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7. apríl 2014 – spomienka na výročie oslobodenia mesta.
Foto Radovan Samek

Slovo na úvod 
Neviem si spomenúť, kedy naposledy

sa začínal najkrajší mesiac v roku bez roz-
kvitnutých stromov. Každý uplynulý rok na
prelome apríla a mája oku najviac lahodili
kvety  sakury. Skorá jar  sa postarala o to,
že tento rok  čerešne a jablone zakvitli už
v prvej polovici apríla. Sakury nám do
týchto dní  zanechali už len zopár ružo-
vých lupeňov, ktoré vetrík porozhadzoval
po tráve i autách. Svieža jarná zeleň
pokropená aj dlho očakávaným dažďom
je spestrená kvetenstvom rozmanitých
farieb. Pekná kulisa pre  nadchádzajúce
májové dni -  1. máj sviatok práce a 8. máj
deň skončenia 2. svetovej vojny v Európe.
Dni, ktorých význam si treba neustále pri-
pomínať. V máji je ešte jeden sviatok Deň
matiek. Snáď si deti spomenú a poďakujú
mamám za bezsenné noci, nekonečnú
trpezlivosť, dobrotivé srdce, otvorenú
náruč a láskavý domov, kam sa môže
kedykoľvek vrátiť každý syn či dcéra
a položiť ruky na mamin stôl.  Kytička kve-
tov a milé slovo  isto pohladí každú  mamu.

Viera Barošková 

Vence padlým
Pre Senicu je jedným z najvýznamnej-

ších  dátumov 7. apríl 1945. V ten deň sa
pre Seničanov skončili útrapy 2. svetovej
vojny, oslobodili ju vojská Červenej armá-
dy, 2. ukrajinského frontu s výraznou
pomocou 4. zboru Rumunskej armády.  

69. výročie oslobodenia od nemeckého
fašizmu si Seničania pripomenuli 7. apríla
predpoludním na pietnej spomienke pri
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia.
Početnú skupinu účastníkov pietnej sláv-
nosti okrem starších ľudí  už niekoľko
rokov dopĺňajú aj žiaci základných škôl. 

Vence pri soche položili predstavitelia
mesta Senica, Oblastného výboru SZPB
Senica, štátnej správy, politických strán 
a hnutí a občianskych združení. Veniec   pre-
zidenta SR položila Čestná stráž  prezidenta
SR a predstavitelia Vojenskej kancelárie. 

„Vencami chceme vzdať úctu ľuďom, ktorí
počas dlhých vojnových rokov umierali  na bojis-
kách, v koncentračných táboroch alebo vo svo-
jich domovoch a odkázať im, že nezabúdame.
Vzťah k dnešku si vytvárame poznaním vlastnej
minulosti.  Ten, kto zažil hrôzy vojny, totalitného
režimu, vie, aký cenný je mier, aká cenná je slo-
boda,“ povedal okrem iného v príhovore primá-
tor Senice Ľubomír Parízek. Vyjadril radosť, že
dnešná Senica je úspešné, dynamické, rozvíjajú-
ce sa mesto,  ktorého obyvatelia  na tradície neza-
búdajú, ctia si pamiatku ľudí, ktorí svoje životy
obetovali pre slobodu.

P r v o m á j o v á  S e n i c a
Sobota 26. apríl 17.00 Stavanie mája v Kunove

Nedeľa 27. apríl 14.30 Stavanie mája a kultúrny program v Čáčove

Streda 30. apríl 15.00 Stavanie mája v Senici – dychová hudba Rubín
Pozdrav Róberta Fica, predsedu vlády SR

Štvrtok 1. máj Námestie oslobodenia Senica
9.00 – 16.00
Senická heligónka
Folklórny súbor Svéráz z Podluží
Mažoretky Spirit z CVČ Stonožka
Pozdravy Renáty Zmajkovičovej, podpredsedníčky NR SR,
Ľubomíra Parízka, primátora mesta Senica, predstaviteľov 
politických strán a hnutí a hostí
Folklórny súbor Kýčer z Turej Lúky
Folklórny súbor Sobotište
Folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy
Ukážky hasičskej techniky

Po celý deň bábkové divadielko MAFI, Aďka Tomeková so svojimi psíkmi, šašo Fifo a jeho
priatelia, 
Európsko-Slovensko-Senický deň – žlté európske ruže, ukážky z tvorby tradičných sloven-
ských remeselníkov, hry pre deti, vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Krásy Záhoria
očami detí

Počas dňa oslavy 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Senica 
– o 14.00 ukážka zlaňovania z hasičskej plošiny, vyvrcholenie Európskych dní pri príleži-
tosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ

Spoločenský dom Kunov 14.00 – 19.00
Hudobno – tanečné podujatie rock/pop/rap
Hudobné skupiny: Tusté baletky, Viktor Kolbaba,
The Rocksberry, Oáza, Grimmovci

Organizátori: Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica,  Europe Direct Senica, Ele-
ment, o.z., Smer – sociálna demokracia, DHZ Senica
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

21. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici  sa konalo 24. apríla.
Rokovanie viedol  primátor mesta  Ľubo-
mír Parízek. Spravodajcom mestskej rady
bol  zástupca primátora Peter Hutta,
ktorý spolu s predsedami jednotlivých
komisií mestského zastupiteľstva predkla-
dal odporúčania a stanoviská k jednotli-
vým prerokovávaným materiálom. Na
rokovaní  bolo  prítomných 18 poslancov
MsZ.  

V úvode rokovania odovzdal  primátor
mesta Pamätnú plaketu mesta Mgr. Mariá
novi Krištofovičovi, riaditeľovi   Základnej
školy na Mudrochovej ulici ako ocenenie
jeho celoživotnej  práce v oblasti školstva 
a vzdelávania. Mgr. Krištofovičovi  uplynie
k 30. aprílu 2014 päťročné funkčné obdo-
bie riaditeľa školy.  

Pri schvaľovaní  programu primátor
stiahol z rokovania návrh na schválenie
spôsobu  odpredaja poľnohospodár-
skych pozemkov vo vlastníctve mesta 
v  k.ú. Senica, Kunov a Prietrž v celkovej
výmere 60,7 ha s odôvodnením, že
vláda SR aktuálne prerokovala návrh
zákona o nadobúdaní  poľnohospodár-
skeho pozemku, ktorý by mal parlament
prerokovať v skrátenom legislatívnom
konaní ešte v máji a jeho cieľom je mini-
malizovať riziko predaja poľnohospo-
dárskych pozemkov do rúk cudzincov,
takže až po týchto legislatívnych zme-
nách sa  zastupiteľstvo vráti k návrhu na
odpredaj  poľnohospodárskej  pôdy.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:

-Správu hlavnej kontrolórky z kontroly
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta za rok 2013.

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodr-
žaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania (predĺženie zmluvy
o kontokorentnom úvere).

- Správu o stave nehnuteľného majetku
mesta Senica.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta
Senica na rok 2014 rozpočtovým opatre-
ním primátora mesta č. 1/2014 s násled-
ným finančným premietnutím do progra-
mového rozpočtu mesta.

- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do Európskeho parlamentu v roku
2014 po línii MsÚ v Senici. 

Mestské zastupiteľstvo  schválilo:
- Záverečný účet mesta za rok 2013 

a celoročné hospodárenie bez výhrad 
a použitie prebytku rozpočtu na tvorbu
rezervného fondu mesta.  Z výsledku ho-
spodárenia vyplýva, že mesto v uplynulom
roku dosiahlo príjmy vo výške 15 045
405,14 eur a  výdavky vo výške 15 010 179
eur.  Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
sa použije na tvorbu rezervného fondu. 

- Odborné stanovisko hlavnej kontro-
lórky k záverečnému účtu mesta Senica za
rok 2013.

- Kontrolu plnenia Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta Senica
za rok 2013  a predĺženie platnosti PHSR
mesta Senica do prijatia nového progra-
mového dokumentu.

- Inventarizáciu majetku a záväzkov 
k 31. decembru 2013 a správu HK  z kon-
troly inventarizácie.   

- Predĺženie platnosti Zmluvy o konto-
korentnom úvere mesta od Prima banky
Slovensko vo výške 220 221 eur na vykry-
tie nesúladu vo finančných tokoch 
s dobou platnosti 1 rok

- Plat primátora mesta a hlavnej kontro-
lórky na rok 2014. Na návrh primátora
jeho plat ostáva zachovaný na úrovni roku
2013  vo výške 3 102 eur a nenavyšuje sa,
plat hlavnej kontrolórky bol v súlade so
zákonom určený vo výške  1 846 eur.

- Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spo-
ločného obecného úradu v Senici. 

- Zrušenie sociálnej služby – zariadenie
núdzového bývania z dôvodov, že zaria-
denie nebolo dlhodobo využívané a po
zmene legislatívy a sprísnení pravidiel pre
klientov nie je predpoklad, že by sa nena-
vyšovala strata na prevádzke tejto sociál-
nej služby. 

- Dodatok  k Štatútu organizácie Zaria-
denia sociálnych služieb Senica, n.o.,
Dodatok k Štatútu organizácie Poliklinika
Senica, n.o., ktorých zriaďovateľom je
mesto Senica.

- 11 návrhov na dispozície s majetkom. 
- Poskytnutie dotácie z fondu PRO

Senica (nad 3 000 eur) nasledovným žia-
dateľom: 

-  Pro Region, n.o. – Svetluška – 
500 eur  na projekt  Pomoc nie je povin-
nosť. 

-  Poľnohospodárske družstvo Senica
– 80 000 eur  na projekt Tvorba a ochrana
životného prostredia, ochrana zdravia
obyvateľstva, krajinotvorba,  protipovod-
ňové opatrenia, likvidácia čiernych sklá-
dok.

-  Občianske združenie Cantilena –
10 000 eur  na projekt 10.  medzinárodný
festival zborového spevu  Senica 2014 
a V. medzinárodný festival sakrálnej tvorby
Šaštín 2014. 

- Vyradenie Základnej školy na Mudro-
chovej ulici   zo siete škôl a školských za-
riadení z dôvodu vytvorenia nového sub-
jektu Základná škola a materská škola 
J. Mudrocha, ktorý navrhujeme zaradiť do
siete škôl a školských zariadení od 1. sep-
tembra 2014.

Mestské zastupiteľstvo prijalo:
-  Zmenu Všeobecne záväzného na-

riadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne  služby   poskytované v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Senica.
Touto zmenou sa menia  niektoré výšky
úhrad za poskytované sociálne služby 
a VZN sa dopĺňa o služby, ktorých finan-
covanie prešlo z VÚC na Mesto Senica,
a to útulok, domov sociálnych služieb 
a denný stacionár. 

- Zmenu Všeobecne záväzného naria-

denia č. 9  Zásady prideľovania bytov 
v meste Senica. Sprísňujú sa pravidlá pride-
ľovania bytov, aby sme eliminovali počet
neplatičov a opakované porušenia domo-
vých poriadkov v nájomných bytoch mesta.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
-JUDr. Gabrielu Olejárovú za novú

zástupkyňu mesta v orgánoch Pozemko-
vého spoločenstva vlastníkov lesa  Závršie,
za tajomníčku Komisie pre prešetrovanie
sťažnosti proti činnosti poslanca MsZ, pri-
mátora mesta a hlavného kontrolóra
mesta a za predsedníčku predstavenstva
Stoma Senica, a.s.

Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- Vypracovať Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Senica v nad-
väznosti na nové programové obdobie 
a národné strategické dokumenty na roky
2014 – 2020. Programový dokument sa
bude tvoriť v širokej súčinnosti poradných
orgánov mesta a organizácii pôsobiacich
na území mesta.

V interpeláciách vystúpil poslanec Mar-
tin Lidaj, ktorý požiadal zástupcu primáto-
ra, aby pre účely informovanosti  verejno-
sti  oboznámil, ako boli plnené požiadav-
ky z Mestského výboru č. 6. 

Na interpeláciu poslanca Štefan Miku-
lu, primátor mesta vysvetlil, že dlažba
senického námestia bola dňa 23. apríla
2014 poškodená po zásahu  hasičskej jed-
notky, ktorá bola prizvaná na nahlásenú
udalosť – bomba v Prima banke. Mesto
okamžite riešilo vyčíslenie škody, náhradu
škody a uvedenie poškodeného námestia
do pôvodného  stavu. 

JUDr.  Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Vence vďaky
Pri príležitosti  69. výročia ukončenia 

2. svetovej vojny v Európe  bude pietna
slávnosť kladenia vencov pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia 7. mája 
o 10.30 hod. 

NS

Švajčiarski partneri 
Stredná odborná škola Senica má 

2 partnerské školy  (Bzenec a Otrokovice)
v Českej republike a 1 (Budapešť) v Maďar-
sku.  K nim pribudne ďalšia škola vo Švaj-
čiarsku v kantone Aargau.  Predstavitelia
Berufschule  v Aarau rektor  Ueli Meyer 
a zástupca rektora Paul Knoblauch boli na
návšteve v Senici 14. apríla. Prezreli si niek-
toré prevádzkové pracoviská, napríklad
dopravné, kozmetické a kadernícke. V reš-
taurácii Malina mali možnosť oboznámiť
sa so slovenskou gastronómiou. Študenti
školy spoločne s  majstrami odborného
výcviku predviedli hosťom gastronomický
zážitok plný výborných jedál a chutí. Pred-
staviteľov SOŠ Senica a ich hostí zo Švaj-
čiarska  prijal tiež primátor Senice Ľubomír
Parízek. 

vbs
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Každého Seničana isto zaujíma,
aké aktivity a zámery sa budú 
v našom meste realizovať, kde pribu-
dnú nové možnosti na bývanie, náku-
py, miesta na hranie alebo športova-
nie či nové pracovné miesta. Odpove-
de na tieto otázky, ale aj mnohé ďal-
šie novosti sa mohli  dozvedieť na
workshope Rozvojové zámery mesta
Senica 9. apríla  v Dome kultúry, kde
primátor mesta Ľubomír Parízek,   pra-
covníci Mestského úradu a pozvaní
investori odprezentovali najbližšie
rozvojové zámery v našom meste. 

Celý program trval približne dve hodi-
ny. Kto nemal možnosť sa zúčastniť work-
shopu, mohol si pozrieť záznam vo vysie-
laní TV Sen v niekoľkých reprízach. Kto
tieto záznamy nestihol, ešte má možnosť,
pretože je k dispozícii aj na www.senica.sk
v časti vysielania TV Sen. Na webovej
stránke mesta nájdete tiež všetky materiá-
ly, ktoré boli počas workshopu prezento-
vané, a to v časti Zámery mesta.

Tu sú v skratke informácie, ktoré počas
workshopu zazneli: 

Z oblasti bývania – nové 2-izbové byty
s rozlohou  41 m2  vzniknú v bývalej admi-
nistratívnej budove Slovenského hodvábu,
kde by sa noví majitelia mohli nasťahovať
už v lete tohto roku. Nové rodinné domy 
v radovej zástavbe vznikajú aj v Novej Soti-
ne s rozlohou  127 m2, s vlastnou záhra-
dou, oplotením a terasou.

Oblasť zamestnanosti
Približne 100 ľudí nájde prácu 

v  Priemyselnej zóne  Kaplinské pole 
v novej fabrike Najpi, a. s. zameranej na
úpravu a spracovanie  piesku. Vstupnú
surovinu  predstavuje surový piesok dová-
žaný z dobývacieho priestoru v Borskom
Petri, ložisko Šajdíkove Humence. Kapaci-
ta technologickej linky je plánovaná 250
000 t za rok. Ložisko obsahuje takmer 75
miliónov ton piesku, jeho kvalita má naj-
vyššiu úroveň. Vyťažený a upravený piesok
má široké uplatnenie v rôznych odvetviach
strojárskeho, chemického, sklárskeho a sta-

vebného priemyslu. Spoločnosť Najpi plá-
nuje spustiť svoju prevádzku do konca
tohto roka. 

Pri konci roka plánuje otvoriť svoje
brány aj plánovaný obchodný reťazec
Hobbi Market, ktorý má vyrásť 
v obchodnej zóne na Párovciach za čer-
pacou stanicou Tanker. V obchode so
záhradkarskymi, stavebnými a domácimi
potrebami, kvetmi, obkladmi či záhrad-
ným nábytkom bude zamestnávať cca
20 ľudí. 

Rozšírenie plánuje o dve nové prevádz-
ky aj Family centrum pri Kauflande. 

Nový retail park (obchody, služby a
samoobslužná čerpacia stanica) by mal
vyrásť aj v rámci realizácie 1. etapy revita-
lizácie územia bývalého Slovenského hod-
vábu. Toto územie je však potrebné naj-
skôr napojiť na jestvujúce komunikácie 
a štátnu cestu I/51 na Hurbanovej ulici 
a kompletne riešiť infraštruktúru. 

Oblasť dopravy
Zmeny v doprave sa však nedotknú iba

riešenia križovatky pri autobusovej stanici,
ale súčasťou komplexnejších zmien 
v doprave bude aj úprava hlavnej križovat-
ky. Tu investor navrhuje  upraviť rozloženie
dopravných plôch a pohyby v križovatke,
no najväčšia zmena by mala nastať vo
vedení peších trás a vybudovaní takzva-
ných ostrovčekov pre chodcov. Úpravy
hlavnej križovatky by mali priniesť skráte-
nie vyprázdňovacích časov z 2,5 minúty na
90 sekúnd.  

Parkové úpravy
Kameň a drevo budú hlavné prvky pri

sadových úpravách po meste.  Záhony
nepravidelného tvaru už skrášľujú vstup
na cintoríne, priestor pred obchodným
domom  Eurodom, či park pri  Zariadení
sociálnych služieb. Nové chodníčky k bu-
dúcim záhonom a posedeniu sa momen-
tálne budujú aj na  tzv. starom sídlisku na
voľnom priestranstve vedľa pohostinstva
Koruna.  Cieľom návrhu je zmodernizovať
a oživiť toto miesto., Víziou architektky je
vytvoriť priestor, ktorý by  spájal ľudí 
a vytvoril pre nich priestor pre oddych. 
V záhonoch budú použité trvalky, okrasné
trávy a kry.

Parkovanie
Cca 100 nových parkovacích miest 

v meste – 39 v okolí Kostola sv. Cyrila 
a Metoda a Polikliniky, ďalšie parkovacie
miesta vzniknú medzi bytovými domami na
Železničnej ulici 325, 326 a 327, na 38 par-
kovacích miest sa zvýši kapacita parkovania
na Ulici L. Novomeského náhradou pozdĺž-
neho státia za kolmé, v časti mesta Kolónia
by malo vzniknúť 16 nových parkovísk pri
tzv. hygiene a ďalších 10 parkovísk sa plá-
nuje aj vo vnútrobloku na Ulici J. Kráľa. 

Po dobudovaní bezpečných príjazdo-
vých miest na vyloženie a naloženie detí
pri príchode a odchode na všetkých senic-
kých základných školách sa uvažuje 
s podobnými bezpečnostnými opatrenia-
mi aj  pri všetkých materských školách 
a ZUŠ. lv

Návrh sadových úprav na starom sídlisku.

Maketa Retail parku



Naša Senica 4/2014

4

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta Učitelia sa stretli 
V Dome kultúry sa 4. apríla na spoloč-

nom Dni učiteľov stretli učitelia  i nepeda-
gogickí zamestnannci a učitelia na dôchod-
ku zo všetkých štyroch základných škôl,
Základnej umeleckej školy,  Centra  voľné-
ho času (CVČ) Stonožka a Materskej
školy. Do galavečera bola po 4. raz  preta-
vená myšlienkaa o stretnutí  všetkých učite-
ľov, ktorí sa spoločne zabavia, spoznajú sa
a navzájom diskutujú o svoojej práci. Také-
to podujatie nie je samozrejmé v iných
mestách Slovenska.

Spoločenský večer malo pod organizá-
torskou taktovkou  CVČ. Otvorila ho
hudobná skupina Skrz - Naskrz z CVČ. 
V ďalšom  programe hostia videli mažoret-
ky pod vedením trénerky Žanety Brkalovej,
ľudový tanec  v podaní  Romany Maříko-
vej, malé speváčky Natálku Holoďákovú 
a Simonku Khúlovú, ktoré vedie Miroslav
Tehlár, tanečnú prípravku  s choreografiou
Moderná učiteľka pod vedením Zuzany
Florianovej, formáciu Sonny Junior a Sonny
deti, ktoré vedie Andy Jakubcová. Program
uzatvorila svojím akustickým vystúpením
znova skupina Skrz - Naskrz,  ktorú vedie
Miroslav Tehlár. Všetky tieto skupiny 
a útvary reprezentujú neustále Centrum
voľného času i mesto na špičkových podu-
jatiach a dosahujú popredné umiestnenia.

Všetci pedagógovia i zamestnanci pre-
žili krásny večer a  príjemnú zábavu v pria-
teľskej atmosfére. Oslávili spoločne svia-
tok učiteľov. 

Mgr. Art Martin Dudáš
riaditeľ CVČ v Senici

Reflexné pásky pre deti
Nadácia Renáty Zmajkovičovej v marci

a apríli  v rámci kampane Chráň si svoj
život – Zviditeľni sa zamerala sa na ochra-
nu zdravia života. Kampaň bola zameraná
na zvýšenie informovanosti o potrebe
nosenia reflexných prvkov.

Predsedníčka nadácie navštívila aj
v Senici Základnú školu na Komenského
ulici. V stredu  9. apríla sa stretla so 120 
u žiakmi  školy. Na úvod žiaci videli  krátky
animovaný spot, ktorý zdôrazňuje myšlien-
ku ochrany života nosením reflexných prv-
kov. „Úrazy detí  pri dopravných nehodách
sú na druhom mieste z celkového počtu
detských úrazov, a to ešte znásobuje
potrebu ich ochrany,“ povedala R. Zmaj-
kovičová. Problematika sa samozrejme
dotýka všetkej populácie.  Ešte nie je vše-
obecne známe, že počnúc prvým januá-
rom tohto roku sú chodci povinní zviditeľ-
niť sa pri pohybe na verejných priestran-
stvách reflexnými prvkami.  Počet vyhasnu-
tých životov  či ťažko zranených chodcov
je stále  veľa a na svedomí to má aj nedo-
statočné označenie chodcov. Podpredsed-
níčka NR SR R. Zmajkovičová vysvetľovala
deťom problematiku a tie sa veľmi aktívne
zapojili do diskusie.  Na konci spoločne
dali sľub: „Budem nosiť reflexné prvky, aby
som si chránil život.” Reflexné pásky
dostali všetci žiaci školy. bar

Knižné ilustrácie 
v galérii

Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici organizuje v rámci Dní otvorených
dverí v galérii v roku okrúhleho 30. výročia
vzniku galérie v Senici výstavu Zakladatelia
slovenskej knižnej ilustrácie pripravenú
podľa projektu Mgr. Gity Kordošovej, eme-
ritnej odbornej pracovníčky SNG v Brati-
slave vypracovaného vo forme štipendijnej
práce v roku 2012. 

Slovenská knižná ilustrácia vzniká 
a samostatne sa začína formovať až po
prevrate v roku 1918, po vzniku Českoslo-
venskej republiky. Už v tomto počiatoč-
nom priekopníckom  období  potrebného
položenia základov slovenskej knižnej ilu-
strácie vystúpili do popredia nečakane
výrazné umelecké osobnosti knižných ilu-
strátorov, ktorí zdarne aj v ďalších plod-
ných rokoch rozvinuli svoj náročný tvorivý
ilustrátorský program. Účinne tomu napo-
mohla  aj novozaložená vydavateľská čin-
nosť v novom štáte, najmä Matica sloven-
ská s osobnosťou spisovateľa Jozefa Cígera
Hronského a Kníhtlačiarsky účastinársky
spolok v Martine, Tranoscius  v Liptovskom
Mikuláši a vybudovanie polygrafickéh
o zázemia v Bratislave založením Sloven-
skej kníhtlačiarne v roku 1915 a Slovenskej
grafie, úč. spol. v roku 1922.

Výstava v senickej galérii  prezentuje
prehľad slovenskej knižnej ilustrácie  v roz-
medzí počiatočných  zakladateľských
rokov 1919 – 1959 v sedmičke takých
výrazných ilustrátorských osobností ako
Martin Benka (1888-1921), Andrej Kováčík
(1889-1953), Jan Hála (1890-1859), Jaro-
slav Vodrážka (1894-1953), Mikuláš
Galanda (1895-1938),  Karol Ondreička
(1898-1962) a Ľudovít Fulla (1902-1980).
Ilustrácie sú zo zbierok slovenských galérií
a múzeí.  Výstavu dopĺňa aj kolekcia
vybraných ilustrovaných kníh, ktoré nám
svojimi početnými farebnými ilustráciami
budú pripomínať najmä čarovné chvíle
nášho detstva. 

Počas trvania výstavy počiatkov sloven-
skej ilustrátorskej tvorby pripravila Záhor-
ská galéria Jána Mudrocha v spolupráci so
Záhorskou knižnicou viacero ďalších za-
ujímavých podujatí.  Štefan Zajíček

Si Slovák, si Európan
V marci hostila Obchodná akadémia 

v Senici v spolupráci s Informačnou  kan-
celáriou Europe Direct v Senici europo-
slancov Annu Záborskú a Vladimíra
Maňku. Podujatie sa nieslo v duchu desať-
ročného členstva Slovenska v EU a v zna-
mení blížiacich sa volieb do Európskeho
parlamentu v máji 2014. Študenti sa zaují-
mali o prácu poslancov EP a ich otázky
smerovali do takých oblastí, ktoré nás ako
radových občanov zaujímajú najviac. Ako
bude riešiť EP stúpajúcu nezamestnanosť
mladých? Aké pracovné príležitosti ponú-
ka EÚ mladým? Aký demografický vývoj
čaká Európu? Prečo sú stále také rozdiely

medzi starými a novými členskými štátmi?
Aké je postavenie Slovenska v EÚ? Podob-
ných otázok „na telo“ bolo veľa a hostia
pútavo a vecne odpovedali. Počas trojho-
dinového stretnutia mali možnosť prejaviť
sa nielen hostia, ale i naši študenti, a to 
v súťaži a v kvíze o EÚ. Vystúpeniami hostí
si žiaci doplnili svoje vedomosti, získali
množstvo zaujímavého študijného mate-
riálu, a hlavne vzbudenie neobyčajného
pocitu a vedomia, že sú Slováci, že sú
Európania a môžu i oni rozhodovať o tom,
ako budú ďalej žiť a pracovať vo svojej kra-
jine.

PhDr. Eva Otepková
Obchodná akadémia Senica

Míľa pre mamu 2014
Kultúrno-spoločenské podujatie Míľa

pre mamu si získalo obľubu u ľudí zo
Senice a okolia a pokojne ho môžeme
nazvať už tradičným, keďže tento rok
spoločne prejdeme už šiestu symboli-
ckú míľu (1609m). V našom neveľkom
meste počet účastníkov z roka na rok
stúpa, dokonca dosahujeme rekordné
čísla aj v rámci celého Slovenska. Pre
nás organizátorov - Mesto Senica 
a materské centrum Stonožkine slniečka
pri CVČ - je to nielen pocit zmysluplno-
sti neľahkej práce počas organizácie, ale
predovšetkým veľká zodpovednosť, aby
sme nesklamali. 

Prípravy sú v plnom prúde,  a tak 
v predvečer Dňa matiek  budeme môcť
prežiť opäť príjemné rodinné popoludnie 
v sobotu 10. mája,. Znova sa stretneme 
v areáli senického kúpaliska, kde je pripra-
vený bohatý program. Podujatie začína 
o 14. hod, odkedy sa  bude možné  regist-
rovať. Spoločný štart bude o 16. hod. 
O piatej sa počet účastníkov na celom Slo-
vensku spočítava a my budeme dúfať, že
sa ani  tento rok Seničania nedajú zahan-
biť. Popri športovom zážitku z chôdze,
bicyklovania, kolobežkovania, kočíkovania,
jazde na odrážadle či detskej motorke si
určite užijeme aj veľa zábavy. Postará sa 
o ňu moderátorka Zuzana Vačková,
známa aj ako Alica zo seriálu Panelák, diva-
dlo s giga maskami a svojou šou, detské
tanečné a folklórne súbory, mažoretky,
speváci  aj najmenšie detičky s mamičkami
z materského centra. Pre deti bude pripra-
vené maľovanie na tvár, vlasové štúdio,
tvorivé dielničky, hrad na skákanie, ihrisko
pre batoliatka so šašom a šašuľou, pre
mamičky líčenie a veľa iného. Tento rok
bude súčasťou podujatia aj verejná zbierka
Ďakujem, že si mama. Kúpou jej symbolu
slniečkovej magnetky, prispejete na obno-
vu dvora v senickom materskom centre.
Každý, kto podporí zbierku, získa lístok do
tomboly, kde budú opäť pripravené zaují-
mavé ceny. Teraz nám zostáva len si zaže-
lať, aby nás pri tom všetkom hrialo májové
slniečko. Ak to tak bude, po skončení
podujatia nás čaká spoločná opekačka.
Nezabudnite preto na špekáčiky  a, samo-
zrejme, na dobrú náladu.

Mgr. Martina Otrísalová
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Piusova poézia v galérii
V tomto roku uplynie 50 rokov odvte-

dy, kedy  Pavol Stanislav Pius uverejnil
svoje prvé  básne Slnko a Jeseň. Bolo to 
v časopise Umelecké slovo (dodnes
vychádza pod názvom Javisko), kde potom
pravidelne publikoval. V roku 1966 mu
vyšla v zborníku  najstaršej literárnej súťaže
mladých básnikov Wolkrova  Polianka
báseň  Výpovede. Tu sa po prvýkrát stretol
aj s významnými literárnymi osobnosťami
Vojtechom Kondrótom, Jánom Majerní-
kom, Igorom Gallom, Jánom Buzássym,
Theom  H. Florinom, Vladimírom Miná-
čom. Básnik  spomína: „Stretnutia s nimi
ako by ma predurčili k ďalším mojim výpo-
vediam o sebe, o svete skrze báseň. Po
roku 1966 som začal publikovať na strán-
kach Mladej tvorby. Zhodou okolností
sme mali uverejnené básne spolu s priate-
ľom Jozefom Repkom, o ktorom málokto
vie, že bol nielen výborný prozaik, ale
i básnik. Keď ma môj brat Miroslav, básnik
a spisovateľ, predstavoval  v Mladej tvorbe
redaktorovi Jánovi Buzássymu, ten po pre-
čítaní mojich veršov povedal, to nie je Pius,
to je Pavol Stanislav.“ 

Pod týmto menom sa potom jeho  po-
ézia objavovala už čoraz pravidelnejšie
jednak  v Mladej tvorbe, no i v Kultúrnom
živote, Slovenských pohľadoch a vo štvrt-
kovej prílohe Hlasu ľudu. Prvá básnická
zbierka Okno do dvora mu vyšla v roku
1976 a cyklus zhudobnených básní Túžba
po domove v roku 1978. Ďalšie knihy
básní nasledovali až po roku 1989 v tak-
mer pravidelných jedenapolročných inter-
valoch. Posledných  sedem zbierok vyšlo 
v  dvojjazyčnej mutácii (nemecky, francúz-
sky, anglicky, macedónsky, rusky, taliansky,
španielsky) vo vydavateľstve Spolku slo-
venských spisovateľov. S jeho poéziou sa
stretneme i v Literárnom týždenníku, roz-
hlase či televízií.

Záhorská knižnica v spolupráci so
Záhorskou galériou Jána Mudrocha 
v Senici a autorom pripravujú pri príležitos-
ti tohto jubilea 23. mája o 16.30 hod.  lite-
rárno-hudobný večer, ktorý okrem spomí-
nania na básnické začiatky Pavla Stanislava
Piusa bude i prezentáciou jeho najnovšej
dvadsiatej zbierky poézie  Návraty. Podu-
jatie sa uskutoční  v Záhorskej galérii Jána
Mudrocha v Senici.

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

POP po 15.-krát
Málo či  veľa?

Na túto otázku sme hľadali odpoveď
celý deň 11. apríla, kedy bola súťaž POP
Senica  v Dome kultúry. Opäť mala skvelý
zvuk vďaka Seničanovi Stankovi Parízkovi,
krásnu scénu a videoprojekciu, super sve-
telnú produkciu Rada Grimma, profesio-
nálnu  porotu i moderátora Mgr. art. Jána
Hyžu, dobrú divácku atmosféru  a vďaka
organizátorovi CVČ i dobré zázemie od
začiatku až do konca podujatia.  

A súťažiaci sólisti a skupiny? Tí prišli až
z Kremnice, Novák, Rajca, Malaciek a pri-
dali sa k nim domáci z nášho regiónu -
Gbelov, Skalice, Holíča, Brezovej pod Bra-
dlom a samozrejme zo Senice. Seničanov
bolo v tomto roku až 14.  Získali aj slušný
počet umiestnení:  9-ročná Natália Holo-
ďáková 2. miesto, 15-ročná Denisa Milo-
vá pri svojej premiére 3. miesto a hudobná
skupina Skrz-Naskrz 2. miesto (všetci 
z CVČ).  Výborné 1. miesto vybojovala 
14-ročná Tatiana Dvorská zo ZUŠ Senica.
Všetkým blahoželáme. (Výsledkovú listinu
i fotogalériu nájdete na www.stonozka.est-
ranky.sk) 

Apropó, odpoveď na úvodnú otázku
znie:  POP Senica zatiaľ zostáva, ale prav-
depodobne v dvojročnom  cykle. Mno-
hých sme tým prekvapili a nesúhlasila ani
odborná porota, ktorej sa tiež páčilo.
Tento rok v nej zasadli  Peter Makranský 
a Mária Lechmanová - muzikáloví herci 
z bratislavskej Novej scény,  Milan a Linda
zo seriálu Chlapi neplačú a za domácich
pani učiteľka Lenka Derdová, speváčka 
a bubeníčka skupiny Tip-top. 

Ich nadšenie zo súťaže hudobných sku-
pín nebralo konca a napr. detskú hudobnú
skupinu Alarms zo ZUŠ Gbely s 10-ročnou
úžasnou speváčkou Adrianou Sojákovou
si neváhali natočiť (vraj ako eso na svojich
15-17 ročných žiakov). Tak teraz neviem...
Ak POP, tak možno iba pre hudobné sku-
piny? 

D. Kopecká

Pomáha integrovať
V školskom roku 2009/2010 boli v prie-

storoch Spojenej školy v Senici  na Brezo-
vej ulici č. 1 zriadené elokované triedy
Odborného učilišťa Hlohovec. Do týchto
tried sa prijímajú žiaci zo špeciálnych
základných škôl, ale aj žiaci zo základných
škôl, ktorí boli integrovaní alebo žiaci,
ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemajú mož-
nosť pokračovať v štúdiu na stredných ško-
lách.

V tomto školskom roku elokované trie-
dy pracujú už piaty rok. Sme radi, že
pomáhame žiakom zorientovať sa vo
vlastnom živote, vítame každý ich úspech,
návštevu, keď sa prídu pochváliť,  ako sa
im darí. Tešíme sa na ďalších študentov,
ktorým zase odovzdáme zo seba len to
najlepšie.

Škola je vybavená učebňami a zodpo-
vedajúcimi učebnými pomôckami, cvi-
čnou kuchynkou pre kuchárov a cukrárov,
jedálňou s celodenným stravovaním, kniž-
nicou, WIFI pripojením na internet a inter-
aktívnou učebňou. Na športové aktivity
využívame telocvičňu, školský dvor 
a posilňovňou, Pre  žiakov zo vzdialených
miest je k dispozícii internát s týždennou
prevádzkou.

Žiakov vzdelávame v trojročných učeb-
ných odboroch, ktorými sú: stavebná výro-
ba - maliar - natierač, práce pri príprave
jedál – kuchár a cukrárska výroba. Počas
týchto troch rokov žiaci získavajú teoretic-
ké vedomosti vo zvolenom učebnom

odbore, ale čo je pre nich najdôležitejšie –
hlavne praktické zručnosti, ktoré im
pomôžu začleniť sa do každodenných
aktivít v škole, na odbornom výcviku, 
v domácnosti či budúcom pracovnom
živote. Štúdium sa  končí záverečnou skúš-
kou pozostávajúcou z 3 častí – písomnej,
praktickej a ústnej. Po jej úspešnom absol-
vovaní žiaci získavajú výučný list v danom
odbore.

Vzdelávanie je počas týždňa rozdelené
na dvojdňovú teoretickú prípravu a troj-
dňový odborný výcvik. Prípravu zabezpe-
čuje 5 špeciálnych pedagógov a 7 maj-
strov odbornej výchovy. Odborný výcvik
pre kuchárov je v cvičnej kuchynke, ďalej
sú žiaci pridelení do externých pracovísk
odborného výcviku, napr. kuchyne
Základných škôl na Ulici V. Paulínyho-
Tótha a Mudrochovej ulici, Spojenej školy,
Slovenského Červeného kríža, Domova
sociálnych služieb, Obchodnej akadémie
či Gymnázia. Žiaci v odbore maliar – na-
tierač skrášľujú priestory Spojenej školy 
a veľmi užitoční sú v Senických pekárňach
na Priemyselnej ulici, kde pod odborným
vedením majstrov odborného výcviku
odvádzajú kus užitočnej maliarskej práce.
Žiačky cukrárky sa pripravujú na svoje bu-
dúce povolanie v prevádzke Kotvička, kde
sa im zodpovedne a s porozumením venu-
je najmä vedúca cukrárskej výroby.

Žiaci z rodín v hmotnej núdzi majú
nárok na štipendium vyplácané v závislo-
sti od dochádzky a vyučovacích výsled-
kov. Ale výhod, ktoré škola žiakom posky-
tuje,  je omnoho viac.

Žiaci okrem školských povinností
majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti
aj v záujmových krúžkoch. V tomto škol-
skom roku pracujú pod vedením peda-
gógov a majstrov odbornej výchovy štyri
- gastronomický, počítačový, futbalový 
a športový. Žiaci ubytovaní v školskom
internáte využívajú aj ponuky, ktoré im
poskytuje mimoškolská činnosť v Spoje-
nej škole.

Študenti sa počas školského roka zapá-
jajú aj do rôznych súťaží a aktivít usporia-
daných našimi pedagógmi a majstrami
odborného výcviku. Organizujeme pre
nich rôzne výlety, exkurzie, návštevy diva-
dla. V športových súťažiach žiaci ukážu
svoje športové nadanie, vo vedomostných
hrách zase znalosti, ktoré získali vo vyučo-
vacom procese. Prezentujeme sa na ak-
ciách usporiadaných rôznymi organizácia-
mi v meste.

Zuzana Juríková, Roman Flajžík
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – apríl 2014
autor: názov: vydavateľ:
1. Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
2. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
3. Gohl, Ch.: Jar medzi koňmi Arkus
4. Hevier, D. Básnička ťa naučí Buvik
5. Hevier, D.: Hovorníček Buvik
6. Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
7. Hoover, J.: Ako pracovať pre idiota Arkus
8. Kol.: 250 otázok a odpovedí Arkus
9. Betancourt,J:  Poník nesmie odísť Arkus
10. Walliams, D.: Babka gaunerka Slovart
11. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
12. Baloghová, M.: Žiadosť o ruku Slovenský spisovateľ

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:
Hádajko 6/14 a záhadný kolotoč 
Kolotoč v našom lunaparku sa nekrúti tak, ako sa na správny kolotoč patrí. Hýbe sa sťaž-
ka, neochotne, občas sa trasie, akoby mu bolo zima, a čo je najhoršie, keď príde noc 
a všetko zahalí čierna tma, ozývajú sa z neho akési hrôzostrašné zvuky. S kolotočom urči-
te niečo nie je v poriadku, ale čo? Nájdeš v sebe odvahu a pokúsiš sa vyriešiť túto záha-
du?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena 0,90 eura, pre predplatiteľov 0,83 eura

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

Apríl v kresťanskom
centre

V piatok 11. apríla sa v kresťanskom
centre Apoštolskej cirkvi v Senici konali
veľkonočné tvorivé dielne. Boli určené
najmä pre deti, pre rodičov, ale aj pre ľudí
rôzneho veku. Napokon, vyrobiť si nejakú
veľkonočnú, resp. jarnú dekoráciu je zále-
žitosť celej rodiny od detí až po rodičov. 

V tvorivých dielňach nás viedli naši pria-
telia  výtvarníci Marián a Mirka Harnuše-
kovci. Patrí im poďakovanie, že si popri
vlastných rodinných a pracovných povin-
nostiach našli čas a boli ochotní sa nám
venovať. Vyrábali sme kvety z papiera,
maľovali na kamene... Na akcii sa okrem
detí z nášho klubu ODMeK zúčastnili aj
niektorí mladí ľudia, rodičia a zopár hostí,
ktorí ku nám zavítali. Vďaka patrí aj zanie-
tenému fotografovi Tomášovi za pekné
zábery. Popri práci nás zasýtilo aj malé
občerstvenie a koniec celej akcie spestrila
svojím vystúpením hudobná skupina Chilli.

Ďalšou aprílovou akciou v kresťanskom
centre boli spoločné bohoslužby v nedeľu
13. apríla s partnerským cirkevným zbo-
rom z Hodonína. Teší nás, že môžeme
rozvíjať dobré vzťahy aj kúsok za našimi
hranicami. S istou dávkou humoru si dovo-
lím podotknúť, že Boh je tam ten istý ako
u nás na Slovensku. Týždeň pred veľko-
nočnými sviatkami sme si mohli znovu pri-
pomenúť, akú moc má Ježišova obeť na
kríži – mení ľudské príbehy, vzťahy a pri-
náša uzdravenie pre všetkých, ktorí sú
tomuto volaniu otvorení. 

Naše spoločné bohoslužby boli dopl-
nené  piesňami mládežníckej skupiny 
z Hodonína, milým bábkovým divadielkom
pre deti a hlavným slovom slúžil kazateľ
Marián Lokaj. Po skončení bohoslužieb
nasledoval spoločný obed, siesta pri káve 
a koláčoch a úplne na záver pre milovní-
kov športu priateľský futbalový zápas. 
V tejto súvislosti sa patrí vyzdvihnúť nasa-
denie a fair play oboch tímov. Samozrej-
me, ako správni hostitelia – zápas tesným
výsledkom vyhrali futbalisti z nášho kre-
sťanského centra. 

Takže, takto vyzeral apríl v kresťanskom
centre Apoštolskej cirkvi  v Senici. Tešíme
sa aj na ďalšie podobné akcie, na ktorých
je každý srdečne vítaný.   

Mgr. Jaroslav Bača

Tretiaci vo Viedni 
Žiaci  ZŠ na Ulici V. Paulínyho-

Tótha navštívili  9. apríla partnerskú
školu Rose Jochmann vo Viedni. 

Žiaci sa mohli  oboznámiť s prie-
stormi, opäť sa stretnúť s kamarátmi,
spoznať ich triedu, vymeniť si navzá-
jom darčeky. Spoločné úvodné stret-
nutie bolo zavŕšené v školskej jedálni
pri chutnom obede. Po obede sa žiaci
zo Senice odobrali na prehliadku
zámku Schőnbrun, sídlo dynastie
Habsburgovcov. 

Deti mali možnosť spoznať  život
jednotlivých členov z rodiny Márie
Terézie, vidieť dobový nábytok,  det-
skú izbičku s drevenými hračkami,
vyskúšať si parochne tej doby, dozve-
dieť sa niečo o liečení, o hygiene,
porovnať život chudobných ľudí 
a pánov, dozvedieť sa zaujímavé prí-
behy o princeznej Sissi a pod. Po
veľmi peknom výklade si deti priamo
vyskúšali dobové oblečenie, zahrali sa
na cisárov a princezné, hrali sa s dre-
venými hračkami a boli zapojené i do
rôznych interaktívnych hier priamo 
v zámku. 

Ďalej navštívili prekrásne Múzeum
cisárskych kočov. Tu videli   rôzne
druhy kočov, napríklad zlatý cisársky
koč i s koňmi, pohrebný čierny koč
princeznej Sissi i prvý model osobné-
ho auta. 

Na nádvorí zámku sa rozlúčili so
žiakmi partnerskej školy. Už teraz sa
tešia, ako privítajú  kamarátov i pani
učiteľky z Viedne v júni vo svojej
škole. 

Mgr. Ivana Masárová 

Za Jozefom Repkom 
Nečakane vo veku 73 rokov  nás 

8. apríla navždy opustil prozaik, drama-
tik a  publicista  Jozef Repko. 

Pochádzal z Trenčína.  Od roku
1975 žil s rodinou v Senici. Na svojom
konte mal veľa kníh s rôznorodou
tematikou  pre dospelých i mládež,
venoval sa rozmanitým  témam 
z našich dejín (Udatný Idar, Vládca
ohňa, Za úsvitom zory, Kliatba Čierne-
ho brala),  ba i sci-fi  Kolónia  Lambda Pí
a Prípady z minulej budúcnosti. Bol

veľmi činorodým a úspešným auto-
rom rozhlasových hier  a umeleckých
pásiem o slovenskej histórii.  Jozef
Repko sa v ostatnom čase venoval lite-
rárnemu spracovaniu starších dejín 
z čias Konštantína a Metoda, aj novo-
dobejším. Za rozhlasovú tvorbu získal
viacero ocenení, najmä za hry  Bez
medaily, Slnko nad Antarktídou,
Dotknúť sa hviezd, hlavnou cenou
bola  ocenená jeho hra Vlak k belasým
ránam. Žiaľ, nestačil už literárne spra-
covať všetky svoje   plány a námety 
a „dotkol sa hviezd...“

Posledná rozlúčka s Jozefom Rep-
kom bola 14. apríla v senickom dome
smútku. Tam sa s ním rozlúčila aj
Elena Sochorová – Feldsamová, býva-
lá riaditeľka Okresnej knižnice Seni-
ca, ktorá okrem iného povedala:
„Vždy som vás obdivovala  a stále
obdivujem vašu nevšednú aktivitu
plodného literárneho autora, najmä
autora  mnohých rozhlasových hier
pre deti a mládež so sociálnou tema-
tikou  napríklad z predmíchovskej
republiky, z protifašistického odboja
a SNP, z dávnej histórie nášho národa
aj  zo života  súčasných detí a mláde-
že.“ Výpočet diel spisovateľa  by
zabral veľa času. Stretnúť sa s nimi
môžu už žiaci v Literatúre pre 9. roč-
ník, potom stredoškolská mládež,
ktorú prostredníctvom sci-fi zaviedol
do budúcnosti. Bol aj  majstrom  spra-
covania života slovenských rodov.
Prozaické i dramatické práce spisova-
teľa Jozefa Repka zaradia k popred-
ným literátom  slovenskej literatúry.

Česť jeho pamiatke! bar
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Zabezpečenie
bytu alebo
domu

- Nevpúšťajte do bytu
cudzie osoby. Pod rôznymi, často absurd-
nými zámienkami sa skrývajú tzv. tipári,
ktorí si potrebujú prezrieť váš byt a jeho
zabezpečenie.

-  Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu,
kým si nie ste istý, že človeka za dverami
poznáte. Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za
dverami, má dobré úmysly. To však nezna-
mená, že môžete byť dôverčiví a neopatr-
ní. Je stále dosť tých, ktorí vás môžu pri-
praviť o majetok alebo vám ublížiť a nie-
ktorí sa o to pokúsia aj v čase, keď ste
doma.

-  Nedávajte si robiť opravy rôznym fuš-
károm, ktorých nepoznáte. Riskujete nie-
len nekvalitne odvedenú robotu, ale 

Seniori si zaslúžia 
starostlivosť

Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o. pozýva verejnosť na deň otvorených
dverí 20. mája od 10.330 do 15.30 hod. 
V  zmysle zákona o sociálnych službách
poskytuje sociálne služby  seniorom odká-
zaným na pomoc inej  osoby. Cieľom je 
v zabezpečiť klientom čo najlepšiu kvalitu
života. Môžete si pozrieť celé zariadennie,
informovať sa na podrobnosti. 

Zakladateľom Zariadenia sociálnych
služieb (ZSS) na Štefánikovej 1598/11B je
samospráva mesta Senica. ZSS ponúka
zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť
24 hodín denne, individuálny prístup ku
každému jednému klientovi s ohľadom na
jeho potreby, starostlivosť lekára a sociál-
ne poradenstvo.

Služby – Zariadenie opatrovateľskej služby 
a Domov sociálnych služieb -  využívajú rodiny
vtedy, keď opatrovanie  a starostlivosť o ich rodin-
ného príslušníka v  domácom   prostredí už z rôz-
nych dôvodov nie je možná.  Žijeme rýchlym
životným tempom, sme  často vyčerpaní  prá-
cou, starostlivosťou o deti  a na rodičov a starých
rodičov, ktorí potrebujú našu starostlivosť nemá-
me čas. V mnohých rodinách  riešia často dilemu,
čo povie okolie, že blízkeho príbuzného dajú do
zariadenia. Sú to zbytočné obavy, je  úplne nor-
málne využívať  takéto služby, lebo rodina a  pria-
telia  majú aj naďalej možnosť  navštevovať,  pre-
žívať s nimi  ich starosti aj radosti, a tak pracovní-

kom  ZSS pomáhajú pri vytváraní  nového domo-
va pre každého klienta. 

V zariadení okrem celoročného pobytu
ponúkajú aj  krátkodobé pobyty pre senio-
rov, ktoré využívajú  rodinní príslušníci
vtedy, keď si  potrebujú  oddýchnuť,
načerpať sily a energiu. 

ZSS sídli v trojpodlažnej budove býva-
lej polikliniky s kapacitou 42 klientov.
Budova má  priestranný výťah,  priestoro-
vé vybavenie je riešené bezbariérovo so
zreteľom na bezpečnosť. Spoločné prie-
story pôsobia príjemne a sú  prispôsobené
potrebám klientov. Izby sú prirodzene
svetlé, vybavené elektrickými polohovate-
ľnými posteľami. K zvýšeniu  komfortu
prispeli  zrekonštruované priestranné
kúpeľne, ktorých realizácia sa podarila 
s podporou mesta Senica a  daru Rádu
maltézskych rytierov zo Švajčiarska.

Príjemnú atmosféru a pohodu klientom
pomáhajú  vytvárať kvalifikovaní pracovní-
ci zariadenia, ktorí organizujú rôzne pose-
denia, vystúpenia, besedy a  rozhovory 
v spolupráci s materskými školami, Spoje-
nou školou, informačným centrom  Europe
Direct  Senica, DSS Svetluška a dobrovoľ-
níkmi, čo nemalou mierou prispieva 
k vyrovnanému duševnému zdraviu klien-
tov. Život v zariadení sa riadi domácim
poriadkom, ktorý sú povinní klienti v zaria-
dení rešpektovať, ale  denný program si 
klienti rozdelia podľa vlastného uváženia.
Väčšinou využívajú voľný čas na pre-
chádzky v okolí, návštevu kostola a na
rôzne voľnočasové aktivity, ktoré pre nich
zariadenie pripravuje. Klienti počas teplých
dní radi relaxujú v priľahlej záhrade alebo
blízkom parku. ZSS

Zádrapky postúpili
Javisko Mestského kultúrneho strediska

v Senici patrilo 15. apríla detským  diva-
delným  

súborom  Trnavského kraja, ktoré sa
predstavili na súťažnej prehliadke Senická
divadelná jar. 

Súťaže, ktorú organizačne pripravilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici 
v spolupráci s Mestským  kultúrnym stre-
diskom za finančnej podpory Ministerstva
kultúry SR,  sa zúčastnili víťazi regionál-
nych prehliadok divadla hraného deťmi 
z Trnavského kraja s predstaveniami: DDS
Drak OcÚ Radošovce a ZUŠ Skalica  Alica,
DDS Zádrapky ZUŠ Senica   Poštárska roz-
právka, DDS Orešanské divadielko ZŠ 
s MŠ Dolné Orešany  O Červenej  čiapo-

Pripomenuli si výročie

Žiaci Základnej školy na Mudrochovej
ulici si  7. apríla pripomenuli 69. výročie
oslobodenia Senice od fašizmu  reláciou 
v školskom rozhlase, ktorú pripravila pani
učiteľka Mgr. M. Štefancová. V nej odzneli
slová, ktoré ilustrovali dejiny nášho národa
počas 2. svetovej vojny, spomínali sa ťažké
chvíle, keď slovo mier bolo túžbou každé-
ho človeka. Po relácii nasledovalo v telo-
cvični vystúpenie vojakov Čestnej stráže
prezidenta SR spojené s prezentáciou ich
výstroja, výzbroje a poslania v rámci 
Ozbrojených síl SR. Žiakov ich program
veľmi zaujal, historická uniforma pripomí-
najúca slovenského dobrovoľníka mala
veľký ohlas. Rovnako i trubač, ktorý zatrú-
bil viacero fanfár, ktoré môžeme počuť 
v priestoroch Prezidentského paláca. Tiež 
i šikovnosť a precíznosť pohybov pri mani-
pulácii so zbraňou počas galaprogramu
cvičeného do rytmu modernej hudby. 

Program pokračoval pre deviatakov
pietnym aktom kladenia vencov pri soche
Víťazstvo na Námestí oslobodenia. Tu si
spolu s ostatnými žiakmi senických škôl 
a  občanov  mesta pripomenuli víťazné
chvíle boja proti fašizmu. Myslíme si, že
takéto podujatia sú pre súčasnú generáciu
detí a mladých ľudí veľmi potrebné, lebo
na našu históriu nesmieme zabúdať.  For-
movanie národného povedomia a hrdosti
na naše dejiny otvára cestu a dáva kľúč 
k budovaniu  budúcnosti. 

PaedDr. B. Kádeková
ZŠ Mudrochova ulica 

i možnosť neskoršieho vykradnutia bytu.
-  V prípade bezprostredného ohroze-

nia volajte pomoc z okna. Uveďte poscho-
die a číslo bytu. Pre rýchlejšie upútanie
pozornosti ľudí v bezprostrednom okolí je
dobré vyhodiť z okna nejaký predmet.
Jeho zvuk nezanikne v okolitom hluku tak
ako vaše volanie.

-  Prekontrolujte si funkčný stav okien 
a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, aj keď
idete preč len na niekoľko minút. Ak môže-
te, nainštalujte si bezpečnostné dvere
alebo aspoň kvalitnejšiu zámku.

-  Ubezpečte  sa poklepaním, či záru-
bne dverí nie sú duté. Ak áno, obráťte sa
na služby, ktoré vaše zárubne vyplnia
betónom.

-  Na štítku s menom je vhodné uvádzať
priezvisko v množnom čísle alebo v muž-
skom rode, zvlášť v takých prípadoch, keď
žije v byte iba žena.

-  Ak stratíte kľúč, radšej vymeňte celú
vložku, prekontrolujte si aj stav zámok,
nemajte na jednom mieste kľúč a kartičku
na výrobu kľúča.

-  Ak bývate na prízemí alebo prvom
poschodí, namontujte si na balkón okras-
nú mrežu, alebo ak je to možné, sťahova-
cie žalúzie.

-  Keď pri návrate domov zistíte, že je
byt otvorený, alebo sa vám zdá, že sa nie-
kto do bytu vlámal (dvere sa zle odomy-
kajú, rozbité okno, poškodené dvere…),
nevstupujte dovnútra. Zlodej ešte môže
byť v byte. Informujte okamžite políciu 
a vyčkajte na bezpečnom mieste tak, aby
ste mohli prípadne vidieť páchateľa. 

(pokračovanie na str. 8)
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Výberové konanie
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56 

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov 
§ 4 ods. 1  a  zákona NR SR č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení  neskorších predpisov § 5 vyhlasu-
je výberové konanie

na obsadenie  funkcie  riaditeľa
ZÁKLADNEJ   ŠKOLY   SENICA, Ulica 
V. Paulínyho-Tótha 32

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a ostatné predpoklady:

-  požadovaný stupeň  vzdelania študij-
ného odboru pre základné školy  v zmysle
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
-  1. atestácia (1. kvalifikačná skúška alebo
jej náhrada)
-  najmenej  5 rokov pedagogickej   praxe,
-  bezúhonnosť,
-  zdravotná spôsobilosť,
-  ovládanie štátneho jazyka,
-  práca s PC (Windows, Word, Excel, Inter-
net...),
-  komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti,
-  flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.   

Doklady požadované k prihláške :
-  žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní
(vysvedčenie, diplom, osvedčenie), 
- potvrdenie o celkovej pedagogickej
praxi,
-  stručný osobný a profesijný životopis,
-  doklad o bezúhonnosti  - výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace,
-  návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu
osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona 
č. 428 / 2002 Z.z. o ochrane   osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zaradenie do výberového  kona-
nia  a  požadované doklady zašlite na
adresu: MESTO  SENICA, Štefánikova
1408/56, 905 01 do   23. mája  2014
s označením  Výberové konanie  ZŠ.

Termín a miesto výberového konania
oznámi prihláseným uchádzačom prísluš-
ná Rada školy.

Výberové konanie
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56,

905 01, v zmysle zákona NR SR č. 596/
2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov § 4 ods. 1  a  zákona NR SR 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení  neskorších predpisov
§  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie  riaditeľa
ZÁKLADNEJ  UMELECKEJ   ŠKOLY,  Vajan-
ského  27/4, Senica

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a ostatné predpoklady:
-  požadovaný stupeň  vzdelania študijné-
ho odboru pre základné umelecké školy 
v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 437 / 2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

čke,  DDS Divadielko na dlani  ZUŠ Vode-
rady Ako zavesiť  strašidlo na štipec, DDS
Za šecki drobné GOS Galanta  Tekvicové
jadierka alebo čo všetko vymeníš za starý
hrniec, DDS Zádrapky ZUŠ Senica   Božka
alebo ako to možno ani nebolo.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení
divadelný režisér, dramaturg  RTVS v Brati-
slave Martin Peterich -  predseda,  drama-
turgička divadla Jána Palárika v Trnave
docentka Divadelnej fakulty VŠMU v Brati-
slave  Mirka Čibenková a režisér a herec  
v Bratislave Vladimír Sadílek  - členovia,  na
celoštátnu prehliadku Zlatá priadka 2014
nominovala: DDS Drak OcÚ Radošovce 
a  ZUŠ Skalica, ktorému udelila prvé mie-
sto za inscenáciu Alica v réžii Jany Kutalo-
vej. Druhé miesta získali 2 súbory  ZUŠ
Voderady:  Ako zavesiť strašidlo na štipec 
a DDS Za šecki drobné  Galanta: Tekvico-
vé jadierka alebo čo všetko vymeníš  za
starý hrniec. A rovnako i tretie miesta poro-
ta udelila dvom  súborom  DDS Zádrapky
ZUŠ Senica: Poštárska rozprávka v réžii
Ľuboslavy Paveskovej a  DDS Zádrapky
ZUŠ Senica: Božka alebo ako to možno
nebolo pod režijným vedením Štefánie
Jánošovej.

Viera Juríčková 
ZOS Senica

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jed-
notlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších  predpisov,
-  najmenej  5 rokov pedagogickej   praxe,
-  bezúhonnosť,
-  zdravotná spôsobilosť,
-  ovládanie štátneho jazyka,
-  práca s PC (Windows, Word, Excel, Inter-
net... ),
- komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosť,
-  flexibilita , zodpovednosť a spoľahlivosť.

Doklady požadované k prihláške:
-  žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní
(vysvedčenie, diplom), 
- potvrdenie o celkovej pedagogickej
praxi,
-  stručný osobný a profesijný životopis,
-  doklad o bezúhonnosti  - výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace,
-  návrh koncepcie rozvoja základnej ume-
leckej  školy,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu
osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona 
č. 428/2002 Z.z. o ochrane   osobných
údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o zaradenie do výberového
konania  a  požadované doklady zašlite na
adresu: MESTO  SENICA, Štefánikova
1408/56, 905 01 do 23. mája  2014 s ozna-
čením  Výberové konanie  ZUŠ.

Termín a miesto výberového konania
oznámi prihláseným uchádzačom prísluš-
ná Rada školy.

Jazykový
kvet

Dátum 11.
apríl je pre
m n o h ý c h
dňom narci-
sov, ale pre 7 detí z jazykovej školy
Cool School sa stal úplne jedinečným
v inom smere. Zúčastnili sa na kraj-
skom  finále postupovej súťaže Jazyko-
vý kvet, ktorý je určený pre deti a mlá-
dež od 4 do 19 rokov a hodnotí ich
zručnosti v ovládaní cudzieho jazyka.
Zaoberá sa prednesom poézie, prózy 
a drámy. A tam, kde sa hrá divadlo,
nemohli chýbať ani žiaci tejto školy. 
S divadelnou hrou Gingerbreadman sa
predviedli  šikovní škôlkari a okrem
obdivu a pobavených tvárí publika sa
môžu popýšiť  prvým miestom vo svo-
jej kategórii a postupom do celosloven-
ského kola v Nitre. To, že angličtina
škôlkarom  nie je cudzia, a tešia sa  na
každú hodinu je pre učiteľov Cool
School dostatočným signálom i motivá-
ciou  pre otvorenie ďalšieho kurzu kon-
com apríla, v ktorom sa deti budú učiť
jazyk hlavne formou divadla a umenia.
Držíme palce najmladším účastníkom
súťaže, aby sa  v celoslovenskom kole
umiestnili čo najlepšie.

Silvia Kalamenová

Zádrapky postúpili
(dokončenie zo str. 7)

DDS Zádrapky: Božka alebo ako to
možno nebolo. 

Foto: Radovan Samek
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Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčov 103
Čáčov

Okrsok č. 2  Denné centrum pre organizácie III. sektora, 
Hviezdoslavova 323/51,
Kalinčiakova, Železničná

Okrsok č. 3 Dennné centrum pre organizácie III. sektora,  
Hviezdoslavova 323/51
Kasárenská, Palárikova, Tehelná

Okrsok č. 4 Gymnázium Ladislava Novoomeského, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, 
Kalinová, Kaplinská, Krátka,Kvetná, Lipová, Muškátová, 
Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová,
Školská, Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12
Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, 
Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, 
V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica

Okrsok č. 6 Mestsské kultúrne stredisko, 
Námestie oslobodenia 11/17
Robotnícka

Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, 
Námestiee oslobodenia 11/17
Hviezdoslavova

Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5
Hurbanova, Kolónia, Námestie oslobodenia, Továrenská

Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 6620/5
J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, 
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 2871/4

Okrsok č. 10 Základná škola, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349/102, 1349/104,

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 19. decembra 2013 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu. Volebný deň je
sobota 24. máj 2014. Na území Slovenskej republiky voliči rozhodnú o zastúpení 13 poslancov v Európskom parlamente. Ústredná
volebná komisia v zákonom stanovenom termíne zaregistrovala 29 kandidátnych listín. V našom meste sa volebné miestnosti, kto-
rých bude 17, otvoria o 7.00 hodine a uzatvoria o 22.00 hodine. Prípravu a realizáciu volieb bude zabezpečovať oddelenie organi-
začné a vnútornej správy mestského úradu. Každému voličovi bude na adresu trvalého pobytu doručené oznámenie o čase, mies-
te a spôsobe vykonania voľby a zoznam zaregistrovaných kandidátov. 

Oprávnený volič, ktorý  nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, môže
požiadať na MsÚ o vydanie voličského preukazu, a to:  osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby ( bez úradného ove-
renia), písomne alebo elektronicky (e-mailom). V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adre-
su trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).  V písomnej alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie i korešpondenčnú
adresu, na ktorú mu má mesto voličský preukaz zaslať. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania voľby. Voličské preukazy budú vydávané od 24. apríla  do 22.
mája 2014 v čase úradných hodín MsÚ: osobne v kancelárii č. 204 (Silvia Krčová, telefónny kontakt 698 7611), e-mailom – silvia.krco-
va@senica.sk. 

Ak sa volič z vážnych zdravotných dôvodov  nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať na MsÚ o prenosnú vole-
bnú schránku  (kontakty: Ľubica Lesayová 651 0101, 0905 765 591, Silvia Krčová 698 7611) alebo v deň volieb okrskovú volebnú
komisiu. Predvolebné plagáty bude možné vylepovať len na určených plagátovacích plochách na Námestí oslobodenia, na Palári-
kovej ulici (staré sídlisko), na stene reštaurácie futbalového štadiónu. Občania mesta budú informovaní o voľbách tiež prostredníc-
tvom úradnej tabule MsÚ, vitrín MsV, videotexu TV SEN a internetovej stránky mesta. 

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca org. oddelenia a vnútornej správy MsÚ

Zoznam volebných okrskov v meste Senica
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sadová,
Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 1589/21,
1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 2872/3, 2873/5,
2873/7, Sv. Gorazda

Okrsok č. 11 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča, 
Sotinská 693/4, 694/2

Okrsok č. 12 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, 
L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 
1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 
Rovenská, Štefana Pilárika

Okrsok č. 13 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
Štefánikova 1377/77
Štefánikova 696/3, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21,
704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35,
725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4,
726/6, 1377/77, 1598/11B

Okrsok č.  14 Základná škola, Komenského 959/3
Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 724/20,
1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B

Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3
Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Bra-
xatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49,
707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65,
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34,
720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B

Okrsok č. 16 Spojjená škola, Brezová 840/1
Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova,
Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov 64
Brestové, Kunov

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
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(pokračovanie na str. 11)

FK Senica
v Corgoň lige

V apríli pokračovala
Corgoň liga - najvyššia
slovenská futbalová
súťaž - ďalší zápasmi. Futbalisti FK Senica
podávajú nevyrovnané výkony, nedarí sa
im pravidelne bodovať. Po 27. kole sú na
priebežnej štvrtej pozícii.

V pondelok 31. marca cestovali pod
vedením trénera Pavla Hapala na pôdu
aktuálneho majstra a suverénneho tímu
prebiehajúcej sezóny - ŠK Slovan Bratisla-
va. Po opatrnom začiatku sa domáci
dostali do svojej prvej šance v 11. min 
a hneď z nej strelili aj vedúci gól. Po roho-
vom kope sa dostal k lopte na 5-ke kano-
nier Vittek a nekompromisne prekonal
Šullu - 1:0. O sedem minút mohlo byť
vyrovnané, keď po Pavlíkovom zakončení
vykopával loptu z bránkovej čiary Vittek. 
V 39. min sa vyznamenal senický brankár

Šulla, keď Vittekovi zneškodnil pokutový
kop a úspešný bol aj pri následnej dorážke
Soumaha. Reprezentant Róbert Vittek však
potvrdil svoj čuch na gól tesne pred odcho-
dom do kabín, keď úspešnou hlavičkou
strelil druhý gól - 2:0. Po prestávke sa duel
iba dohrával, najväčšiu možnosť na zníže-
nie mal Piroska, ktorý po centri z pravej
strany zakončoval krásne nožničkami, no
lopta skončila iba na pravej žrdi domácej
brány.

V 25. kole pricestoval do Senice súper
zo Žitného ostrova - DAC Dunajská Stre-
da. Hostia bojujúci o záchranu v súťaži
majú v jarnej časti súťaže dobrú formu 
a darí sa im bodovať. Potvrdiť to chceli i u
nás. Diváci videli výborné stretnutie a šesť
gólov. Do vedenia išli domáci v 11. min,
keď sa strelecky prvýkrát presadil nigérij-
ský útočník Irobiso. Seničanom v 1. polča-
se vôbec nefungovala obrana - hosťom sa
v priebehu štyroch minút podarilo otočiť
výsledok po presných zásahoch Gergela 
a Szarku. Vyrovnanie priniesla 37. min, keď
peknú kombinačnú akciu zakončil Brazíl-
čan Hiago. V 42. min dostal hosťujúci Szar-
ka veľa priestoru pred senickým pokuto-
vým územím a krásnou strelou do šibenice
upravil na polčasových 2:3. Krátko po pre-
stávke sa opäť dostal do pozornosti útoč-
ník Szarka - jeho likvidačný zákrok na
Tomáša Kóňu znamenal pre neho predčas-
ný koniec v zápase. Pohľad na dokaličenú
nohu senického „špílmachra” neveštil nič
dobré... Od tohto momentu sa duel zby-
točne znervóznil. Domáci sa mohutne sna-
žili o zvrátenie nepriaznivého stavu, dlho
sa im ale nedarilo prekonať hosťujúceho
gólmana. Podarilo sa to až kapitánovi
Piroskovi v 79. min. Ďalší gól už v zápase
nepadol, v závere bol ešte vylúčený domá-
ci Opiela po 2. žltej karte.

O týždeň hrali Seničania opäť na domá-
cej pôde, tentoraz proti nepríjemnému
Trenčínu, ktorý je na 2. mieste. Domáci
mali problém zložiť stredovú formáciu pre
absenciu viacerých hráčov, aj preto dostal
prvýkrát v seniorskom tíme šancu iba 
16-ročný Samuel Mráz. V 1. dejstve mali
hostia loptu viac na svojich kopačkách, veľa
šancí sa však nezrodilo ani na jednej strane.
Po prestávke boli Seničania lepším celkom,
dostali sa do viacero gólových možností.
Prekonať brankára Trenčína sa im podarilo
dvakrát z pokutových kopov, keď úspešným
exekútorom bol kapitán Piroska. V závere
sa podarilo znížiť Mišákovi, ale zaslúžené tri
body zostali v Senici.

Na bielu sobotu bolo na programe
prestížne záhorácko-kopaničiarske derby,
tentoraz v Myjave. Zápas sa odohral vo
svižnom tempe. Do prestávky sa strelecky
nepresadilo ani jedno družstvo, hoci
zopár možností na skórovanie bolo. Po
prestávke boli aktívnejší Myjavčania 
a v 59. min sa dostali do vedenia, keď sa
peknou hlavičkou presadil Kosík. Potom
Seničania  prevzali iniciatívu, domáci sa
zamerali na udržanie vedenia, Seničanom
sa však do gólovej šance dostať nepodari-
lo. Domácim vyšla štandardná situácia 
v 84. min, na konci ktorej bol kapitán Čer-

Seničan do Fínska
Hviezdny návrat na výslnie slovenské-

ho karate predviedol karatista Hanko kai
Senica Michal Toure (na foto). Dvojnásob-
ný mládežnícky medailista z európskych
šampionátov sa po prestávke vrátil na
súťažné tatami vo veľkom štýle. Študent
FTVŠ v Bratislave získal 22. marca v Žiline
titul akademického majstra SR a po jedinej
prehre získal i bronz na Majstrovstvách SR
seniorov. 

Snaženie všetkých slovenských karati-
stov však bolo získať post slovenskej jed-
notky a tak i nomináciu do slovenskej
reprezentácie na ME vo Fínsku. Aj preto sa
zišla 13. apríla na Veľkej cene Slovenska 
v Bratislave prestížna konkurencia viac ako
300 pretekárov zo 66 klubov a národných
reprezentácií. A v ťažkej medzinárodnej
konkurencii odchovanec Hanko kai Senica
opäť dokázal, že je vo vynikajúcej forme 
a v kata mužov obsadil výborné 2. miesto.
Očakávaným záverom dominantného
postavenia senického karatistu na Sloven-
sku bola nominácia Michala Toureho ako
najlepšieho pretekára v kata muži Sloven-
ským zväzom karate na májové majstrov-
stvá Európy vo Fínsku. V dňoch 1. - 4. mája
bude Slovensko reprezentovať v Tampere
v súbojoch s najlepšími karatistami konti-
nentu Seničan so štátnym znakom Sloven-
ska na kimone.

Najväčší medzinárodný turnaj Sloven-
ska, známu VC Slovenska, tohto roku opäť
dobila slovenská reprezentantka Alžbeta
Ovečková. A to hneď dvakrát. Dorastene-
cká majsterka Európy, 17-ročná zverenky-
ňa trénera MUDr. M. Čulena, najprv zvíťa-
zila vo svojej kategórii kata juniorky 
a hneď na to deklasovala celú konkurenciu
i v staršej kategórii 18 – 20-ročných 
a z hlavného mesta si odviezla dve zlaté
medaily. Alžbeta Ovečková vedie suverén-
ne rebríček slovenských junioriek, podob-
ne ako v mužoch M. Toure.

Na majstrovstvách SR v štýle šito-ryu 
v Nových Zámkoch 24. marca si Ovečková
pripísala ďalší titul majsterky Slovenska.
Úspešne si viedla i Liliana Koporcová, ktorá
štartovala v kata a kumite dorasteniek 
a junioriek a priviezla si štyri medaily.
Úspešní reprezentanti Slovenska sú
dobrým príkladom pre mladších karatistov
Hanko kai Senica, ktorí sa stretli na turnaji
Pohár Hanko kai 23. marca  ZŠ na Mudro-
chovej ulici. Turnaj pre začiatočníkov bol
zároveň 1. kolom Majstrovstiev Západnej
únie karate. Krajský zväz združuje kluby
karate od Šaštína-Stráží  po Nové Mesto
nad Váhom. V Senici sa zúčastnilo turnaja
7 klubov a celkom 81 pretekárov už od päť
rokov. Z najmladších nádejí tohto bojové-
ho športu si viedli najlepšie Seničania, ktorí
získali 8 medailí z 18 cenných kovov. Zlaté
medaily a pohár získali Nicolas Michalovič
v kumite do 11 rokov a Inas Ibrahimová 
v kumite nad 11 rokov. Strieborné medaily
si prevzali od hlavného rozhodcu Martina
Čulena v technikách Kihon  Martina Sabo-
vá, v kumite David Machlica a Omar Ibra-
him. Diplom a bronzové medaily budú pri-

pomínať turnaj Šimonovi Šinkovi v kata 
8. kyu, Filipovi Phanovi v kata 5 - 3. kyu 
a Janke Švrčkovej v kumite nad 11 rokov.
Okrem domáceho klubu sa na stupne víťa-
zov dostali i mladí karatisti z Piešťan, Nové-
ho Mesta nad Váhom, Šaštína-Stráží, Tren-
čína a Hodonína. Poďakovanie za podporu
športu patrí vedeniu  ZŠ  na Mudrochovej
ulici v Senici a sponzorom. Medzi rozhod-
cami mala svoju premiéru Alžbeta Oveč-
ková, ktorá tak rozšírila rady rozhodcov
Hanko kai Senica. Senický rozhodca Jaro-
slav Rehuš zvládol 12. apríla úspešne roz-
hodcovské skúšky v Ostrave a zaradil sa
medzi troch rozhodcov s najvyššou licen-
ciou pre zápas kumite i cvičenie kata v ČR.
O úspechoch senického karate od začia-
točníkov po súčasnosť bude presne infor-
movať pripravovaná kniha nazvaná  40
rokov senického karate  1974 – 2014.

E. J.
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Po stopách Peksu 
a ďalších  

Sobota  5. apríl bola dňom závereč-
ného turnaja v EuroMiniHokejLige 
U 10  v sezóne 2013/14. Medzi 
13 družstva z Česka, Rakúska a Sloven-
ska bol aj tím HK 91 Senica v tomto zlo-
žení: brankár Jakub Preč, hráči Adam
Bulka, Peter Dado, Andrej Gallo,
Michal Gallo,  Filip Preč, Richard
Pukančík, Maxim Sakmár, Vanessa
Sameková a Timotej Franer. 

Pod vedením trénera Václava Kobliška
ukázali, ako ich baví hrať hokej. Zúročili
tréningy i prehraté zápasy počas celej
sezóny. Víťazstvo nad Petržalkou 3:1 
i remíza 2:2 s Piešťanmi zdvihli sebavedo-
mie celého tímu a radosť z odohratého
celého turnaja i sezóny. Sladká odmena,
pohár v rukách senických hráčov a pamät-
ná medaila navždy zostanú v pamäti
našich malých hokejistov. Veríme, že nad-
viažu v budúcej sezóne na pekný úspech
senického hokeja v EMHL. Prajeme im veľa
športových úspechov.   J.P.

Dračie lode – treba sa
prihlásiť

Piaty ročník pretekov Dračích lodí sa
uskutoční v sobotu 26. júla 2014. Súťažné
tímy, ktoré majú záujem zabojovať 
o putovný pohár primátora mesta majú
možnosť prihlásiť   

sa  elektronickou  formou  na  základe
vyplnenej prihlášky dostupnej na stránke
www.dracie-lode.sk a  odoslanej na adresu
dracielode@rsms.sk.

Štartovné je 300 eur pre  družstvo.
Družstvo musí mať 17 členov (16 vesliarov
a 1 kormidelník). Je možné prihlásiť ďalších
4 ľudí ako náhradníkov.

Uzávierka prihlášok je 30. júna. Počet
prihlásených družstiev je limitovaný.

Bližšie informácie vám poskytneme na
e-mailovej adrese dracielode@rsms.sk.

NS

FK Senica
v Corgoň lige
(dokončenie zo str. 10)

V pohári stop 
v semifinále

V apríli sa odohrali semifinálové stre-
tnutia Slovnaft cup-u. Seničanom žreb ešte
na jeseň neprial, keď im prisúdil najťažšie-
ho možného súpera  Slovan Bratislava. 
V obidvoch stretnutiach bol jasne lepší
majstrovský celok. Prvý duel sa odohral 
v Senici. O jeho osude sa rozhodlo už 
v úvode. Po 17. minútach viedli hostia 2:0
po chybách v obrane. Do polčasu znížil
premenenou penaltou Piroska, ale to bolo
všetko. Po prestávke hostia kontrolovali 
priebeh, v 61. min pridali tretí gól a mohli aj
viac, ale Seničanov podržal brankár Šulla.

Odveta bola už iba formalitou a 
o postupe Slovana do finále nebolo
pochýb. Po hladkom priebehu Seničania
podľahli súperovi 0:3 a s pohárovou súťa-
žou sa rozlúčili.

IT

náček a bolo 2:0. Duel sa hral vo výbornej
atmosfére, o ktorú sa starali obidva fanklu-
by. Spokojnejší boli domáci a zaslúžene sa
radovali z víťazstva. Ivan Tobiáš

Štatistické zisťovanie
Slovenská republika sa prostrední-

ctvom Štatistického  úradu (ŠÚ) SR zapoji-
la do realizácie Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach  domácností 
v rámci projektu európskych  štatistických
zisťovaní. Na Slovensku bolo vybraných
300 obcí, medzi nimi aj Senica. Zisťovane
sa uskutoční od   14. apríla do 30. júna
2014. Vybrané domácnosti navštívi pra-
covník  poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa  osobitným
poverením. Všetky informácie a názory
budú použité výlučne na štatistické účely. 

ŠÚ SR 

Malí hasiči
budú súťažiť 

Dobrovoľný hasičský zbor Senica orga-
nizuje 31. mája od 8.30 hod. Memoriál
Soni Cádrovej v areáli Základnej školy na
Ulici V. Paulínyho-Tótha. Detská hasičská
súťaž bude prebiehať podľa   súťažných
pravidiel. Pre divákov bude pripravené
občerstvenie. NS

Zanikne zariadenie
núdzového bývania 

Na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva 24. apríla bola zrušená sociálna
služba zariadenie núdzového bývania 
s kapacitou 21 klientov, ktorá bola
poskytovaná v Zariadení sociálnych slu-
žieb Senica (ZSS).  Dôvodom na jej zru-
šenie boli legislatívne zmeny platné od
1. januára 2014 a tiež nízka obsadenosť
klientmi v predchádzajúcich rokoch.
Len za rok 2013 bolo neobsadených
3694 dní, čo je 48,2 % z celkového
počtu možných obsadených dní. Na
základe tohto sa Ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny  vracala časť
finančného   príspevku vo výške 18
214,17 ?.  V ZSS stále funguje útulok a
mesto Senica ponúka ubytovanie
podobného typu v ubytovni na Hurba-
novej 1378.   

vbs

Zadržali falzifikáty
V priebehu prvého štvrťroka 2014  zais-

tili trnavskí colníci  31 382  falzifikátov za
takmer 700 000 eur.

Falšovaný tovar odhalili trnavskí colníci
na pobočkách v  Dunajskej Strede 
a  v  Brodskom v rámci vykonávania kon-
trol pri dovoze z tretích krajín.  Takmer
všetky falzifikáty  pochádzali z Číny. Pri
tovare vzniklo podozrenie z porušovania
práv duševného vlastníctva. 

Trnavskí colníci odhalili pri týchto kon-
trolách 31 382 falzifikátov. Išlo najmä 
o textil, obuv, hračky a kabelky.  Škoda,
ktorá by vznikla majiteľom ochranných
známok predajom  tohto zaisteného tova-
ru na trhu ako originálnych výrobkov bola
vyčíslená konkrétnymi majiteľmi na  tak-
mer 700 000 eur. 

Najviac zadržaných fejkov bolo repro-
dukciami ochranných známok ADIDAS,
CROCS, TOUS, BURBERRY,  APPLE  a iné.

Pred zničením tovaru môže colný úrad
rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí na
humanitárne účely a to po splnení záko-
nom stanovených podmienok. Ako
zdôraznila hovorkyňa Colného úradu
Trnava Iveta Švárna   v každom prípade sa
bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa
trhu ako aj na prísne zdravotné kritériá,
ktoré musí tovar spĺňať.

V prípade, ak colný úrad zhodnotí, že
tento tovar je vhodný na humanitárne
účely, jeho ponuka bude pre verejnosť
zverejnená na stránke www.financnaspra-
va.sk formou tlačovej správy. 

Dňa 26. apríla pred 44 rokmi nadobu-
dol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej
organizácie duševného vlastníctva a práve
na podnet tejto organizácie sa 26. apríl
stal aj Svetovým dňom duševného vlas-
tníctva. Na Slovensku si ho pripomíname
od roku 2001. TS Finannčná správa

Challenge Day
s podtitulom 
Pome Senica! 

Vrátime sa o niekoľko rokov doza-
du, keď na jeden deň ožilo celé mesto
športom.

V piatok 13. júna si Seničania pripo-
menú Challenge day, čo je deň naplne-
ný rôznymi  športovými aktivitami.
Doobeda budú súťažiť žiaci základ-
ných škôl proti sebe v turnajoch vo fut-
bale, volejbale, florbale, vybíjanej 
a tenise. Poobede príde rad na ostat-
ných, súťažné tímy postavia proti sebe
buď študenti stredných škôl, pracovníci
firiem či len partia ľudí. Pre nich budú
pripravené turnaje vo futbale, volejbale,
florbale a tenise. Počas celého dňa
budú okoloidúcich na námestí čakať
rôzne menšie súťaže, ktoré pripravia
všetky športové kluby v meste.

MŠ
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Podujatia v Dome
kultúry Senica 

� 5. máj,  19.00 
Podfuk - hudobná komédia v podaní 
divadla Wűstenrot Teatro. Vstupné 12 eur

� 8. máj,  17.00
Senická heligónka - krst CD Neni lepší jako
zjara, hosť Duo Jamaha. Vstupné 5 eur

� 12. máj, 16.00 
Prezentačná výstava výtvarných prác 
klientov zariadení sociálnych služieb 
Senického a Skalického okresu, 12. ročník.
Výstava potrvá  do 16. mája.  

� 26. máj, 18.00
30. výročie súboru Zádrapky - vystúpenie
žiakov literárno-dramatického odboru 
pri ZUŠ

� 28. máj,  13.00
Okresné bytové družstvo Senica 
– výročná členská schôdza

Pripravujeme
� 26. jún,  19.00 
Glória - vystúpenie dychovej hudby 
z Vracova. Vstupné 6 eur  

Vyberte si z ponuky 
� 9. máj, 17.30 ZUŠ
Klavírny recitál - účinkuje: Dominik Gál,
poslucháč JAMU Brno

� 11. máj,  ZUŠ
Deň matiek - Divadelné predstavenie pri
príležitosti sviatku Dňa matiek nacvičené
speváckym zborom Vajdlínek,  Organizá-
tor: Domka Senica

� 15. máj,  17.00 ZUŠ 
Koncert žiakov ZUŠ 

� 16. máj, 17.00, ZUŠ 
Klavírny recitál - účinkuje: Nikol Bóková,
poslucháčka JAMU Brno

� 18. máj, 17.00  Záhorská galéria 
Koncert ku Dňu galérií

� 23. máj, 17.00 ZUŠ 
Koncert víťazov súťaží

� 29. máj,  19.00 Záhorská galéria 
Koncert speváckeho zboru Musica von
GRAZia a speváckeho zboru ZUŠ SSenica

Kam na turistiku
Milovníci pohybu v prírode si turistickým

pochodom Sobotištská pätnástka  tento rok pri-
pomenú 69. výročie víťazstva nad fašizmom.
Toto krásne podujatie napíše 8. mája  svoju 32.
kapitolu. Ako zvyčajne organizátori z Klubu slo-
venských turistov Sobotište pripravili päť trás. Od
desať kilometrovej až po tú najdlhšiu  päťdesiat
kilometrovú. Najobľúbenejšou je 15 kilometro-
vá trasa. Všetky trasy vedú po turistických zna-
čených chodníkoch Myjavskej pahorkatiny a
Bielych Karpát. Na každej z trás je možnosť
občerstviť sa v bufetoch organizátorov.  Prezen-
tácia účastníkov (od 6.00 do 12.00)  bude po
prvýkrát v Dome kultúry, ktorý sa nachádza v
peknom a tichom prostredí parku v centre
Sobotišťa za kaštieľom,  v ktorom sídli obecný
úrad. Každý účastník si bude môcť v priestoroch
štartu kúpiť suvenír. Okrem habánskej keramiky
aj pohľadnicu  Sobotišťa. 

Pochod je zaradený do kalendára  akcií
IVV,  je tiež jednou z akcií KST na Sloven-
sku ako súčasť Svetového dňa turistiky
World Walking Day. 
Informácie 034/628 2716, 0907 649 935.  

KST Sobotište 

Služby lekární 
1. 5.  Lekáreň Centrum

Štefánikova 726
3.– 4. 5. Lekáreň U Martina 

Robotnícka 61
8. 5.  Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
10. – 11. 5. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
17. – 18. 5.  Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
24. – 25. 5.   Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
31. 5. Lekáreň SunPharma                 

Sotinská 1591  

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

Doučím angličtinu   
Vyštudovala som učiteľstvo anglického
jazyka na univerzite v Manchestri,
momentálne učím v jazykovej škole.
Cena dohodou. Kontakt: 0904 645
075, m.wenyova@live.co.uk 

Absolventi 
sa prezentujú

V sobotu 26. apríla  bola v Galérii v
podkroví ZUŠ Senica slávnostne otvorená
výstava absolventov Štúdia pre dospelých.
Absolventská výstava Štúdia pre dospe-
lých ukončuje 4-ročné  štúdium dospelých
výtvarníkov v Základnej umeleckej škole
Senica. Tentokrát sa predstavujú 4 výtvar-
níčky: Monika Šragová, Magdaléna Tom-
ková, Monika Sabo a Zuzana Ťulák Krč-
máriková. Výstava potrvá do 12. mája.  

NS

Senická heligónka
a Duo Jamaha

Členovia hudobného zoskupenia
Senická heligónka srdečne pozývajú priaz-
nivcov ľudovej piesne v podaní heligóniek
na slávnostný krst nového CD albumu,
ktorý nesie  príznačný názov Neni lepší
jako z jara. Šestnásť nových piesní zo
Záhoria, obľúbených českých valčíkov a
poliek uvedie  do hudobného sveta 8.
mája o 17.00 v tanečnej sále Domu kultú-
ry Senica populárna hudobná skupina
Duo Jamaha. Priaznivci ľudovej piesne sa
teda môžu tešiť na spoločný koncert
úspešných záhoráckych kapiel z televízie
Šláger. Príďte si s nimi zaspievať i zatanco-
vať. Cena vstupenky je 5 eur a ich pred-
predaj zabezpečuje informačná kancelá-
ria Infosen Senica. 

Mgr. Branislav Grimm

Hudobný 
projekt 

V apríli 2014 vyšiel
prvý singel štúdiového
hudobného projektu Poetry in telegrams.
Má názov Juliet and Romeo a môžete ho
nájsť zatiaľ výlučne na webovej stránke
www.poetryintelegrams.com. 

Hlavou Poetry in telegrams je slovenský
hudobník a textár Johny Štefeček. Po pôso-
bení v skupinách Diadem, Introvarts a Feel-
me sa rozhodol pre vlastný, minimalistický
formát - ide o duo v zložení: Johny (7 a 8-stru-
nová gitara, spev) a hosťujúci bubeník. V
tomto prípade bicie nahral jeden z najlepších
bubeníkov sveta Thomas Lang (Rakúšan žijú-
ci v USA) a o zvuk sa postaral Nemec Roland
Grapow, u nás známy najmä z pôsobenia v
skupine Helloween a Masterplan.

Johny študoval teológiu, pedagogiku a filo-
zofiu. S predchádzajúcimi kapelami (Diadem
a Feelme) vydal viacero nahrávok a kompilá-
cií. V zime 2011 mu vyšla kniha Etické mosty
(Vášeň S�rena Kierkegaarda). Už niekoľko
rokov používa gitary značky Mayones. 

Všetko o novom projekte a singli nájde-
te na webovej stránke www.poetryintele-
grams.com. Grafickú podobu celého pro-
jektu navrhol Pavol Truben,
www.dot2dot.sk. TS

Oznam
Internetový portál

Bandurka.sk ponúka
možnosť bezplatnej
inzercie pre všetkých
domácich pestovateľov, chovateľov a
remeselníkov!

Pridajte váš inzerát na našu interne-
tovú stránku ešte dnes a oslovte tak
viac ako 10 tisíc pravidelných návštev-
níkov.                     www.bandurka.sk
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Spomienka
Odišla tíško,  ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva  spo-
mienka len.
Dňa 3.apríla 2014 sme si pripome-
nuli 5.výročie úmrtia

Emílie Hižovej, milovanej  matky.
S láskou spomínajú dcéry Jana a Ľubica s manželmi, vnúčata-
mi a ostatná rodina.

Blahoželáme jubilantom
V máji 2014 oslávia:

80 rokov: Anna Hrašná, Emília Kusovská, Alžbeta Malá
85 rokov: Ing. Štefan Adamiš, Mária Chňupová
90 rokov: Viliam Ďuriš
91 rokov: Júlia Kanská
92 rokov: Mária Danková
93 rokov: Pavol Zich
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá redakcia Naša Senica.

Uzavreté manželstvá

Ján Bajcar a Lucia Balúnová
Richard Hnát a Hana Šefčíková
Boris Zahumenský a Lucia Beblavá
Dominik Musil a Marcela Piatková

Vítame nových Seničanov

Matheo Althuber narodený vo Viedni
Magdaléna Surová narodená v Skalici
Maximilián Vilček narodený v Myjave
Ondrej Vizváry narodený v Myjave
Samuel Púpala narodený v Myjave
Filip Patinka narodený v Bratislave
Dušan Petrák narodený v Skalici
Matias Černek narodený v Myjave
David Gašpárek narodený v Myjave

Opustili nás

Aurelia Lehocká, J. Kráľa 734 1. 3. 2014
vo veku 84 rokov
Marta Žáková, Ružová 227 1. 3. 2014
vo veku 79 rokov
Pavel Kožík, Čáčov 121 4. 3. 2014
vo veku 92 rokov
Zdenka Novodomcová 4. 3. 2014
vo veku 75 rokov
Emil Fridrich, Sv. Cyrila a Metoda 2872 7. 3. 2014
vo veku 65 rokov
Ján Jankovičč, Štefánikova 1377 16. 3. 2014
vo veku 76 rokov
Josef Guoth, Palárikova 291 20. 3. 2014
vo veku 67 rokov
Anna Malíková, Štefánikova 1377 21. 3. 2014
vo veku 82 rokov
Martin Filka, Štefánikova 1377 24. 3. 2014
vo veku 67 rokov Spomienka

Zavreli sa ti oči, srdce prestalo biť,
ako veľmi si chcel s nami žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 17. mája si pripomenieme 5. výročie
úmrtia manžela, otca, dedka, brata 

Eduarda Chocholáčka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Janka, Gabika,
Božka a synovia Róbert a Mirko s rodinamii, vnúčatá a ostatná
rodina.

Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov Senica oznamuje svojim členom
najbližšie aktivity:
• Návšteva výstavy kvetín spojenej s predajom 
v  Kátove v sobotu  10. mája, poplatok 3 eurá za dopravu.
Odchod  o 8. hod. od plavárne.
• Výlet do Valtíc – Lednice sa uskutoční 24. júna, poplatok 
8 eur za dopravu. Odchod o 7. hod. od plavárne.
• Výlet do Dunajskej Stredy na termálne kúpalisko bude  
17. júna, poplatok 11,50 eura, odchod o 8. hod. od plavárne.
• Dňa 23. augusta  sa uskutočnia športové hry na Hviezdo-
slavovej ulici  v Dennom centre. Vstupné 3 eurá.
• Rekondičné pobyty v kúpeľoch  Číž sa uskutočnia s nástupom
28. júla – k dispozícii sú 2 poukazy. Cena poukazu je 100 eur. 
V kúpeľoch  Lúčky je  nástup určený na  8. septembra – k dis-
pozícii sú 2 poukazy. Cena poukazu je 120 eur. 
• Posedenie pri hudbe v budove COOP  Jednota Senica
bude  22. mája  a 19. júna.
Zmena: Mikulášske posedenie sa bude konať  4. decembra  
v Dome kultúry. Vstupné 15 eur. 

Naša Senica 4/2014

Spoločenská kronika

Spomienka
Odišla tíško, ako odchádza deň, a v našich 
srdciach zostáva spomienka len...
Kto žije v našich srdciach, neumiera
Dňa 24. mája si pripomenieme 
3. výročie úmrtia milovanej manželky 
Márie Rehákovej, rod. Pánikovej, 

ktorá nás opustila vo veku 78 rokov. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel s rodinou.

Chcete byť plavčíkom? 
Rescue Schools International organizuje v Senici kurz Plavčík

– záchranár, ktorý  je určený všetkým záujemcom o prácu plav-
číka v bazénoch doma a v zahraničí. V kurze sa účastníci oboz-
námia s technikou záchrany v bazénoch, poskytovaním prvej
pomoci, ošetrovaním úrazov, koordináciou záchrany, ako aj 
s pracovnými povinnosťami plavčíka v rôznych typoch bazénov.
Podmienky: vek minimálne 17 rokov, plavecká spôsobilosť.

Úspešní absolventi získajú licenciu medzinárodnej federácie
RSI plavčík záchranár v bazénoch, ktorá im umožňuje vykonávať
prácu plavčíka kdekoľvek doma a vo svete. 

Bližšie informácie na tel. č. 0903/320 028, e-mail: mjcent-
rum@pobox.sk.

Podmienky: dobrý plavec.  Prihlásiť sa treba do 10. mája.
MJ
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na MÁJ 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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� Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. máj
AMAZING SPIDER-MAN 2
Český dabing. Príbeh Petra Parkera  alias
Spider-Mana pozná snáď každý. Neustále
zvádza vnútorný boj medzi všednými
povinnosťami Petra Parkera a obrovskou
povinnosťou Spider-Mana.  Navyše moc zla
narastá a ľudstvo je voči nemu bezbranné...
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 142 min.

� Utorok 6. máj
VÁŠEŇ MEDZI RIADKAMI
Svoj najväčší príbeh Charles Dickens nena-
písal, ale prežil. Charles Dickens, ženatý
autor mnohých legendárnych románov, sa
na vrchole svojej kariéry zamiloval do mlad-
šej dievčiny. V prudérnom Anglicku tých
čias to bolo niečo nemysliteľné, preto
obaja svoj vášnivý vzťah udržiavali v tajno-
sti až do smrti.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 111 min.

� Streda 7. máj
LIEČITEĽ
Príbeh kresťanského chlapca Roba odvíjaj-
úci sa v temných stredovekých časoch, keď
ľudí sužovali hlad, chudoba a zákerné cho-
roby. Robova matka je jednou z obetí vte-
dajšej biedy a sama umiera na následky
záhadnej choroby. Nešťastná udalosť Roba
podnieti tomu, aby si predsavzal, že sa
stane liečiteľom.  
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 150 min.

� Piatok 9. máj
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Pán Gustave je legendou medzi hotelový-
mi zamestnancami. V čase medzi dvomi
svetovými vojnami je luxusný Grandhotel
Budapešť oázou spoľahlivosti, čo zosobňu-
je práve tento šéf hotelového personálu.
Priania svojich hostí plní pán Gustave ešte
predtým, ako ich vyslovia a väčšinu z nich
naviac nezištne miluje, a to aj vo fyzickom
slova zmysle.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 99 min.

� Sobota 10. a nedeľa 11. máj
BELLA A SEBASTIÁN
Príbeh chlapca a jeho psa po prvýkrát pri-
chádza na veľké plátno ako dobrodružný
film v nádherných kulisách savojských Álp.
Sebastián žije v horách u svojho adoptívne-

ho starého otca a jedného dňa sa tajne 
spriatelí s divou fenkou Bellou, veľkým hor-
ským psom. Uprostred polodivokej prírody
na alpských svahoch spolu zažívajú nejed-
no dobrodružstvo a čoskoro nadíde čas na
to najväčšie z nich. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

� Sobota 10. a nedeľa 11. máj
DIVERGENCIA 
Vo svete budúcnosti sú ľudia rozdelení do
piatich frakcií podľa svojich dobrých vla-
stností. Každá vyznáva iné hodnoty, spo-
ločne však vytvárajú harmonický zväzok.
Ibaže hlavná hrdinka Tris do žiadnej škatu-
ľky nezapadá a test ukáže, že je divergen-
tná – inak povedané, má predpoklady 
a talent pre viaceré frakcie. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 139 min.

� Utorok 13. a streda 14. máj
ZAKÁZANÁ ZÓNA
Starosta mesta sa usiluje skoncovať 
s nebezpečnými getami, nazývanými Zaká-
zaná zóna, ktoré má pod kontrolou vodca
Tremaine. Strážca zákona Lino mu ide ne-
úprosne po krku. Keď však Tremaine une-
sie Lolu, jeho bývalú priateľku, rozhodne sa
do misie zapojiť policajta v utajení, Damie-
na. Tremaine sa vyhráža odpálením neutró-
novej bomby, ak do 24 hodín nebudú spl-
nené jeho požiadavky. 
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 117 min.

� Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. máj
GODZILLA
Blíži sa epické znovuzrodenie ikonickej
Godzilly, pôvodne vytvorenej japonskou
spoločnosťou Toho. V tomto veľkolepom
dobrodružstve od Warner Bros Pictures 
a Legendary Pictures sa oproti sebe posta-
via svetovo najznámejšie monštrum a nená-
vistné bytosti, ktoré podporované ľudskou
vedeckou aroganciou ohrozujú naše ďalšie
prežitie.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 119 min.

� Sobota 17. a nedeľa 18. máj
HURÁ DO PRAVEKU!
PREMIETAME o 17,00 hod.
Ernie, Max a Julia sa ocitnú v hniezde toho
najhoršieho z najhorších -T-rexa! Na ich
prekvapenie sa nestanú potravou, ale sú
považovaní za mláďatá a tak začína ich
dobrodružstvo! Budú čeliť prehistorickým
monštrám a nebezpečiu na každom kroku,
aby si zaistili návrat späť do svojej doby.
Vstupné: 4 €, MP, 82 min.

� Utorok 20. a streda 21. máj
STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL
Z OKNA A ZMIZOL
Aj keď si mnohí myslia, že ľudia okolo sto-
vky musia byť nevrlí a nepríjemní, u Alana
Karlssona to neplatí. Dokáže vidieť všetko 
s humorom. Film rozpráva príbeh muža,
ktorý v deviatich rokoch ukončil školskú
dochádzku, nadobudol široké znalosti 

z oblasti výroby výbušnín, nikdy sa nezaují-
mal o politiku, ale napriek tomu bol vždy
zapletený do veľkých historických udalostí
20. storočia. 
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 114 min. 

� Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. máj
X - MEN: BUDÚCA MINULOSŤ
Vo filme bojuje kompletná zostava X-Men
vo vojne s vlastným druhom, s tými, čo pre-
žili. Neľútostný súboj zúri v dvoch časo-
vých rovinách, a preto v ňom môžu spojiť
sily hrdinovia pôvodnej trilógie X-Men a ich
mladšie ja z filmu X-Men: Prvá trieda. Spolu
musia za každú cenu zmeniť minulosť, aby
zachránili našu budúcnosť.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

� Utorok 27. mája
TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA
Ako sa znesie osem ľudí z troch krajín, ktorí
sa navzájom nepoznajú, ale strávia spoloč-
ne štyri mesiace v žltých ponorkách? Cesto-
vateľovi Danovi Přibáňovi nestačilo, keď 
s partiou Trabantom precestovali Afriku.
Podujali sa ešte na náročnejšiu cestu! Prešli
21124 km naprieč Južnou Amerikou až na
koniec sveta. Vydali sa v ústrety tomu naj-
náročnejšiemu, čo sa dá v Južnej Amerike
nájsť - amazonský prales, päťtisícové prie-
smyky Ánd, púšte, či oceán.
Vstupné: 3,50 €, člen FK 2 €, MP 12 r., 98 min.

� Streda 28. máj
SOCIALISTICKÝ ZOMBI MORD
Dve zväzáčky sa snažia prestrieľať cez
školu zamorenú ich nakazenými zombie
spolužiakmi.
Plynový granát, ktorý vyvinuli v Sovietskom
zväze na paralyzovanie obyvateľstva 
v zázemí nepriateľa, sa počas branného cvi-
čenia na strednej škole omylom použije
ako dymovnica. To spustí vlnu nákazy a na
škole vypukne panika. Fanatický školník sa
snaží problém ututlať a tak zamkne celú
školu, aby nikto nemohol ujsť. 
Vstupné: 3 €, MP 18 r., 94 min.

� Piatok 30., sobota 31. mája a nedeľa 1. jún
VLÁDKYŇA ZLA
Vo fantastickom svete sa nachádzajú dve
kráľovstvá. Prvé z nich, Vresoviská, je plné
magických stvorení, to druhé zas obývajú
ľudia. 
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 98 min.

� Piatok 30. a sobota 31. máj
SUSEDIA NA ODSTREL
„Bývame vedľa pekla“. Túto vetu si pravi-

delne opakujú hrdinovia tejto komédie,
ktorí žili na idylickom predmestí až kým sa
do vedľajšieho domu nenasťahovali milí,
mladí, zábavní a bohužiaľ tiež extrémne
hluční vysokoškoláci. Táto komédia názor-
ne ukazuje, ako zatočiť s neprispôsobivými
susedmi. Ale pre istotu tento návod neskú-
šajte, mohlo by vás to vo finále dosť bolieť.
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 96 min.
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