamin otec je veterinár, takže Pam je odmalička zvyknutá pohybovať sa v blízkosti cho-
rých zvierat. Keď však ochorie jej vlastný poník, pre Pam to znamená hotovú katastrofu.
Dokáže Pony tím prísť na to, čo spôsobilo poníkovu chorobu? Bude Svetluška čoskoro
zase zdravá?
Formát 135 x 195 mm, 112 strán, pevná väzba

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

absolventkou I. cyklu tohto kurzu. Zúčast-
ňuje sa tvorivých dielní a plenérov. Je za-
nietenou, experimentujúcou výtvarníčkou
venujúcou sa maľbe, kresbe, koláži, maľbe
na textil, hodváb a sklo. Pravidelne sa zapá-
ja do súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by okresov Senica a Skalica Výtvarná Seni-
ca, kde získala viacero významných ocene-
ní na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrov-
ni. Jej umelecká činnosť bola ocenená
cenami v regionálnych súťažiach Výtvarná
Senica.  V roku 2011 vystavovala na krajskej
výstave Výtvarné spektrum v Dunajskej
Strede. Úspešný bol pre Helenu Minxovú aj
rok 2013, keď boli jej diela ocenené hla-
vnou cenou v krajskej súťaži Výtvarné
spektrum v Dunajskej Strede.  Rovnako
tento rok  vystavovala na celoštátnej výsta-
ve Výtvarné spektrum v Trenčíne. Jej tvorba
sa približuje k súčasným trendom profesio-
nálneho výtvarníctva.

Mgr. Zuzana Návratová 
V  školstve pracuje od roku 1994, vyučuje
v Základnej škole  na  Komenského ulici 
v Senici.  K svojej práci pristupuje tvorivo,
využíva nové  metódy  a prístupy vo vy-
učovaní.  Okrem priamej pedagogickej
práce sa aktívne venuje športovej činnosti
s deťmi. V spolupráci s ostatnými kolegami
zorganizovala Školské športové olympiády
na  škole, ktoré mali vysokú úroveň.
Odhodlanie nepoľaviť v začatej práci pri-
niesli svoje ovocie. Aj vďaka pani učiteľke
Návratovej  bola škola  v  roku 2013 zara-
dená medzi osem najlepších škôl na Slo-
vensku na vyhodnotení Olympijských festi-
valov detí a mládeže. Vynaliezavosť, reži-
sérske schopnosti  a originálne nápady
využila pani učiteľka aj pri príprave Akadé-
mie k 50. výročiu školy.  Spolu s kolegami
a žiakmi kvalitnou prípravou a neúnavnou
prácou vytvorili nádherný program, ktorý
nadchol všetkých prítomných.  

PhDr. Eva Otépková 
V  Obchodnej akadémii v Senici pra-
cuje ako učiteľka slovenského jazyka
a literatúry a nemeckého jazyka. Pri-
pravuje študentov na maturitné skúš-
ky a na prijímacie pohovory na vysoké
školy. Venuje sa talentovaným žia-
kom, ktorí sa zúčastňujú na olympiá-
dach  a súťažiach v nemeckom jazyku.
Dlhoročne vykonáva funkciu výchov-
nej poradkyne a koordinátorky pre-
vencií závislostí, v rámci ktorej zabez-
pečuje spoluprácu s mestskými 
i okresnými organizáciami a inštitúcia-
mi. Pravidelne prispieva do regionál-
nej tlače článkami zo života školy, čím
sa podieľa na propagácii školy na
verejnosti.

Miroslava Otrísalová
V  redakcii TV SEN Senica pracuje už 
15 rokov. Ako redaktorka aktívne sleduje
dianie v meste a nakrúca príspevky do
Senického magazínu. Podieľala sa i aj na
tvorbe niekoľkých dokumentárnych 
filmoch,  publicistických reláciách vytvore-

ných v senickej televízii  a zúčastňovala sa s
nimi aj na rôznych  súťažiach. Niekoľkokrát
bola za tieto filmy či príspevky ocenená. V
roku 2013 na festivale lokálnych staníc v
najprestížnejšej kategórii – publicistike, zís-
kala  prvú cenu a cenu literárneho fondu.

Peter Pivák
V roku 2002 nadšenec a milovník starej
techniky a histórie pán Pivák odkúpil 
v Čáčove budovu  Škodáčkovho mlyna 
a začal ju z vlastnej iniciatívy a iniciatívy
aktívnych spoluobčanov - dobrovoľníkov
rekonštruovať a upratovať. Jeho cieľom
bolo mlyn zachovať a sprístupniť verejnos-
ti, čo sa mu  podarilo 23. októbra 2011.
Verejnosti boli v tom čase sprístupnené
prvé dve poschodia mlyna. Podujatie sa
stretlo s veľkým ohlasom. Mlyn však na
svoju  záchranu vyžadoval oveľa väčšie
finančné prostriedky.  Jedinou možnou
cestou získania peňazí na rekonštrukciu 
a revitalizáciu  bolo prepožičanie  budovy
nezištne do správy občianskeho združe-
nia, ktoré  už je  oprávnené o finančné
granty žiadať. Tak sa stalo v máji 2013, keď
sa Pán Pivák  prejavil ako skutočne osvie-
tený človek, ktorý vlastný majetok vložil
do poručníctva verejnosti, a tak zachoval 
a zachováva  historické a kultúrne hodnoty
pre naše  nasledujúce generácie.   Svojím
konaním  pán Pivák zachránil v meste

poslednú dochovanú technickú pamiatku
aj s pôvodným technickým zázemím  -  za
čo mu patrí veľká vďaka a uznanie.

Zuzana Plláňavská
V súčasnej dobe síce už
dôchodkyňa, ale v ja-
nuári tohto roka ešte
pracujúca vedúca sest-
ra Mestských jaslí 
v Senici. Do pracovné-
ho pomeru nastúpila 1.
júla 1975 a hoci sa za

takmer štyridsať rokov veľakrát menil
názov zariadenia, aj  jeho zriaďovateľ, ona
stále zostala v jasliach verná primárnej sta-
rostlivosti o deti do troch rokov veku. Nes-
kôr sa stala vedúcou detského denného
sanatória, kde sa poskytovali detičkám 
v rekonvalescencii  aj zdravotné služby.
Celý svoj profesionálny život venovala
deťom. S neuveriteľne dobrou pamäťou
postupne prijímala do jaslí aj deti svojich
odchovancov a títo v nej videli záruku vyni-
kajúcej starostlivosti, zodpovednosti,  ale 
i lásky a porozumenia. Počas jej pôsobenia
v mestských jasliach bola garantom vysoko
odbornej starostlivosti o deti, rodičia vyhľa-
dávali jej rady a kolegyne oceňovali rozva-
hu, spravodlivosť, ochotu pomôcť a pora-
diť v každej situácií. 

Ocenené osobnosti
(dokončenie zo str. 4)

(pokračovanie na str. 6)
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Ocenené osobnosti
(dokončenie zo str. 5)

Mgr. Anna 
Praskačová
V Základnej
u m e l e c k e j
škole v Senici
v y u č u j e
h u d o b n ú
náuku a sólo-
vý spev. Vo vyučovaní hudobnej náuky
dosahuje pekné výsledky najmä so
žiakmi predškolského prípravného štúdia,
ktorých zapája do medziodborových pro-
jektov a súťaží. Je autorkou a realizátorkou
viacerých hudobno-dramatických progra-
mov, ktoré boli uvedené ako výchovné
koncerty pre žiakov materských a základ-
ných škôl zo Senice a okolia. Podieľala sa
tiež na naštudovaní dramatickej zložky 
v úspešnom celoškolskom projekte Via-
nočnej omše od Jana Jakuba Rybu. Rovna-
ko významné výsledky dosahuje so svojimi
žiakmi v speváckej triede – svedčia o tom
početné víťazstvá v súťažiach populárneho
aj klasického spevu. 

Ján Sládek 
Je majstrom  odbor-
ného výcviku Stred-
nej odbornej  školy
Senica v stavebných
učebných odbo-
roch - murár, staveb-
ná výroba. Vycho-
váva odborníkov 
v týchto profesiách,

ktorí v súčasnosti nemajú problémy s umie-
stnením sa na trhu práce v našom regióne
a tiež aj za hranicami našej republiky. Pán
Sládek pracuje v strednom odbornom škol-
stve už 27 rokov. Svojím žiakom odovzdá-
va svoje bohaté skúsenosti v oblasti sta-
vebníctva. Spolu so žiakmi stavajú a rekon-
štruujú budovy, zatepľujú a opravujú fasá-
dy domov, pokladajú dlažby a obklady.
Jeho žiaci sú disciplinovaní a  spolu s ním
sa tešia z výsledkov svojej práce. Vychovať
žiakov k pocitu radosti zo svojej práce je
veľkým umením pána Sládka.

Ing. Ivan Spiššák
Vyučuje informatiku v  senickom Gymná-
ziu Ladislava Novomeského od roku 2008.
Je predsedom predmetovej komisie infor-
matiky a tiež správcom školskej siete. 

V rámci mimo vyučovacích aktivít sa
venuje žiakom, ktorí o tento predmet pre-
javujú zvýšený záujem a zúčastňujú sa
každoročne súťaží v tomto predmete pod
jeho odborným vedením. Dlhodobo dosa-
huje výborné výchovno-vyučovacie
výsledky v predmete informatika. Svojím
precíznym prístupom k práci si získal úctu
nielen medzi kolegami, ale aj u svojich
žiakov. 

Patrí k výborným pedagógom školy nie-
len pre prácu s talentovanými študentmi,
ale aj pre svoje schopnosti byť pedagó-
gom v každodennej realite a pre všetkých
študentov.

Mgr. Viola Šedivá
Učiteľka anglického a ruského  jazyka
Strednej odbornej školy v Senici. Pani Šedi-
vá využíva vo vyučovaní cudzích jazykov
moderné metódy, sleduje nové trendy. Jej
vyučovacie  hodiny sú dynamické, zaují-
mavé pre žiakov. S obľubou pracuje s infor-
mačno komunikačními technológiami. 
U žiakov je pani učiteľka obľúbená najmä
pre svoju otvorenosť a ústretovosť.  

Má bohaté skúsenosti so vzdelávaním
žiakov s poruchami učenia a správania. 

V Strednej odbornej škole Senica pôso-
bí ako vedúca predmetovej komisie cud-
zích jazykov, kde koordinuje prípravu
maturitných zadaní z anglického, nemec-
kého a ruského jazyka. 

Pripravuje žiakov na maturitné skúšky 
z anglického jazyka, na olympiádu z ang-
lického jazyka. Jej žiaci dosahujú na matu-
ritných skúškach veľmi dobré výsledky .

Pre mladších kolegov je pani Šedivá
vzorom učiteľky, ktorá zasvätila výchove 
a vzdelávaniu v strednom odbornom škol-
stve celý svoj život. Nikdy sa nehanbí za to,
že učila na bývalej „učňovke“, neskôr „ uči-
lišti“. Dokonca je hrdá na to, že jej žiakmi
bola väčšina predavačiek, kuchárov, čašní-
kov, chemikov, autoopravárov, murárov,
inštalatérov, ktorí žijú a pracujú v našom
regióne.

Soňa Vávrová 
P r a c u j e
v Záhorskej
knižnici v odde-
lení odbornej
literatúry už
dlhé roky. Práca
v tomto oddele-
ní si vyžaduje
okrem iného
dobrú orientá-
ciu v informač-

nom systéme, výbornú znalosť knižničné-
ho fondu, overené informácie o novo
vychádzajúcej literatúre. V podstate sa dá
povedať, že je akousi sprievodkyňou čita-
teľov vo svete informácií a dokumentov,
ktoré potrebujú počas štúdia na strednej či
vysokej škole. Pre tieto jej pracovné dano-
sti, ústretovosť a ochotu  je obľúbená nie-
len vo svojom pracovnom kolektíve, ale 
i medzi čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Jaroslav Zloch
je v meste Senica i našom regióne skúse-
ným a významným  neprofesionálnym
fotografom. Svojej záľube – fotografova-
niu, sa venuje viacero rokov a táto sa stala
preňho formou tvorivého oddychu. Nevy-
hýba sa žiadnym témam, fotografuje všet-
ky žánre, ale najradšej  fotografuje ľudí.
Autor je členom fotoklubu RETINA, kde 
i v rámci jeho výstavnej činnosti viackrát
prezentoval svoje fotografické dielo. Pravi-
delne sa zúčastňuje regionálnych, kraj-
ských a celoštátnych súťažných výstav
AMFO, kde získal mnohé popredné oce-
nenia. Ocenenie získava za prínos a rozvoj
neprofesionálnej fotografickej tvorbe 
v rámci nielen nášho mesta, ale i celého
regiónu.

Aké môžu byť 

Cesty ku knihe 
Niekedy sú priamočiare a  plynulé, nie-

kedy naopak ťažké a plné prekážok. Zále-

SRDCOM SENIČAN
Mgr. Elena Hébortová – jej meno je

neodmysliteľne spojené s učiteľstvom,
špeciálne s predmetmi prírodopis a ché-
mia. Za takmer 50 rokov svojho pedago-
gického pôsobenia najmä v Základnej
škole  na Komenského ulici vychovala
stovky žiakov, ktorým sa chémia stala
najprv obľúbeným predmetom, neskôr
koníčkom a u mnohých aj povolaním.
Vysokou odbornosťou a zodpovedným
prístupom k práci dosahovala rešpekt,
uznanie a prirodzenú autoritu u svojich
žiakov.  Aj keď je už dôchodkyňa, stále pri-
pravuje žiakov na chemickú olympiádu.

Mgr. Anna Maximová - pedagogicky
najdlhšie pôsobila v Základnej škole na
Ulici V. Paulínyho-Tótha, kde učila sloven-
ský a ruský jazyk. Ako dôchodkyňa krátko
učila žiakov aj v ZŠ na Mudrochovej ulici,
kde spoluzakladala časopis Mudroško.
Popri pedagogickej praxi je jej meno  spo-
jené aj s dlhoročnou činnosťou v Zbore
pre občianske záležitosti pri Mestskom
úrade. Už 15 rokov spolu s Máriou Haslo-
vou  veľmi aktívne  a výborne  zazname-
náva všetko o Senici  do Kroniky mesta.  

PhDr. Štefan Mocko - stredoškolský
pedagóg pôsobil na senickom  Gymnáziu
L. Novomeského, viac ako  40 rokov a štu-
dentom odovzdával vedomosti zo sloven-
ského jazyka  a dejepisu. Okrem povinné-
ho učiva veľa času venoval  regionálnej
histórii, študentov učil poznávať známe
osobnosti a významné dejinné  udalosti
späté s miestami, kde žijú. Počas pedago-
gickej praxe i teraz sa  aktívne zapája do
projektov, v ktorých  uplatňuje svoje zna-
losti o regionálnej histórii.

Otto Repa – zakladajúci člen spevácke-
ho zboru Cantilena, v ktorom pôsobí
dodnes, teda viac ako 40 rokov. Je dlho-
ročným organizačným vedúcim zboru 
a zároveň sa podieľa na výbere repertoáru
a zabezpečovaní notového materiálu pre
jednotlivých členov zboru. Spolu s Vladi-
mírom Švecom bol iniciátorom založenia
občianskeho združenia Cantilena. Vo svo-
jom profesionálnom živote sa venoval
osvetárskej práci, oblasti záujmovoumelec-
kej činnosti.

Elena Sochorová, prom.fil. – dlhoročná
riaditeľka Okresnej knižnice v Senici.  Pod jej
vedením sa z novozaloženej inštitúcie stala
kultúrna ustanovizeň regionálneho významu
postupne rozširujúca základné služby knižni-
ce o ďalšie funkcie. Prispela k vybudovaniu
siete obecných a mestských knižníc okresu
Senica. Veľkú zásluhu mala na bohatej edič-
nej činnosti knižnice ako aj na realizácií desia-
tok kultúrno-spoločenských a spomienko-
vých podujatí v Senici a celom regióne. Aj 
v dôchodkovom veku sa aktívne  zapája  do
spoločenského života. 

(pokračovanie na str. 7)
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Rozprávky v autobuse 
Mesto Senica sa po vzore Banskej

Bystrice a Zvolena stalo tretím mestom na
Slovensku, kde v autobuse MHD môžu
deti a rodičia vidieť animované rozprávky
z projektu OVCE.sk. Cieľom je pripome-
núť cestujúcim počas jazdy v MHD ako
bezpečne využívať internet a mobil.

S internetom či mobilným telefónom sa
dnešné deti stretávajú  takmer od mater-

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 3/2014

Aké môžu byť 

Cesty ku knihe 
(dokončenie zo str. 6)

skej školy.   Novodobé technológie so
sebou prinášajú nielen  pozitíva, ale práve
na deti  číhajú rôzne nástrahy, a preto je
dôležité pripraviť ich na rôzne situácie 
a naučiť ich rozpoznávať riziká. Vzdeláva-
cie rozprávky OVCE.sk účinne a hravou
formou deťom ukazujú, ako sa majú sprá-
vať na internete. S ovečkovskými rozpráv-
kami sa deti mohli doteraz stretnúť na
internetovej stránke projektu alebo v tele-
vízii. Oddelenie informatiky a komunikácie
s verejnosťou MsÚ sa rozhodlo dostať
tieto preventívne rozprávky viac medzi
senické deti. „Po tom, čo nám senická
SAD-ka ponúkla na využívanie ich LED
obrazovku v jednej z liniek MHD, neváha-
li sme a po dohode s vedením SAD sme sa
zapojili do projektu Bezpečne do školy 
s OVCE.sk. Takáto obrazovka je síce len v
jednej z  liniek MHD, ale práve táto linka
zváža deti ráno do školy a poobede ňou
chodia školáci domov.  Jedna rozprávka
trvá cca 3 minúty, takže žiaci stihnú vidieť
počas jazdy 1-3 rozprávky. Počas celého
školského roka sa postupne vystriedajú na
obrazovke všetky ovečkovské príbehy,“
prezradil vedúci oddelenia informatiky
MsÚ Milan Dieneš. O ďalších plánoch
povedal, že v  spolupráci s autormi projek-
tu chce Mesto Senica  tieto rozprávky
dodať do základných škôl  spolu s príruč-
kou, kde sú jednotlivé témy rozobraté tak,
aby ich učiteľ vedel deťom vysvetliť.

Ovce.sk sú určené skôr pre mladšie deti.
Tvorcovia však nezabudli ani na starších žia-
kov základných a stredných škôl a pre nich
je určený projekt NEHEJTUJ.sk.  Jeho autori
ním chcú poukázať na problém nenávisti a
intolerancie u tínedžerov a formou preven-
cie takýmto prejavom predchádzať. Tento
projekt pozostáva z dvoch DVD s dvanásti-
mi filmami a venuje sa témam ako národ-
nostná neznášanlivosť, homofóbia či rasi-
zmus. Projekt NEHEJTUJ.sk môže slúžiť ako
pomôcka na hodinách dejepisu, etiky,
mediálnej výchovy, informatiky a ďalších
predmetov na základných a stredných ško-
lách,  ale aj počas voľnočasových aktivít
detí a mládeže. lv

Týždeň mozgu 
Od roku 1996 sa každoročne uskutoč-

ňuje Týždeň mozgu alebo presnejšie Týž-
deň uvedomovania si mozgu.  V týždni od
10. do 16. marca boli  rôzne akcie, ktorých
cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti
na ľudský mozog.  Do jednej aktivity sa
zapojili aj žiaci  7. ročníka ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha.  Dňa 12. marca navští-
vili  Sanatórium Dr. Elena   Dérer v Senici 
a spolu s klientmi sanatória sa zúčastnili
krátkej prednášky. Dozvedeli sa zaujíma-

vosti o mozgu a pamäti, ale aj o fungovaní
a možnom zlyhávaní pamäti. V skupinách
spolu so seniormi si precvičili zručnosť v
rôznych praktických cvičeniach. Mladí
ľudia mali možnosť konfrontácie so  stratou
pamätí v neskoršom veku a seniori sa zase
vrátili do mladosti vďaka veselej spoločnos-
ti detí. Žiakov tešilo, že sa stretli a poroz-
právali s ľuďmi, ktorí žijú v zariadení a sľú-
bili, že sa určite opäť stretnú. 

Kristínka Tauchmanová, Terka Planková  
Terapeutky sanatória

Za fľaše ihrisko? 
V januári  obchodný reťazec LIDL

vyhlásil súťaž v zbere fliaš s názvom
MYSLITE EKOlogicky, ktorá  sa začala 
17. februára. Avizované výhry zneli zaují-
mavo a oslovili aj senické základné školy.
Škola môže vyhrať jedno z troch  multi-
funkčných ihrísk alebo nákup športových
potrieb v hodnote 10 000 eur. 

Zo senických základných škôl sa s naj-
väčšou vervou do boja o hodnotné ceny
pustila  Základná škola na Ulici V. Paulíny-
ho-Tótha. „Nás zlákala najmä vidina multi-
funkčného ihriska a  žiaci, učitelia, nepe-
dagogickí zamestnanci aj  rodičia sa pusti-
li do zberu PET fliaš. V škole sme vyhlásili
súťaž o najaktívnejšiu triedu na prvom 
a druhom stupni a odmena bola tiež láka-
vá – dva dni voľna alebo pizza pre celú tri-
edu,“  povedala nám riaditeľka školy Sla-
vomíra Melišová.  Škola oslovila aj firmy 
v Senici a blízkom okolí. Žiaci, rodičia  aj
firmy mohli nosiť fľaše do školy, odkiaľ ich
odvážali do LIDLa. Všade,  kde sa človek 
v škole pozrel, boli len vrecia s fľašami. 
V LIDLi denne  pani školníčka  vhadzovala
fľaše do  fľaškomatu.   

Ako povedal tlačový hovorca spoloč-
nosti LIDL Tomáš Bezák, súťaž mala za
cieľ nielen podporiť šport vo víťazných
školách, ale zberom fliaš poukázať na
dôležitosť recyklácie a ohľaduplného
správania sa k prírodným zdrojom. 

Súťaž skončila 16. marca a po tomto
termíne nastalo rátanie prinesených potvr-
dení z fľaškomatu. Riaditeľka školy upres-
nila, že nazbierali a odovzdali 105 037
fliaš. V priemere  vyzbierali 159 fliaš na
žiaka.  Do tohto počtu im dopomohla aj
Základná škola na Sadovej ulici: . „Nazbie-
rali sme 16 006 fliaš, no podľa našich
informácií niektoré školy na Slovensku
mali už vyzbieraných cez 50 000 fliaš,
preto sme sa dohodli, že tie naše daruje-
me na „jednotku“, ktorá mala v tom čase
vyše  80 tisíc fliaš. Veríme, že tie naše fľaše
im pomôžu v boji o nové ihrisko,“ prezra-
dila riaditeľka „trojky“  Svetlana Chábelo-
vá.  Najlepšie triedy na „trojke“ dostali za
zbieranie fliaš sladkú odmenu.

Víťazmi na „jednotke“ sa podľa slov ria-
diteľky stali všetci, keďže v tejto škole
nebolo triedy, ktorá by sa nezapojila. Na
druhom stupni  každá  trieda priniesla viac
ako 3000 fliaš, na prvom stupni priniesli
deti najmenej 2000 fliaš na triedu. Najak-
tívnejšie triedy dostali sľúbenú odmenu.
Žiaci 6.A, ktorí sa umiestnili na prvom
mieste  so 7098 fľašami získali dva dni

(pokračovanie na str. 8)

ží na rôznych okolnostiach, podmienkach,
prostredí, situáciách, schopnostiach,  oča-
kávaniach, požiadavkách atď. V tejto
dobe, nabitej najrôznejšími informačno-
komunikačnými technológiami,  sa v dosť
veľkej miere stráca záujem o čítanie kla-
sických kníh,  a to   hlavne u mladej gene-
rácie.  Občianske združenie Element 
v spolupráci  s Mestom Senica, Mestským
kultúrnym strediskom, Záhorským osveto-
vým strediskom  a Záhorskou  knižnicou 
v Senici sa v 24. marca (tento mesiac je
dlhodobo označovaný ako Mesiac knihy)
podujali hľadať spolu s mladými ľuďmi
cesty ku knihe na rovnomennom podujatí.  

Prvá lastovička tohto typu podujatia,
ktorá mala pomôcť deťom nachádzať
cesty ku knihe a čítaniu, sa stretla s pomer-
ne veľkým  záujmom verejnosti. Podstatou
podujatia bolo, aby do Domu kultúry
ľudia  priniesli takú knihu, ktorú už nepo-

trebujú  a odniesli si inú, ktorá ich zaujala
a chceli by ju mať doma. Počas celého dňa
priniesli 500 až 700 kníh, väčšinou belet-
riu a detské knihy. Na podujatí sa vystrie-
dalo približne 400 ľudí. Odozva verejnosti
bola dobrá, viacerí návštevníci  poukazo-
vali na  skutočnosť, že by potrebovali viac
času na výber  kníh a aj preto organizátori
uvažujú o repríze podujatia. 

V dopoludňajších hodinách bolo pre
deti pripravené aj bábkové divadelné pred-
stavenie O červenej čiapočke, ktoré pri-
pravili  členovia bábkového divadla MAFI
zo Senice. Odohrali v ten deň 10 predsta-
vení  pre približne 278 detí zo základných
a materských škôl. Z toho tri predstavenia
boli pre verejnosť. V rámci podujatia bola
vyhlásená súťaž výtvarných prác s názvom
Môj knižný hrdina, do ktorej sa  zapojilo
80 detí základných a materských škôl so
75 výtvarnými prácami. bar

Foto: T. Tóbik
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vojna vypukla  28. júla 1914 a rok 2014 je
smutným 100. výročím tejto udalosti. Smrť
rakúsko-uhorského následníka trónu Fran-
tiška Ferdinanda DęEste v Sarajeve (bol
naňho spáchaný atentát)  28. júna 1914
bola zámienkou vypovedania vojny Rakús-
ko-Uhorska Srbsku. V Senici bola vyhláse-
ná mobilizácia mužov do 42 rokov o pol-
noci z 31. júla na 1. augusta 1914. Seniča-
nia, ktorí vyprevádzali odvedencov na nád-
ražie hudbou si mysleli, že vojna dlho
nepotrvá a  všetci budú na Vianoce doma.
To tvrdila aj vtedajšia propaganda. Na
vojenské účely sa rekvirovali aj kostolné
zvony zo všetkých kostolov, organové píš-
ťaly a po domácnostiach drobné kovové
predmety, napríklad mosadzné mažiare.
Seničania mali kostolné zvony vo veľkej

úcte, preto
na rozlúčku
sa 2. októbra
1916 na nich
dlho zvonilo.
S e n i č a n i a
bojovali na
srbskom, rus-
kom, neskôr
na ostatných
frontoch. Na
z a č i a t k u
vojny sa 
v hlavnom
meste monar-
chie vo Vied-
ni ešte  tanco-
val viedenský

valčík, no hospodárska situácia krajiny sa
rýchlo zhoršovala. Chlapci boli na fron-
toch, nepracovali na poli, neskôr ich na
hospodárstvach čiastočne nahradili srbskí
a ruskí zajatci. Vo vojne nenastali len straty
na životoch. Vo tejto dobe sa rodilo aj
málo detí. 

V dnešnej Senici máme štyri pamätníky
tejto nezmyselnej vojny. Pamätník pad-
lých Seničanov stojí v parčíku oproti
Okresnému súdu a sú na ňom mená 50
obetí. Sotinský pamätník bol prevezený
na senický cintorín, tam sa dozvedáme
mená 20 obetí, v Čáčove stojí na pôvod-
nom mieste so zoznamom 28 padlých 
a na pamätníku v Kunove sa dozvieme, že
do Kunova sa nevrátilo z vojnových polí
23 občanov. Tieto pamätníky boli s patrič-
nou úctou odhalené po 10. rokoch od
skončenia vojny. Medzi obeťami 1. sveto-
vej vojny bol známy kunovský ľudový bás-
nik Martin Orgoník a účastník vzbury 
v Kragujevaci Ján Slezák. Na senickom
pamätníku nachádzame meno Milutína
Pavla Gašpara, dipl. učiteľa, zástavníka 
15. honvédskeho pluku.

Aj Jozef Závodský, katolícky kňaz,
rodák zo Sotiny, bol za svoje národné
povedomie a za výrok „Nestrieľajte do
našich slovanských bratov Srbov 
a Rusov!“ odsúdený prešporským súdom
roku 1914 na dva roky žalára. Zo zajatých
Čechov a Slovákov vznikli v roku 1918 
v Rusku, Francúzsku a Taliansku českoslo-
venské légie, ktorých veliteľom bol generál
Janin, jeho zástupcom Milan Rastislav Šte-
fánik. Zo senických legionárov poznáme
meno Štefana Fajnora, syna známeho

Senica 
a 1. svetová vojna 

Na cestách po celej Európe i po Slo-
vensku sa stretávame s množstvom cinto-
rínov a pamätníkov na počesť padlých 
v 1. svetovej vojne. V tomto roku si ju pri-
pomenieme veľakrát, lebo prvá svetová

Vyučovanie pre život 
Keďže  Súkromná stredná odborná

škola v   Senici je školou podnikania, snaží
sa rôznymi metódami o prepojenie s pra-
xou. Medzi študentov pozývajú odborní-
kov z praxe, aby sa s nimi podelili o svoje
skúsenosti v podnikaní. 

Naposledy to bol pán V. Klimek, ktorý
je konzultantom študentskej spoločnosti.
Na besede spoločne horlivo diskutovali 
o podnikaní a podmienkach podnikania
na Slovensku.    

V rámci programu aplikovaná ekonó-
mia, ktorý zastrešuje nezisková organizá-
cia Junior Achievement Slovensko, založi-
lo 25 študentov 3. ročníka  študentskú
spoločnosť. V tomto školskom  roku ju
nazvali New Wave a simuluje akciovú spo-
ločnosť. V predmete podnikanie študenti
realizujú množstvo zaujímavých aktivít.
Jednou z posledných, ktorá sa im skutoč-
ne vydarila, bolo divadelné predstavenie 
s ekonomickou tematikou  Súdny proces
so slečnou Ann Flation – infláciou. Pred-
stavenie odohrali pred učiteľmi a študent-
mi celej školy. Bolo zábavné, poučné 
a zároveň študenti presne zistili, koľko
námahy stojí pre  firmu dosiahnuť zisk.
Ostatným hravou formou priblížilo infláciu
a jej dopad na obyvateľstvo. 

Ing. Katarína Kromerinská

Úspešný štart
Tanečnú skupinu Scream netreba niko-

mu predstavovať. Všetci veľmi dobre
vieme, že má výborných tanečníkov od
najmenších až po dospelých. 

Tento rok  sezónu odštartovali v januá-
ri na martinskom  1. kole Deep Dance
Lague, kde  sa zúčastnila  Janka Klečková,
ktorá  získala 3. miesto spomedzi  83
tanečníkov. Už vtedy bola len malý krôčik
k  postupu do vyššej výkonnostnej skupi-
ny A.  Vo februári   sa screamáci už vo väč-
šom počte  zúčastnili Dance Manie 
v Považskej Bystrici, kde dosiahli  vynikajú-
ce výsledky v  sólo, duo i skupiny, a to vo
všetkých vekových  kategóriách. Získali po
3 zlaté, strieborné a bronzové  medaily.
Radosť z úspechov detí  neskrývali  ani
rodičia, ktorí sú veľkou oporou svojich
malých  - veľkých tanečníkov. Zatiaľ ostat-
nou súťažou bolo marcové 3. kolo Deep
Dance Lague, kde opäť zažiarili  tancom
v úžasných  kostýmoch. Priviezli si 3 zlaté,
2 strieborné a 2 bronzové medaily, čím
rozšírili doterajšiu zbierku.  

Po týchto úspechoch sa veľa tanečníkov
pretancovalo zo skupiny B do A, z čoho
majú všetci obrovskú radosť.  Tento rok
čakajú skupinu Scream  Majstrovstvá SR 
v máji v Bratislave a veria, že si vytancujú
postup na Majstrovstvá Európy  v Chomu-
tove a na Majstrovstvá sveta v Turíne.  

za rodičov Silvia Maláriková 

Úspešné tanečníčky skupiny JVK. 

Za fľaše ihrisko? 
(dokončenie zo str. 67

voľna, žiaci druhej 6.B s 5478 fľašami
dostali  deň voľna a na treťom mieste
skončili žiaci 5.A a tí dostali  pizzu. Na
prvom stupni dostali všetci žiaci víťazných
triednych kolektívov 3.A a 4.A pizzu 
a žiaci na prvom mieste z 2.B  namiesto
dňa voľna  dostali tiež pizzu, tak splnili 
prianie detí. Počet fliaš zaregistrovali na
stránke LILDa, teraz čakajú či budú medzi
10 najúspešnejšími školami.                     lv

senického advokáta. Ten zahynul v ďalekej
ruskej zemi. 

Kataklizmu 1. svetovej vojny dovŕšila
španielska chrípka, ktorá skosila aj mno-
hých senických obyvateľov. Ľudstvo sa
však z tejto vojnovej katastrofy nepoučilo,
po 20 rokoch vznikla ďalšia  2. svetová
vojna.                                        Ján Peter

Foto archív autora 

Študentky SOŠ uspeli    

Máme za sebou voľby prezidenta SR 
a v máji nás čaká  ďalšia volebná sobota,
kedy budeme vyberať z kandidátov, ktorí
nás budú zatupovať v Európskom parla-
mente.  Voľby sa konajú v roku, kedy si
Slovensko 1. mája pripomenie vstup kraji-
ny do Európskej únie.  Práve 10 rokov Slo-
venska v Európskej únii bolo témou súťaže
o najlepšiu fotografiu či koláž, ktorú vyhlá-
sila poslankyňa europarlamentu Monika
Flašíková-Beňová.  Zapojilo  sa do nej aj 10
študentiek 1. ročníka nadstavbového štú-
dia odboru vlasová kozmetika Strednej
odbornej školy Senica, ktorých koláž zís-

(pokračovanie na str. 11)
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Takmer dvadsať študentov sa zapojilo do jarného upratovania DAVu.

Stretnutie
študentských rád

V DAVe  bolo 12. marca 5. stretnutie
študentských rád  (ŠR) senických stred-
ných škôl, ktoré sme si  zobrali pod palec
my, členovia Študentského parlamentu
mesta Senica (ŠP).   Prišli medzi nás aj hos-
tia predsedníčka Študentskej únie (ŠÚ)
Petra Lašová a člen predsedníctva ŠÚ
Adrián Kobetič,  lektorka projektu
KomPrax z Iuventy Viera Šimkovičová,
zástupca primátora Senice Peter Hutta,
manažérka Europe Direct (ED) Senici
Ivona Klimentová. 

Na úvod sme si v krátkosti predstavili
činnosť ŠP za posledný rok, aj históriu
DAVu. Potom  sa prezentovala svojou čin-
nosťou ŠÚ,  najmä projekt KomPraxu 
i informačná  kancelária  ED. Na záver
tohto bloku  účastníci predstavili svoju
školu, resp. činnosť študentskej  rady.  

V druhej  časti sme podľa záujmu
vytvorili pracovné skupiny, v ktorých sme
spolu s hosťami  tvorili,  vymýšľali, kládli
otázky,  prijímali  nové postrehy, ktoré by
sa dali aplikovať pre danú situáciu.  Ja  som
sa zapojila do skupiny Petry a Adriána, 
v ktorej sme riešili naše školské študentské
rady a ich dobré stránky, ale aj  nedostatky,
aj ako ich odstraňovať.  Mali sme vynikajú-
cu diskusiu a veľa dobrých nápadov, čo 
a ako v Senici zlepšiť. 

Ďalšia skupina diskutovala o  KomPra-
xe, kde sa dozvedeli ako sa zapojiť do pro-
jektu, čo je jeho podstatou, ako sa píšu
projekty a ďalšie užitočné rady a informá-
cie. Tretia skupina  sa venovala  dobrovoľ-
níctvu v Senici  a  budúcemu využitiu
DAVu. Študenti mali dobré nápady, z kto-
rých sa bude  určite čerpať. 

Celým dňom nás sprevádzal Filip
Nosko, ktorý sa už ako obyčajne vyzna-
menal a dotváral atmosféru. Išlo  o ďalšiu,
myslím, celkom premyslenú  akciu ŠP,
ktorá priniesla nové impulzy do práce. Teší

Parlament sa nenudil...
Členovia Študentského parlamentu

mesta Senica  vymysleli v DAVe rad podu-
jatí pre deti, mládež, aj   verejnosť, ktorými
chceli všetkým komplexnejšie  predstaviť
túto  budovu. Či sa im to podarilo posúď-
te sami,  členovia sa rozpísali.

nás, že  priamo na podujatí nás pochválila
koordinátorka ŠR zo Súkromnej strednej
odbornej školy podnikania Beáta Fodoro-
vá.  Nám ostáva len dúfať, že  získané pod-
nety a nápady prenesieme do našich štu-
dentských rád,  budeme sa naďalej stretá-
vať, možno už na najbližších podujatiach
v DAVe. Pretože DAV je tu práve pre
senickú mládež.

Viktória Včelková

Dve hodiny pre DAV  
Oznam, že sa bude konať každoročné

dobrovoľnícke upratovanie v DAVe, ma
zaskočil. Pravdaže, chcela som ísť
pomôcť. Ale upratovať? To sa mi veľmi
nepozdávalo. Rozhodnutie, že pôjdem
aspoň trochu pomôcť vyčistiť DAV, som
neskôr neľutovala.

Upratovalo  sa  v sobotu 22. marca. Už
z diaľky, keď som prichádzala, som videla
(a počula) Danku Kopeckú, koordinátorku
Študentského  parlamentu mesta  a orga-
nizátorku akcie, ako  energicky a s elánom
rozdávala všetkým naokolo úlohy.
„Ahoj, Radka, vitaj!,“ s radosťou ma priví-
tala. Okamžite som mala zadelenú úlohu
a mohla som pracovať. Rozhodne medzi
najzábavnejšie činnosti patrilo tepovanie
matracov za krásneho slnečného počasia

alebo zametanie počas vetra, ktorý akoby
naschvál fúkal iným smerom, než sme
potrebovali. 

Okrem týchto činností dobrovoľníci
vyhrabávali trávnaté plochy pri DAVe,
pozbierali odpadky, z vonku čistili okná
budovy... Spoločnými silami sa nám poda-
rilo vyčistiť nielen okolie, ale  aj časť  budo-
vy zvnútra – opäť to boli okná, koberce,
balkón, sklady..., skrátka jarné upratovanie.
DAV je teda pripravený  na svoju ďalšiu čin-
nosť, podujatia, stretnutia, výstavy, koncer-
ty, určené všetkým vekovým kategóriám.

Myslím, že hovorím za všetkých zúčast-
nených dobrovoľníkov, že upratovanie
bolo nielen efektívne, ale aj veľmi príjem-
ne strávené dopoludnie s priateľmi.

Radka Rybnikárová

Dodatok CVČ. Tu sú mená všetkých
nadšencov od 13 do 26 rokov,  ktorí
pomáhali: 
Tibor Schneider, Tomáš Krška, Dominik
Šimko, Michal Kuzma, Simona Michalico-
vá, Laura Vlkovičová, Sabína Štefková,
Radka Rybnikárová, Lucia Pekárová, Tomáš
Pokorný, Romana Nošková, Marek Haberl,
Viliam Dudáš, Marianna Janerlová, Patrik
Koša, Klára Polakovičová a zopár dospe-
lých z CVČ.
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DAV zažil už všeličo... 
V piatok 21. marca  napríklad hip-hopo-

vú udalosť s názvom 4 ELEMENTY alias
Príbeh, ktorý sa píše sám. Akcia mala
predstaviť 4 elementy  hip-hopu  DJing,
breakdance, rap a graffiti. Diváci mohli byť
svedkami názornej ukážky a predstavenia
každého elementu. Večer organizovaný
Študentským parlamentom a CVČ Stonož-
ka moderoval senický talent Marek „Shor-

ty" Malár spoločne so študentkou OA
Natáliou Ťulákovou. Najmä vďaka Shorty-
mu sa v DAVe opäť vytvorila príjemná
atmosféra, čo by iste potvrdilo i viac ako 40
divákov a množstvo účinkujúcich, naprí-
klad rapper Lukáš „Hely" Majer  a Peter
„Snakero“ Sokol či breaker Ondrej Hadi-
dom alias El Prcinho. K tomu dobrá hudba,
pestrá videoprojekcia,  super sprejerské
umenie Dušana Konečného, výborné
záverečné vystúpenie Helyho a Shortyho 
a dobrá nálada. Až sa ťažko odchádzalo....

Skúsime vymýšľať ďalej a stretávať sa 
v DAVe pri podobných príležitostiach
častejšie. Príďte, tešíme sa na vás. 

Aďa Krutá

Športovci V DAVe 
V piatok 14. marca počas  jarného

slnečného popoludnia DAV zasa ožil. Pro-
jekt KomPrax,  o ktorom sa už v Študent-
ských listoch čo-to popísalo, umožnil člen-
ke Študentského parlamentu Lucke Cabi-
carovej zorganizovať turnaj v stolnom
tenise, šípkach a biliarde, nazvaný Tri 
v jednom. Pravda, nejde o disciplíny, ktoré
by človeka prinútili siahnuť na dno svojich
fyzických síl a preverili jeho kondičku, no
celkom početnú a rozmanitú skupinu
účastníkov sa nám podarilo prilákať. Vo
všetkých disciplínach sa odohrali vskutku
napínavé zápasy - spočiatku v kamarát-

skom, uvoľnenom duchu, keď však prišlo
na vyraďovacie súboje a boj o medaily 
a vecné ceny, pospolitosť išla bokom a vo
vzduchu bolo cítiť len sústredenie 
a odhodlanie. V stolnom tenise sa hralo 

v dvoch vekových kategóriách,  šípky  boli
obsadené najmenšími, no o to bojovnejší-
mi účastníkmi  a biliard priniesol snáď naj-
vyrovnanejšie súboje podvečera. Vo všet-
kých disciplínach boli ocenení traja najús-
pešnejší účastníci, spomeňme však len
víťazov - v stolnom tenise mladších to bol
suverénny Ondrej Bohun ( ZŠ Mudrocho-
va ulica), medzi staršími zahviezdil Peter
Vyletel (Gymnázium L. Novomeského),
šípky ovládol Dominik Daniš a šampiónom
v biliarde sa stal Marek Haberl (SSOŠP
Senica).

Sláva víťazom, česť porazeným, chcelo
by sa povedať. Porazeným však v to popo-
ludnie nebol skutočne nikto. Organizátori
sa síce nezastavili a tri disciplíny nám sku-
točne dávali zabrať, no o to slastnejší pocit
sa dostavil na samom konci. Súťažiaci mali
možnosť stráviť popoludnie vo výbornej
atmosfére, zabojovať o ceny a v ostatnom
rade spoznať v rivaloch nových kamará-
tov. Ak sa našiel aspoň jeden účastník,
ktorý si úprimne povedal, že tie dve hodin-
ky strávil zmysluplne a našiel v nej aspoň
štipku športového vzrušenia, môžeme byť
spokojní. Ostáva len dúfať, že Luckino
nadšenie pre organizáciu nezostane osa-
motené a že sa na podobnom turnaji čos-
koro znova stretneme. 

Filip Nosko

Bodka za MODELom
Záverečnou marcovou bodkou 

v DAVe bola vernisáž  regionálnej návrhár-
skej výtvarnej súťaže MODEL 2014.
Zúčastnili sa jej ocenené  detí a mládež so
svojimi pedagógmi, hostia  a v programe 
i mladí hudobníci CVČ a ZUŠ. Súťaž bola
síce v réžii a pod patronátom CVČ Stonož-
ka, ako aj ostatné podujatia v DAVe, ale
ruku k dielu priložili i študenti zo ŠP, kon-
krétne Viki Včelková, ktorá spracovala na
toto podujatie projekt KomPrax a vďaka
nej získali tí najlepší v šiestich  súťažných
kategóriách  pekné ceny.

Dana Kopecká, CVČ 

Spomienky a koncert 
A ešte si dovolím poznamenať, že

prvou marcovou  akciou v DAVe pre verej-
nosť bolo úspešné stretnutie s Jánom
Hromkom, divadelníkom,  architektom,
pamätníkom a znalcom všetkého senické-
ho  nazvané Spomienky na Senicu. Jeho
pútavé rozprávanie a projekcia dostali
všetkých. Nemohla som sa  ubrániť
dojmu, že tento človek má entuziazmu na
rozdávanie a  už musel  prežiť minimálne
tri životy, nie jeden.   

Braňo Fojtlín by tu tiež určite rád pred-
stavil svoje podujatie z  8. marca,  a to roc-
kový koncert nazvaný Psychóza,  ktorý so
svojou skupinou „Tusté baletky“ k spokoj-
nosti množstva fanúšikov usporiadal 
v DAVe už druhýkrát.  Okrem menovaných
„baletiek“ zahrala i skupiny Opretý o plot
zo Senice, Velvet, Beggarręs, Four faces 
z Trnavy. 

A ako inak – bolo super. 
Dana Kopecká

Týždeň s Angličanom
Za dva roky strávené na Gymnáziu. N. ,

ktoré sú dlhé asi ako reklama na Markíze,
bol toto pre mňa doposiaľ najlepší týždeň
a zrejme prvý piatok povinnej školskej
dochádzky, kedy som bola smutná 
z toho, že je koniec týždňa a ja musím ísť
domov. S Harrym (naším lektorom) sme
strávili úžasné chvíle v škole a aj mimo
nej. Rozprávali sme sa s ním o všetkom,
čo nás len napadlo, boli sme zvedaví 
a Harry trpezlivý. Na všetky otázky sme
vždy  dostali odpoveď s radosťou,  spolu
s dennou dávkou anglických vtipov, ktoré
síce neboli až také vtipné (nuž anglický
humor), ale aj tak sme sa nasmiali... Nie-
kedy i na Harrym. Tak sa chutne smial.
Okrem iného nás naučil  i veľa zo slangov,
k čomu sa v škole len tak ľahko nedosta-
neme. S úsmevom na tvári a so štipkou
anglického prízvuku  pochyteného cez
týždeň vyhlasujem, že to boli najlepšie
„vyhodené“ peniaze za poslednú dobu
(musím ale priznať, že vďaka škole) a ak
budem mať možnosť, tak si tento „kurz“
veľmi  rada zopakujem.

Viktória Včelková

Slečna Jablková
V kaviarni na rohu

sedím pri stole a pozerám sa
ako Eugen na Tatianu, 

zazrel som krásu samu
ako tam nežne stojí,

odhodlaný vykročiť ku dverám.

A oslovím tú dámu – 
Nechcete si prisadnúť?

Priletela v jemnom vánku
a ja v polospánku

snívam spoza stola.

Vzduch ladne ovládla svojou
vôňou jablkovou
a hláskom tichým

z kože ma zodiera –

už patrí inému.

Tá moja Júlia
k inému sa túlila
a túliť bude sa.

To zúfalstvo ma však len pohýna 
a pred tou vôňou jablkovou

beztak nedá sa schovať.

Jablko sváru,
jablko hriechu,

moje sladké
líčko jablkové,

zomieram nežnosťou
sediac v Bratislave.

Milan Kolesík
Gymnázium L.N.  4. A
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Študentky SOŠ uspeli 
(dokončenie zo str. 8)

(pokračovanie na str. 12)

kala 3. miesto a bola vystavená v priesto-
roch Európskeho parlamentu. Naviac štu-
dentky získali za svoju snahu a kreativitu
200 eur.  Pani poslankyňa poukázala na to,
že študenti  veľmi citlivo vnímajú problé-
my a neľahkú situáciu, s ktorými sa EÚ
musí vyrovnávať, tiež na to, že touto spo-
luprácou sa mladí ľudia začali výraznejšie
zaujímať o dianie v EÚ.             bar

Čo robiť?
Nie každý z nás vie pres-

ne a správne zareagovať, ak
sa dozvie, že jeho dieťa je
ohrozené drogou alebo

inou návykovou látkou. V prvom rade
zachovajte pokoj a rozvahu. Nepodceňuj-
te nebezpečenstvo, ale ho ani nedramati-
zujte.

- Pamätajte, že každé dieťa môže uro-
biť chyby a zistené skutočnosti môžu byť
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí
chybné rozhodnutie následne aj on. Často
tak dochádza k zhoršeniu vzťahov medzi
dieťaťom a rodičom.

- Ak sa dieťa samo prizná, že berie
drogu, tak vás vlastne žiada o pomoc. Pri-
jmite to a dajte mu najavo, že vám môže
dôverovať.

- Pamätajte, že od dnešného dňa ne-
existuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše
dieťa.

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovlá-
dať svoje konanie, a preto nemá význam
ho obviňovať.

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to
nepomôže – možno by ste museli hlboko
načrieť do vášho svedomia.

- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor
voči vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša
urazená pýcha a neschopnosť priznať si
svoju vinu.

- Svojím správaním poskytujte svojmu
dieťaťu dostatok porozumenia a lásky,
vytvárajte mu prostredie poskytujúce isto-
tu, bezpečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkla-
dajte ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte domnie-
nky a klebety od skutočnosti.

- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie
alebo dokonca o liečebné zásahy.

- Nechajte si v takomto prípade poradiť
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na
linku dôvery.

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu
dostupné a nepretržité poradenské služ-
by, účinné preventívne programy a taktiež
nepodceňujte ani pomoc rovesníka roves-
níkovi. V každom meste sú psychologické
poradne na riešenie týchto problémov.

- O zistených skutočnostiach informujte
zainteresovaných členov výchovného tímu
(psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár)
a vyžadujte od nich diskrétnosť. Nekarhajte
vaše dieťa pred týmito osobami.

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodi-
ne. Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť

sebacit dieťaťa tým, že mu síce preuka-
zujú lásku, ale zároveň dávajú najavo 
i svoju neúctu k jeho osobe, napríklad
demonštratívnym bavením sa o jeho nedo-
statkoch v jeho prítomnosti, odmietaním 
v dôsledku únavy a nedostatku času, nepl-
nením sľubov.

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy
až urážajúcou, kompenzáciou (zahŕňaním
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodu
pocitu rodičovskej viny, ale naopak daruj-
te mu vašu trpezlivosť a váš voľný čas –
majte čas sa s ním rozprávať.

- Nepreferujte jedno dieťa pred dru-
hým. 

Dôležité linky pomoci
•Toxikologická informačná služba

(nonstop) okamžitá pomoc v prípade pre-
dávkovania

02/547 74 166,
• Linka dôvery toxikomanov (nonstop)

02/534 17 464, 02/534 17 467,
• Infolinka o problematike opiátovej

závislosti  0915/970 498,
• Centrum pre liečbu drogových závis-

lostí, Inštitút drogových závislostí, Hranič-
ná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava
02/5341 7464,  02/5341 7467.

Ocenili osem 
inscenácií

Navzájom sa vidieť, poučiť a načerpať
nové inšpirácie ponúka mladým divadelní-
kom každoročne regionálna súťažná preh-
liadka detskej dramatickej tvorivosti okre-
sov Senica a Skalica Senické zrkadielko
Anky Gamanovej. V utorok 18. marca túto
možnosť využili deti z detských divadel-
ných súborov z Borského Mikuláša, Šaští-
na-Stráží, Senice, Radošoviec a Skalice,
ktoré na javisku senického Domu kultúry
odohrali 8 divadelných predstavení.
Súčasťou súťažnej prehliadky bol tiež
odborný hodnotiaci seminár, na ktorom
odborná porota radila tvorcom divadla
ako inscenácie zdokonaliť, vycibriť. Pre
účinkujúce deti bolo počas seminára pri-
pravené premietanie filmu. 

Každý, kto sa súťaže zúčastnil, vie ako
chutia pocity úspechu a slávy, ako bolia
vystúpenia, ktoré možno „nevyšli najlep-
šie“. 43. ročník Senického zrkadielka
Anky Gamanovej bol úrovňou vyrovnaný,
kvalitný, porotou vysoko hodnotený, a tak
pocity úspechu mohli zažiť všetky zúčast-
nené súbory.  Postúpiť do krajskej súťaže
a získať 1. miesta však mohli len niektorí.
V tomto roku sa to podarilo jubilujúcemu
súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici s insce-

náciou Karla Čapka Poštová rozprávka (na
foto) v réžii Ľuboslavy Paveskovej a súbo-
ru Drak pôsobiacemu pri Obecnom úrade
v Radošovciach a ZUŠ v Skalici s inscená-
ciou Lewisa Carrolla Alica v réžii Jany
Kutalovej. Víťazstvo a nomináciu do kraj-
skej súťaže získala tiež scénická miniatúra
s názvom Božka alebo ako to možno ani
nebolo v podaní Zádrapiek, v ktorej sa 
v hlavnej úlohe predstavila Pavlínka Pras-
kačová pod režijným vedením pedagogič-
ky ZUŠ v Senici Štefánia Jánošovej.  Druhé
miesta si podelili súbor Studnička zo ZUŠ
v Skalici za uvedenie hry o láske, vzájom-
nej pomoci a súdržnosti Zázračná perina,
detský divadelný súbor Čerti a ich inscená-
cia Čertoviny (obe v réžii Jany Kutalovej) 
a ďalšia skupina súboru Zádrapky, ktorá sa
do súťaže zapojila s hrou G. Rodariho
Cibuľkove dobrodružstvá (réžia Iveta
Fodorová a Ľuboslava Pavesková). Odbor-
ná porota v zložení doc. Mirka Čibenková-
Nvotová, dramaturgička Divadla Jána Palá-
rika v Trnave a pedagogička VŠMU v Bra-
tislave, Martin Peterich, divadelný režisér,
dramaturg a redaktor RTVS v Bratislave 
a režisér a herec Vladimír Sadílek navrhla
udeliť dve tretie miesta – súboru Búranský
tyjáder zo ZUŠ v Śaštíne-Strážach za uve-
denie hry Alica... a súboru Dráčik pracujú-
cemu pri Obecnom úrade v Radošovciach
a ZUŠ v Skalici za uvedenie príbehu jed-
noduchého veselého chlapca s názvom
Polepetko. Individuálne ocenenie za kostý-
my v inscenácii Cibuľkove dobrodružstvá
bolo udelené Ľudmile Pilnej – Hološkovej.

Na súťažnej prehliadke detskej drama-
tickej tvorivosti Trnavského kraja, Senickej
divadelnej jari, ktorá bude 15. apríla opäť
v Dome kultúry v Senici želáme zástup-
com okresov Senica a Skalica – detským
divadelným súborom Zádrapky a Drak, aj
Pavlínke Praskačovej veľa úspechov.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko
Anky Gamanovej pripravili Trnavský
samosprávny kraj – Záhorské osvetové
stredisko v Senici a Mestské kultúrne stre-
disko v Senici s podporou Mesta Senica,
COOP Jednota Senica a zriaďovateľov
súborov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Talenty pomohli 
Svetluške  

Dom kultúry sa 8. marca  rozžiaril
pozitívnou energiou, ktorú sem priniesli
všetci účinkujúci na benefičnom koncer-
te pod názvom Talenty Senice pomáhajú
Svetluške. Čo sa dialo v našom  stánku
kultúry? 

Ale pekne po poriadku. Jedného dňa,
bolo to začiatkom tohto roka, si jedno
mladé dievča – Simona Šedivá – zobralo
do hlavy, že pomôže klientom denného
stacionára Svetluška a získa pre nich
finančný obnos, ktorý im pomôže skvalit-
niť ich život a popri tom sa všetci dobre
zabavia. Jej perfektný nápad sa zrodil 
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v rámci projektu Iuventy Komprax, ale
ako na to? A keďže Simonka je dlhé roky
tanečníčka Scream-u a často chodieva na
tanečné súťaže, koncerty, tak si povedala,
že pre svetluškárov zorganizuje benefič-
ný koncert. Od začiatku vedela, že to
nebude jednoduché, ale verila sebe 
a svojim kamarátom. S nápadom na
„benefičák“, ako ho všetci začali familár-
ne nazývať, prišla za riaditeľkou Svetluš-
ky, aj za predstaviteľmi mesta Senica. 
„I keď sme boli jej nápadom zaskočení,
milo nás prekvapila a povedali sme jej, že
do toho ideme“, povedali všetci oslovení.
Slovo dalo slovo a začalo sa s prípravami.
Nebolo to jednoduché a ako si Simonka
spomína, každú chvíľu jej niekto niečo
sľúbil a potom zrušil a tak stále dokola.
No napokon všetko dohodla – termíny,
účinkujúcich, sálu, zvukárov a mohlo sa
začať s reklamou. A do tej zapojila svo-
jich kamarátov, ktorí túto myšlienku šírili
prostredníctvom sociálnych sietí, plagá-
tikmi a pozývali všetkých, aby prišli pod-
poriť dobrú vec. 

V deň D 8. marca o 16. hod. sa sála
Domu kultúry  zaplnila a mohlo sa začať.
Ako prví vystúpili práve tí, ktorým bol
koncert určený,   klienti denného stacio-
nára Svetluška. A po nich sa už na pódiu
vystriedali mladé talenty nielen zo Seni-
ce, ale aj z iných kútov  Slovenska. Bene-
fičný koncert prišli podporiť Ivanka Bago-
vá, víťazka Hlasu ČeskoSlovenska 
a Adam Pavlovčin,  finalista tejto súťaže,
sestry Winklerové, finalistky ČeskoSlo-
vensko má talent, Anette and Violin,
mimochodom hrali nádherne, Nikola Šiš-
ková, raper Hely, skupina Scream 
a nemôžeme zabudnúť aj na všetkých
divákov, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru.
Nehovoriac už o tom, že ich štedrosť
bola naozaj veľká, pretože sa napokon
vyzbieralo 535 eur, ktoré Simonka odo-
vzdala priamo vo Svetluške klientom 
a ešte si spolu s nimi zaspomínala na
krásnu atmosféru na koncerte. V očiach
svetluškárov mohla vidieť, akú im spôso-
bila obrovskú radosť a keď sa spolu
porozprávali, Simonka si mohla s pokoj-
ným svedomím povedať: „Dobrá vec sa
podarila“. Naozaj sa podarila, lebo na ten
úžasný zážitok len tak nezabudneme 
a vo Svetluške sa stále o ňom debatuje 
a spomína sa na to, ako nám bolo krásne.

A čo bude s peniazmi, ktoré sa na
benefičnom koncerte vybrali? Tak tie sa
už pomaly začínajú míňať – na pomôcky
do dielní, na nákup náradia a na ďalšie
pomôcky, ktoré potrebujeme. A to, že si
ich môžeme kúpiť, je zásluhou všetkých,
ktorí prispeli na benefičnom koncerte do
kasičiek a samozrejme zásluhou mladé-
ho dievčaťa, ktorému leží na srdci osud
jej handicapovaných kamarátov – Simon-
ky Šedivej.  A za to patrí všetkým veľká
vďaka. Mgr. Marta Štítna

Talenty pomohli 
Svetluške   
(dokončenie zo str. 11)

Hudobný život v Senici 

Skupina Applause
V predchádzajúcom čísle som v rubri-

ke o hudobnej skupine končil slovami: 
Z  Frajerov postupne odchádzali hudobní-
ci za štúdiami na stredné školy, zakladali si
nové hudobné skupiny ako Applause,
Oáza, Bez šance... 

Náhodou   som 8. augusta 2003  nav-
štívil nácvik hudobnej skupiny, ktorej
vekový priemer bol 16 rokov. Po vypoču-
tí si ich prvých vlastných piesní som vytu-
šil, že z nich niečo môže byť. Ponúkol
som im, ako bývalým žiakom ZŠ na Mud-
rochovej ulici, možnosť nácvikov v škole
a na oplátku, že  budú hrávať žiakom
školy na školských podujatiach. Opýtal
som sa ich na názov kapely. A keďže ešte
nikde verejne nevystupovali, odporučil
som im názov Aplaus – potlesk, v písanej
anglickej podobe Applause. Ten mal
vyjadrovať radostnú odozvu publika po
odohraní  ich piesní. Marek Grimm - klá-
vesy, Jozef Baco – bas gitara, Branislav
Fojtlín - gitara a Peter Klvač - bicie 
s názvom súhlasili. Na konci toho mesiaca
30. augusta sa prvý raz predstavili verej-
nosti na záver letnej sezóny na Kunovskej
priehrade. 

O mesiac prišlo k personálnym zme-
nám. Na post speváka prišiel Michal Kal-
man a bas gitaristom sa stal  Ivan Nečas.
Applause výrazne muzikantsky vyrástli 
a 14. novembra 2003 zvíťazili  na Beatfó-
re v Gbeloch. Neskôr odohrali veľa kon-
certov i tanečných podujatí,   pre Cen-
trum voľného času Stonožka alebo  imat-
rikulácie stredných škôl. Ich umelecké
snaženie vyvrcholilo 29. decembra 2003,
kedy v hudobnom štúdiu Exponent Hlo-
hovec pod zvukovou réžiou Romana Slá-
vika (hudobného producenta skupiny
Desmod) nahrali osem vlastných skladieb,
väčšinou z autorského pera Branislava
Fojtlína na svoje prvé CD pod názvom
Ostrovania. Album pokrstili v  Základnej
škole na Mudrochovej ulici 6. februára
2004. Ako hostia v programe vystúpili
tanečná skupina Sonny, spevák Lukáš
Bečka a CD uviedol do života Miroslav
Tehlár.

V roku 2004  popri hraní komerčných
skladieb na tanečných zábavách v Senici
i blízkom okolí, v baroch (bývalý London
Café a William Wallace na Hviezdoslavo-
vej ulici), i pre firmy, boli  9. marca hosťa-
mi televíznej relácie v STV Objavy Maj-

stra N. V nej odzneli vlastné piesne ako
Ostrovania, Noc, Šámy - šámy, Niet sa
čoho báť. V dňoch 23. - 25.apríla 2004 sa
skupina zúčastnila celoslovenskej pre-
hliadky Kremnické laso  v Kremnici, kde
obsadila 2. miesto v kategórii kapiel do 20
rokov v  žánroch folk, country, blues grass,
trampská hudba a world music.  Na regio-
nálnej súťaži Pop Senica 14. mája  Applau-
se s vlastnými skladbami Noc a Ostrovania
získala 1. miesto. Počas letných mesiacov
si popri inom zahrali ako predskokani sku-
piny Senzus v Gbeloch, v Lučinej na festi-
vale Křesťanská píseň na vodě, na Skalic-
kých dňoch i na dovolenke v gréckom
Chalkidiki. V  štúdiu Exponent 28. - 29.
októbra 2004   začali nahrávanie druhého
CD albumu pod názvom Chcem. Na Beat-
fóre Gbely obsadili v tom roku 3. miesto.

Hneď začiatkom roka 2005 dokončili
nahrávanie CD pod názvom Chcem.
Album vyšiel 5. augusta v náklade 100 ks
a obal vytlačila tlačiareň Durlák. V súťaži
POP Senica 5. mája vo vtedajšej veľmi sil-
nej konkurencii obsadili 5. miesto. Na
začiatku,  6. augusta bola kapela hosťom
v Rádiu G3 v Skalici a odvtedy ich skladby
zneli v i regionálnom éteri. Naše mesto
reprezentovali 3. septembra v družob-
ných Velkých Pavloviciach. Skupina 
v tomto období odohrala veľa tanečných
podujatí i koncertov nielen v Senici, ale 
i Holíči, Jablonici, Gbeloch.

Toľko z kroniky Marka Grimma do
konca roka 2005. Skupina však hrala
úspešne ďalej. Rubriku pripravuje 

Mgr. Branislav Grimm

Zľava Ivan Nečas, Branislav Fojtlín, Marek
Grimm, Peter Klvač a Michal Kalman. 

Svet očami fotografov
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské

osvetové stredisko v Senici v spolupráci 
s Mestom Senica  sú realizátorom 54. roč-
níka regionálnej súťaže a výstavy  neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby okresov Seni-
ca a Skalica Náhlikova Senica 2014, ktorej
vernisáž s vyhlásením výsledkov bola 
7. marca. 

Prihlásení autori súťažili so svojimi foto-
grafickými prácami v skupine autorov nad
21 rokov,  v skupine autorov od 16 do 21
rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pri-
čom v každej skupine sa súťažilo v kategó-
riách: čiernobiela fotografia, farebná foto-
grafia  multimediálna prezentácia fotogra-
fií a v  tematickej kategórii. Súťaž bola
postupová, trojstupňová, odbornou poro-
tou ocenení autori postúpili do krajského 
a následne do celoštátneho kola súťaže
neprofesionálnej fotografickej tvorby –
AMFO 2014.

Do súťaže Náhlikova Senica 2014
poslalo 26  autorov 145 prác.  Z toho 
v skupine  dospelých nad 21 rokov to bolo
101  farebných a čiernobielych fotografií
od 20 autorov. V skupine juniorov od 16
do 21 rokov  bolo  30 čiernobielych 
a farebných  fotografií od 6 autorov 
a 1 multimediálna prezentácia od 1 auto-
ra. V tematickej kategórii Voda 5  autori
predložili 13 fotografií.

(pokračovanie na str. 13)
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Odborná porota v zložení umelecký
fotograf  a  pedagóg   Mgr. Rudolf  Lendel,
predseda poroty,  a umeleckí fotografi 
a dlhoroční vysokoškolskí pedagógovia
Mgr. František  Tomík a  doc. MgA. Jozef
Sedlák ako členovia odborne posúdili 
a zhodnotili predložené fotografické práce
a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny.
Uvádzame senických autorov.
Autori  nad 21 rokov 
kategória čiernobiela fotografia: 
1. Lucia Kuklišová, 3. Jaroslav Zloch. Čest-
né uznanie Jaroslav Kűhtreiber.

kategória farebná fotografia: 
1. Tomáš Tóbik, Jaroslav Kűhtreiber, 
3. Ľubomír Jarábek.      
Autori od 16 do 21 rokov 
kategória čiernobiela fotografia:  diplom 
a cena  Michal  Krištof, čestné uznanie
Martin Filip.

kategória farebná fotografia: čestné
uznanie Michal Krištof
Tematická kategória: Voda
Čestné uznanie Jaroslav Kűhtreiber. 
Odborná porota zostavila výstavnú kolek-
ciu v celkovom počte 95 fotografií od 26
autorov.
hod. v Záhorskom osvetovom stredisku 
v Senici. Účastníci súťaže  mohli s členmi
poroty diskutovať so svojej tvorbe na semi-
nári.                                                             

Výstava je verejnosti prístupná do 
7. apríla vo výstavných priestoroch Záhor-
ského osvetového strediska. Otvorená  je 
v pracovných dňoch od 8.do 15.30 hod. 

Viera Juríčkková 
ZOS  Senica 

Svet očami fotografov   
(dokončenie zo str. 12)

Lucia Kuklišová preberá cenu od Rudol-
fa Lendela.   
Foto Jozef Hušek

Talenty a fotografia
Záhorská galéria Jána Mudrocha (JM)

vernisážou 27. marca otvorila v rámci svo-
jej odbornej špecializácie podpora tvorby
mladých formujúcich sa tvorcov, talentov
na umeleckých školách 8. trienále poslu-
cháčov výtvarných škôl Talenty. Výstava
bude verejnosti prístupná do 4. mája. 

Po prvýkrát sa v Záhorskej galérii  JM
predstavuje  bratislavská Vysoká škola
múzických umení, Filmová a televízna
fakulta,  Ateliér kameramanskej tvorby 
a fotografie pod vedením profesora Jána
Ďuriša. Jeho známym pedagógom je aj
umelecký fotograf docent Štefan Komorný
z Gbelov. 

Fotografia je v širšom význame slova
stále neoddeliteľnou súčasťou filmového
obrazu a umenia. S kameramanskou tvor-
bou má spoločné pravidlá kompozície aj
farebnej a svetlo-tonálnej výstavby obra-
zu. Nachádza sa s ňou na jednej vlnovej
dĺžke v súvislosti s vizuálnym pohľadom
na scénu pred objektívom. Novátorská
koncepcia Štefana Komorného reflektuje
na súčasný stav fotografického média na
tvorivej i odbornej platforme. Využíva
všetky dostupné vymoženosti snímacích
procesov a stavia nielen na fotografii
modernej, ale aj klasickej fotochemickej,
na báze ktorej fotografia ako médium
vznikla. Vystavená kolekcia prác študen-
tov je preto  prirodzeným zrkadlením fun-
dovaného pedagogického vedenia. 
V jeho procese vstupuje do hry invencia
bez hraníc, oprostená od akýchkoľvek
mantinelov.

Prezentované diela viac ako štyridsia-
tich vystavujúcich autorov, ktoré  ponú-
kajú širokú variabilnosť, bohatosť techník
digitálnych aj analógových s obsahovo
širokým záberom. Tiahne sa dlhým oblú-
kom od klasickej dokumentárnej tvorby
cez štylizovanú až po digitálne, postpro-
dukčne a softvérovo manipulovanú foto-
grafiu, od fotorealizmu až po abstrakciu,
ktorá vychádza z luminografie alebo prin-
cípu veľkého detailu a reflektujúc interdis-
ciplinárne presahy prekračuje hranice tra-
dičnej fotografie. Demonštrujú autorskú
jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu,
schopnosť verne zachytiť silu okamžiku,
ale aj zmysluplne a tvorivo pretvoriť reali-
tu pred objektívom. Častokrát sú výsled-
kom zložitých procesov, kde sa vlastné
vklady mixujú s neobmedzeným experi-
mentom za účasti  nových technických
médií, ale nevylučujú aj kombináciu s kla-
sickou filmovou technológiou. Pôsobenie
novej fotografie je univerzálne, ľubovoľne
manipulujúce s priestorom a časom. Je
totiž jej prioritou aj prednosťou, že umož-
ňuje spájať tradičné s pokrokovým a staré
s novým. Podoby reálneho či intímneho
pocitového  záznamu tak dostávajú vždy
iné podoby. K výstave bude vydaná aj
publikácia s farebnými reprodukciami. 

Mgr. Dana Janáčková
Záhorská galéria JM

Aktuálne o trhu práce
Stredná odborná škola Senica bola 

13. marca dejiskom diskusného stretnutia,
ktoré zorganizoval Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny  Senica a pozval naň najväč-
ších  zamestnávateľov z regiónu. Cieľom
každoročného  fóra je navzájom sa infor-
movať o situácii na trhu práce. Pozvanie
prijali zamestnávatelia z rôznych  priemy-
selných odvetví, poľnohospodárstva, slu-
žieb, dopravy či  samosprávy.   

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) v Senici Ján Kovár
zdôraznil, že  je veľmi dôležité  prezento-
vať najnovšie aktivity  úradu práce a po-
núknuť spoluprácu na rozvoj zamestna-
nosti. „Týmto spôsobom od zamestnávate-
ľov získavame informácie o ich poznat-

koch z praxe a snažíme sa aj o ich vzájom-
nú kooperáciu,“ povedal riaditeľ UPSVaR.   

Vedúci jednotlivých odborov UPSVaR
informovali o aktuálnych nástrojoch  na
trhu práce, o možnostiach zamestnávania
v zahraničí i vývoji nezamestnanosti. Aktuál-
ne v okrese Senica evidujú vyše 4300
uchádzačov o zamestnanie. Z prehľadu
ostatných rokov vyplýva, že najmenej
uchádzačov bolo v januári 2009 – 2718 
a najviac v máji 2010 – 5074. Aktuálna
miera nezamestnanosti je 12,8 percenta.  

Miesto konania v Strednej odbornej
škole (SOŠ) bolo zvolené zámerne, lebo
táto škola sa má čím pochváliť vo všetkých
sférach svojej činnosti, aj to, že uplatňuje
duálny systém vzdelávania, teda prepoje-
nie školy s praxou. Mnohí zamestnávatelia
o takejto škole ani nevedeli a práve takéto
neformálne fórum je  príležitosťou dohod-
núť sa na  spolupráci aa docieliť to, aby
absolventi stredných škôl nekončili v evi-
dencii úradu práce. 

Viera Barošková

Šikovní senickí
výtvarníci

Stonožka im dala šancu hneď v dvoch
súťažiach za sebou – vo výtvarnej a lite-
rárnej celoslovenskej súťaži s medzinárod-
nou účasťou Európa v škole a návrhárskej
výtvarnej súťaži Model 2014.

Európa v škole
Porota hodnotila 78 výtvarných prác,

38 písomných  a 8 multimediálnych 
z 11 škôl nášho okresu  na tému Ako chce-
me žiť v Európe – konkrétnejšie o súlade
pracovného a rodinného života. Senickí
žiaci si s témami poradili viac než dobre.
ZUŠ získala vo výtvarných kategóriách 
9 ocenení, z toho víťazné práce Patrika
Rybanského (žiaka p. učiteľa M. Harnúš-
ka),  Michala Serdahelyho a Lucie Kolláro-
vej (obaja zverenci p. učiteľa Š. Ortha)
postupujú do celoslovenského kola. 
V  kategóriách základných škôl   bodovalo
7 malých výtvarníkov zo ZŠ na Ulici V. Pau-
línyho-Tótha, Komenského a Sadovej ulici
Laura Janičová, Michal Rybnikár, Tomáš
Svatík, Kristína Krišková, Miroslav Kalay, 
A. Pappová a L. Mičová. Práca Laury Jani-
čovej  zo ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha
nazvaná S maminou postupuje do celoslo-
venského kola. Jej učiteľkou je H. Minxová.  

V multimediálnej kategórii (video pro-
jekcie a foto projekcie)  jedno prvenstvo
získala Senica zásluhou  kolektívu 3.C zo
ZŠ Sadová ulica a pod vedením pani uči-
teľky Ľ. Závodskej. Ich odvážna filmová
produkcia mala názov Niekedy sme vese-
lí, niekedy takto upratujeme putovala tiež
do bratislavskej Iuventy. 

Písomná časť mala v tomto ročníku
rekordný počet prác a Seničania opäť neza-
ostali. ZŠ Komenského ulica získala 
1. miesto v najmladšej i v najstaršej kategórii,
a to vďaka 9-ročnej Laure Rapákovej (od
pani učiteľky E. Hyžovej)  a 14-ročnej Vande
Slabej (od pani učiteľky E. Cígerovej). Na ďal-

(pokračovanie na str. 14)
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Šikovní senickí
výtvarníci
(dokončenie zo str. 13)

ších miestach bodovali  Lukáš Jablonický 
a Tamara Morávková zo ZŠ Sadová ulica (od
pani učiteľky Ž. Pikartovej). 

MODEL 2014
Na rozdiel od predchádzajúcej súťaže,

ktorá má za sebou 61. ročníkov a je postu-
pová, má návrhárska súťaž za sebou iba
vlaňajší  0. ročník a tohtoročný prvý. Súťaž
síce nie je postupová, ale stala sa už tak-
mer regionálnou. Rozrástla sa do krásy 
i do množstva prác – 149 výtvarných ploš-
ných i priestorových prác z 15 škôl  od
Lozorna, cez Malacky, Záhorskú Ves,
Sekule ... až po myjavský región a senické
školy. Odborná porota sa pri hodnotení
prác  úprimne tešila a organizátori najmä
z vydarenej vernisáže v DAVe 28. marca
za účasti takmer 50 účastníkov.

Na kvalite súťaže sa svojimi radami,
prácou v porote i inštaláciou výstavy pod-
písala Mgr. art. Alexandra Tomašovičová
zo ZUŠ Senica. Účastníkov na vernisáži
zase zaujala učiteľka Umeleckej strednej
školy v Trenčíne Mgr. art. Eliška Šefčíková
svojím milým a zároveň vysoko odborným
slovom,  a samozrejme prácou v porote.
Škoda, že sa vernisáže nemohol zúčastniť
jediný mužský element v porote Kamil
Brečka, absolvent USŠ Trenčín. 

A ako si viedli v súťaži Seničania? 
Návrh odevu  na postave – kategória ZŠ: 

-  do 13 rokov:   3.  Karolína Jarábková,
ZŠ Komenského ul.  (p. uč. Ľ. Kohútová)

-  nad 13 rokov:  1.  Silvia Reháková, ZŠ
Mudrochova ul.  (p. uč. J. Ondrová)

2.  Miriam Jurková, ZŠ
Mudrochova ul.  (p. uč. J. Ondrová)

3.  Žofia Fodorová,  ZŠ
Komenského ul.  (p. uč. Ľ. Kohútová)
Kategória ZUŠ do 13 rokov: 

1.  Nina Skalová a Timea Patúcová
ZUŠ  (p. uč. J. Žúrková) 

2.  Klára Slobodová  ZUŠ (p. uč. J.
Žúrková)

2.  Dominika Lucia Grežová ZUŠ
Senica  (p. uč. A. Tomačovičová)
Špeciálna cena poroty : Vanesa Hlaváčko-
vá ZUŠ  (p. uč. A. Tomašovičová

- ZUŠ nad 13 rokov:  1.  Sabina Parac-
ková ZUŠ Senica (p. uč. M. Kolací)

Kategória  Návrh dezénu (ZUŠ)
1. Bibiana Maxianová ZUŠ  (p. uč.

A. Tomašovičová)
Kategória  Módny doplnok, šperk (ZŠ 
i ZUŠ, jedna veková kategória) bodovala
zo Senice Aneta Božková zo ZŠ Sadová ul.
(p. uč. S. Krišáková) – za svoj šperk, ktorým
bola čelenka do vlasov, získala 3. miesto. 

Všetkým senickým mladým výtvarní-
kom srdečne blahoželáme! Ďakujeme
tiež všetkým pedagógom a školám, ktoré
sa súťaže zúčastnili a vdýchli jej život.  

Výstava je v DAVe otvorená okrem
soboty a nedele do 16. apríla od 14.30 do
18. hod.  

D. Kopecká, CVČ

Zlaté jabĺčka najlepším
Základná umelecká škola bola organi-

zátorom 7. ročníka výtvarnej a speváckej
súťažnej prehliadky  žiakov senických škôl
Senické zlaté jabĺčko 2014. 

„Senické zlaté jabĺčko patrí k tým jedi-
nečným projektom, na ktoré sme  právom
hrdí,“ povedal o tomto projekte primátor
Senice Ľubomír Parízek. Do tohtoročnej
výtvarnej časti sa zapojilo  9 škôl s 397 prá-
cami. Výtvarníci sa venovali téme Divadlo
a film.  Práce hodnotila porota na čele 
s akademickou maliarkou Lýdiou Štolco-
vou a členmi Danou Janáčkovou a Hanou
Ševčíkovou. Hlavné ceny Senické zlaté
jabĺčko získalo 24 a diplomy spolu 51 oce-
nených prác. 

V speváckej súťaži porota na čele 
s Oľgou Plhalovou a členkami Henrietou
Palkovičovou a Veronikou Šebestovou za
držiteľov Senického zlatého jabĺčka určila
Luciu Hluchú z Materskej školy J. Kráľa,
Timeu Vávrovú (do 9 rokov), Natáliu Filovú
(do 12 rokov) – obe ZUŠ Senica, Martina
Janšáka - na foto (do 15 rokov) a Martinu
Štuberovú (nad 15 rokov) – obaja ZUŠ
Senica. Popri piatich zlatých jabĺčkach
odovzdaných laureátom porota zaradila
spevákov podľa kvality do zlatého (7), strie-
borného (7) a bronzového pásma (6).

Deti z Materskej školy z Čáčova získali
Cenu riaditeľky Materskej  školy, Terezka
Turanská Cenu primátora Senice a Linda
Ravasová Cenu riaditeľa ZUŠ Senica. 
S finančným príspevkom občianskeho
združenia Výchova umením pri ZUŠ Seni-
ca organizátori k projektu vydali katalóg. 

bar 
Foto Š. Orth

Už prileteli
Každoročným hlásnikom príchodu jari

v Senici je párik bocianov. Tento rok ohlá-
sila jar bociania rodinka svojim príletom
26. marca. Hniezdo majú postavené 
v strede mestskej časti Čáčov na  elektric-
kom stĺpe pri evanjelickom kostole.  Bocia-
ny sa stali obdivovaným objektom nielen
domácich obyvateľov, ale každého, kto
prejde hlavnou cestou, nad ktorou sa hnie-
zdo týči.

Bociany majú bezpečné hniezdo od
roku 2012.  Pracovníci Západosloven-
skej energetiky v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody vtedy odstránili vrch-
nú polovicu hniezda a  spodnú vyčistili.
Na stĺp pripevnili novú pevnú konštruk-

Cantilena 
hľadá spevákov 

Ak viete spievať a máte chuť zaradiť sa
do speváckeho zboru, tak ponuka je práve
pre vás – v utorok 8. apríla o 18. hod. 
v Dome kultúry v Senici radi privítajú všet-
kých, ktorí  by svoj spevácky talent chceli
spojiť so speváckym zborom mesta Senica
Cantilena. 

Cantilena vznikla v roku 1971 a vypra-
covala sa medzi popredné amatérske tele-
sá na Slovensku. Od februára t.r. začal ako
zbormajster pôsobiť Jozef Chabroň, ktorý
chce do  zboru pritiahnuť nových ľudí.

bar  

ciu a na ňu položili pôvodnú vyčistenú
časť hniezda. Bocianom tak pri hniez-
dení nehrozí zásah elektrickým prú-
dom.

S. Bučák

FK Senica
v Corgoň lige 

Prvý marcový deň sa
rozbehla jarná časť Cor-
goň ligy - najvyššej slovenskej futbalovej
súťaži. Zástupca zo Záhoria - FK Senica
privítal na svojom štadióne družstvo ViOn-
u Zlaté Moravce. V senickej zostave sa
objavili traja noví hráči - obrancovia
Mazáň a Gava a útočník Sosa. Do zápasu
mali lepší vstup hostia, v hre domácich
bolo veľa nepresností. Obidva tímy mali
zopár streleckých pokusov, ale ani jeden si
cestu do siete nenašiel. Výborný vstup
mali Seničania do 2. polčasu. V 50. min
Piroska krásne vysunul uruguajského le-
gionára Sosu a ten strelil svoj prvý gól 
v senickom drese - 1:0. Už o tri minúty sa
skóre menilo opäť, keď po rohovom kope
sa dostal v 16-ke k lopte Kalabiška a pre-
strelil húštinu tiel pred brankárom Kucia-
kom - 2:0. Ešte pred vedúcim gólom mohli
ísť do vedenia hostia, ale Mazáň zachránil
na bránkovej čiare pred zakončením Pavel-
ku. ViOn strelil čestný úspech v nadstave-
nom čase, keď sa presadil striedajúci útoč-
ník Haskić - 2:1. Senickí futbalisti si tak pri-
písali prvé jarné body.

O týždeň cestovali zverenci trénera
Pagáča do Banskej Bystrice. Hoci boli
favoritom stretnutia, herne a aj výsledkovo
sklamali. Mužom zápasu bol domáci Pova-
žanec, ktorý strelil dva góly a na jeden pri-
hral. Prvýkrát sa mu podarilo prekonať
brankára Šullu v 13. min po najkrajšej akcii
stretnutia. V 21. min sa Seničanom podari-
lo vyrovnať zásluhou stopéra Pavlíka - 1:1.
Začiatkom 2. polčasu viackrát podržal
svoj tím domáci brankár Budinský, keď zli-
kvidoval strely Jiráska, Pirosku a hlavičku
Kalabišku. Udreli však na druhej strane
bystrickí hráči - po rohovom kope sa hla-
vou presadil Teixeira. Skóre uzavrel s chu-
ťou hrajúci Považanec peknou umiestne-
nou strelou - 3:1. Po tomto zápase sa vede-

(pokračovanie na str. 15)



15

Šp
o

rt
/I

nf
o

 k
út

ik
 

Naša Senica 3/2014

Turnaj v DOMKE
V DOMKE  1. marca  dievčatá a chlap-

ci odohrali tradičný prázdninový pingpon-
gový turnaj. Pod taktovkou  animátora
Stanka Jánoša išlo všetko  ako po masle.
Turnaj sa niesol v športovom duchu,  bol
plný krásnych výmen, emócií a   športo-
vých momentov. Mladí bojovali v 4 kate-
góriách: dievčatá, najmladší chlapci, starší
chlapci a muži. Cenou  pre prvých troch
najlepších boli medaily, diplomy a vecné
ceny. Víťazmi však boli všetci tí, ktorí v ten
deň  nesedeli doma, ale prišli si zasúťažiť
a odmenou pre všetkých bola radosť zo
športu a aktívneho využitia voľného času.
Kto prišiel, určite neľutoval. 

Pre veľký úspech sa turnaj bude konať aj
na budúci rok, tak už teraz treba trénovať.
K dispozícií sú  priestory DOMKY na Ulici
Janka Kráľa. Viac informácií nájdete na
webovej stránke http://senica.domka.sk/. 

Jakub Mareček
DOMKA

Zľava víťazi jednej z kategórií Jakub
Halaš, Beňadik Lavrinčík, Marek Čederle. 

Karatisti víťazne
Karatisti Hanko kai Senica sa uplynulý

mesiac predstavovali úspešne na turna-
joch v Čechách. V  1. kole Národného
pohára v štýle goju 22. februára v Hodo-
níne si najlepšie viedol majster ČR 2013
Filip Phan. V kata žiakov suverénne 3:0 na
body porazil postupne Vodičku (Bruntál),
Machoviča a Strečanského (obaja Piešťa-

ny) a vo finále ďalšieho karatistu z kúpe-
ľného mesta Prievozníka a zaslúžene zís-
kal zlatú medailu. 

V konkurencii stovky pretekárov z 11
klubov si dobre viedol v kata dorastencov
Martin Kopáč. Presnou technikou, rých-
losťou a silou sa prebojoval až do finále 
a získal striebro. Poradie v kata dorasten-
cov bolo: 1. Gabovič (Piešťany), 2. Kopáč,
3. Koporec (obaja Hanko kai Senica). Štvr-
tú medailu, bronzovú, získala pre senický
klub Liliana Koporcová za 3. miesto v kata
junioriek. Úspechom bol i rozhodcovský
seminár v predvečer turnaja, kde 3 roz-
hodcovia zo Senice získali licenciu rozho-
dovať súťaže Českého pohára goju. Roz-
hodcovia zo Senice Martin Čulen, Jaroslav
Rehuš a Boris Thebéry tak budú ako už
dlhé roky znova na pohároch a majstrov-
stvách ČR zárukou kvalitného a objektív-
neho riadenia zápasov a vizitkou senické-
ho a slovenského karate.

Český pohár žiakov 8. marca  mal
reprezentatívnu úroveň a v Prahe sa zišiel
pred kamerami Českej televízie výkvet
českého karate. Medzi piatimi stovkami
karatistov z vyše 50 klubov sa nestratila
jediná zástupkyňa senického klubu  Lilia-
na Koporcová. V kumite junioriek sa záslu-
hou obrovskej bojovnosti a prekvapujú-
cich kopov na hlavu prebojovala do finále,
kde nestačila na súperku z Českých Budě-
jovíc a po prehre 0:2 obsadila druhú prie-
čku. Striebro z Prahy by malo byť pre Lilia-
nu povzbudením a návod, ako ešte vylep-
šiť taktiku v zápase, kde má rezervy.

Druhé kolo Národného pohára v štýle
goju sa uskutočnilo 15. marca  v Hustope-
čiach v ČR. V moravskom meste hviezdila
slovenská reprezentantka Alžbeta Oveč-
ková. Deviata z nedávnych juniorských
ME v Portugalsku nastúpila v dvoch kate-
góriách - juniorky a ženy a obidve vyhrala.
Najprv svoju kategóriu juniorky po finálo-
vom víťazstve nad Forstovou (Brno) 
a potom i staršiu kategóriu ženy, kde vo
finále bola lepšia ako  Žídková (Hodonín).
Tretie zlato pre Senicu vybojoval 
v Čechách neporaziteľný Filip Phan, ktorý
deklasoval celú konkurenciu na nulu a zví-
ťazil pred Súkalom (Hustopeče) a Masa-
řom (Jindř. Hradec). Príjemne prekvapila 
3. miestom v kata žiačok Adéla Sadloňová,
ktorá sa postupne zlepšuje. Ďalšie dva
bronzy pridali Martin Rehuš v kata mužov
a Liliana Koporcová v kumite dorasteniek.

Na Premier league 15. marca v Slovin-
sku vycestovala i slovenská reprezentácia
v karate. Premier league sú najväčšie tur-
naje karate vo svete, kde štartuje svetová
špička v tomto športe. Najväčší úspech zo
slovenských karatistov dosiahol Seničan 
v kimone so slovenským štátnym znakom
Michal Toure, ktorý získal bronzovú me-
dailu.

Najbližšie sa prestavia senickí karatisti
13. apríla v Bratislave na najväčšom slo-
venskom, medzinárodnom turnaji, zná-
mej Veľkej cene Slovenska a 26. apríla na
Grand prix Hradec Králové.

E. J.

Oznam úradu práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny
týmto upozorňuje poberateľov peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu ťažké-
ho zdravotného postihnutia, aby predloži-
li doklad o svoojom príjme a príjme spoloč-
ne posudzovanej osoby (manžel/manžel-
ka)  za rok 2013 na účely prehodnocova-
nia príjmov:

• fotokópia rozhodnutia o zvýšení
dôchodku od 1. januára 2013, alebo
potvrdenie o vyplatenom dôchodku za
rok 2013,

• čistý príjem zo závislej činnosti za
rok 2013 - potvrdenie zamestnávateľa,

• potvrdenie sociálnej poisťovne 
o poberaní nemocenských dávok alebo
dávok v nezamestnanosti.

Uvedené doklady je potrebné zaslať,
prípadne osobne doručiť na Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor
sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu  ŤZP 
a posudkových činností   Senica, Vajan-
ského 17 - kanc. číslo 15, najneskôr do 30.
apríla 2014.

Mgr. Viera Petrášová, 
riadditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny 

ÚPSVaR Senica

nie klubu rozhodlo odvolať z postu tréne-
ra Eduarda Pagáča a jeho asistenta Stani-
slava Macka.

V 22. kole už pod vedením nového
českého kouča Pavla Hapala privítali naši
posledný celok tabuľky - Nitru. Počas
celého duelu výdatne pršalo a stojaca
voda neraz spôsobila hráčom veľké pro-
blémy. Už v 3. min išli hostia do prekva-
pujúceho vedenia, keď Mikušovu strelu 
z priameho kopu Šulla neudržal a dobie-
hajúci Kostelný poslal loptu do siete - 0:1.
Po štvrťhodine hry prevzali iniciatívu Seni-
čania a až do konca zápasu dobíjali nitrian-
sku bránu. Veľké možnosti na skórovanie
mali Sosa, Jirásek, Pavlík, Sosa a Kalabiška,
ani raz však lopta neskončila v sieti. Aj po
prestávke pokračoval dobrý výkon a tlak
Senice. Odkliať Putnockého bránu sa
podarilo až v 68. min - striedajúci Kosorin
našiel spätnou prihrávkou Pirosku, ten
loptu posunul na šestnástku Opielovi,
ktorý pravačkou vyrovnal - 1:1. Hostia tak-
mer raketovo odpovedali, našťastie Šme-
hyl netrafil z dobrej pozície bránu. Deväť
minút pred koncom rozhodol kapitán
Senice Piroska o tom, že tri body zostanú
doma. Hiago vysunul Opielu, ten prene-
chal loptu Piroskovi, ktorý prekonal Put-
nockého - 2:1. Premiéra trénera Hapalovi
vyšla.

Aj duel 23. kola odohrali naši futbalisti
i na domácej pôde, tentoraz v krajskom
derby proti Trnave. Pred televíznymi
kamerami sa hralo netradične v pondelok
24. marca. V zostave domácich absento-
val pre karty kapitán Piroska, čo bola pre
Seničanov citeľná strata. Vo výbornej
atmosfére sa hralo prevažne v strede poľa
a šancí bolo ako šafranu. Futbalovejším
celkom boli domáci, Trnavčania bojovali 
a snažili sa kúskovať hru. Jediný gól zápasu
padol v 39. min - krásnou strelou do ľavej
šibenice sa presadil Sabo - 0:1. V 2. polča-
se sa Seničania tlačili pred trnavskú bránu.
Najväčšiu možnosť na vyrovnanie mal 
v 59. min Kalabiška, keď si pekne nabehol
na Opielov center, loptu po jeho hlavičke
však krásne vyrazil na rohový kop brankár
Rusov. Potom si hostia dali takmer vlastný
gól, keď lopta skončila na brvne. Nádej
svitla Senici v 71. min, keď bol po 2. ŽK
vylúčený stopér Tóth. Viaceré trmy-vrmy 
a ani nebezpečné strely senických hráčov
gólom neskončili, a tak sa zo šťastného
víťazstva radovali Trnavčania, pre ktorých
to bolo prvé jarné víťazstvo. Ivan Tobiáš

FK Senica
v Corgoň lige
(dokončenie zo str. 14)
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Deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníc-

tva v Senici za účelom predchádzania
vzniku a šíreniu prenosných ochorení
odporučil všetkým povinným subjektom
vykonať deratizáciu od 7. do 18. apríla.
Toto odporúčanie sa týka samosprávy,
fyzických a právnických osôb – podnika-
teľov aj fyzických osôb – občanov. 

Termín  deratizácie  je stanovený podľa
znalostí o reprodukčnom  cykle živočíš-
nych škodcov v jarných a jesenných me-
siacoch. Výkon deratizácie má zabezpečiť
likvidáciu škodcov na čo najväčšom území
a má zabrániť migrácii škodcov z ošetre-
ných objektov do objektov, ktoré neboli
ošetrené prípravkami proti škodcom urče-
nými na tento účel. 

Premnoženie živočíšnych škodcov, pre-
dovšetkým potkanov, myší a krýs  je sezón-
nym problémom ľudských aglomerácií.
Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych
a pivničných priestorov. Uvedení škodcovia
môžu byť príčinou  ohrozenia verejného
zdravia rôznymi prenosnými  ochoreniami
– salmonelózami, leptospirózou, a pod. 

TS – RÚVZ Senica 

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 4. apríl, 18.00 
Spoločenské stretnutie učiteľov
pri príležitosti Dňa učiteľov
� 9. apríl, 10.00
Mladý Európan – vedomostná 
súťaž študentov stredných škôl
� 11. apríl, 9.00
POP Senica – 15. ročník regionálnej
hudobnej súťaže pre deti a mládež
� 15. apríl, 9.00
Senická divadelná jar – súťažná prehliadka
detských divadelných súborov Trnavského
kraja  
� 23. apríl, 11.00
Konferencia Mladé stromy pre Slovensko.
Podujatiu bude predchádzať Deň Zeme 
a v parku pri ZUŠ bude zasadený 
mladý strom
� 28. apríl, 19.00
Fragile -  koncert hudobnej skupiny, ktorú
tvoria  populárne herecké a hudobné
osobnosti. Bez použitia hudobných nástro-
jov, teda a capella interpretujú známe hity.
Ich predstavenia sú plné výbornej hudby 
a dobrého humoru, vďaka čomu má divák
neopakovateľný zážitok. 
Vstupné 10 eur. 
� 30. apríl, 16.00
Stavanie mája na Námestí oslobodenia

Pripravujeme
� 5. máj, 19.00
Podfuk – hudobná komédia v podaní
Wűstenrot Teatro.  Komédia veselým
spôsobom odhaľuje nedostatky ľudských
charakterov a bravúrne kľučkovanie lásky
medzi pravdou a klamstvom, strachom 
a odvahou, zradou a odpustením. Banál-
nym klamstvom príde unudená domáca
panička o svojho milovaného manžela
a za pomoci  vynaliezavých priateľov rozo-
hrá hru na jeho opätovné získanie.
Hrajú: Marek Majeský, Marián Labuda ml.,
Andrea Kvašňovská, Gabika Dzúriková 
v alt. Dagmar Bruckmayerová, Dorota
Letenajová v alt. Andrea Kulasová, Nikita
Slovák
Réžia: Nikita Slovák. Vstupné  12 eur.

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov Senica pozýva na
prechádzku jarnou prírodou, a to na  Veľko-
nočný pochod k Rehušom, ktorý  bude 
v sobotu 19. apríla. Účastníci sa na 15 km
dlhú trasu vydajú o 8.15 od Gastrocentra
Veronika. Pokračovať budú cez Prietrž do
osady U Rehušov  a odtiaľ do Hradišťa pod
Vrátnom, odkiaľ sa vrátia autobusom. NS

Služby lekární 
1. – 6. 4.     Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
12. – 13. 4. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
18. 4.          Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591
19. 4. - 20. 4.  Lekáreň Eurodom

Hviedzdoslavova 309
21. 4.             Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
26. – 27. 4.  Lekáreň Sun Pharma 

Námestie oslobodenia 18  

Pohotovostné služby lekární 
sú vykonávané od 8. do 12. hod. 

Odber krvi
Slovenský Červený kríž územný spolok
Senica v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou Trnava organizuje 
v tomto roku už piaty mobilný odber
krvi. Uskutoční sa 9.  apríla od  8. do  11.
hod. v Dennom centre na Hviezdosla-
vovej ulici (vedľa Domu humanity SČK). 
V prípade záujmu je potrebné sa na
odber krvi vopred telefonicky alebo
osobne prihlásiť a dostanete poradové
číslo a predbežný čas odberu.   
Kontakt: 034/651 5159, Dom humani-
ty SČK, Kalinčiakova 1396, Senica. 

ÚS SČK Senica
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Spomienka
Odišiel, niet ho medzi nami, 
ale v našich srdciach žije 
spomienkami...
Dňa 8. apríla si pripomenieme 
10. výročie úmrtia  drahého manžela,
otca a dedka Ondreja Tisoňa.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná
rodina.

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2014 oslávia:

80 rokov: Emília Čentešová, Marta Gregušová, Ľudmila Halašo-
vá, Martin Herda, Anna Janíková, Mária Kmeťová, Jozef Kučera,
Anna Mikuličková, Ján Pláňavský, Alžbeta Prezbruchová, Karol
Záškvara
85 rokov: Zuzana Andelková, Jozef Fojtlin, MUDr. Eliška Majdá-
ková, Viera Rybnikárová, Pavel Žák
90 rokov: Mária Kosecová, Helena Macová
91 rokov: Anna Vázalová
92 rokov: Štefánia Polakovičová
93 rokov: Imrich Gembeš
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá redakcia Naša Senica.

Uzavreté manželstvá

Jozef Drotován a Ľudmila Cibulová
Tomáš Burcl a Zuzana Vidová
Ferdinand Mila a Monika Burianová

Vítame nových Seničanov

Eliška Dúbravcová narodená v Skalici
Simon Šulc                                                  narodený v Bratislave
Agáta Beňák narodená v Skalici
Nathan Kavecký narodený v Skalici
Erik Pánik                                                       narodený v Myjave
Edita Bartošková narodená v Skalici
Sabrina Maláriková                                         narodená v Myjave
Lukáš Krchňavý                                              narodený v Myjave
Maxim Ryčovský                                            narodený v Myjave
Michal Miča                                                   narodený v Myjave
Matúš Petrúfka narodený v Skalici
Alexander Ladislav Tóth narodený v Skalici
Mária Čobrdová narodená v Skalici
Dominika Vdoviaková narodená v Skalici

Opustili nás

Anna Gallová, J. Kráľa 728 1. 2. 2014
vo veku 71 rokov
Anna Žáková, S. Jurkoviča 1207 3. 2. 2014
vo veku 80 rokov
Alžbeta Beblavá, Priemyselná 286 4. 2. 2014
vo veku 81 rokov
Alžbeta Kubečková, Hviezdoslavova 484 7. 2. 2014
vo veku 79 rokov
Amália Mihoková, Hurbanova 1379 7. 2. 2014
vo veku 79 rokov
Štefan Pecen, Hviezdoslavova 484 7. 2. 2014
vo veku 81 rokov
Štefan Vach, Kolónia 556 7. 2. 2014
vo veku 82 rokov
Zuzana Koprlová, Čáčov 182 10. 2. 2014
vo veku 98 rokov
Ján Macák, Dr. I. Horvátha 897 10. 2. 2014
vo veku 73 rokov
Margita Veseelá, Štefánikova 704 13. 2. 2014
vo veku 78 rokov
Ján Bartoň, Kunov 126 14. 2. 2014
vo veku 77 rokov
Vlastimila Ryšková, Komenského 958 14. 2. 2014
vo veku 65 rokov
Mária Valentová, Štefánikova 1377 16. 2. 2014
vo veku 89 rokov
Milan Ozimý, J. Kráľa 728 17. 2. 2014
vo veku 69 rokov
Kristína Valúchová, Továrenská 530 18. 2. 2014
vo veku 88 rokov
Anna Martinkovičová, Štefánikova 1377 20. 2. 2014
vo veku 77 rokov
Valéria Vindušková, Čáčov 331 21. 2. 2014
vo veku 61 rokov
Vincent Hlava, Hviezdoslavova 469 24. 2. 2014
vo veku 98 rokov
Jozef Danek, Štefánikova 1377 25. 2. 2014
vo veku 71 rokov
Jaroslav Holický, Orgovánová 1074 26. 2. 2014
vo veku 66 rokov
Ján Bobek, Astrová 1232 28. 2. 2014
vo veku 38 rokov

Spomienka
Aj keď ho už niet medzi nami, 
v našich srdciach žije stále s nami...
Dňa 17. apríla si pripomenieme 
2. výročie smrti  manžela 
a otca Jána Žilu.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska (JDS)  Senica oznamuje svojim  čle-
nom najbližšie aktivity: 
• Dňa 10. júna  sa uskutoční poznávací zájazd do Banskej Šti-
avnice. Poplatok vo výške 15 eur sa bude vyberať v Klube
dôchodcov na Továrenskej  ulici od 12. mája do 30. mája.
Autobus  bude odchádzať od plavárne  o 5. hod.
• Každý pondelok od 14. hod. v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ulici sa môžu dôchodcovia prihlásiť za členov JDS.       

Ľudmila Jankovičová 
podpredsedníčka MO JD v Senici 

Naša Senica 3/2014

Spoločenská kronika

Spomienka
Odišiel si rýchlo, nečakane bez 
rozlúčky a v srdciach nám bolesť
zanechal. Mal si nás všetkých rád, 
a chcel si ešte veľmi žiť, ale prišla tá 
chvíľa, keď si musel od nás do ďaleka odísť. 

Dňa 18. apríla uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustil môj
milovaný syn Ladislav Malý.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína mamka, 
sestra s rodinou a ostatná rodina.
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na APRÍL 2014
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.
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� Sobota 5. a nedeľa 6. apríl
10 PRAVIDIEL
Hlavný hrdina Marek je šikovný a milý štu-
dent astrofyziky, ktorého najväčšou láskou
sú nielen hviezdy, ale aj horoskopy. Jeho
dráhu mu však jedného dňa skríži dievča
snov a Marek sa zamiluje tak beznádejne,
že v škole nie je schopný urobiť ani skúšky.
Priatelia sa rozhodnú povolať na pomoc
jeho otca, ktorý je úspešným vydavateľom
bestsellerov na tému „Ako získať ženu“.
Spoločne potom začnú Marekovi pripravo-
vať strategickú hru, vďaka ktorej by mal
nájsť cestu k milovanému dievčaťu. Platí
však v živote tých 10 zaručených pravidiel
presne podľa knižiek?
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 100 min.

� Utorok 8. apríl
ŠTVOREC V KRUHU
Život medzi únikmi a snami. Štvorec pred-
stavuje v abstraktnom maliarstve prísnosť,
mäkký kruh predstavuje otvorený svet bez
konca. V istom zmysle to platí aj pre hlavnú
postavu tohto filmu. Celý život sa snaží byť
slobodným, nezávislým, zvnútra sa však
riadi jasnými zásadami. Vladimír Ossif je
drobný, štíhly, vitálny muž, rodák z Prešova.
Niekoľko rokov patrí k našim najúspešnej-
ším a najuznávanejším maliarom vo svete.
Jeho diela zakúpili do viacerých renomova-
ných európskych galérií, ďalšie diela sa
nachádzajú v súkromných zbierkach po
svete. Napriek medzinárodnému úspechu
ho na rodnom Slovensku pozná len pár
ľudí z oblasti umenia.
Vstupné: 3,50 eur, člen FK 2 durá, MP 12 r.,
70 min.

� Streda 9. apríl
YVES SAINT LAURENT
Fascinujúci príbeh módnej ikony. Originál-
ny, provokatívny, výstredný, inšpiratívny.
Plachý, samotársky, nevyrovnaný, uzavretý.
To bol jeden z najtalentovanejších návrhá-
rov sveta módy. Toto je jeho príbeh...
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 106 min.

� Piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13. apríl
RIO 2
V PIATOK PREMIETAME O 18. hod.!
V SOBOTU A NEDEĽU PREMIETAME 
O 17. hod.!

S l o v e n s k ý
dabing. Vitajte
v džungli!
Vzácne modré
papagáje Blu 
a Perla žijú 
v brazílskom
Riu pokojným
m e s t s k ý m
d o m á c k y m
životom. S nimi
tam vyrastajú

aj ich deti. Keď sa Perla rozhodne, že sa
všetci musia naučiť žiť ako ozajstní vtáci, je
už len krôčik k zásadnému rozhodnutiu –
vyraziť na rodinný výlet do Amazonského
pralesa. 
Vstupné: 4 eurá, MP, 95 min.

� Sobota 12. a nedeľa 13. apríl
CAPTAIN AMERICA
ZIMNÝ VOJAK
Po katastrofických udalostiach, ktoré prežili
Avengers v New Yorku, žije Steve Rogers 
v ústraní vo Washingtone a pokúša sa pris-
pôsobiť modernému svetu. Keď sa však kole-
ga z organizácie S.H.I.E.L.D. stane cieľom
útoku, ocitá sa Rogers uprostred siete intríg,
ktoré majú celosvetový dosah. Spojí svoje sily
s Natashou Romanoff (Čierna vdova), avšak
zisťuje, že sám je cieľom rozsiahleho kom-
plotu, ktorý ho má umlčať za každú cenu.
Captain a Čierna vdova povolajú nového
spojenca - Falcona. Čoskoro však musia čeliť
nečakanému a zdatnému nepriateľovi -
záhadnému bojovníkovi so zdanlivo nadpri-
rodzenými schopnosťami, známemu pod
kódovým označením Zimný vojak.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 136 min.

� Utorok 15. apríl
5 PRAVIDIEL
Buďte poslušní a budete šťastní. Ale musíte
sa prispôsobiť Systému. Jeho zákonom a pra-
vidlám. Prestávate byť slobodnými ľuďmi. 
Film o veľmi riskantnej, experimentálnej
hre, ktorá poukazuje na to, ako rýchlo člo-
vek podľahne autorite. Prihlásilo sa 50 dob-
rovoľníkov, ktorí vôbec netušili, že sa budú
musieť potýkať s totalitným systémom.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 80 min.

� Streda 16. apríl
JUSTIN BIEBERęS BELIEVE
Tento film vám prinesie intímny pohľad na
Justinovo vypredané celosvetové turné 
s názvom „Believe“. Uvidíte nielen vizuálne
strhujúce koncertné zábery s Justinovými
najväčšími hitmi, ale dostanete aj osobnú
priepustku do zákulisia a uvidíte, ako sa
celé turné pripravovalo a prebiehalo, ale aj
exkluzívny pohľad na Justinov život mimo
pódia. Sledujete cestu obyčajného chalana,
ktorý sníval, že bude vystupovať v Madison
Square Garden, až po najväčšiu popovú
hviezdu, ktorou je dnes.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 91 min.

� Utorok 22. apríl
NEPRAVDEBODOBNÁ ROMANCA
Luisa sa chce stať herečkou a to sa nepozdá-
va jej manželovi. Erika sa snaží zarobiť si na
štúdium, ale bohužiaľ narazí na šéfa, ktorý 
s ňou nemá práve najlepšie úmysly. Luisin
manžel nakoniec spácha demonštratívnu
samovraždu a Erika náhodou v sebaobrane
zabije svojho šéfa...Luisa i Erika sú prototypy
mladých žien, ktoré sa vrhajú do vzťahu 
s „nesprávnymi“ mužmi a zo zlyhaní vinia len
samé seba. A to sa musí zmeniť.
Vstupné: 3,50 eur, člen FK 2 eurá, MP 12 r.,
105 min.

� Streda 23. apríl
POJEDEME K MOŘI

Hrdinom príbehu je
desaťročný chlapec
Tomáš. K narodeni-
nám dostane kameru
a rozhodne sa, že
nakrúti film ako Miloš
Forman. Stane sa tak
rozprávačom, kame-
ramanom aj režisé-
rom hlboko ľudského
príbehu, v ktorom

spoznáme jeho rodinu, školu, kamarátov...
V príbehu nechýba ani veľké detektívne
pátranie za otcovým tajomstvom. Tomáš
totiž otca podozrieva, že má inú paniu 
a rozhodne sa, že urobí všetko preto, aby
zistil pravdu.
Vstupné: 3,50 eur, MP 12 r., 90 min.

� Piatok 25. apríl
ANGELIKA
Český dabing.
Nové spracovanie
nesmrteľného prí-
behu lásky, ktorý
očaril milióny
divákov po celom
svete.
Vstupné: 3,50 eur,
MP 12 r., 113 min.

� Sobota 26. a nedeľa 27. apríl
TRANSCENDENCIA
Johnny Depp sa ako vedec snaží ísť za hra-
nice možného a prepojiť ľudskú myseľ 
s nekonečným vesmírom umelej inteligen-
cie. Jeho cesta za poznaním sa však zmení
na honbu za neobmedzenou mocou a čos-
koro je rovnako jasné ako aj desivé, že
nikto nemá možnosť ho zastaviť.
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 120 min.

� Utorok 29. a streda 30. apríl
3 DNI NA ZABITIE
Kevin Costner ako agent tajnej služby.
Výmenou za experimentálny liek, ktorý mu
môže zachrániť život, musí splniť ešte
poslednú úlohu...
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 117 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905
01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/698 7618). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povo-
lené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registračné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neu-
verejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v pla-
tenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 31. marec 2014. Náklad 4 000 výtlačkov. Internet: URL: http://www.seni-
ca.sk; e-mail: viera.baroskova@senica.sk.    ISSN 1339-0074 N E P R E D A J N É



19

Naša Senica 3/2014

In
fo

 k
út

ik
 



Naša Senica 3/2014

20


