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Zvláštna to bola svadba, keď kunovský vodník si vyvolil za nevestu čáčovskú mlynárku.
Na Kunovskej priehrade ich zosobášil  primátor Senice Ľubomír Parízek a po obrade
mladomanželia odišli nevedno kam...  Začiatok leta sa vydaril, nech sú pekné celé
prázdniny.                                                                                   Foto Radovan Samek

Dračie lode 
a ohňostroj 

Rekreačné  služby spolu s Mestom
Senica organizujú v sobotu 26. júla 2014
od 12.30 už piaty ročník  pretekov dračích
lodí o putovný pohár primátora mesta
Senica. Kunovská priehrada poskytne
opäť mnoho lákadiel pre deti i dospelých. 

Divákov čaká množstvo atrakcií a zaují-
mavý kultúrny program. Tento rok bude
prvýkrát súčasťou programu profesionálne
vystúpenie na flyboardoch a wakeboar-
doch,  čo je vodné lyžovanie za špeciál-
nym člnom a lietanie na vodnom stĺpci.
Vrcholom podujatia bude ohňostroj odpá-
lený z hladiny priehrady. 

Do pretekov o putovnú trofej sa prihlá-
silo 16 družstiev. V roku 2013 bolo takisto
16, spomedzi ktorých vyhrala Dračia légia
z Trenčína. Tréningové jazdy jednotlivých
tímov sa začnú už  predpoludním.

Program
17.20 Kabát Retrívr
18.30  YOYO Band
20.00 Dalibor Janda
22.15 ohňostroj 
22.40 EGO
23.20 The Pastels
00.10 diskotéka

Dôležité upozornenie: V sobotu bude
prístup autom do rekreačnej oblasti
možný len v smere od Sobotišťa. 

bar 

Bioplynka nebude 
Bioplynová stanica sa v Senici stavať

nebude. Toto rozhodnutie padlo po ťaž-
kom, ale konštruktívnom   rokovaní medzi
primátorom Senice Ľubomírom Parízkom
a hlohovskou spoločnosťou Lukra, s.r.o.,
ktorá  kúpila senické spoločnosti Euroagro
a Delphin real.

Spoločnosť Euroagro sa usilovala vybu-
dovať v areáli bývalého Slovenského hod-
vábu bioplynovú stanicu, len 200 metrov
od  bytových domov. Tento zámer priamo
v meste sa minulý rok stretol s veľkou
nevôľou obyvateľov danej lokality. Proti
zámeru spísali  aj petíciu, pretože sa obá-
vali  zápachu, hluku a ďalších negatívnych
vplyvov na životné prostredie. 

Konateľ spoločnosti Lukra Dušan Krajči
po rokovaní  s primátorom mesta tlmočil,
že v záujme dobrých vzťahov a vzhľadom
na budúce zámery v poľnohospodárskej
výrobe od zámeru budovania bioplynky
ustúpia. 

vbs

Dvojka patrí k špičke

Základná škola na Komenského ulici
v Senici patrí k celoslovenskej špičke.
Potvrdili to výsledky Testovania 9-2014, na
základe ktorých je škola najlepšou v Trnav-
skom kraji.  Celoslovenské testovanie žia-
kov  9. ročníka  základných škôl robil
Národný ústav certifikovaných meraní. 

Škola na Komenského ulici  patrí medzi
8 najúspešnejších ZŠ s vyučovacím jazy-
kom slovenským podľa krajov  z matema-
tiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
Úlohy v testoch boli zamerané na logické
myslenie, porozumenie textu, overovanie
hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu
poznatkov v praktických súvislostiach.

Nálepku Naj škola  2013/14 za úspešné
výsledky testovania prišiel osobne 13. júna
do školy odovzdať minister školstva Dušan

(pokračovanie na str. 5)

Slovo na úvod
Leto nám otvorilo náruč. Ponúka  viac

voľných dní, oddychovania,  výletov,
zájazdov, expedícií, poznávania našej vlas-
ti i krajín neznámych a vzdialených. Leto
ponúka slnko, vodu sladkú i slanú, hory,
údolia, zámky a kaštiele, múzeá, festivaly
hudobné, pivné či tanečné a keď nič iné
nie je pre vás,  tak aspoň lehátko na dvore,
grilované dobroty a pohár vychladenej
limonády či piva. Pre ktorýkoľvek typ
oddychu ste sa rozhodli,  nech sú tieto dni
plné pohody, dobrej nálady, spokojnosti a
príjemných pocitov. Letný odpočinok by
mal pre každého priniesť aj pozitívnu
myseľ a zážitky, na ktoré sa nezabúda a aj
po rokoch  sprítomnia dovolenku. Prázd-
ninové výlety sú tiež o poznávaní krajiny či
ľudí.  Poznávanie je veľmi dôležité, rozši-
ruje nám obzory, máme väčší rozhľad,
vieme porovnávať.      

Takisto s poznávaním nových ľudí rasti-
eme aj my, lebo opäť získavame čosi
nové, čo nás obohacuje o ich vedomosti
a  skúsenosti. Tak, pekné leto a vracajte sa
domov s množstvom zážitkov, dojmov
a samých príjemných pocitov a možno zis-
títe, že to najlepšie máme doma. 

Viera Barošková 

Upozorňujeme našich
čitateľov, že ďalšie číslo
Našej Senice vyjde na
konci augusta.

Redakcia
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

22. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 26. júna.
V úvode primátor mesta  Ľubomír Parízek
odovzdal Pamätnú plaketu mesta Silveste-
rovi Fordinálovi, ktorý sa významným
spôsobom zaslúžil o rozvoj a budovanie
mesta a v tomto roku končí svoje pôsobe-
nie vo funkcii vedúceho oddelenia  správy
majetku mesta Mestského úradu.   Pamät-
nú plaketu odovzdal aj PaedDr. Slavomíre
Melišovej, riaditeľke Základnej školy
na Ulici V. Paulínyho-Tótha,  za rozvoj
školy  počas výkonu funkcie riaditeľky
školy.

Po schválení programu rokovania pri-
mátor mesta informoval, že na uprázdne-
ný poslanecký  mandát vo volebnom
obvode č. 5 po MUDr. Jozefovi Krajčovi-
čovi nastupuje ako prvá náhradníčka
Ing. Alena Kovačičová, ktorá po zložení
sľubu poslanca zasadla do poslaneckých
lavíc.

V správe o plnení uznesení MsZ a rie-
šení pripomienok poslancov primátor
mesta informoval, že v súvislosti so zme-
nou vlastníka spoločností Euroagro a Del-
fin-Real  a   na základe rokovaní s novým
vlastníkom spoločnosťou LUKRA, s.r.o sa
bioplynová stanica   v Senici realizovať
nebude a v mesiaci september bude pred-
ložená na rokovanie MsZ aj  zmena územ-
ného plánu mesta tak, aby sa do budúc-
nosti   obmedzili  zámery nevhodné do
tohto územia. Primátor tiež vysvetlil, že
účelom  stretnutia 17. júna v Dome kultúry
v Senici bola prezentácia dopravného rie-
šenia v súvislosti s realizáciou I. etapy
Brownfield Slovenský hodváb Senica.

Mestské zastupiteeľstvo zobralo na
vedomie:

- Správu o výsledku hospodárenia
Mestského podniku služieb, spol. s r. o.
Senica  a   správu o činnosti za rok 2013
a zámery spoločnosti, ktoré  predložil
riaditeľ  Ing. Ján Bachura. 

- Správu o výsledku hospodárenia
Poliklinika Senica, n.o a   správu o činnos-
ti  za rok 2013, a to  a zámery n.o., správu
predkladala riaditeľka Ing. Alena Kovači-
čová. 

- Správu o výsledku hospodárenia
Rekreačných služieb mesta Senica,
spol. s r.o. za rok 2013 a   správu o činnosti
a  príprave na letnú turistickú sezónu
a rozvojové zámery spoločnosti predložil
riaditeľ Mgr. Ľubomír Štvrtecký. 

-  Správu o výsledku hospodárenia
Technických služieb, a.s. a   správu o čin-
nosti za rok  2013,a o zámeroch  spoloč-
nosti informoval riaditeľ  Jaroslav Kaščák. 

- Správu o výsledku hospodárenia
a správu o činnosti  Stoma Senica, a.s. za
rok 2013 a zámery spoločnosti predložil
prokurista Ing. Ján Bachura. 

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta
Senica na rok 2014 rozpočtovým opatre-
ním primátora mesta.

- Informáciu o výberovom konaní na
riaditeľa Základnej umeleckej školy v Seni-

ci, kde bol do funkcie riaditeľa opätovne
zvolený Milan Gál. Vo výberovom konaní
na riaditeľa  Základnej školy na Ulici Vilia-
ma Paulínyho-Tótha bol úspešný Mgr. Vla-
dimír Šváček.  RNDr. Ľubomír Parízek
odovzdal 27. júna 2014    menovací dekrét
obom riaditeľom  na funkčné obdobie pia-
tich rokov. Primátor vymenoval oboch ria-
diteľov na základe návrhov rád škôl, ktoré
sú pre zriaďovateľa záväzné. 

- Vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj kuchynsko-jedálenské-
ho bloku v areáli bývalých kasární, v ktorej
úspešným uchádzačom je spoločnosť
Gastro-H, s.r.o, Priemyselná 281/41 Seni-
ca za cenu 16 000 eur.

- Správu o činnosti mestských výborov,
ktorú predkladal zástupca primátora
Mgr. Peter  Hutta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo: 
- Dispozície s majetkom.
- Správu o činnosti hlavnej  kontrolórky

za 1. štvrťrok  2014  a plán kontrolnej čin-
nosti na II. polrok 2014.

- Pre voľby do orgánov samosprávy,
ktoré sa uskutočnia v novembri 2014 –
25 poslancov mestského zastupiteľstva,
8 volebných obvodov a plný úväzok pri-
mátora na volebné obdobie 2014 – 2018.

- Sobášne dni na rok 2015.
- Poskytnutie dotácie z fondu PRO

Senica spoločnosti Delfin-Real, s.r.o.  na
ochranu životného prostredia, ochranu
obyvateľstva, protipovodňovú a protieróz-
nu ochranu vo výške 21 362,46 eur. 

- Zmenu okruhu všeobecne prospeš-
ných služieb, ktoré bude Zariadenie
sociálnych služieb, n.o. poskytovať.

- Finančnú pomoc vo výške 500 eur
pre partnerské mesto Bač  v  Srbsku
na odstraňovanie následkov povodní,
ktoré postihli krajinu v polovici mája 2014
a vyžiadali si desiatky obetí a miliardové
škody v krajine. Zároveň mestské zastupi-
teľstvo podporilo záujem Seničanov
o prispenie finančnými darmi na dobrovo-
ľnú oferu na pomoc občanom Srbska.

- Všeobecne záväzné nariadenia, ktorý-
mi bola zriadená Základná škola a Mater-
ská škola J. Mudrocha 1349/19 v Senici. 

Mestskké zastupiteľstvo zvolilo:
- Annu Oslejovú a Dušana Rosinského

za prísediacich pre Okresný súd v Senici.
- Viktóriu Včelkovú, Sabinu Štefkovú

a Mareka Janouška za členov komisie pre
mládež pri MsZ v Senici.

- Mgr. Petra Huttu za predsedu komisie
športu pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo uložilo Mest-
skému úradu:

- Na návrh Ing. Martina Lidaja predložiť
návrh dodatku čl. 19 Štatútu mesta, kto-
rým by sa riešila participácia mestských
výborov na rozvojových zámeroch  jedno-
tlivých  častí mesta. Ing. Lidaj navrhuje
posilniť postavenie mestských výborov
a ich vplyv pri rozhodovaní  o rozvojových
zámeroch v jednotlivých častiach mesta.

Ďalšie zasadnutiie mestskej rady  bude
11. septembra a mestské zastupiteľstvo
bude rokovať  25. septembra. 

JUDr. Kattarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica (pokračovanie na str. 3)

O dopravnom riešení 
Na pozvanie mesta Senica sa 17. júna

stretli v Dome kultúry zástupcovia spoloč-
nosti Slovenský hodváb Plus, ktorá je
investorom  zámeru Brownfield Slovenský
hodváb a obyvatelia bytovky z Hurbano-
vej ulice č. 523, aby diskutovali o pripra-
vovaných zmenách v doprave, ktoré sú
navrhnuté v centre mesta a lokalite Hur-
banova ulica  pri autobusovej stanici. 

Investor rieši nielen napojenie areálu
bývalého Slovenského hodvábu na cestu
I/51, kde by mali vyrásť obchody a služby,
ale celú dopravu komplexne, včítane vjaz-
du a výjazdu autobusov z autobusovej
stanice, automobilov k hypermarketu Lidl,
situáciu na hlavnej  svetelnej križovatke v
meste či  vjazd a výjazd z obytnej lokality
na Hurbanovej ulici. 

A práve nová komunikácia okolo byto-
vého domu 523 sa nepáči obyvateľom
danej bytovky. Nová navrhovaná komuni-
kácia by mala slúžiť na vjazd automobilov
do obytnej zóny smerom od Kútov
a výjazd na obidve strany. Pôvodná komu-
nikácia bude slúžiť na vjazd od križovatky
a výjazd smerom na Kúty. Bez tejto komu-
nikácie by sa obyvateľom tejto časti mesta
i autám zásobujúcim prevádzky ešte zhor-
šil aj tak komplikovaný prístup do a z loka-
lity. Obyvateľov danej bytovky trápi najmä
to, že budú cestou doslova obkľúčení,
a tak prídu o relatívne pokojný vnútroblok
so zeleňou a priestorom na hry detí a ich
byty sa stanú nepredajnými. Boja sa zvý-
šeného hluku, prachu a popraskaných
stien. 

Pred nespokojných ľudí vystúpil projek-
tant dopravného riešenia Vladimír Pančík
a snažil sa návrh riešenia  vysvetliť a  obča-
nov ubezpečil, že navrhnutým riešením
dvoch svetelných križovatiek v koordinácii
sa doprava v meste stane dynamickejšou
a plynulejšou. „Môžem garantovať zníže-
nie hlučnosti, prašnosti, ale aj emisií
a  nebudú stáť ani  kolóny áut pod okna-
mi. Znížia sa aj rozjazdy vozidiel, čiže aj
narušovanie statiky domov,“ povedal Vla-
dimír Pančík. Počas diskusie bolo viackrát
poukázané  na to, že aj keby investor svoj
projekt v areáli bývalého SH nerealizo-
val, bolo by nutné dopravnú situáciu  
v centre nášho mesta riešiť, pretože jej
súčasný stav nezodpovedá príslušným
normám. 

Primátor Senice Ľubomír Parízek pove-
dal, že očakáva návrhy od ľudí z bytovky,
ktoré budú spoločne tlmočiť cez svojho
zástupcu projektantovi. Zdôraznil, že
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O dopravnom riešení 
(dokončenie zo str. 2)

Pomoc pre Bač                
Pre dlhotrvajúce silné dažde zažil

západný Balkán v polovici mája 2014 neví-
dané záplavy. Povodne si vyžiadali nieko-
ľko desiatok ľudských obetí  a obrovské
materiálne škody. Záplavy predstavujú
ťažký úder už aj tak ekonomicky oslabe-
nému Srbsku. Podľa zverejnených odha-
dov sa materiálne škody odhadujú približ-
ne na miliardu eur.

Mesto Senica má od roku 2004 doho-
du o spolupráci s okresom Bač, kde žije aj
početná komunita Slovákov. Partnerská
spolupráca sa vyvíja hlavne v oblasti kultú-
ry. 

Mestu Senica  bola doručená žiadosť
o pomoc postihnutým ničivými povodňa-
mi na odstraňovanie následkov týchto
povodní od okresu Bač zastúpeného pred-
sedom  Draganom Staševičom. Zároveň

zatiaľ navrhované riešenie  nie je definitív-
ne, nebola podaná ani žiadosť o územné
rozhodnutie. Ide len o zámer a projektant
stále pracuje na konečnom návrhu rieše-
nia.  Na stretnutí primátor mesta niekoľko-
krát zdôraznil, že mesto má teraz mož-
nosť vyriešiť komplikovanú dopravu
v centre bez toho, aby do nej muselo inve-
stovať.   

S návrhmi a postupom občanom byto-
vého domu 523 bude pomáhať aj Združe-
nie domových samospráv, zastúpené jeho
predsedom Marcelom Slávikom. Toto
združenie má skúsenosti s riešením
podobných problémov aj z iných miest na
Slovensku, disponuje tímom odborníkov,
sú to renomovaní dopravní inžinieri alebo
architekti  a tí sú pripravení nájsť riešenie v
prospech občanov. 

Počas diskusie, z ktorej každá strana
má svoj pohľad na vec, sa však všetci
zhodli na jednom, a to na nutnosti obchva-
tu mesta. lv

Bezpečnosť 
na cyklotrase 

Na cyklotrase, ktorá spája mesto Senica
s rekreačnou oblasťou Kunovská priehra-
da pribudne už čoskoro  šesť informač-
ných tabúľ, ktoré prispejú k zvýšeniu bez-
pečnosti návštevníkov a usmerneniu pohy-
bu na  nej. Podľa viceprimátora Senice
Petra Huttu upozorneniami  typu  Držte sa
vpravo,  Zákaz voľného pohybu psa a ďal-
šími chce mesto Senica  napomôcť tomu,
aby veľmi obľúbená cyklotrasa  bola pre
všetkých chodcov, bežcov, cyklistov, kor-
čuliarov i psíčkarov bezpečná  a spoľahlivá
a nabádala ako sa na nej správať. Pri väč-
šom pohybe ľudí na cyklotrase totiž často
dochádzalo ku kolíziám, ktoré  veľakrát
ľuďom sami spôsobujú nezodpovedným
konaním  a intoleranciou. Pod  každou
informačnou   tabuľou  je mapka so
základnými  informáciami  o cyklotrase. 

vbs

Senica začala prvá 
Mesto Senica začalo od 1. júna apliko-

vať  paragraf 10 zákona 417 o pomoci
v hmotnej núdzi do praxe. To znamená, že
občania v hmotnej núdzi pre zachovanie
nároku na poberanie dávok v hmotnej
núdzi musia odpracovať 32 hodín mesač-
ne, a to formou menších obecných služieb
pre mesto alebo pre rozpočtovú alebo
príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďova-
teľom je mesto Senica.  Ide  o práce pri
údržbe a úprave verejnej zelene či  udrži-
avaní čistoty na verejných priestranstvách,
celkovo ide o vyše 20 druhov presne špe-
cifikovaných pracovných činností.  Podľa
dohody medzi Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Senica (ÚPSVaR) a mestom
Senica sa to týka 260 osôb. V rámci
pôsobnosti ÚPSVaR Senica  začalo mesto
Senica tento zákon uplatňovať v praxi ako
prvé. Ďalšie obce a mestá sa zapojili
od 1. júla.                                            vbs

Pracovný čas na MsÚ 
Mestský úrad oznamuje, že počas júla

a augusta je upravený pracovný čas.  

Pondelok:      7.00 – 11.00  
obedňajšia  prestávka        12.00 – 15.00
Utorok:                    7.00 – 11.00 
obedňajšia prestávka       12.00 – 15.00  
nestránkový deň
Streda:                  7.00 – 11.00 
obedňajšia prestávka     12.00 – 16.00 
Štvrtok:                7.00 – 11.00 
obedňajšia prestávka     12.00 – 15.00
nestránkový deň
Piatok:                           7.00 – 11.00  
obedňajšia prestávka            12.00 – 14.00

prebieha aj dobrovoľná ofera pre Srbsko,
ktorú vyhlásilo Predsedníctvo Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Sloven-
sku a Evanjelická diakonia ECAV na Slo-
vensku.

Na vyjadrenie podpory, solidarity
a spolupatričnosti k partnerskému okresu
Bač  Mestské zastupiteľstvo v Senici schvá-
lilo 26. júna  finančný príspevok vo výške
500 eur. Tiež  vyzýva našich občanov, aby
podporili dobrovoľnú zbierku na pomoc
občanom Srbska  poskytnutím finančného
daru na účet: 584759183/7500, variabilný
symbol: 373030, peňažný ústav: ČSOB,
a.s. , Bratislava, poštová adresa: Evanjelic-
ká diakonia ECAV na Slovensku, P.O. Box
82, 814 099 Bratislava

Ďakujeme v mene postihnutých za
finančnú pomoc.                                 NS

Objekt predaný 
Druhá verejná obchodná súťaž na pre-

daj kuchynsko-jedálenského bloku, ktorú
vypísalo Mesto Senica,  bola úspešná. 

Novým majiteľom nehnuteľnosti, ktorý
bol súčasťou  bývalých kasární, sa ako jedi-
ný záujemca stala spoločnosť Gastro -  H,
s.r.o. zo Senice. Za objekt ponúkli 16 tisíc
eur.  Komisia určená na vyhodnotenie
súťaže  konštatovala, že  predložený návrh
zodpovedá vyhláseným súťažným podmi-
enkam. 

Nový vlastník plánuje v bývalej  jedálni
vybudovať   telocvičňu, posilňovňu
a športovo-rehabilitačné centrum. V prí-
stavbovej časti  urobiť chránenú dielňu
a poškodenú budovu zbúrať a urobiť par-
kovisko. 

Prvá verejná obchodná súťaž bola
neúspešná, pretože sa do nej nik neprihlá-
sil.   NS 

Sadové úpravy 
pokračujú

Na jar sa v Senici začal napĺňať zámer
senickej radnice o  parkových úpravách,
ktoré majú prispieť  k skrášleniu mesta,
tiež rozšíriť  možnosti oddychu a relaxu
v príjemnom prostredí. Zatiaľ realizované
úpravy dali  svieži vzhľad niektorým lokali-
tám. 

Prvá lokalita, ktorá  nadobudla novú
podobu, bol park pri bývalej poliklinike,
kde pribudol záhon s kvetmi a kríkmi a tiež
lavičky na sedenie. Druhým miestom bolo
tzv. staré sídlisko, kde takisto pribudol
záhon s výsadbou. Zaujímavosťou je, že

lavičky sú vyhotovené z gabiónov,
na ktoré sú upevnené drevené dosky.
Sadové úpravy sa robili aj na cintoríne
v okolí pomníka padlých vojakov. Zatiaľ
poslednou novo  upravenou plochou  je
priestor pri hlavnej križovatke v centre
mesta. „Výsadba je navrhnutá tak,  aby
korešpondovala s protiľahlou kruhovou
výsadbou. Záhon je mulčovaný kamienka-
mi a kostrou záhonu sú solitérne kamene
väčších rozmerov. Na výsadbu boli použi-
té borovice a  okrasné trávy (pennisetum,
festuca, helictotrichon...).  Výsadba je jed-
noduchá, nesie sa  len v zelených farbách,
nie sú použité  žiadne kvitnúce trvalky,
má pôsobiť ako skalka,“ informovala Daša
Bartošová z Technických služieb, ktoré
sadové úpravy realizujú. 

Zatiaľ sú upravené štyri lokality v
meste, no práce nekončia a nasledovať
budú ďalšie. V pláne je sadová úprava
parku pri  DAVe  a postupne by sa novej
tváre mal dočkať priestor  pri poliklinike
v Sotine.

„Chceme dať mestu krajšiu tvár, budo-
vať zeleň, skrášľovať a spríjemňovať
zákutia, kultivovať prostredie, aby sa nám
tu všetkým dobre žilo a bývalo,“ hovorí
o zámeroch v tejto oblasti primátor  Seni-
ce Ľubomír Parízek.          Viera Barošková

Foto: Peter Jamárik
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Leto na priehrade 
začalo  svadbou

Prvý letný deň 21. júna  síce nenazna-
čoval príliš letné počasie, no napriek tomu
si cestu na otvorenie leta v Senici našlo
cestu na Kunovskú priehradu vyše 2000
ľudí. Konalo sa tu podujatie s názvom Leto
je tu! 

P r v ý m
a veľmi úspeš-
ným bodom
programu bola
súťaž Senický
ocásek. Podľa
v y j a d r e n i a
Dušana Holíča,
p ô v o d n á
m y š l i e n k a
Senického ocás-
ka bola vrátiť do
Senice tzv.
Orieškiádu, keď

sa zídu ľudia s krížencami a predvedú
svoje umenie. A podarilo sa. Porota, ktorej
súčasťou boli aj známe osobnosti Mirka
Partlová, Lenka Vavrinčíková a prekvape-
nie programu Alan Mikušek, museli vybe-
rať z predvádzaných  psíkov malých
i veľkých. Posledný menovaný porotca
dokonca zaspieval niekoľko piesní, a to na
počesť a pamiatku Silvie Drinkovej - úžas-
nej ženy a krotiteľky psích duší, ktorá
nedávno opustila tento svet kvôli zákernej
chorobe a bola Allanovou dlhoročnou
kamarátkou. Hudobný sprievod počas
vystúpení psíkov robil úžasný Marián
Čurko zo Slušných chlapcov. Zážitkom
bolo sledovať ako si program užívajú rodi-
ny spolu so svojimi psími miláčikmi.
Pôvodne sa do súťaže prihlásilo 5 súťažia-
cich, no počas akcie sa spontánne prihlá-
silo ďalších 6, takže celkovo sa predviedlo
11 psíkov so svojimi majiteľmi. Porota hod-
notila výkony vo všetkých plánovaných
kategóriách naraz, t.j. FreeStyle, NajPsí
kukuč, NajVäčší Elegán a Malý-Veľký Pán.
A, samozrejme, priestor dostali aj 4 psíko-
via  z útulku, ktorí sa nesúťažne predviedli
prítomným divákom aj odbornej porote.
„Veríme, že budúci rok nájde odvahu ešte
viac majiteľov psíkov, ktorým už teraz
odkazujeme - začnite trénovať,“ dodáva
Dušan Holíč z Útulku Senica, ktorý sa
spolu s Lenkou Vavrinčíkovou ujal mode-
rovania tejto časti programu miesto chorej
Natálie. 

Hlavným bodom programu, na ktorý
všetci netrpezlivo čakali, bola svadba
kunovského vodníka a čáčovskej mlynár-
ky. Vodník doplával na miesto sobáša so
svojou družinou na člne a mlynárka prišla

so svadobným sprievodom v rytme Štra-
máckej heligónky. Pred obradom odznel
celý rozprávkový príbeh lásky ženícha a
nevesty.

„Život a dnešný  svet sú plné novej
techniky a technológií, večného zhonu.
Pretechnizovaný svet akosi pozabúda na
krásne  romantické čaro letných prechád-
zok milencov a  rozprávkových túžob mla-
dých, ktorí sa  už odpradávna hľadali a
vždy  samozrejme našli. Tak ako k rybníku
patril potok, ktorý väčšinou točil mlynské
kolo a všetci vedno spolu slúžili stáročia
ľuďom, tak vždy v zdravom rybníku stáro-
čia žila  vodnícka rodina a v mlyne mával
dobrý mlynár  rúče dievča, po ktorom
junák vodník tajne túžil. Po potôčiku sa
nepozorovane zakrádal  k mlynskému
kolesu, aby provokoval mlynára svojimi
nezbednosťami  a túžobnými pohľadmi
pátral po švárnej mlynárke. A tak sa rodila
rovnako láska ľudí, ako i láska rozprávko-
vých bytostí, láska prekonávajúca všetky
prekážky a víťaziaca nad nástrahami
neprajného sveta. Moderná doba  však
spútala potôčik  do betónových pút  prie-
hrady, pomenovala ho rôznymi názvami.
Najprv sa volal Vrbovčianka, potom Mali-
na a teraz najnovšie Teplica, aby zmiatla
roztúženého a zamilovaného vodníka a
zabránila  jeho ceste za láskou.... Aj mlyn-
ské koleso a silu vôd zurčiaceho potoka
nahradila v čáčovskom mlyne elektrina.
Nová technológia a zhon nedávali rúčej
mlynárke žiadne šance spoznať klasickým
spôsobom milovanú bytosť. 

Kunovský vodník uväznený za betóno-
vou hrádzou priehrady sa nemohol nijako
fyzicky zblížiť s milou mlynárkou. Posielal
jej vzduchom pusinky, vo fľaši listy, pošto-
vými holubmi listy,  nič mu nepomohla ani
Slovenská pošta, lebo mokré a roztečené
adresy sa nedali na papieri čítať. Až tu raz
jedného krásneho dňa našiel na dne prie-
hrady fungujúci mobil, ktorý tam zahodil
od jedu nejaký neúspešný rybár. Tento
večne suchý telefón značky „Everdry“
(Evrdráj) konečne umožnil, aby sa vodník
s mlynárkou spojili. Obaja potom  pomo-
cou tohto zázraku namiesto čarovného
prútika či lietajúceho koberca surfovali nie
po hladine priehrady alebo potoka, no pri-
amo na vlnách éteru a sociálnych sietí. Až
sa stalo niečo úžasné. Tisíckami rokov skú-
šaná a vždy víťaziaca láska prekonala
bariéry  ľudskej pýchy a často i hlúposti.
Na vodníkove roztúžené  SMS  a MMS
s radosťou a rovnako oduševnene zarea-
govala krásna  čáčovská diva. Zrodila sa
láska v novom levele, dve  zamilované
bytosti  ako anjeli našli si cestu k sebe.....“
A tak už nič nebránilo tomu, aby ich pri-
mátor mesta Ľubomír Parízek zosobášil.

Po svadbe sa sprievod vydal na cestu
okolo hradov z piesku, ktoré tu medzi tým
postavili súťažiaci. Medzi výtvormi boli
hrady rôznych veľkostí a tvarov, dokonca
aj korytnačka, či podobizeň vodníka
a mlynárky. Sprievod potom vyprevadil
mladomanželov na spoločnú cestu a tí
odplávali na člne, až sa stratili za korunami
stromov. 

Priehrada žila vodníkmi celé popolud-
nie. Na každom kroku bolo vidieť malých
vodníčkov či vodné víly. Kto si kostým
nedoniesol z domu, mohol si zelený vod-
nícky klobúk či venček vyrobiť v tvorivých
dielničkách. Podvečer sa schladilo, no
napriek tomu sa plánovaného pikniku
v tráve zúčastnila asi stovka „otužilcov“.
Tým však bolo určite teplejšie ako model-
kám z Galmour mode, ktoré počas mód-
nej prehliadky okrem letných šiat predvád-
zali plavky. Takmer dvanásťhodinový pro-
gram zavŕšilo vypúšťanie vodných lampió-
nov. 

Poďakovanie patrí všetkým organizáto-
rom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí
obetavo aj v chladnom počasí pomáhali
nezištne na jednotlivých stanovištiach. 

lv
Foto:  R. Samek 

Rozprávkové letisko 

Hlavní organizátori podujatia občian-
ske združenie  Element,  Mesto Senica
a Záhorácky aeroklub Senica zorganizova-
li 1. júna podujatie k Medzinárodnému
dňu detí  na senickom letisku. Tentokrát
s tými najlepšími ohlasmi.  

Na program nedeľňajšieho popoludnia
prišlo minimálne tri tisíc ľudí. Za takouto
veľkou  účasťou na  podujatí je snaha
organizátorov pripraviť najkrajšiu oslavu
Dňa detí v roku a určite prispelo aj krásne
počasie.   Atrakcií bolo tak veľa, že letisko
sa zaplavilo dobrou náladou hneď od
začiatku. Luxor, n. o.  prispela svojimi nafu-
kovacími atrakciami, z čoho najviac
deťom učaroval Titanic a  postavičky Myši-
ak Mickey a jeho priateľka Minie.  Záho-
rácky aeroklub robil vyhliadkové lety,
zoskoky parašutistov, statické ukážky lieta-
diel a zabezpečil kolotoče. Občianske
združenie  KVPH Dojč ukázalo zase  his-
torickú  vojenskú a policajnú techniku.
Občianske združenia  Kozel a Domka pri-
pravili pre deti tvorivé dielničky či  maľo-
vanie na tvár. Na pódiu sa striedali  členo-
via občianskeho združenia Element, deti
z CVČ  Stonožka a Materského centra Sto-
nožkine slniečka. Divadielko v anglickom
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Dvojka patrí k špičke
(dokončenie zo str. 1)
Čaplovič a nalepil ju spolu so žiakom s naj-
lepšími výsledkami  testovania na vstupné
dvere do budovy školy. Radosť z úspechu
školy netajil ani primátor Senice Ľubomír
Parízek, ktorý ocenil koncepčnú prácu
v škole, veď v testovaní sú dlhodobo naj-
úspešnejšou školou v meste.

Testovanie z matematiky a slovenského
jazyka v škole robilo 42 žiakov.  V mate-
matike škola dosiahla úspešnosť 73,7 per-
centa a v slovenskom jazyku a literatúre
74,3 percenta. Týmito číslami je ZŠ vysoko
nad národným priemerom, ktorý bol
v matematike 54,67 a v slovenskom jazyku
a literatúre 62 percent.

Podľa riaditeľa školy Krzysztofa Siwieca
tento výsledok nie je náhodný,  učitelia sa
zodpovedne svojim žiakom venujú od
prvého ročníka. Pri príprave  žiakov  na
stredné školy  využívajú aj  formu krúžkov
nazvaných Viac o slove a čísle, ktoré
deviataci majú zadarmo každý týždeň po
dve hodiny z oboch predmetov. 

Viera Barošková
Foto:  Radovan Samek

Rozprávkové letisko 
(dokončenie zo str. 4)

jazyku zahrali deti z jazykovej školy Cool
School a šašo FIFO a jeho priatelia si
s deťmi zatancovali ich vlastné pesničky,
ktoré dopĺňali vystúpenia psíkov Teddyho,
Luny a Marleyho  Aďky Tomekovej.  Dob-
rovoľný hasičský zbor pripravil pre deti
prekvapenie v podobe penovej párty.
Veľké poďakovanie patrí RSMS Senica,
partnerom podujatia a všetkým dobrovo-
ľníkom, ktorí na podujatí nezištne pomá-
hali. 

OZ Element
Foto: Radovan Samek

Poznaj svoje mesto 
V  Dome kultúry sa  24. júna  za účasti

ôsmich štvorčlenných družstiev uskutočnil
10. ročník vlastivednej súťaže Poznaj svoje
mesto, poznaj svoj región, ktorú  organi-
zujú Záhorská knižnica v Senici s Miest-
nym odborom Matice slovenskej v Senici
a s Mestom Senica.

Súťaž má korene v roku 1995. Pôvodne
ambíciu  šíriť poznanie o histórii, kultúre
i súčasnosti svojho mesta napĺňala pod
názvom Senica – moje mesto. Po desia-
tich rokoch sa rozšírila o poznanie Záhoria
a  životaschopnosť potvrdzovala pod
názvom Poznaj svoj región. Deti v súťaži
museli preukázať značné vedomosti.
Neraz sa zdalo, že ani mnohí dospelí by
na niektoré otázky nevedeli odpovedať.
Otázky boli náročné  z okruhov histórie,
kultúry, osobností, športu, prírody
a súčasnosti. Súťaž finančne podporili
Nadácia Matice slovenskej a Mesto Seni-
ca. 

Predsedníčkou poroty v 10. ročníku
bola Ing. Valéria Kubíková, predsedníčka
MO Matice slovenskej,  jej členmi vicepri-

mátor Senice Mgr. Peter Hutta a riaditeľka
Záhorskej knižnice Mgr. Katarína Souku-
pová. V tomto ročníku  zápolili  štvorčlen-
né družstvá z Gymnázia L. Novomeského
v Senici,  Základnej školy Borský Mikuláš,
ZŠ Čáry, ZŠ Dojč, ZŠ Jablonica, ZŠ Kúty,
ZŠ Sekule a ZŠ Šaštín-Stráže. 

O konečnom poradí sa rozhodlo až po
dlhom rozstrele, v ktorom pri rovnosti
bodov o druhé a tretie miesto zápolili súťa-
žiaci z Kútov a Dojča.  Ako sa súťažiacim
darilo? Na šiestom mieste skončili súťažia-
ci  zo ZŠ v Jablonici, tri piate miesta rov-
nakým počtom bodov obsadili – Gymná-
zium Senica,  ZŠ Čáry a ZŠ zo Sekúľ.
Štvrté miesto si vybojovali súťažiaci zo
Šaštína-Stráží. Tretiu priečku  obsadili žiaci
ZŠ z Kútov, ktorej družstvo pripravila na
súťaž pani učiteľka Mgr. Miriam Vlčková.
Druhú priečku obsadili deti zo ZŠ Dojč,
ktoré sa pripravovali pod vedením
Mgr. Ľubice  Ušiakovej. Víťazmi jubilejné-
ho 10. ročníka vlastivednej súťaže sa stali
dievčatá zo ZŠ Borský Mikuláš, ktoré pri-
pravovala pani učiteľka Mgr. Alena Vaňko-
vá. Čo dodať na záver? Snáď vyjadrenie
pani učiteľky Zuzany Šimekovej  zo ZŠ
Čáry: „Musím byť kritická. Myslím si, že
ani žiaci , ani my dospelí nemáme toľko
vedomostí,  koľko by sme mali mať. Bolo
by dobré, keby školy viac zahŕňali do svo-
jich plánov    regionálnu výchovu.“

Program spevom spestrila Kristína Blat-
nická a  mažoretky z Centra voľného času
v Senici. 

Mgr. Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Úspechy speváckeho
odboru 

V jarných
mesiacoch sa
k a ž d o r o č n e
koná najviac
s p e v á c k y c h
súťaží v oblasti
k l a s i c k é h o
spevu alebo v
ľudových a
popu lá rnych
piesňach. Žiaci
s e n i c k e j
Z á k l a d n e j
u m e l e c k e j
školy (ZUŠ) na
nich pravidelne

získavajú množstvo ocenení. Bolo to tak aj
v tomto roku.

Prvou jarnou súťažou bola celosloven-
ská  Stančekova Prievidza. V bronzovom
pásme sa umiestnil Janko Sukupa a Paľko
Gašpar, pre ktorých to bola vôbec prvá
veľká súťaž. Všetci ostatní žiaci – Katka
Sadloňová, Natálka Svatá, Timea Vávrová,
Martin Janšák, Tatiana Dvorská a Domini-
ka Beňáková – si vyspievali strieborné
pásmo, každý vo svojej vekovej kategórii. 

O niekoľko dní po tejto súťaži sa kona-
la Pop Senica, z ktorej si Tatiana Dvorská
odniesla  prvé miesto a Natália Svatá tretie
miesto. V prvých májových dňoch sa po

piatich rokoch uskutočnila dvojkolová
Detská interpretačná súťaž v Banskej
Bystrici v klasickom speve. Odborná poro-
ta na čele s operným spevákom Jarosla-
vom Dvorským ohodnotila naše speváčky
naozaj vysoko – Dominika Beňáková aj
Veronika Sedláčková zvíťazili vo štvrtej
a piatej vekovej kategórii, Tatiana Dvorská
sa vo veľmi silnej a početnej konkurencii v
tretej kategórii umiestnila v striebornom
pásme.

Jedna z najmladších súťažiacich spevá-
čok Natália Svatá sa v máji zúčastnila na
dvojkolovej medzinárodnej súťaži Iuven-
tus Canti vo Vrábľoch, ktorú hodnotia
porotcovia zo štyroch európskych krajín.
Natália sa prebojovala do druhého kola
súťaže, čo je už samo o sebe veľkým úspe-
chom. Koncom mája sa Tatiana Dvorská
a Katka Sadloňová úspešne predstavili na
celoslovenskej súťaži v oblasti populárnej
piesne Senecká dúha. Táňa si vyspievala
prvé a Katka druhé miesto.

Najčerstvejším úspechom speváckeho
odboru je jedna z dvoch udelených hlav-
ných cien na celoslovenskej súťaži mláde-
žníckych speváckych zborov Mládež spie-
va v Rimavskej Sobote. Spevácky zbor
ZUŠ získal nielen zlaté pásmo s pochva-
lou poroty, ale aj cenu za vysokú hlasovú
kultúru a cenu za najlepšiu interpretáciu
povinnej skladby.

Senickému publiku sa úspešní sóloví
speváci predstavili na koncertoch v Záhor-
skej galérii Jána Mudrocha a na koncerte
víťazov súťaží v ZUŠ. Spevácky zbor pred-
viedol s veľkým úspechom svoj súťažný
repertoár na spoločnom koncerte s rakús-
kym zborom Con Grazia 29. mája v
Záhorskej galérii JM. S veľkou radosťou
môžeme konštatovať, že zbor už dostal
ďalšiu koncertnú ponuku do krásneho
prostredia kostola sv. Kataríny Alexandrij-
skej v Kremnici a záujem o usporiadanie
zborového koncertu prejavila aj dirigentka
spomínaného rakúskeho zboru pani Zuza-
na Ronck. Spevácky zbor svojím výkonom
ozdobil aj slávnostné promócie v jezuit-
skom kostole v Skalici v dňoch
16.-18. júna.

Pod všetky spomínané úspechy sa pod-
písali pedagógovia speváckeho odboru
Eva Poláková, Mgr. Anna Praskačová a
Mgr. Katarína Kružíková, a samozrejme,
dirigent zboru Mgr. Ondrej Hluchý.
Úspešným spevákom i pedagógom patrí
veľká gratulácia a poďakovanie za veľmi
dôstojnú reprezentáciu školy i nášho
mesta. Mgr. Mirka Gáfriková

Senickí účastníci detskej
interpretačnej súťaže
v Banskej Bystrici.

S deťmi na exkurzii  
Dňa 17. júna sa 40 detí zo senických

základných škôl  a členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB)
vydali na exkurziu po stopách SNP.
Navštívili múzeum v Banskej Bystrici
a pamätník v Kremničke. Na mieste, kde
pamätník stojí, fašisti zavraždili vyše 700
obyvateľov. Exkurziu zorganizoval Oblast-
ný výbor SZPB Senica  pri príležitosti
70. výročia SNP

Ľubica Krištofová
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Zastavený čas 

V  Záhorskom osvetovom stredisku
bola v sobotu 28. júna otvorená  výstava
fotografií Zastavený čas. Autormi vystave-
ných prác sú neprofesionálni fotografi
z Velkých Pavlovíc a výstava je výsledkom
4-ročnej spolupráce fotoklubu pri Záhor-
skom osvetovom stredisku a fotografov
z tohto družobného moravského mesta.
Vystavujúcich autorov predstavila Dana
Ružičková z Mestskej knižnice Velké Pav-
lovice. 

Výstava potrvá do konca júla. V mesia-
ci októbri bude senický fotoklub vystavo-
vať vo Velkých Pavloviciach.

Ľubica Krištofová

Fotografi 
sa prezentovali 

Trnavský samosprávny kraj  - Záhorské
osvetové stredisko v Senici v spolupráci so
Záhorským múzeom v Skalici  zorganizo-
vali 18. ročník krajskej súťaže a výstavy
neprofesionálnej fotografickej tvorby
Trnavského kraja  AMFO  2014.  Slávnost-
né otvorenie výstavy bolo 12.  júna v
Záhorskom múzeu  v Skalici. Výstava  bola
prístupná verejnosti do 6. júla. 

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je
vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, kon-
frontáciu výsledkov súčasnej tvorby ama-
térskych fotografov v Trnavskom kraji.
Verejnou prezentáciou súťažných prác na
výstavách motivovať záujem širokej verej-
nosti o fotografie rôzneho  regionálneho
pôvodu, tematického, žánrového zamera-
nia, formálneho a technického spracova-
nia, a tak prispieť k rozvoju amatérskej
fotografie na Slovensku.  

Do tohto-
r o č n é h o
18. ročníka
krajskej súťaž-
nej výstavy
nepro fes io -
nálnej foto-
grafickej tvor-
by AMFO
2014  postúpi-
lo 52 autorov
–  fotografov
Trnavského

kraja s 264
fotografickými
p r á c a m i .

Z toho v skupine  autorov  nad 21 rokov
bolo  57 čiernobielych fotografií, 100
farebných fotografií a 4 multimediálne pre-
zentácie od 34 autorov. V skupine autorov
od 16 do 21 rokov bolo  30 čiernobielych

fotografií, 27 farebných od 15 autorov,
a v skupine  autorov do 16 rokov bolo
6 čiernobielych  a 8 farebných fotografií
od  3 autorov. V tematickej kategórii Voda
bolo 9 čiernobielych a 24 farebných foto-
grafií od 8 autorov.  

Fotografie  a multimediálne prezentá-
cie fotografií prihlásené do súťaže hodno-
tila odborná porota v zložení: Mgr. Art.
František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel
a doc. MgA.  Jozef Sedlák – umeleckí foto-
grafi a  pedagógovia z Bratislavy, ktorí roz-
hodli udeliť diplomy,  vecné ceny a čestné
uznania. Uvádzame senických  autorov. 

Autori nad 21 rokov 
čiernobiela fotografia
1. Lucia Kuklišová 
3. Jaroslav Zloch 
Čestné uznanie: Jaroslav Kűhtreiber 
farebná fotografia
2.: Tomáš Tóbik 
3.: Jaroslav Kűhtreiber
3.: Ľubomír Jarábek 
Autoori od 16 do 21 rokov
čiernobiela fotografia:
Cena: Michal Krištof 
farebná fotografia:
Cena:  Silvia Ochránková, Hlboké          
Tematická kategória Voda
čiernobiiela fotografia:
Čestné uznanie: Jaroslav Kűhtreiber 
18. ročník súťaže bol realizovaný

s finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR, Trnavského samosprávneho kraja
a sponzorov.

Viera Juríčková, ZOS
Foto: Jozef Hušek

Cenu preberá  Ľubomír
Jarábek

Polstoročná škôlka 
Päťdesiat  rokov života je krásny vek

nielen pre človeka, ale aj pre zariadenie,
akým je  elokovaná trieda Materskej  školy
na Kalinčiakovej ulici.   Detský smiech
a džavot sa začal niesť jej priestormi
16. apríla 1964. Sviatok mali  všetci, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že
naša škôlka sa v dobrom  zapísala v mysli-
ach detí a ich rodičov. Bránou školy v päť-
desiatročnej histórii prešli stovky detí.
Mnohí terajší rodičia spomínajú na svoje
detské roky prežité v „mojej škôlke“,
do ktorej teraz vodia svoje deti. 

V MŠ pôsobili  desiatky pedagógov,
ktorí svojou obetavou prácou, zanietenos-
ťou a láskou obohacovali deti a pripravo-
vali ich na vstup do ZŠ i do života. Vo ved-
úcej funkcii sa postupne vystriedali štyri
riaditeľky. Výchovu a vzdelávanie zabez-
pečovalo tridsať pedagogických pracovní-
čok a dvadsať prevádzkových pracovníkov
sa staralo o čistotu a stravovanie.
Za posledné desaťročie škola prešla rozsi-
ahlymi zmenami, za ktoré patrí poďakova-
nie zriaďovateľovi, Mestu  Senica. Bola
opravená strecha, zrekonštruovali
sa sociálne zariadenia, vymenili okná,
obnovilo sa záhradné pohybovo-
relaxačné zariadenie. 

Znakom úspešného pôsobenia je
trvalá naplnenosť nášho predškolského
zariadenia.

V tomto roku školu navštevuje 70 detí
v troch oddeleniach od 3-6 rokov.
O výchovu a vzdelávanie sa stará dvanásť-
členný kolektív. Škola sa pravidelne zapája
do rôznych kultúrnych podujatí a výtvar-
ných súťaží organizovaných mestom,
okresom i krajom. 

Samotné oslavy boli rozdelené do
troch dní. 20. mája sme privítali zástupcov
zriaďovateľa z MsÚ Senica, bývalých
zamestnancov a zástupkyne ostatných
materských škôl v meste. Hostí pozdravili
všetky deti pestrým programom. Po sláv-
nostnom príhovore terajšej zástupkyne ria-
diteľky  Miroslavy Císarovej sa slova ujala
riaditeľka Materskej školy L. Novomeské-
ho Marta Haslová a primátor mesta Ľubo-
mír Parízek. K blahoželaniu sa pridala
inšpektorka PaedDr. Jana Hlaváčková. Pri
slávnostnom stretnutí si prítomní  pozreli
prezentáciu z histórie,  fotografie z  aktivít,
ktoré MŠ celoročne pripravuje. Zostal  pri-
estor aj  na spomienky bývalých zamest-
nancov a porovnanie zmien, ktoré prinie-
sol dnešok. 

Druhý deň bol venovaný deťom a rodi-
čom. Deti  z každej triedy si pripravili
básne, piesne a pohybové vystúpenie,
s ktorými sa prezentovali na besiedke.
Zábava pokračovala v školskej záhrade
opekaním, hrami, diskotékou, maľovaním
na tvár a tvorením zvieratiek z nafukova-
cích balónikov. V piatok 23. mája všetky
deti navštívili divadlo J.  Palárika v Trnave.
Pobavili sa na detskom predstavení Maco
Maťo hľadá hniezdo.

A čo zaželať do druhej päťdesiatky?
Veľa zdravých a šantivých detí, obetavých
zamestnancov a ústretových rodičov. 

Miroslava Císarová
zástupkyňa riaditeľky MŠ

Vysvedčenia po novom 

Stredná odborná škola Senica (SOŠ)
tento rok odovzdávala maturitné vysved-
čenia slávnostnejšie ako po iné roky.
V zasadačke Mestského úradu 3. júna ria-
diteľ školy Pavol Paradeiser, zástupkyne
riaditeľa Libuša Orgoníková a Júlia Gabčo-
vá a triedni učitelia odovzdali maturitné
vysvedčenia 49 úspešným absolventom
6 študijných odborov (čašník, servírka,
obchodný pracovník, kozmetik, spoločné
stravovanie, dopravná prevádzka a vlasová
kozmetika).    

bar
Foto: R. Samek

Vysvedčenie od triedneho učiteľa Antona
Havla preberá Martin Rýzek.
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Hrozienka z koláča 
Hrozienka z koláča  je názov školského

časopisu Spojenej školy v Senici. Na konci
tohto školského roka vyšlo už jeho ose-
mnáste číslo. Pedagógovia spolu so svoji-
mi žiakmi doň prispievajú svojimi článka-
mi  o aktuálnom dianí vo svojich triedach.
Bohatú činnosť prezentuje školský inter-
nát a školský klub detí. 

Život v škole sprevádza mnoho poduja-
tí  kultúrneho, športového a environmen-
tálneho charakteru. Máj a jún boli mesiac-
mi školských výletov  za historickými
pamiatkami do  mesta Skalica, do prekrás-
nej prírody Arboréta Mlyňany či za kultú-
rou do divadla v Trnave. Školský občasník,
ktorý pripravuje Mgr. Katarína Kaňová,
obsahuje mnoho fotografií a jeho posled-
ná strana patrí zábave. A prečo Hrozienka
z koláča? Lebo v ňom čitatelia nájdu malé
sladké spomienky z veľkého koláča aktivít
našej školy.

Dary našej Zeme treba užívať s rozu-
mom, dobre opatrovať a chrániť, preto sa
Spojená škola v  Senici zapojila do progra-
mu Zelená škola, ktorého koordinátorkou
je Mgr. Anna Marečková. Triedenie odpa-
du a zber papiera je pre  žiakov školy
dávno samozrejmosťou. Žiaci  sa v rámci
vyučovania i v mimoškolskom čase venujú
úprave areálu školy, učia sa starať o zele-
ninovú záhradu, ovocný sad, park pred
školou zdobí pozoruhodný bylinkový
záhon. Na jar pedagógovia učia deti pred-
pestovať sadeničky byliniek a kvetov, ktoré
potom počas osláv Dňa Zeme ponúkajú
v predajnom stánku rodičom a zamest-
nancom školy, ale tento deň oslavujú aj
aktívne  zbieraním odpadkov a čistením
brehov rieky Malina. Tradíciou sa stalo
každoročné vysadenie ovocného stromu
a ovocného kríka Praktickej školy. Koniec
školského roka sprevádzala  krásna fareb-
ná súťaž tried ku Dňu kvetov. Na hlavnej
chodbe školy prezentujú jednotlivé tried-
ne kolektívy nádherné nápadité kvety
vyrobené rozličnými technikami z rôz-
nych druhov materiálov. Spojená škola je
hrdou   nositeľkou medzinárodného
certifikátu Zelená škola. 

Mgr. Katarína Kaňová

Čítanie je zábava   

Od 4. do 12. júna pripravila Záhorská
knižnica v Senici pre svojich najmladších
čitateľov tradičné Dni detskej knihy.  Tohto
roku bola nosným motívom  knižná detská
ilustrácia, ktorá  spojila inštitúcie v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samos-
právneho kraja  Záhorskú galériu Jána
Mudrocha, ktorá sa rozhodla propagovať

detskú knižnú ilustráciu výstavou zorgani-
zovanou v spolupráci s medzinárodným
domom umenia pre deti v Bratislave Bibia-
nou nazvanou Na krídlach fantázie a kni-
hovníkov zo Záhorskej knižnice, ktorí na
túto tému  zamerali obsah mnohých svo-
jich podujatí. Vedno potom rozvíjali myšli-
enky  čítania s porozumením i lásku ku kni-
hám, k literatúre i k výtvarnému umeniu.
Projekt Dní detskej knihy  finančne pod-
porilo Mesto Senica  i grantový systém
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Seriál podujatí tohtoročných Dní det-
skej knihy v Senici rozozvučali  Senické
zvončeky recitačnou súťažou v prednese
slovenskej poézie detí predškolského
veku.

V priestoroch Záhorskej knižnice
odmenil potlesk malých predškolákov,
aktérov prehliadky, ale aj ich učiteľky, rodi-
čov či starých rodičov, ktorí ich  pri inter-
pretácii poézie a prózy  prišli povzbudiť.
Pri hľadaní ciest detí k čítaniu  je i recitač-
ná súťaž jeden zo spôsobov nenásilného
budovania vzťahu detí ku knihe a literatú-
re už odmalička a Záhorská knižnica ju
v dobrej  spolupráci s Materskou  školou
a jej elokovanými triedami  rada využíva.

Vílinka Lilinka (učiteľka Andrea Bôriko-
vá z elokovanej triedy  Materskej školy
na Robotníckej ulici v Senici), ktorá deti
súťažou sprevádzala, bola s výkonmi spo-
kojná, a preto  rada rozdala diplomy 7. roč-
níka Senických zvončekov spolu s vedú-
cou detského oddelenia  Teréziou  Pöšte-
nyiovou. Na recitačnej prehliadke sa pred-
stavilo 14 predškolákov zo všetkých
ôsmich elokovaných tried Materskej školy
L. Novomeského. 

Vo štvrtok 5. júna  si žiaci základných
škôl Senice  odovzdávali knihu ako štafe-
tový kolík na čitateľskom maratóne Čítaj-
me si, ktorý odštartoval zástupca primáto-
ra Peter Hutta už piatykrát. Aj tohto roku
čitateľským maratónom knihovníci, knižni-
ce i školy spolu s Detskou linkou istoty pri
Slovenskom výbore Unicef  propagujú
u detí čítanie, návštevu knižníc a pouka-
zujú na význam literatúry pre detského
čitateľa. Čitateľský rekord na Slovensku
má v roku 2014 už novú hodnotu. Zúčast-
nilo sa na ňom 37 064 čitateľov, čím sa vla-
ňajší výsledok zlepšil aj vďaka tým, ktorí sa
doňho zapojili práve  v Záhorskej knižnici.
Vlaňajší Senický čitateľský rekord  bol tiež
prekročený  – nový má hodnotu 425
čitateľov. 

Ďalší deň sa malí čitatelia stretli v kniž-
nici na tvorivej  dielni nazvanej Kto nám
to kreslí? Deti nielen počúvali o sloven-
ských ilustrátoroch a nových rozprávko-
vých knihách, ale samé si knihu i vytvorili
a ilustrovali. 

Z ďalších podujatí  je treba spomenúť
výstavu učebníc a doplnkových materiálov
k výučbe nemeckého jazyka vydavateľstva
Hueber Verlag a kolokvium, ktoré bolo
venované v Záhorskej galérii JM výstave
ilustrácií,  knihám a  ilustrátorom detských
kníh. 

Ďalším zaujímavým podujatím bolo
spoločné hľadanie rozprávača i človeka
Vincenta Šikulu, ktoré sa uskutočnilo

v Záhorskej galérii JM a knižnica ho pri-
pravila  spolu s Literárnym a informačným
centrom. Spojené bolo i s prezentáciou
novej monografie Vladimíra Barboríka
Hľadanie rozprávača (Vincent Šikula -
prózy). Osobnosť spisovateľa Vincenta
Šikulu ako literáta i ako človeka plasticky
v dialógu s moderátorom Milanom Souku-
pom priblížili vzácni hostia úzko spätí
so životom a tvorbou spisovateľa - man-
želka spisovateľa Vincenta Šikulu a záro-
veň zodpovedná redaktorka novej mono-
grafie Anna Šikulová, najmladšia z jedená-
stich súrodencov Vincenta Šikulu,  stredo-
školská učiteľka z Gymnázia Ladislava
Novomeského v Senici PhDr. Margita
Hološková, Vladimír Barborík - autor novej
monografie a vysokoškolský profesor
a prorektor Akadémie umení z Banskej
Bystrice, maliar, grafik  a ilustrátor mno-
hých kníh Vincenta Šikulu profesor Ľudo-
vít Hološka. Za LIC bola na besede i redak-
torka Marta Bábiková. Súčasťou podujatia
bola i výstava kníh Vincenta Šikulu z fondu
Záhorskej knižnice, ktoré sú   ilustrované
profesorom Hološkom.  Viacnásobná
účastníčka Hviezdoslavovho Kubína
a ocenená recitátorka Sabina Phanová,
donedávna študentka senického gymná-
zia, oživila rozprávačský štýl Vincenta
Šikulu precíteným prednesom poviedky
Manduľa zo zbierky Povetrie a iné prózy,
ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovenský spi-
sovateľ roku 1986 aj s ilustráciami profe-
sora Ľudovíta Hološku.  

Inšpirovať deti knižnými ilustráciami
z výstavy Na krídlach fantázie a potom ich
podnietiť urobiť si obrazový rámček -
s takou ambíciou pripravili knižnica a galé-
ria  ďalšie podujatie z Dní detskej knihy  -
workshop s prvákmi, druhákmi a tretiakmi
zo  ZŠ  na Sadovej ulici, ktorý nápadito
zvládla výtvarníčka Eliška Stanková Šefčí-
ková spolu s  učiteľkou Lenkou Pastorko-
vou. Po prehliadke výstavy s výkladom
o fantázii výtvarníka a technikách, nasle-
doval výber obrázkov, ktoré deti najviac
oslovil. A potom už zapájali vlastnú fantá-
ziu do sústredenej tvorby. Kniha rozprá-
vok bola inšpiráciou, papier, lep, nožničky,
farby, textílie a rôzne iné ozdôbky ako
pracovné pomôcky. Pomocou nich a rady
tety výtvarníčky a pani učiteľky  premenili
vlastný nápad do podoby  rámika na obrá-
zok či  fotografiu. Tento originálny rámik si
deti mohli vziať domov ako darček pre
najbližších.

Dni detskej knihy 2014  priniesli pestrú
ponuku akcií. Organizátori rátajú aj s tým,
že okrem iného presvedčili zasa zopár
detí o tom, že čítanie je zábava.

Mgr. Katarína Soukupová
riaditeľka  Záhorskej knižnice
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Našim deviatakom  
Pod taktov-

kou deviatac-
kých triednych
učiteliek a za
výdatnej pomo-
ci najstarších
žiakov sa
26. júna  konala
rozlúčková sláv-
nosť žiakov
9. ročníka so
zamestnancami
Základnej školy
na Sadovej ulici.
V školskej jedál-

ni to vyzeralo ako na „celkom slušnej“
svadbe – hostí bolo dosť, jedla i pitia tiež.
Po mnohých rokoch sa obnovila pekná tra-
dícia a všetci zvedavo očakávali, ako to
dopadne. 

Po príhovore pani riaditeľky a žiakov –
deviatakov a krátkom, ale milom progra-
me nasledovalo poďakovanie všetkým
zamestnancom školy. Po slzičkách dojatia
a vrúcnych objatiach už prišla len voľná
zábava – spomienky, rozhovory a dokon-
ca aj tančeky. Toto stretnutie bolo naozaj
veľmi milé a jedinečné...

Poďakovanie patrí organizátorom
a tým najdôležitejším osobám tohto dňa –
našim deviatakom. Skončila pre nich
mimoriadne krásna a takmer bezstarostná
etapa života, plná detských zážitkov, hier
a huncútstiev. Svoju prvú pani učiteľku si
naveky bude pamätať každý, tak ako aj
pani učiteľku päť rokov strážiacu ich kroky
a počiny na 2. stupni... Teraz prichádza
more nových zážitkov a úžasných chvíľ.
Nemožno však zabudnúť, že strojcom
svojho šťastia je predovšetkým každý sám
sebe...  A čo povedať na koniec? Vykročte
teda, „drobci“ naši, do stredoškolského
života šťastnou nohou, s pokorou a úctou,
a predovšetkým s veľkým odhodlaním
a snahou niečo v živote dokázať. Ukážte
všetkým, že na to máte a kedykoľvek
budete potrebovať pomôcť, usmerniť,
poradiť, dvere do „svojej“ školy a do sŕdc
vašich učiteľov máte otvorené. Robte nám
len dobré meno, my vám budeme držať
palce. Veľa šťastia! Vaši učitelia 

ZŠ Sadová ulica

Klaviristi  s vavrínmi 
Tak ako vždy, aj tohto roku mali žiaci

klavírneho odboru zo ZUŠ Senica rušnú
a úspešnú jar. V tomto ročnom období sa
koná veľa klavírnych súťaží, prehliadok či
už na úrovni regionálneho, alebo celoslo-
venského charakteru.

Prvá klavírna celoslovenská súťaž
v štvorručnej hre  Schneiderova Trnava, na
ktorej sa naši mladí klaviristi zúčastnili, sa
konala 20. marca  v Trnave. Svoje sily si
zmeralo  sedem dvojíc žiakov z  troch kla-
vírnych tried, každý vo svojej vekovej kate-
górii. V prvej kategórii v zlatom pásme sa
umiestnili Alica Zahumenská a Pavlína
Praskačová, Ondrej Cibula a Júlia Hurba-
ničová, Alicaa Zahumenská a Daniela

Rybnikárová, všetci žiaci sú z triedy
Mgr. Ľubice Mikušovej. Alica s Danielou si
odniesli aj zvláštnu cenu, a to cenu garan-
ta súťaže. V zlatom pásme v tretej kategó-
rii sa  umiestnili Darina  Tomašovičová
a Samuel Kristian Vacula z triedy
Mgr. Zuzany Janovičovej. V striebornom
pásme v prvej kategórii sa umiestnili súro-
denci Matúš a Martina Sivoňovci z triedy
Mgr. Ľubice Mikušovej. V striebornom
ppásme vo štvrtej kategórii sa umiestnili
žiaci z triedy Mgr. Ondreja Hluchého
Gabriela Vávrová a Erik Malachov. V bron-
zovom pásme v druhej kategórii sa
umiestnili Darina Tomašovičová a Nina
Orthová z triedy Mgr. Zuzany Janovičovej.

Regionálna klavírna súťaž  Klavírna
Senica sa konala 7. mája, jej druhý ročník,
tento rok v štvorručnej hre na klavíri.
Do súťaže sa mohli  prihlásiť žiaci ZUŠ- iek
z nášho záhoráckeho regiónu. Cieľom
bolo, aby sa zúčastnilo  čo najviac detí,
lebo do celoslovenských súťaží sa môže
zapojiť menší počet žiakov. V Senici sa
stretli mladí klaviristi zo ZUŠ Holíč, Gbely
a  Senica. Ich výkony hodnotila odborná
porota zostavená z pedagógov konzerva-
tória a vysokej školy s umeleckým zamera-
ním. Porota si vypočula veľa krásnych
výkonov a  udelila množstvo cien v zla-
tom, striebornom a bronzovom pásme.
Najlepšie výkony cenu riaditeľa školy
a cenu poroty udelila dvojiciam AAlica
Zahumenská - Pavlína Praskačová a Nina
Orthová – Darina Tomašovičová (z triedy
Mgr. Ľ. Mikušovej a Mgr. Z. Janovičovej).
Prežili sme spolu krásny deň,  plný neza-
budnuteľných zážitkov, nových priateľs-
tiev, poznatkov a duševného bohatstva.
Víťazom sa stal každý, kto sa zúčastnil
tohto krásneho podujatia.

O týždeň 16. mája sme sa opäť vydali
na cestu, tentoraz do mesta pod Zobo-
rom, do Nitry. Konala sa tam celosloven-
ská interpretačná súťaž v sólovej hre na
klavíri  Nitrianska lutna.

Súťažiaci boli rozdelení do šiestich
vekových kategórií. Naši žiaci súťažili
v prvej, druhej a tretej kategórii. V každej
kategórii bolo udelené len prvé, druhé
a tretie miesto.

Naši mladí klaviristi výborne reprezen-
tovali školu a priniesli si krásne ocenenia.
Alica Zahumenská získala v prvej kategórii
druhé miesto (z triedy Mgr. Ľ. Mikušovej).
V druhej kategórii tretie miesto získala
Daniela Rybnikárová (z triedy Ľ. Mikušo-
vej), druhé miesto získal Patrik Babic
(z triedy Aleny Nemčekovej) a prvé mies-
to získala Nina Orthová (z triedy Mgr. Z.
Janovičovej). V tretej kategórii tretie mies-
to  získal Samko Vacula (z triedy
Mgr.  Z. Janovičovej).

Všetkým žiakom a ich pedagógom za
vynikajúcu prácu a reprezentáciu našej
školy srdečne ďakujeme, blahoželáme
a do ďalšej tvorivej práce prajeme veľa síl
a úspechov. Veľká vďaka patrí rodičom
súťažiacich  detí za ich podporu a taktiež
občianskemu združeniu Výchova umením
za ich finančnú pomoc.

Zuzana Janovičová 
vedúca predmetovej komisie ZUŠ

Darina Tomašovičová a Nina Orthová

S hrdosťou 
bilancujeme 

Všetky školy na Slovensku a všetkých
pedagógov spája úsilie maximálne sa
venovať deťom, aby  deti pripravili na
život. Túžia, aby ich cesta bola úspešnej-
šia. Cieľom spoločnosti sú vzdelané
a múdre deti, ktoré vyrastajú obklopené
láskou a nestratia sa v živote. 

Ak si pozriete webovú stránku    akej-
koľvek školy, zistíte, že deti každoročne
absolvujú množstvo súťaží, exkurzií, pro-
gramov, navštevujú rôzne záujmové útva-
ry, zúčastňujú sa projektového a zážitko-
vého vyučovania, sú vzdelávané pre prak-
tický život. Všetky školy však súčasne
bojujú s ľahostajnosťou a nezáujmom
o vzdelanie, s byrokraciou, so zhoršujú-
cou sa sociálnou situáciou a krízou rodiny.
Všetci pedagogickí i nepedagogickí pra-
covníci s radosťou i s hrdosťou sledujú
úspech detí a sme smutní, ak sú prekážky
pre deti príliš náročné. 

Poďme sa obzrieť, aký bol školský rok
2013/2014 pre 686 detí a 50 učiteľov
v ZŠ na Sadovej,  na „trojke“.

September a október patril exkurziám,
tie boli doplnkom netradičných foriem
vzdelávania. Pri plánovaní sme sledovali
myšlienku realizácie výukových zážitko-
vých programov, regionálnu výchovu,
medzipredmetové vzťahy. Exkurzie boli
financované z rozpočtu ESF vďaka dvoj-
ročnému projektu Bilingválne programy
vzdelávania v daltonskej škole, ktorý sme
ukončili v apríli 2014. Prváčikovia v Gaz-
dovskom dvore sledovali spôsob života na
gazdovstvách v minulosti, druháci navštívi-
li Skalicu a študovali historický obraz
Záhoria. Deti v 3. a 4. ročníku mali nároč-
ný celodenný program: ZOO  a Atlantis
centrum v Bratislave, to bolo prepojenie
biológie a fyziky. Život pravekého človeka
sme naplánovali  pre piatakov v Bojni-
ciach, históriu Trenčína spoznávali deti
v šiestom ročníku.  Žiaci  7. ročníka  mali
exkurziu zameranú environmentálne:
Národný žrebčín Topoľčianky, Lesnícky
náučný chodník Zubria zvernica.  Naši naj-
starší v 8. ročníku boli aktérmi programu
pre školy Život na hrade,  Ako to bolo za
čias Márie Terézie – Červený Kameň.
Jeseň exkurzií ukončili deviataci opäť
v Bratislave - Bratislavský hrad, Prírodoved-
né múzeum, program Evolúcia človeka,
človek v čase, zoologický program Oboj-
živelníky a plazy Slovenska.

Celý školský rok u nás by mohol mať
prívlastok projektoový.  Základná škola
Sadová ulica  ukončila v tomto školskom

(pokračovanie na str. 11)
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roku dva úspešné projekty, ktoré boli reali-
zované od roku 2012: Projekt ESF v rámci
Operačného programu Vzdelávanie -
Bilingválne programy vzdelávania v dal-
tonskej škole a  Projekt Comenius. Obidva
projekty spájalo úsilie riaditeľky školy Ing.
Svetlany Chábelovej a pedagogického
zboru o premenu tradičnej školy na
modernú, o profesionálnu a tvorivú prácu
s deťmi, snaha o európsky štandard vzde-
lávania. 

Projekt Comenius s názvom Otvor
knihy, otvor okná do Európy sme plánova-
li a realizovali s partnerskými školami
v Nemecku, Švédsku, Turecku, Fínsku
a Portugalsku. Projekt bol zameraný na
čitateľskú gramotnosť, rôzne aktivity mali
posilniť čitateľskú gramotnosť, vložiť
deťom do rúk späť knihy a ukázať im mož-
nosti beletrie i odbornej literatúry. V sep-
tembri 2013 sme privítali zástupcov všet-
kých zahraničných škôl, aby sme im
sprostredkovali slovenský školský systém
a tradície Záhoria, v máji 2013 sme brány
otvorili pre švédskych priateľov z mesteč-
ka Trosa. Deti z našej školy boli v máji
2013 na výmennom pobyte práve v tomto
švédskom mestečku, vyučujúce anglické-
ho a nemeckého jazyka zbierali skúsenos-
ti vo Fínsku   ( marec 2014) , v apríli 2013
v Turecku a v máji v Portugalsku. Deti pra-
covali  s textami Jely Mlčochovej, čítali
Malého princa i v anglickom jazyku.
Zostavili sme triedne noviny Best ( 8. A)
a navštívili sme redakciu novín
Naša Senica. 

10. apríla 2014 na konferencii Netra-
dičné formy vzdelávania sme bilancovali
a spolu s významnými hosťami,
metodikmi, učiteľmi a predstaviteľmi
mesta, sme ukončili dvojročný projekt ESC
Bilingválne programy vzdelávania
v  daltonskej škole. Naštartovali sme biling-
válne prostredie slovenského, anglického
a nemeckého jazyka  využitím metódy
CLIL, čo je nepriame osvojovanie si
cudzieho jazyka prostredníctvom odbor-
ného predmetu na hodinách matematiky,
vlastivedy a prírodovedy primárneho
vzdelávania a na hodinách fyziky, chémie,
biológie, dejepisu, geografie a matematiky
sme vyučovali konkrétne témy v anglic-
kom alebo    v nemeckom jazyku. Zostavi-
li sme metodicko-didaktický materiál
(pracovné listy, prezentácie a interaktívne
cvičenia), elektronickú učebnicu:
www.zs3.senica.sk.

O dvoch rokoch intenzívnej práce
vypovedá i štatistika výsledkov projektu:
170 pracovných listov po päť strán tema-
tického zamerania, 140 strán
cvičení/úloh/zadaní s metódou CLIL
v anglickom jazyku, 170 interaktívnych cvi-
čení, všetky zadania sme pilotne overili,
pripravili sme 340 metodík s výsledkami
overenia. Najmä v primárnom vzdelávaní
sme zaviedli systém bilingválneho
vzdelávacieho prostredia.

S hrdosťou 
bilancujeme 
(dokončenie zo str. 8)

Okrem vzdelávacích aktivít sa škola tra-
dične profiluje environmentálne: exkurzie
u ovocinára v Skalici, netradičná tvorivá
súťaž pre deti spojená s výstavou – Odpa-
dáčik alebo Fantázia z odpadu, aktívny
záujmový útvar Kvapky, pravidelné zbier-
ky pre Útulok psov v Senici, projektové
dni Deň vody, Deň Zeme, Deň jablka, tra-
dične úspešný zber papiera, bateriek
a použitých elektrospotrebičov dopĺňa
tento školský rok májová exkurzia piata-
kov do Národného parku Donau  Auen
v Rakúsku. Chceme sa pochváliť ocene-
ním dlhodobých tvorivých aktivít v oblasti
ochrany životného prostredia pre
Ing. Anddreu Trojkovú, ktorej predseda
Trnavského samosprávneho kraja Ing.
Tibor Mikuš odovzdal pamätnú medailu
TTSK za dlhoročný prínos v oblasti envi-
ronmentálnej výchovy mládeže. 

Mozaiku práce s deťmi dotvárajú špor-
tové úspechy, výnimočné úspechy detí
v predmetových olympiádach a súťažiach
a množstvo programov, do ktorých sme sa
zapojili. Spomeňme víťazstvo v krajskej
súťaži v minifutbale detí prvého stupňa,
titul majstri Slovenska pre futbalistov
do 15 rokov. Víťazom Ceny senickej mlá-
deže sa stal náš kolega Mgr. J. Dieneš,
učiteľ telesnej výchovy a športu.

V okresných a obvodných kolách pred-
metových olympiád sa môžeme pochváliť
víťazmi v týchto kategóriách:

Olympiáda v anglickom jazyku  1. mies-
to Filip Barančík, olympiáda v nemeckom
jazyku  1. miesto Juraj Pivák, dejepisná
olympiáda  1. miesto Kristína Halašová,
biblická olympiáda   1. miesto Kristína
Halašová, Richard Čederle a Timotej
Mareček.

Ak bilancujeme, nesmieme zabudnúť
na rôzne programy, ktorými sledujeme
podporu zdravého harmonického vývoja
našich detí: Veselé zúbky, Mladí záchraná-
ri, Model 2014, veľmi úspešné sú práce
detí v Hobby dielni – 1. miesto ( Zlaté
jabĺčko) pre maňušky k divadielku
O Danke a Janke, ocenené práce v súťaži
Aká bude Európa 2014... „Trojka“ pravidel-
ne pripravuje Dni otvorených dverí pre
budúcich prvákov a pre piatakov. Organi-
zujeme obvodné kolá predmetových
olympiád v slovenskom  jazyku a literatú-
re, v anglickom, v nemeckom jazyku
a v matematike. Tento školský rok sme pri-
pravili tiež daltonské otvorené hodiny pre
záujemcov zo strednej školy, v novembri
sme hostili základné školy z okresu Skalica
a Senica, aby sme im predstavili metódu
CLIL na prvom stupni. 

Určite by sme mohli bilancovať ďalej,
bilancovanie ukončíme krásnym ľudským
prejavom lásky a záujmu pani zástupkyne
Mgr. Silvie Krišákovej, ktorá iniciovala
a v mesiacoch máj – jún realizovala finanč-
nú zbierku pre deti, ktoré boli našimi žiak-
mi a teraz vyrastajú bez rodičov v detskom
domove. To je náš signál smerom k deťom,
k rodičom a k verejnosti, že pre deti pra-
cujeme s veľkým srdiečkom  na dlani.

Kolektív učiteeľov  
ZŠ Sadová ulica

Číslovka STO 
už dávno nestačí 

Reč je o záverečnom bilancovaní
senickej STOnožky - Centra voľného času
(CVČ) na júnovom koncerte záujmových,
prevažne tanečných krúžkov, pod názvom
Stonožkino vysvedčenie.  Už len to,
že koncerty museli byť dva s rôznym pro-
gramom, hovorí za všetko. A neboli to
jediné slávnostné záverečné podujatia
CVČ pre členov  krúžkov  spojené
s odovzdaním vysvedčenia. 

Gitarové prehrávky si v DAVe pre
rodičov pripravili mladí gitaristi, samostat-
ný Hudobný koncert zažili v DAVe i spe-
váci CVČ a skupina Skrz – naskrz, ktorá tu
krstila svoje prvé CD Hudba. I malí výtvar-
níci si užili slávnostne vyhodnotenie a slad-
ké maškrty, ktoré napiekli ich rodičia. 

Číslovka STO je každoročne prekona-
ná naozaj  viacnásobne – veď denne do
krúžkov CVČ už dávno nechodí „iba“
100 detských nožičiek – číslo je trojnásob-
né.  CVČ za rok nezorganizuje „iba“
100 podujatí – tento školský rok ich bolo
presne 289. 

A číslo, ktoré vyjadruje počet prihláse-
ných členov krúžkov,  stúplo tento rok na
1450. Číslo 100 súhlasí len s počtom otvo-
rených záujmových krúžkov v CVČ - vlani
presne 100, v tomto roku 95 (čísla
uvádzame vrátane športových klubov). 

Vráťme sa však k dvom hlavným kon-
certom už spomínaného Stonožkinho
vysvedčenia v Dome kultúry.  Tie boli
skrátka neuveriteľné (veď pochváľme sa)
a prekvapili aj nás dospelých organizáto-
rov, najmä atmosférou, záujmom rodičov
a výbornými výkonmi  detí. A opäť v čís-
lach – na  1. koncerte účinkovalo 135 čle-
nov krúžkov, v druhom až 145, každý vide-
lo viac ako  340 divákov a program každé-
ho z koncertov mal až 20 bodov progra-
mu. Nechýbala poriadna scéna, perfektná
vidoeprojekcia Miroslava Tehlára, dobrý
zvuk, svetelné efekty i atmosféra. Zdalo sa
nám to celé pri príprave až megaloman-
ské, ale po úspešnej  realizácii a po nadše-
ní detí, ktoré si domov odnášali vysvedče-
nia a mnohé z nich i medaily a darčeky, sa
nedá povedať nič iné -  malo to zmysel.
Tešíme sa i z pozitívnych ohlasov
na facebooku a z krásnych fotografií
Marka Štítneho.

Aj najmenšie deti z tanečnej prípravky
III. ukázali, čo sa naučili. 

11



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

1212

Číslovka STO 
už dávno nestačí 
(dokončenie zo str. 11)

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 6-7/2014

A kto získal v tomto roku Výročné ceny
CVČ? 

Objavom roka 2014 sa stali nádejná
speváčka Denisa Milová, malé talentova-
né tanečníčky Radka Florianová a Katka
Kováčová, diskoskupina Sonny junior B
Wall street a diskoskupina z formácie Deti
III. Summer holiday. Titul Skokan roka
2014 (čo znamená, že niečím totálne pre-
kvapili) získali tanečníčky Sonny Laura
Šmidová, Kristína Macková a Lucia
Provazníková a kolektív dievčat z tanečnej
prípravky IV. Minicirkus.

Diplom za dlhoročnú vzornú reprezen-
táciu CVČ si prevzali Terezka Maříková
a Michaela Jankovíchová zo Sonny junior
a Diplom za mimoriadnu aktivitu a vzornú
reprezentáciu získali tiež speváčky Simo-
na Khúlová a Natália Holoďáková a taneč-
níci Sonny Deti I. Albert Macek a Matej
Florian.

Titulom Súbor roka 2014 sa budú
po celý rok pýšiť mažoretky MiniSpirit,
ich trénerky  Barborka Parčiová a Danka
Marečková i celý ich rodičovský Fan klub.

Za množstvo úspechov, vystúpení,
súťaží a za neskutočnú trpezlivosť a lásku
k deťom boli ocenené i najlepšie trénerky.
Trénerom roka 2014 sa stali Soňa
Pastorková, Andrea Jakubcová a Zuzana
Florianová.

A úprimné  poďakovanie si užil i riaditeľ
CVČ Martin Dudáš za elán i mozole pri
neľahkom dobudovaní tanečnej sály eSko
(bývalá Okresná poľnohospodárska sprá-
va), ktorá už 7 mesiacov slúži tanečníkom
CVČ. A nie je ich málo – i s mažoretkami
presne 245 detí a mládeže.

Oceneným zo Stonožkinho vysvedče-
nia blahoželáme a všetkým stonožkárom
želáme nezabudnuteľné prázdniny.

V septembri sa uvidíme na zápise do
záujmových krúžkov v roku 2014-2015

Za CVČ Dana Kopecká
Foto Marek Štítny

Maľba v podaní 
troch autoriek 

V Záhorskej galérii Jána Mudrocha
bola  3. júla vernisáž výstavy, ktorá bude
sprístupnená  do 31. augusta.  Výstava má
názov Celkom obyčajná výstava. 

Výstava je prvou spoločnou prezentá-
ciou mladých autoriek Lívie Boliešikovej,
Viery Palárik Margetovej a Ľudmily Pilnej.
Všetky tri sú absolventky FVU AU v Ban-

skej Bystrici; v súčasnosti pôsobia v rôz-
nych regiónoch Slovenska. Okrem gene-
račnej príbuznosti autorky  spája progra-
mové zaujatie maľbou a možnosťami jej
autentického  technologického spracova-
nia v klasickej dvojrozmernej ploche. Iden-
tickou črtou ich výtvarného úsilia je este-
tické reflektovanie  skutočnosti na báze
senzuálnych a emocionálnych východísk
s dôrazom na fenomén farby, hoci  každá
tvorivý proces monitoruje individuálne.
Artikulácia farby sa pohybuje v rozpätí
viacvrstvových vizuálnych i obsahotvor-
ných vzťahov, vždy však s dôrazom na jej
sofistikované, citlivo modifikované signál-
ne aj svetelné hodnoty a silné lyrické, poci-
tové vibrácie.  Svoj intímny, priliehavý
a aktuálne motivovaný maliarsky komen-
tár aplikujú na témy všednej reality v moti-
vických okruhoch každodenný život
(Ľ. Pilná), deštruktívne vzťahy človeka
k zvieraťu  (L. Boliešiková), rodinná pamäť
(L. Boliešiková, V. Palárik Margetová),
genius loci prostredia (Ľ. Pilná) resp. niek-
torú z otázok v kontexte dejín umenia
(ikona) (V. Palárik Margetová) či estetickej
formy (L. Boliešiková).  V zásade všetky
prezentované kolekcie rešpektujú či ďalej
posúvajú princípy, ku ktorým dospeli
v absolventských cykloch a naznačujú
orientáciu smerom k pocitovo fixovanej
maľbe. bad

Foto: Radovan Samek

Cena za Eko čin  
Občianske

z d r u ž e n i e
Klub ochran-
cov zelene
(KOZEL) sa
stal víťazom
súťaže Ekolo-
gický čin
roka, ktorý
vyhlásil Trnav-
ský samos-
právny kraj.
Cenu Ekolo-

gický čin roka 2013 si predstavitelia zdru-
ženia prevzali 30. júna v Trnave  od pod-
predsedu TTSK Zdenka Čambala. Podľa
kritérií súťaže je cena udelená za význam-
né aktivity pre životné prostredie, výchov-
ný a osvetový efekt, tiež za udržateľnosť
realizovanej činnosti.

Klub ochrancov zelene predložil do
súťaže projekty s názvom Obnova čereš-
ňových alejí v Senici. Projekt realizovali
s podporou nadácie Pontis v programe
Tesco pre krajšie mestá. Komplete obnovi-
li čerešňovú aleju na Pánskej ceste
v  Čáčove, ktorá pochádza z päťdesiatych
rokov dvadsiateho storočia.  Štyri desiatky
zúčastnených brigádnikov vysadilo 190
mladých čerešní aj staršie stromy boli
odborne ošetrené. Okrem dobrovoľníkov
táto aktivita spojila i viaceré občianske
združenia, ktoré aktívne spolupracovali.
Zásluhou Klubu ochrancov zelene bola
obnovená aj čereňová aleja za IBV Juh
smerom na Hlboké. Zarastenú a zanedba-
nú aleju po mnohých brigádach  obnovili,

sú v nej info tabule, lavičky na posedenie
pod korunami starých košatých stromov. 

Klub ochrancov zelene má za sebou tri
roky činnosti, počas ktorých sa pri svojich
aktivitách stretli s rôznymi reakciami na
svoju prácu. Preto sme chceli vedieť, čo
ich najviac teší a zarmucuje.  Hovoria, že
v oboch prípadoch sú to ľudia: „Vedia
povzbudiť, motivovať, naštartovať, prísť
s nápadom, pomôcť... Vďaka činnosti
združenia prichádza k nezabudnuteľným
stretnutiam so zaujímavými ľuďmi. A naj-
krajšie stretnutia sú samozrejme s tými
najmenšími, s ktorými prichádzame do
kontaktu pri šírení „strominkovského"
posolstva. Na druhej strane sú to zasa
ľudia, ktorí nás dokážu najviac zarmútiť.”
Celkovo totiž v spoločnosti vzrastá netole-
rancia ku stromom. Nedá sa prehliadnuť
snaha mnohých o akýsi katalógový štýl
životného prostredia, kde nie je vidno
padajúce lístie zo stromov, ktoré je bežne
vulgárne nazývané bordelom. Vraví sa, že
je iná doba, my vravíme, že doba je taká,
akí sme my a akú si ju sami vytvoríme.
A vytvárame si dobu pohodlnú. Toto sa
odráža aj vo vzťahu verejnosti k stromom.
Neoceníme ich pozitíva, nechceme vidieť
ani krásu stromu, chceme si užívať najmä
svoje pohodlie. Z tohto dôvodu prichádza
na úrady množstvo žiadostí o výrub, alebo
prichádza k zlým zásahom na stromoch,
kedy sú necitlivo orezané, dokaličené,
s odobratými korunami. Pre nás je to
veľmi bolestivý pohľad. Stromy sa samé
brániť nedokážu a toto je jeden z dôvo-
dov, prečo klub bude stáť vždy na ich stra-
ne.  Z najbližších aktivít možno spomenúť
vyhlásenie ankety  Kráľovná moruša.
Anketou   chcú upozorniť  na vzácne
morušové stromy, ktoré sa z našich regió-
nov veľmi rýchlo vytrácajú. Hľadajú tak
trochu konkurentku našej senickej moruše
bielej,  ktorá sa v Senici v ankete Strom
Senice   stala prvým miestne chráneným
stromom a teraz chcú docieliť, aby bola
vyhlásená za štátom chránený strom.

Klub ochrancov zelene si svoje tretie
výročie založenia pripomenie 8. augusta.
Predstavia sa výstavou výtvarných prác
Tvorivý Kozel v Záhorskom osvetovom
stredisku ako ľudia, ktorí  majú zmysel pre
umenie a tvorivosť.  

Viera Barošková

Malí hasiči 
Dobrovoľný hasičský zbor Senica zor-

ganizoval 31. mája II. ročník detskej súťaže
Memoriál Soni Cádrovej v areáli ZŠ na
Ulici V. Paulínyho-Tótha.  Do súťaže sa
zapojilo 13 hasičských družstiev zo Senic-
kého a  Malackého okresu a zo susednej
Moravy. V kategórii mladší žiaci súťažili
3 družstvá. Zvíťazilo družstvo SDH Myst-
řín, ktoré sa  umiestnilo na 1. mieste.
V kategórii starší žiaci súťažilo 10 hasič-
ských družstiev. Najviac sa darilo družstvu
z SDH Hroznová Lhota, ktoré obsadilo
1. miesto. Memoriál je venovaný pamiat-
ke dlhoročnej členke Soni Cádrovej, ktorá
sa venovala práci s mladými hasičmi. 

Mgr. Lenka Čmaradová
technik PO mesta 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – jún 2014

autor: názov: vydavateľ:
1. Betancourt, J.:  Chcem poníka Arkus
2. Mlčochová, J: Stratený egyptský poklad (2.vyd.) Arkus
3. Walliams. D.:  Babka gaunerka Slovart
4. Koppensteiner, Ch. Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
5. Hoover, J.: Ako pracovať pre idiota Arkus
6. Kol.: Ľadové kráľovstvo  Egmont
7. Earhart, K: Smieško, Veselé kopýtko Arkus
8. Betancourt, J.: Poník má problémy  Arkus
9. Hevier, D.:   Hovorníček Buvik
10. Kol.:  Najlepšie nápady pre deti na celý rok  Anagram
11. Hevier, D.: Básnička ti pomôže Buvik
12. Green, J.: Kam zmizla Aljaška  Slovart

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
katalóg Knižného klubu Arkusu,  prihlášku do klubu a ďalšie informácie.   

Novinky vydavateľstva Arkus:

Hádajko 8/14 a mesto v džungli 
Dozvieš sa, že niekde hlboko v džungli sa nachádza tajomné mesto. Povráva sa, že je
tam odpradávna a vraj je plné krásnych chrámov, v ktorých sú poklady od výmyslu sveta.
Pokúsiš sa ho nájsť? Avšak pozor, v nepreniknuteľnej džungli sa skrýva množstvo
nástrah...
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

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

Cestovateľ
v ohrození 

Týmto článkom sa pokúsime upozorniť
na možné  nebezpečenstvá, ktoré vás
môžu stretnúť na vašich cestách po svete.
Väčšina krajín je pre turistov úplne bez-
pečná  a hrozí vám iba stretnutie s bežnou
drobnou kriminalitou,  prípadne ľahšie
ochorenie. Okrem týchto bezpečných kra-
jín existuje mnoho ďalších – od takých,
kde hrozí návštevníkovi menšie nebezpe-
čie, až po tie, ktorým sa treba radšej zďa-
leka vyhnúť. Nebezpečné sú hlavne kraji-
ny zmietané vojnovými konfliktami. Ďalej
krajiny, ktoré sa z vojnového konfliktu
zotavujú a kde číha nebezpečenstvo hlav-
ne vo forme nevybuchnutej munície,
nášľapných mín a množstva zbraní
v rukách obyvateľstva. Ďalšie nebezpe-
čenstvo, s ktorým sa môžete stretnúť, sú
rôzne ochorenia, väčšinou tropické, tiež
vysoká kriminalita vo veľkých mestách kra-
jín tretieho sveta. 

Ako sa vyhnúť problémom:
-  Pred návštevou sa informujte na situáciu
v krajine, ktorú chcete navštíviť.
- Informujte sa na zdravotnú situáciu
a vybavte sa patričnými liekmi a vakcínami. 
- Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt.
- Urobte si kópiu pasu, originál vrátane
peňazí, kreditných kariet a leteniek nechaj-
te na bezpečnom mieste.
- Noste u seba kartičku s adresou vášho
hotela.
- Obliekajte sa nenápadne.

M
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ta- Naučte sa pár fráz  v jazyku krajiny, ktorú
ste navštívili.
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú
a náboženskú situáciu.
- Správajte sa nenápadne.
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte
na nich a nesmejte sa im.
- Nenechajte sa vyprovokovať.
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní.
- Odpovedajte na pozdravy.

Ochrana pred zločinom:
- Nikdy neukazujte väčšie množstvo
peňazí, noste ich na bezpečnom mieste,
najlepšie na dvoch.
- Majte pripravený menší obnos peňazí pre
prípad prepadnutia.
- Nenoste a neukazujte drahé predmety
a veci.
- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa
vyzerať ako príslušník chudobnejšej vrstvy.
- Nenoste nápadne fotoaparát alebo video-
kameru.
- Pohybujte sa v skupinách, hlavne po
zotmení a navštevujte bezpečné miesta.
- Držte sa väčšinou v turistických zónach.
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym
prostredím.
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, postran-
ným uličkám a nebezpečne vyzerajúcim
miestam.
- Dedinu a málo osídlené oblasti navštevuj-
te iba v sprievode.
- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-
rajú podozrivo.
- Na prepravu používajte iba registrované
taxi.
- V prípade tlačenice si držte najcennejšie
veci. 

Pospolu u stolu 
Na  4. júna prijala hudobná skupina

Senická heligónka pozvanie od dramatur-
ga a moderátora Československej ľudovej
televízie Šláger Jozefa Pospíšila pozvanie
na nakrúcanie hudobno - diskusných relá-
cií Pospolu u stolu a Mezi  námi kapelníky.
Nahrávania sa za Senickú  heligónku
zúčastnili umelecký vedúci  skupiny Mgr.
Pavol Grimm so svojim synom Branisla-
vom, ktorí divákom popri odbornej
hudobnej debate vedenej populárnym štý-
lom bližšie priblížili činnosť skupiny, pro-
ces jej tvorby, porozprávali i niektoré vtip-
né zážitky  zo svojich koncertov. V progra-
me Mezi námi kapelníky spoluúčinkovala
i heligónkarska  skupina z Jindřichovho
Hradca pod názvom Veseláci. Napriek
veľkej vzdialenosti medzi Senicou
a J. Hradcom obe kapely zistili, že majú
veľa spoločného. Najmä radosť z hry na
starodávnom ľudovom nástroji, šírenie a
uchovanie ľudových piesní zo svojho regi-
ónu. Na záver sa dohodli na uskutočnení
spoločného trojkoncertu Family harmoni-
ka Pospíšil – Veseláci – Senická heligónka
v  septembri v Senici. Hudobné relácie si
môžu diváci pozrieť koncom mesiaca jún
a začiatkom júla na stanici TV Šláger.

Mgr. Branislav Grimm

Záhorácke opáčky 

Pod týmto názvom pripravila hudobná
skupina Duo Jamaha pre Československú
ľudovú televíziu Šláger zábavno–hudobný
program, do ktorého si ako hostí pozvala
i skupiny Rubín zo Skalice a Senickú heli-
gónku. Nahrávanie  sa uskutočnilo 6. júna
v  Kultúrnom dome v Gbeloch. Známa
ľudová rozprávačka Daniela Piscová,
známa pod umeleckým menom Ozefa
Omáčkech z Krakovian, vo  vtipnej  mode-
rácii s Mariánom Kotvanom predstavili
v televíznej nahrávke nové CD albumy,
ktoré spomínané hudobné zoskupenia
nahrali v tomto roku nielen pre posluchá-
čov TV Šláger, ale najmä širokú záhorácku
verejnosť. Program môžu diváci vzhliad-
nuť koncom mesiaca  jún na spomínanej
obľúbenej hudobnej stanici. 

Boli to naozaj mimoriadne vydarené
„opáčky“ nových piesní z tvorby úspeš-
ných záhoráckych hudobných skupín, pri
ktorých si návštevníci koncertu i zatanco-
vali. 

Mgr. Branislav Grimm
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Taktické cvičenie 
hasičov

Senickí dobrovoľní hasiči v spolupráci
s hasičmi z obcí Sobotište, Koválov,
Prietrž, Podbranč Dolná Dolina a Pod-
branč Horná Dolina mali 25. mája taktické
cvičenie so zameraním na pátranie po
osobe.  Taktické cvičenie  bolo v katastri
obce  Podbranč v časti Dolná Dolina v
lokalite Starý hrad. 

Cieľom bolo precvičenie nasadenia
a koordinácie jednotiek v priestore,
precvičenie možností a postupov jednoti-
ek pri nasadení väčšieho počtu síl a pro-
striedkov, ktoré budú smerovať k vypátra-
niu stratenej osoby, precvičenie taktiky
pátrania v náročnom teréne v organizova-
ných pátracích skupinách, overenie spolu-
práce s kynológmi z kynologického zdru-
ženia Jablonica, kynológmi z Okresného

Vicemajstri  Európy
z Hela Gymu 

V krásnom športovom areáli belgické-
ho mesta Andenne sa 7. júna  konali pod
záštitou UIBBN Majstrovstvá Európy
v naturálnej kulturistike. Slovenskí repre-
zentanti získali na tomto podujatí celkovo
šesť medailí, z toho Športový klub Fitness
centrum Hela Gym Senica tri medaily. 

Roman Perička si k svojim mnohým
športovým  úspechom pripísal 2. miesto
v kategórii Masters I do 75 kg. Bc. Róbert
Chorvát na svojej prvej  medzinárodnej
súťaži získal 2. miesto v kategórii Muži
nad 85 kg. Michal Velický získal 3. miesto

riaditeľstva PZ Senica, Záhoráckym
aeroklubom v Senici a poskytovanie prvej
pomoci zranenej osobe. Taktické cvičenie
bolo vykonané podľa dokumentácie,
ktorú spracoval veliteľ Dobrovoľného
hasičského zboru  obce  (DHZO) Senica
Andrej Laho. Veliteľom celého zásahu bol
Ján Richta, veliteľ DHZO Podbranč Dolná
Dolina. Na celú akciu dozeral rozhodcov-
ský zbor v zložení Milan Černák za
OR HaZZ Trnava  a  Ondrej Hurbanis za
OR HaZZ Senica.  Hasičov pri ich vykona-
ní taktického cvičenia prišiel podporiť
aj prezident DPO SR   Ladislav Pethő
a predsedníčka KV DPO Marta Hurbani-
sová. 

Zraz všetkých zúčastnených bol pred
hasičskou zbrojnicou v Podbranči Dolná
Dolina. Po prelete lietadiel  dal veliteľ
zásahu  pokyn na premiestnenie do urče-
nej lokality, kde začali  hľadať stratené
osoby. Členovia zásahu vytvorili rojnicu aj
za účasti psovodov. Na základe zachyte-
nia pachovej  stopy sa podarilo vypátrať
prvú stratenú osobu, ktorá nebola  zrane-
ná. Druhá vypátraná  osoba bola privalená
stromom, preto  veliteľ nariadil dovoz pil-
číka a zdravotnú službu. Zranenú osobu
vyslobodili a transportovali na nosidlách
zo svahovitého terénu. Pri hľadaní
nezvestných osôb bol zranený aj jeden zo
zasahujúcich hasičov. Aj ten bol za pomo-
ci hasičov transportovaný na nosidlách
z ťažko prístupného terénu. 

Po ukončení pátracej akcie  bolo celé
cvičenie vyhodnotené. Prezident DPO
Ladislav Pethő  vyzdvihol dobrú myšlienku
taktického cvičenia a kladne hodnotil spo-
luprácu medzi hasičmi, políciou a psovod-
mi. Prizvaní hostia, aj  ostatné zúčastnené
zložky zhodnotili toto cvičenie veľmi pozi-
tívne a vyjadrili názor, že do budúcnosti je
potrebné takéto cvičenie vykonávať
častejšie. Mgr. Lenka Čmaradová

Na úvod
derby 
s Myjavou

Uplynulú sezónu, ktorú Seničania
ukončili v poslednom stretnutí prehrou na
pôde vypadnutej Nitry, skončili na šiestej
pozícii. Po krátkej 12-dňovej prestávke sa
kabína senického A-tímu opäť zaplnila vo
štvrtok 12. júna. Dopoludňajšou zaberač-
kou v posilňovni odštartovali Seničania prí-
pravu na nadchádzajúcu sezónu Fortuna
ligy, čo je nový názov najvyššej futbalovej
súťaže na Slovensku.

V kabíne Seničanov nenastali veľké
zmeny. Odišli len hráči, ktorým skončil
kontrakt a vypršalo hosťovanie. Hosťova-
nie skončilo pätici hráčov: Milan Jirásek,
Ramiro Hiago, Roberto Cristovam, Andrii
Slinkin a Sebastian Sosa. Zmluvy vypršali
Pavlovi Kameschhovi, Milanovi Ferenčíkovi
a Christianovi Irobisovi. Opačným sme-
rom prišiel z hosťovania Róbert Pillár (FC
Nitra), s tímom trénuje už i avizovaná posi-
la senickej stredovej formácie Luboš
Hušek. Ďalším novicom je útočník Tomáš
Majtán, ktorý do Senice prestupuje z poľs-
kého prvoligového klubu Górnik Zabrze.

Na prvom tréningu sa zišlo celkom 25
futbalistov. Senica pokračuje naďalej
v omladzovaní kádra, letnú prípravu zača-
lo s prvým tímom niekoľko dorastencov.
Mnohí už trénovali so seniorským výbe-
rom i v minulej sezóne. Prípravu odštarto-
vali  DDominik Malý, Jakub Čunta, Peter
Balážik, Denis Baumgartner, Jakub Krč,
Erik Otrísal a brankári Martin Junas a
Denis Kubica. Jedna zmena nastala i v rea-
lizačnom tíme, pri Seničanoch už nebude
pôsobiť kondičný tréner Martin Rusňák.

Štyria na babetách 

Prvý letný deň si za štart svojej dobro-
družnej výpravy zvolila štvorica Seničanov
Matej Ladislav, Patrik Krásny, René Valú-
šek a Denis Šmida. Na babetách sa vydali
do Moldavska.

Čerství absolventi senického Gymnázia
L. Novomeského chcú 3500 km dlhú trasu
absolvovať  bez akejkoľvek pomoci
a sprievodu.

Celá cesta  prechádza cez 5 štátov (Slo-
vensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldav-
sko, Srbsko) a mala by trvať jeden mesiac.
Chlapci začali na babetách jazdiť v roku
2012,  kedy urobili prvú cestu,  a to 471km
po okolí Brna. O rok si povedali prečo by
nemohli zájsť až do Prahy...  A  tak  išli 950
km do Prahy a späť. „Ľudia nám hovorili,
že to nedáme, že sa nám motocykel poka-
zí, že sa nám niečo môže stať a pod.,  ale
cestu sme urobili,  a to bol asi  hlavný
dôvod,  prečo sme sa rozhodli vydať
teraz  do Moldavska,“ opisuje začiatky ich
výletov  Denis Šmida.

Moldavsko je pre nás pomerne nezná-
ma  krajina. Chlapci si ju zvolili vlastne
náhodou, keď zistili, že pôvodne plánova-
ná cesta do Paríža by bola komplikovaná
(kvôli evidenčnému číslu). Na východe by
problémy tohto typu nemali mať. 

Itinerár cesty volili tak, aby v každej kra-
jine navštívili zopár zaujímavých miest.
Babeta ide priemernou rýchlosťou asi
30 km/h, majú čas si prezerať krajinu,
poznávať ju inak ako keď sa ide autom. 

bar
Foto: Radovan Samek

v kategórii Muži do 65 kg, čo je v jeho
športovej kariére doteraz najlepšie umiest-
nenie. 

Úspech slovenskej výpravy spečatili
titulom Majster Európy v kategórii Junior
Dominik Krivák z KB GYM Vranov nad
Topľou a v kategórii Masters II Peter Kočí-
šek - Sološničan súťažiaci za ŠK Aréna
Relax Team Dunajská Streda. V kategórii
Juniorky obsadila 2. miesto Bianka Láskavá
súťažiaca za ŠKK B+B MEGAGYM Banská
Bystrica. 

Slovenská reprezentácia bola v hodno-
tení úspešnosti  európskych krajín
na treťom mieste.

Mgr. Lenka Ďorďovičová

(pokračovanie na str. 15)
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Plavecké nádeje 

V Nových zámkoch sa 7.- 8. júna kona-
li letné plavecké  majstrovstvá Slovenska
najmladších žiakov. V konkurencii 42 klu-
bov z celého Slovenska sa ich historicky
po prvýkrát zúčastnili aj plavci z PK Aqua
Senica pod vedením trénera Andreja
Lahu.

Naše mesto reprezentovali Matej Zav-
řel, Samuel Semanko, Karol Kuruc a Petra
Poláková. Dlhé hodiny tréningov priniesli
na tomto podujatí svoje ovocie.  V silnej
konkurencii Samuel Semanko obsadil
3. miesto za 100 m znak a tretie miesto za
200 m znak. Matej Zavřel obsadil 4. mies-
to - 50 m znak. Malým plavcom gratuluje-
me! A.L

Zľava M. Zavřel, S. Semanko a K. Kuruc

V rámci prípravy absolvovali zverenci
trénera Pavla Hapala sústredenie v hor-
nom Rakúsku, kde odohrali dva kvalitné
súboje. V prvom zápase podľahli tesne
majstrovi Albánska KF Skenderbeu 0:1,
rovnakým výsledkom sa skončil aj druhý
duel proti ruskému druholigistovi Anži
Machačkala, tentoraz však boli úspešnejší
Seničania. O jediný presný zásah sa posta-
ral mladý Jakub Kosorin. Generálku na ligu
odohrali Seničania v sobotu 5. júla na
domácej pôde proti Slávii Praha s výsled-
kom 1:1.

Na základe konečného umiestnenia
v Corgoň lige v uplynulej sezóne bolo
jasné, že hneď v prvom kole narazí Senica
na Myjavu.

Prehľad domácich zápasov v jesennej
časti:
1. kolo   12.07.     sobota       19.30 h
Senica - Myjava
3. kolo 25.07. piatok       19.30 h
Senica - Žilina
5. kolo 09.08. sobota      19.30 h
Senica - D. Streda
7. kolo 23.08.  sobota      19.30 h
Senica - Trenčín
9. kolo 13.09. sobota       17.30 h
Senica - Ružomberok
11. kolo 20.09. sobota       17.30 h
Senica - Podbrezová
13. kolo 04.10.  sobota      17.30 h
Senica - B. Bystrica
15. kolo 25.10. sobota      17.30 h
Senica - Z. Moravce
17. kolo 08.11.  sobota       17.30 h
Senica - Slovan BA
19. kolo 29.11 sobota      14.30 h
Senica - Trnava

Ivan Tobiáš

Maratón pre Moravca 
Počasie na 26. ročníku  Záhoráckeho

maratónu a 11. ročníku polmaratónu v
sobotu 14. júna bolo pre vytrvalcov žičli-
vé. Na štart sa postavilo 109 polmaratón-
cov a 46 maratóncov. Úlohu favorita
potvrdil Ján Moravec.

Druhým v cieli bol Marek Dziegielews-
ki časom 2:48:56 z Poľska. Po otočke zrý-
chľoval, ale na Moravca to nestačilo.
Aj tretí Miroslav Ilavský  z Dubnice nad
Váhom časom bežal druhú polovicu rých-
lejšie ako víťaz.

Zo žien  náročnú trať najlepšie zvládli
Eva Seidlová z AK Tlmače, za ňou dobehla
Irena Horňáčková za 3:55:46 z Veselí nad
Moravou a tretia bola Jana Flajžíková
z Unina, časom 4:08:36.

S polmaratónom si najlepšie poradil
Martin Plačko z Brezovej pod Bradlom,
keď porazil o 6 sekúnd Ľubomíra Rehuša
zo Skalice. Tretí dobehol 40-nik  Dušan
Tomčal z Lipova s časom 1:17:44. Zo žien
najväčšiu húževnatosť a bojovnosť preu-
kázali veteránky nad 45 rokov. Na treťom
mieste dobehla Marta Durnová z Veselí
nad Moravou časom  1:40:55. O prven-
stvo zviedli súboj na ostrie noža Myjav-
čanka Anna Portášiková, ktorá bežala za
AŠK Grafobal Skalica s Blaženou Kocúri-
kovou z Jablonice. Počas celého preteku
sa na čele držala Anna Portášiková. Na
poslednom km sa na ňu dotiahla Blažena
Kocúriková, ktorá si už prvenstvo nene-
chala ujsť. Jej súperka prehrala  súboj
o 3 sekundy.

Ceny víťazom v jednotlivých kategóri-
ách odovzdával primátor mesta Senice
Ľubomír Parízek. 

Mesto Senica vytvára dobré podmien-
ky na športovanie ľuďom  všetkých  veko-
vých  kategórií a okrem množstva iných
športov, ktoré Senici robia dobré meno,
výbornou vizitkou je aj Záhorácky
maratón. Organizátorom vrcholného
športového  podujatia boli  mestá Senica
Šaštín-Stráže a ich komisie pre šport pri

mestských zastupiteľstvách. Organizátori
ďakujú za pomoc aj zanieteným dobrovo-
ľníkom a sponzorom.  

Cenu primátora Senice  pre najlepšieho
Seničana získal tak ako vlani Jaroslav
Kubíček. 

Výsledky:
Maratón

Muži do 40 rokov: 1. Miroslav Ilavský
Dubnica 2:49:55 h, 4. Jaroslav Kubíček
3:15:46 h,  6. Matej  Halinár 3:20:20 h
(obaja Senica)
Muži nad 40 rokov: 1. Ján Moravec Myja-
va 2:47:01 h, 7. Ján Jakub 3:34:03 h,
10. Pavol Kalman 3:41:21 h (obaja Senica)
Muži nad 50 rokov: 1. Marek Dziegielews-
ki Poľsko 2:48:56 h, 5. Marián Medlen
Senica  3:30:12 h
Muži nad 60 rokov: 1. Alexandr Simon
Žilina 3:33:42 h
Ženy: 1. Eva Seidlová Tlmače 3:48:38

Polmaratón
Muži do 40 rokov: 1. Martin Plačko Brezo-
vá pod  Bradlom 1:16:04 h, 21. Matúš Hla-
dík 1:36:25 h, 39. Marek Mácha 1:50:21 h,
42.František Rolník 2:01:01 h, 43. Stanislav
Bilka 2:07:33 h (všetci Senica)
Muži nad 40 rokov: 1. Dušan Tomčal Lipov
1:17:44 h, 10. Ľubomír Ožvoldík  1:46:33
h, 13. Stanislav Holodák 1:49:41 h,
14. Martin Hladík 1:50:01 h, 16. Peter Ladi-
slav 1:57:58 h, 17. Pavol Polák 2:05:08
(všetci Senica)
Muži nad 50 rokov: 1. Josef Veverka Čej-
kovice 1:28:03 h, 18. Pavol Waldecker
Senica 2:25:53 h
Muži nad 60 rokov: 1. Jaroslav Topor Holíč
1:31:31 h
Muži nad 65 rokovv: 1. Anton Dobrodenka
Dubnica 1:33:36 h, 4. Ondrej Tirpák
Senica 1:56:16 h
Muži nad 70 rokov: 1. Viliam Novák
Bratislava 1:38:45 h
Ženy do 35 rokov: 1. Michala Martišová
Jablonica 1:42:25 h 
Ženy nad 35 rokov: 1. Andrea Vačková
Senica 2:01:55 h
Ženy nad 45 rokov: 1. Blažena Kocúriková
Jablonica 1:38:49 h, 6. Martina Machová
Senica 1:49:33 h.

Erika Mášiková
Foto: Radovan Samek

Na úvod 
derby s Myjavou
(dokončenie zo str. 14)

Malačan  Milan Haba (205) a Ján Halaj 
z Piešťan

Víťazky na maratónskej trati s primáto-
rom Senice Ľubomírom Parízkom.

Poliak Pawel Orzechowski

Absolútne poradie:
Marek Dziegielews-
ki, Ján Moravec
a Miroslav Ilavský  -
víťazi v absolútnom
poradí.
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Senica kričala
POMEEE! 

Po 15-tich rokoch sa vrátil do Senice
športový deň Challenge Day s podtitulom
POME, Senica! V piatok 13. júna si tak
všetci športovci aj nešportovci mohli prísť
vyskúšať rôzne športy do parku pred DAV.
Svoje stanovištia si tu rozložili futbal,
hokej, frisbee, americký futbal, rugby,
petanque, skateboard a bmx, jumping,
zumba, stolný hokej, ping-pong, bedmin-
ton, beachvolleyball, parkour, karate.

Doobeda zaujali všetky športy hlavne
deti. Tí chodili od stanovišťa k stanovišťu
a súťažili. Všetky zúčastnené kluby boli
záujmom detí prekvapené a niekedy pri
ich stanovišti stál rad detí, ktoré sa neve-
deli dočkať, kým si budú môcť onen šport
vyskúšať. Doobeda sa zapojilo okolo 1200
žiakov základných škôl. Poobede očaká-
vaný nápor športovcov neprišiel, tak sa
celkové číslo účasti zaokrúhlilo na 1500
registrovaných súťažiacich. Deti si zašpor-
tovali, spoznali nové športy a vysmiate sa
vracali domov. 

Okrem športov pred DAVom sa súťaži-
lo aj v turnajoch vo futbale, volejbale, flor-
bale, tenise a vybíjanej. Doobeda žiaci šty-
roch základných škôl súťažili medzi sebou
o putovné poháre. Vo futbale vyhrali žiaci
I.  stupňa  ZŠ Sadová ulica a na druhom
stupni zase  ZŠ Mudrochova ulica. Vo
vybíjanej dominoval celok zo  ZŠ Mudro-
chova ulica. Tá istá škola zvíťazila aj vo flor-
bale. Vo volejbale získali prvé miesto žiaci
zo  ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha. V teni-
se vybojovala pohár Slávka Mihálová na
prvom stupni a na druhom stupni Ema
Bolebruchová. Turnaje pokračovali aj poo-
bede pre širokú verejnosť. Futbal ovládol
celok Enodis, volejbal Tigři, florbal Dampo
Raptors a v tenise prvé miesto vybojoval
Ivan Spiššák. ChallengeDay Team

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Sobotište

organizuje 19. júla 20. ročník podujatia Za
Štefánikom na Bradlo. Určené je všetkým
vekovým kategóriám. Peší turisti vychád-
zajú na 22 km trasu o 6. hod.  z námestia
v Sobotišti. Ostatní odchádzajú z toho
istého miesta  o 8.30 objednaným autobu-
som (jednotné  cestovné 1 euro) cez Seni-
cu na Brezovú pod Bradlom a na  Košaris-
ká. O 11. hod. sa všetci účastníci stretnú na
bradlianskej Mohyle, kde položia kvety.
V spolupráci so Slovenským zväzom astro-
nómov amatérov bude na Mohyle aj
pozorovanie Slnka ďalekohľadmi.
Podrobný program získate na telefónnych
číslach 0907 649 935, 0904 212 381,
0903 105 735.

V sobotu 16. augusta organizuje Úst-
redná rada KST Národný výstup na Kriváň.

Klub slovenských turistov Senica ozna-
muje, že 33. ročník Senickej mašírovky sa
uskutoční v zmenenom termíne, a to  20.
septembra.                                          NS

Knižnica cez prázdniny 
Záhorská knižnica Senica svojim čitate-

ľom oznamuje, že počas letných prázdnin
od 7. júla  do 31. augusta budú  výpožič-
né služby  poskytované v  pondelok až
piatok od   8. do  16. hod.  V sobotu
a nedeľu bude  zatvorené. ZK

Výstup na Matru 
Piaty ročník výstupu na najvyšší vrch

pohoria Matra na Modravú horu sa usku-
toční 12. júla. 

Matra patrí do trojvršia na našom štát-
nom znaku Tatra – Matra – Fatra. Aspoň
tak sa vžil názov trojvršia v našej národnej
pamäti. Pripomínajme si Matru aspoň raz
ročne kolektívnym výstupom či vyveze-
ním sa. 

Účastníci sa stretnú na vrchole medzi
12. a 14. hod. Až na vrchol v nadmorská
výške 1014  m možno prísť autom alebo
autobusom, parkovisko je pod vrcholom
alebo asi 2 km nižšie v stredisku Mátrahá-
za. Modravá hora sa nachádza asi 100 km
východne od Budapešti.

Za organizačný výbor
Ján  Čarnogurský

Štatisticky o zdraví
Slovenská republika sa prostredníc-

tvom Štatistického úradu SR zapojila do
Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS
2014). Svojím obsahom a zameraním nad-
väzuje na predchádzajúce zisťovanie EHIS
v roku 2009. Cieľom zisťovania EHIS je
vytvoriť spoločný rámec na systematickú
tvorbu štatistík  krajín  Európskej  únie
o zdravotnom stave obyvateľov EÚ. Jeho
realizáciou sa získava  harmonizovaný
zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravot-
nej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujú-
cich zdravie v krajinách EÚ. To umožňuje
nielen analyzovanie  zdravotného stavu
populácie na Slovensku,  ale aj medziná-
rodné porovnávanie Slovenska v EÚ. 

Do štatistického zisťovania, ktoré sa
uskutoční od 1. júla do 31. decembra
2014,  bolo vybrané aj mesto Senica.
Vybrané domácnosti navštívi  pracovník
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je
povinný preukázať sa služobným preuka-
zom ŠÚ SR. Všetky informácie a názory,
ktoré  v rámci zisťovania získa budú ano-
nymné  a použité výlučne na štatistické
účely. 

TS – ŠÚ SR

Kurzy v Dome 
kultúry v Senici 

Mestské kultúrne stredisko Senica pri-
pravuje v školskom roku 2014/15
nasledovnú ponuku kurzov:   

Jazykové kurzy:
-    anglický jazyk pre začiatočníkov i pokro-
čilých,
-  nemecký jazyk pre začiatočníkov i pokro-
čilých,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov
i pokročilých,
-     ruský jazyk pre začiatočníkov i pokro-
čilých.
Odborné kurzy: 
- jednoduché účtovníctvo + podvojné
účtovníctvo.

Praktické kurzy: 
-    joga pre začiatočníkov i pokročilých,
-    rehabilitačné cvičenie Aby chrbát
nebolel,
-     spoločenský tanec pre študentov,
-     spoločenský tanec pre dospelých.

Bližšie informácie o kurzoch získate
v MsKS Senica u Anny Kaščákovej, kon-
takt: 034/651 2301, 0905/809 766, kde sa
môžete aj  prihlásiť v termíne do
15. septembra 2014. MsKS

Služby lekární 
5. – 6. 7. Lekáreň  U Martina 

Robotnícka 61
12. – 13. 7. Lekáreň   Verbascum

Sotinská  1586
19. – 20. 7.  Lekáreň  Melissa

Hurbanova 2827
26. – 27. 7.  Lekáreň  Verbascum

Sotinská  1586
2. – 3. 8. Lekáreň Sun Pharma

Sotiská 1591
9. – 10. 8. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
16. – 17. 8. Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
23. – 24. 8.  Lekáreň Sun Pharma

Nám. oslobodenia  18
29. 8. Lekáreň   Centrum

Štefánikova       726
30. – 31. 8.  Lekáreň U Martina 

Robotnícka 61
Lekárne vykonávajú pohotovostné
služby  od 8. do  12. hod.
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Blahoželáme jubilantom
V júli 2014 oslávia:
80 rokov: Anna Holická, Mária Chlapečková, Jaroslav Páleník,
Anna Pekníková, MUDr. Ivan Vavřík 
85 rokov: Anna Máhajová, Anna  Šullová
90 rokov: Marta Hrušková, Anna Šefčíková, Stella Tománková
91 rokov: Ján Matula, Alojz Mihalovič, Viktor Suchý, 
Valéria Valková
92 rokov: Gabriel Prstek
94 rokov:  Ján Lesák

V auguste 2014 oslávia: 
80 rokov: Marie Červinková, Štefan Flamík, Irma Kukanová,
Kristína Mičová, Lýdia Štetinová, Anna Štítna, Viliam Vizváry,
Anna Žáková
85 rokov: Terézia Janúšková, Vlasta Millová
91 rokov: Mária Buríková, Ján Gáfrik, Katarína Odlerová,
Štefánia Seemannová
93 rokov: Anna Oríšková
94 rokov: Anastázia  Vlková

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

Spoločenská kronika
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Uzavreté manželstvá
Tomáš Ďurica a Lenka Vepiová
Peter Rehák a Mgr. Ivana Masárová
Mário Dudáš a Gabriela Nemcová
Ján Ukropec a Dominika Hanzelová
Peter Novomestský a Miroslava Vlková
Jozef Mihál a Ing. Martina Vajdová
Michal Černek a Katarína Otepková
Ľubomír Fiala a Pavlína Kuklišová
Jakub Hutta a Monika Černáčková
Mário Sirka a Veronika Krajčová
Miroslav Petrúfka a Mgr. Petra Holičová

Vítame nových Seničanov
Martin Mosný              narodený v Myjave
Peter Beran                   narodený v Myjave
Miriama Hurbanová               narodená v Trnave
Laura Poláková                arodená v Bratislave
Filip Lastovička               narodený v Skalici
Kelly Louise Snaithová     narodená v Myjave
Tamara Holičová               narodená v Skalici
Sára Chrenková              narodená v Myjave
Max Mazúr                narodený v Skalici
Gréta Lukáčová               narodená v Myjave
Romana Janičová             narodená v Myjave
Ema Dobrucká                narodená v Myjave
Ela Babálová                   narodená v Bratislave

Opustili nás
Patrik Hlavatý, Senica                                                      1. 5. 2014
vo veku 37 rokov
Zuzana Hôžďalová, Štefánikova 1377                            1. 5. 2014
vo veku 81 rokov
Eva Galbavá, Komenského 948     2. 5. 2014
vo veku 85 rokov
Samuel Rosa, Továrenská 537   11. 5. 2014
vo veku 78 rokov
Miroslav Lukáč, Železničná 347   14. 5. 2014
vo veku 58 rokov
Štefan Kožík, S. Jurkoviča 1207   15. 5. 2014
vo veku 86 rokov
Emília Malíková, Robotnícka 59   17. 5. 2014
vo veku 73 rokov
Ján Machata, Palárikova 303   18. 5. 2014
vo veku 62 rokov
Viktor Michalička, V. Paulínyho-Tótha 39  18. 5. 2014
vo veku 78 rokov
Emília Ambrovvá, Bernolákova 207   19. 5. 2014
vo veku 89 rokov
Anna Nejeschlebová, Senica    19. 5. 2014
vo veku 80 rokov
Vladimír Baláži, Hurbanova 523   20. 5. 2014
vo veku 61 rokov
Jozef Salajka, Lipová  1078    20. 5. 2014
vo veku 30 rokov
Pavol Zich, Čáčov 184    21. 5. 2014
vo veku 92 rokov
Mgr. Miroslav Blažek, Štúrova 153   27. 5. 2014
vo veku 63 rokov
Ing. Pavel Jonáš, Jabloňová 1266   27. 5. 2014
vo veku 75 rokov
Miroslav Zuščík, Čáčov 302    27. 5. 2014
vo veku 53 rokov
Mária Danková, Kunov 108    30. 5. 2014
vo veku 92 rokov
Silvia Gašparíínová, Gen. L. Svobodu 1361  30. 5. 2014
vo veku 38 rokov
Jaromír Medňanský, SNP 755   1. 5. 2014
vo veku 91 rokov

Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát
denne spomíname. Márne ťa naše
oči všade hľadajú, márne  po tvári
slzy stekajú. Čas plynie, slzy vánok
suší, no  bolesť v našich srdciach neutíši... 
S láskou a úctou si 13. júla  pripomenieme

10. výročie úmrtia milovanej mamičky,   babky a prababky
Kristíny Burianovej, rodenej Tomaníčkovej z Čáčova.
Spomínajú dcéra Anna s deťmi, deti po synovi Jánovi a rodina
z Gabčíkova. 

Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov  Sloven-

ska v Senici oznamuje svojim členom najbližšie aktivity:
• Klub dôchodcov na Továrenskej ulici bude v mesiacoch

júl a august zatvorený. Otvorený bude až od 3. septembra.
Počas prázdnin bude otvorené Denné centrum na Hviezdo-
slavovej ulici. 

• Športové hry, ktoré boli plánované v mesiaci august,  sa
neuskutočnia pre malý záujem zo strany dôchodcov. 

• Posedenie pri živej hudbe v budove COOP Jednota
bude  18. septembra.  

• Na rok 2015 je naplánovaný rekondičný pobyt v  Tren-
čianskych Tepliciach v hoteli Flora v mesiacoch  apríl a októ-
ber. Cena poukazu  je 179 eur (polpenzia, 5 procedúr, každý
deň voľný vstup do bazénu, perličkový kúpeľ, fitness, kúpací
plášť na celý pobyt). Prihlasovať sa môžete v Dennom cent-
re na Hviezdoslavovej ulici,  ktoré bude otvorené aj počas
prázdnin alebo od 3. septembra aj v Klube dôchodcov na
Továrenskej ulici.    Ľudmila Jankovičová

podpredsedníčka MsO JDS

Sobášne dni v 2015 
Mestské zastupiteľstvo Senica schválilo sobášne dni na rok 2015
takto: 10.  a 24. január, 7. a 21. február, 7.  a 21. marec,
11.  a 25. apríl, 16. a 30. máj, 13. a 27. jún, 11. a  25. júl,
8. a 22. august, 5. a 19. september, 3., 17.  a 31. október,
14. a 28. november, 12. december.  Určený deň streda ako 
sobášny deň zostáva naďalej zachovaný.           NS
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na JÚL 2014
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. 
Digitalizáciu kina v Senici finančne pod-
poril Audiovizuálny fond v rámci Kom-
plexného projektu realizovaného vďaka
finančnej podpore predsedu vlády Sloven-
skej republiky. Na projekt finančne prispe-
lo aj mesto Senica.  
Začiatky filmových predstavení  o 21,30
hod. Predaj vstupeniek hodinu pred pred-
stavením v pokladni amfiteátra. Premieta
sa za každého počasia.
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�Utorok 1. a streda 2. júl
VŠETKY CESTY VEDÚ DO HROBU  
Ako môže normálny človek prežiť na mies-
te, kde Zubatá číha na každom kroku? A
ako tam môže prežiť chronický zbabelec s
panickou hrôzou zo smrti? 
Žáner: komédia

Vstupné: 4 eurá, 116 min., MP 15 r.

�Štvrtok 3. a piatok 4. júl
BLENDED    
Po katastrofálnom rande naslepo sa single
rodičia zhodnú iba na jedinej veci -  že už
nikdy nechcú jeden druhého vidieť. Každý
z nich sa však spolu s deťmi rozhodne pre
dokonalú rodinnú dovolenku. Ich nadšenie
opadne vo chvíli, keď zistia, že apartmán
v luxusnom africkom safari rezorte budú
po celý týždeň obývať spoločne.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 eurá, 117 min.,  MP 12 r..           

�Sobota 5. a nedeľa 6. júl
DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVASENEŘÍKA 
Bohuš si stihol na majetok už zvyknúť,
s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére pri-
budol aj prvý vnuk. Abstinuje 7 rokov. Keď
ovdovie a stratí Vlastičkinu ochrannú ruku,
opäť neodolá zvodom alkoholu a krásnej
ženy. 
Žáner: komédia
Vstupné: 4 eurá, 106 min., MP 15 r..            

�Utorok 8. a streda 9. júl
ZBAV NÁS ZLÉHO 
Newyorský policajt začne  vyšetrovanie
série ohavných a zdanlivo nevysvetlite-
ľných trestných činov. Prípady mu pomáha
objasniť nekonvenčný kňaz, špecializujúci
sa na rituály spojené s exorcizmom.
Žáner: kriminálny thriller
Vstupné: 4 eurá, 118 min.,  MP 15 r. 

�Štvrtok 10. a piatok 11. júl
JOE     
Bývalý trestanec Joe pracuje ako predák
skupiny drevorubačov. Do svojej skupiny
prijme tínedžera  Garryho. Joe sa stane
jeho ochrancom. Vznikne medzi nimi
puto, ktoré im obom zmení život. Žáner:
dráma
Vstupné: 4 eurá, 117 min., 12 r. 

�Sobota 12. a nedeľa 13. júl
BABOVŘESKY 2      
Príbeh začína tam, kde prvý diel skončil:
klebetnica Horáčková  vybieha z domu
naproti mladým hokejistom, ktorí prišli nav-
štíviť svojho spoluhráča na chalupu. Horáč-
ková  nastrčí športovcom svoju vnučku.
Zápletka sa ďalej točí okolo pomsty Horáč-
kovej starostovi, do dediny prichádza kon-
trolór. Žáner: komédia
Vstupné: 4 eurá, 120 min., MP 12 r. 

�Utorok 15. a streda 16. júl
LOVE SONG 
Gretta a jej priateľ Dave sú spolu už od
vysokej školy a venujú sa muzike. Keď
David podpíše zmluvu s jednou z najväč-
ších nahrávacích spoločností, odsťahujú sa
spolu do New Yorku. Dave Grettu opustí.
Gretta počas jedného vystúpenia v zastr-
čenom bare stretne bývalého hudobného
producenta Dana. Z náhodného stretnutia
dvoch sklamaných ľudí vznikne hudba,
ktorá možno nedobyje svet, ale rozhodne
si získa srdcia všetkých.
Žáner: hudobný film
Vstupné: 4 eurá, 104 min., MP 12 r. 

�Štvrtok 17., piatok 18. a sobota 19. júl
LIETADLÁ 2  

Pokračovanie úspeš-
nej Disneyho animo-
vanej komédie.
O veselé dobrodruž-
stvo sa   v novom ani-
movanom filme
postará posádka elit-
ného hasičského
zboru pri záchrane
národného parku,

ktorý ohrozuje zúrivý lesný požiar.
Žáner: rodinná animovaná komédia
Vstupné: 4 eurá, 84 min.,  MP                     

�Nedeľa 20. júl
ROZKOŠ
Hlavnou témou filmu je posadnutosť: lás-
kou, umením, originalitou, napodobňova-
ním, úspechom, peniazmi a posadnutosť
samým sebou. Každá posadnutosť nás
skôr či neskôr dovedie k zániku, ak nad
ňou stratíme racionálny nadhľad. To, čo sa
na začiatku javí ako slabé a bezvýznamné,
je schopné sa rozmnožiť a prerásť v zásad-
ný problém. Žáner: dráma
Vstupné: 4 eurá, 111 min.,  MP 12 r.

�Utorok 22. a streda 23. júl
22 JUMP STREET  
Neohrození muži zákona Schmidt a Jenko
sú späť. Strednú školu majú konečne
z krku a rozbiehajú tajnú policajnú akciu
na miestnej univerzite. Ak títo dvaja prera-
stení teenageri dokážu konečne dospieť,
tak vysoká škola je to najlepšie, čo sa im
v živote prihodilo. Žáner: akčná komédia
Vstupné: 4 eurá, 102 min.,  MP 12 r.

�Štvrtok 24. a piatok 25. júl
HERCULES 
Klasický mytologický príbeh o Herkulovi
dostáva úplne nový rozmer. Herkules žije
vo vyhnanstve a živí sa ako žoldnier. On a
jeho päť verných spoločníkov putujú po
starovekom Grécku a výmenou za zlato
poskytujú ochranu každému, kto ich potre-
buje. Žáner: dobrodružný film
Vstupné: 4 eurá, 95 min.,  MP 15 r.

�Sobota 26. a nedeľa 27. júl
ÚSVIT PLANÉTY OPÍC 

Caesar je šimpanz z veľmi
úspešného filmu Zrodenie
planéty opíc. Práve on zís-
kal mimoriadne vysokú
inteligenciu, a to kvôli
pokusom s liekom na Alz-
heimerovu chorobu. Chyt-
rá opica sa stala senzá-
ciou a zároveň predzna-

menala, kto je skutočným pánom tvorstva.
Žáner: sci-fi
Vstupné: 4 eurá, 130 min.,  MP

�Utorok 29. júl
STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL
Z OKNA A ZMIZOL  
Aj keď si mnohí myslia, že ľudia okolo stov-
ky musia byť nevrlí a nepríjemní, u Alana
Karlssona to neplatí. Film rozpráva príbeh
muža, ktorý v deviatich rokoch ukončil
školskú dochádzku, nadobudol široké zna-
losti z oblasti výroby výbušnín, nikdy sa
nezaujímal o politiku, ale napriek tomu bol
vždy zapletený do veľkých historických
udalostí 20. storočia. Žáner: akčná komé-
dia
Vstupné: 3 eurá, 14 min.,  MP 12 r.

�Streda 30. júl 
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.
Žáner: sci-fi
Vstupné: 4 eurá, 120 min.,  MP 12 r.

�Štvrtok 31. júl
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Nová česká komédia
Jana Hřebejka sa odo-
hráva jedného večera
v zapadnutej dedin-
skej krčme. Čo všetko
sa môže povedať
a stať, keď sa opijú
unesená nevesta, žen-
ský svedok jej ženícha
a životom     ostrieľaná

barmanka. Žáner: komédia
Vstupné: 4 eurá, 77 min.,  MP 12 r.              


