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70. výročie SNP bolo príležitosťou na prejavenie úcty obetiam, ale aj na upevnenie
národnej hrdosti, že patríme do rodiny národov, ktoré bojovali proti fašizmu
a porazili ho. 

Foto Radovan Samek

(pokračovanie na str. 3)

Slovo na úvod
Sedíte, rozprávate, jedna interesantná

téma strieda druhú a neviete sa rozlúčiť,
preťať debatu, lebo už nádych spolube-
sedníka vzbudzuje zvedavosť na  ďalšiu
nevšednú tému či neobyčajný zážitok.
A tak sme precestovali pol sveta. Najdlhšie
sme boli v tajomnom Nórsku, obdivovali
Atlantikom obkolesenú kvetmi zaplavenú
Madeiru, našimi turistami tak hojne
navštevované Turecko, ďaleké nepoznané
Kapverdy,  obdivovali sme pestrofarebný
a exotický život  na Tahiti na južnej polo-
guli... To všetko sme stihli za jeden dlhší
večer príjemného rozhovoru a spomína-
nia na predchádzajúce dovolenkové poby-
ty. Aj takéto podoby malo leto. 

Smútok až beznádej sa jej zračili
v očiach. Sama chorá rozprávala o milova-
nom vnukovi, ktorý ide do maturitného
ročníka a ona nevie čo ich čaká. Či mu
bude mať za čo kúpiť oblek, aby sa na
stužkovej a maturite  tento schopný mladý
človek necítil menejcenný. Veď to nie je
jeho chyba, že oblek je u nich považovaný
za nadštandard. Študent si zháňa brigády,
ale to nie sú bohvieaké peniaze. Mama
v zahraničí zase podľahla drogám a syna
a svoju mamu nechala napospas osudu.
Keď všetko poplatia, ledva zostane na stra-
vu. Kto nezažil, ťažko rozumie ich  radosti
z drobných podarúnkov, ktoré pre nich
znamenajú prežitie. Nuž, aj takéto podo-
by malo leto.     

K predchádzajúcim príbehom si môže-
te doplniť  svoju podobu leta. 

Viera Barošková

Rozsudok Najvyššieho súdu:
Mesto pri predaji akcií
nepochybilo

Rozsudkom Najvyššieho súdu SR  bolo
potvrdené, že mesto Senica pri predaji
akcií  Bratislavskej vodáárenskej spoločno-
sti, a.s. (BVS)  mestu Skalica  postupovalo
správne a zákonným spôsobom. 

K takémuto záveru dospel Najvyšší súd
SR pri rozhodovaní o odvolaní mesta Seni-
ca podanému proti rozsudku Krajského
súdu v Trnave. Týmto rozsudkom Krajský
súd v Trnave zrušil uznesenie mestského
zastupiteľstva č. 30 prijaté  na 1. riadnom
zasadaní mestského zastupiteľstva v Seni-
ci  konanom v dňoch 10.  a 17. februára
2011. Senické  mestské zastupiteľstvo
(MsZ) spomínaným uznesením rozhodlo
o odpredaji  akcií  BVS mestu Skalica za
cenu 2 eurá za jednu akciu, t.j. za  celkovú
kúpnu cenu 476 362 eur.

Najvyšší súd SR v svojom rozsudku zo
dňa 1. júla 2014 napadnutý rozsudok Kraj-
ského súdu v Trnave zo dňa 9.  mája 2013
zmenil tak, že žalobu  navrhovateľa -
Okresnej prokuratúry Senica - o návrhu
prokurátora  na zrušenie uznesenia  MsZ
č. 30  zamietol. 

V odôvodnení rozsudku Najvyšší súd
prisvedčil právnemu názoru  prezentova-
nému  mestom Senica, keď  dospel k záve-
ru, že v prípade predaja akcií BVS  mesto
Senica ako predávajúci nemohlo postupo-
vať podľa zákona o majetku obcí (ako  tvr-
dila  Okresná prokuratúra), ale muselo  sa
prednostne riadiť Obchodným zákonní-

kom a stanovami akciovej spoločnosti.
Stanovy určujú, že BVS je súkromná akcio-
vá spoločnosť a jej akcie sú definované
ako neverejne obchodovateľné cenné
papiere. K prevodu akcií  sa vyžaduje
predchádzajúci súhlas  dozornej rady spo-
ločnosti, pričom akcionár môže previesť
akcie iba na právnickú osobu, ktorá je
obcou alebo mestom v SR a ktorá je záro-
veň akcionárom spoločnosti. Na takého
obmedzenie prevodu má Bratislavská
vodárenská spoločnosť  zákonné oprávne-
nie. 

Najvyšší súd  dospel ďalej  k záveru,  že
ani pri určovaní samotnej predajnej ceny
za jednu akciu  nebolo možné postupovať
podľa zákona o majetku obcí  a určená
cena  bola  ako cena trhová výsledkom
ponuky a dopytu, pričom zohľadnil, že
viaceré obce a mestá v predchádzajúcom
období predávali rovnaké akcie  za
dohodnutú cenu 1, 859 eura,   resp. 56,65
Sk za jednu akciu. 

„Týmto rozhodnutím sa uzatvára viac
ako  trojročné obdobie, v ktorom vedenie
mesta a poslanci mestského zastupiteľstva
v súvislosti s predajom akcií BVS  boli pra-
videlne vystavovaní rôznym útokom a
obvineniam medializovaným skupinou
občianskych aktivistov majúcim za cieľ
spochybniť  konanie orgánov mesta  a
vnášať  medzi občanov pocit nedôvery
voči nim,“ povedal na  margo  rozsudku
primátor Senice Ľubomír Parízek. 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu je
konečné,  nie je voči nemu  prípustný
opravný prostriedok.

JUDr. Elena Jankovičová

SNP – naša hrdosť
Ako po celom Slovensku aj v Senici pri

soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia
si občania mesta  28. augusta pietnou spo-
mienkou pripomenuli 70. výročie vypuk-
nutia  Slovenského národného povstania. 

Za Pochodu padlých revolucionárov
vence vďaky a úcty hrdinom položili primá-
tor  mesta Senica Ľubomír Parízek, pred-
nosta Okresného úradu Vladimír Kocourek,
predstavitelia Oblastného  výboru SZPB
Senica, politickej strany Smer-SD, Komunis-
tickej strany Slovenska a občianskych zdru-
žení Delostrelec a Ľavicové Záhorie. Po
štátnej hymne SR zaznela báseň. Potom
predseda Oblastného výboru SZPB Milan
Podhoráni v príhovore vyzdvihol 29. august
ako najvýznamnejší deň novodobých
národných dejín, kedy hrdinské vystúpenie
slovenského ľudu proti nemeckému fašiz-
mu a nacionalizmu bolo prejavom túžby po
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(pokračovanie na str. 3)

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

4. riadne zasadnutie Mestskej rady sa
uskutoční  11. septembra 2014. 

Predmetom rokovania bude:
-  PPrehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2014,   Zmena roozpočtu rozpočtovým
opatrením primátora mesta -  mestá
a obce sú povinné pri zostavovaní rozpo-
čtu postupovať okrem  zákona o rozpo-
čtových pravidlách územnej samosprávy
aj podľa osobitného predpisu, ktorým už
pre rok 2015 je ústavný zákon
č. 493 /2011 Z. z. o rozpočtovej zodpo-
vednosti a podieľať sa na záväzku štátu na
znižovaní  dlhu  verejnej správy. V tomto
roku sa prvýkrát uplatňuje legislatívna
zmena, na základe ktorej po 31. auguste
rozpočtového roka sa môžu vykonávať
len také zmeny rozpočtu, ktorými sa
nezvýši schodok rozpočtu mesta okrem
zákonom schválených výnimiek.

-  Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2013
a zámery organizácie -  sociálne zariade-
nie  zriadilo mesto Senica v roku 2005
a sídli v zrekonštruovaných priestoroch
starej polikliniky. Poskytuje sociálne služby
v domove sociálnych služieb, zariadení
pre seniorov, zariadení opatrovateľskej
služby a v útulku. Pobytovú formu zaria-
denia môže využiť 42 klientov, službu krí-
zovej intervencie v útulku 8 klientov.

- Infformatívna správa o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2013.
V súčasnosti  je  v Senici v štyroch poby-
tových sociálnych zariadeniach – všetky
sídliace na Štefánikovej ulici (Zariadenie
sociálnych sllužieb Senica, n.o., Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre senio-
rov Senica, Domov sociálnych sllužieb –
Penzión Vlasta,  Sanatórium Dr. Elena
Dérer) - pripravených spolu 501 miest pre
klientov. Pre klientov ambulantných zaria-
dení (Denný stacionár Svetluška – Kunov,
Slovenský Červený kríž – územný spolok
Senica  je k dispozícii 33 miest. Všetky svo-
jim klientom ponúkajú dôstojné napĺňanie
ľudských potrieb, sociálnu pomoc, podpo-
ru a poradenstvo s prihliadnutím na prost-
redie, v ktorom sa služba uskutočňuje.
Denné centrum pre organizácie III. sekto-
ra na Hviezdoslavovej ulici je v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mestského kultúrneho
strediska Senica a poskytuje poradenstvo,
záujmovú a vzdelávaciu činnosť a je tiež
sídlom viacerých združení. Mestský úrad
Senica poskytuje svojim občanom opatro-
vateľskú službu, službu krízovej interven-
cie v nocľahárni, stravovanie dôchodcov,
požičiavanie pomôcok, denné centrum,
monitorovanie a signalizáciu pomoci
a sociálnu posudkovú činnosť.

- Informatívna správa o  statickej dopra-
ve, budovaní nových parkovísk a MHHD  -
v tomto roku mesto investovalo do budo-
vania nových parkovacích miest  a do
budovania obslužných plôch  pri preprave
žiakov pri základných školách.  Celkovo
bolo vybudovaných 102 parkovacích
miest na  Železničnej ul., Ulici L. Novo-

meského, Kolónii a pri kostole sv. Cyrila
a Metoda a  46  parkovacích miest pri
základných školách. 

-    Opatrenia mesta  na zabezpečenie
zimného vykurovacieho obdobia –
MsHZ,

-    Správa o činnosti hlavnej kontrolór-
ky za II. štvrťrok 2014,

-    Dispozície s majetkom,
-  Zmena VZN – o podmmienkach pre-

daja výrobkov a poskytovania služieb  na
trhových miestach,

-  Organizačno-technické zaabezpeče-
nie volieb do orgánov samosprávy obcí –
voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlá-
sil predseda NR SR na 15. novembra 2014.
Mestské zastupiteľstvo už schválilo, že
budeme voliť v 8 volebných obvodoch
25 poslancov mestského zastupiteľstva
a určilo počty poslancov v jednotlivých
volebných obvodoch.  Primátor už vyme-
noval Mgr. Dagmar Matiašovú za  zapiso-
vateľku Mestskej volebnej komisie.
Do 21. septembra   musia politické strany,
ktoré podávajú kandidátne listiny delego-
vať člena a náhradníka do Mestskej voleb-
nej komisie a politické strany a nezávislí
kandidáti podať kandidátne listiny
na voľbu poslanca a primátora.
Už 22. septembra sa uskutoční prvé
zasadnutie Mestskej volebnej komisie
a 11. októbra  bude zverejnený zoznam
zaregistrovaných kandidátov na voľbu
poslanca  a primátora.

- Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta  na roky 2014 -2020 – prí-
prava strategického dokumentu a priesku-
mu verejnej mienky občanov mesta na sta-
novenie priorít na toto programovacie
obdobie.

- Návrh na zmenu Územného plánu
mesta,

- Návrh na doplnenie Štatútu mesta
v čassti – Mestské výbory. 

23. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva zvolal  primátor mesta
na  255. septembra 2014. Do termínu
konania komunálnych volieb sa uskutoční
ešte jedno zasadnutie mestskej rady
a mestského zastupiteľstva a v mesiaci
október predstavíme v Našej Senici zare-
gistrovaných kandidátov na voľbu primá-
tora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva. JUDr. Katarína Vrlová

prednostka Mestského radu

Veľvyslanec navštívil
Senicu 

Primátor Senice Ľubomír Parízek prijal
5. augusta v obradnej sieni Mestského
úradu  veľvyslanca Švajčiarskej konfederá-
cie  Alexandra Wittwera s manželkou.
Vzácni hostia sa zapísali aj do Pamätnej
knihy mesta. 

Stalo sa už tradíciou, že jedna z prvých
ciest nového veľvyslanca  vedie do Senice
a na Záhorie. Región  má zásluhou 14-roč-
ného pôsobenia Petra Horvátha vo funkcii
poradcu primátora Senice a partnerskej
spolupráci s mestečkom Herzogenbuch-
see výsadné postavenie.

Na základe intenzívnych vzťahov sa
spolupráca rozvíja nielen na úrovni samo-
správ, v kultúrnej, športovej sfére, ale skú-
senosti si vymieňajú hasiči, mestskí poli-
cajti  a iné   záujmové združenia. Maltéz-
ski rytieri pomohli rôznym materiálom na
vybavenie sociálneho zariadenia či základ-
nej školy. Zatiaľ posledným počinom bol
grant z Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce pre denný stacionár Svetluška.  

Veľvyslanec Alexander Wittwer si
v sprievode primátora mesta pozrel výsta-
vu  Záhorskej galérii Jána Mudrocha.
Na druhý deň navštívil Prírodné liečebné
kúpele a obec Smrdáky a tiež obec
Oreské.    

bar

Pán poslanec,
na slovíčko 

Mgr. Ondrej Krajči,
volebný obvod č. 6. 

Čo považujete za
prioritu vo svojom
volebnom obvode?

Na sídlisku Sotina
žije skoro 6000 oby-
vateľov mesta.
S výstavbou bytov
a rodinných domov

je nerozlučne spätá aj výstavba infraštruk-
túry. Rodinné domy, ktoré vyrástli v časti
IBV Nová  Sotina potrebujú dostavbu poly-
funkcie, zeleň a dopravné značenie
obslužných  komunikácií.

V spolupráci s poslancami mestského
zastupiteľstva (MsZ) v tomto volebnom
obvode sa nám podarilo vybudovať
38 nových parkovacích miest  na Ulici
L. Novomeského pri bytovom  dome 1216
a 1217, na Ulici S. Jurkoviča č. 1203
je  zabezpečená osobná doprava plynule
a bezpečne smerom k výjazdu na  Sotin-
skú ulicu. Začala sa aj rekonštrukcia objek-
tu známeho ako Syda. 

Zatiaľ pretrvávajúcim problémom
je  vjazd vozidiel záchrannej služby od
Ulice L. Novomeského k bytovému domu
S. Jurkoviča 1208. V uzavretom bloku
bytových domov S. Jurkoviča č. 1202 –
1205 je  potrebné skvalitniť využívanie
detských ihrísk, najmä z hľadiska ich bez-
pečnosti a funkcie. Pri bytovom dome
č. 1210 občania žiadajú zriadenie detské-
ho ihriska. 

Aká je komunikácia s občanmi?
Priestor na komunikáciu s občanmi

obvodu sme vytvorili v rámci pravidelných
zasadnutí mestského výboru č. 6. Vo
výbore pracujú zvolení poslanci MsZ  za
tento obvod,  aj občania, ktorí prejavili o
túto prácu záujem. Spoluprácu vo výbore
hodnotím veľmi pozitívne,  lebo počas 
4 rokov priniesla svoje ovocie. Výbor sa
podnetmi a pripomienkami občanov zao-
beral a prenášal ich riešenie na orgány
mesta. Okrem tejto sprostredkovanej
komunikácie ma  občania oslovujú aj osob-
ne na ulici, resp. na mojom pracovisku 
v Dennom centre pre organizácie 
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Pán poslanec,
na slovíčko 
(dokončenie zo str. 2)
III.   sektora, Hviezdoslavova ul., pretože
ma dobre  poznajú  z dlhoročnej poslane-
ckej činnosti.

Čo podľa vás chýba v Senici? 
Senicu trápi vysoká frekvencia osob-

ných i nákladných áut  v centre mesta na
štátnej ceste I/51. Žiaľ, nie  je to  záležitosť
mesta, ale predovšetkým štátnych orgá-
nov. Dlhujeme občanom skvalitnenie živo-
ta v oblasti sociálnej, zdravotníckej a bez-
pečnostnej. V ďalšom období bude
potrebné v orgánoch mesta venovať
pozornosť starostlivosti o miestne komuni-
kácie a chodníky, ochrane životného
prostredia,  a predovšetkým najzraniteľ-
nejšej sociálnej  skupine obyvateľov -
dôchodcom. V tomto volebnom období
sme v MsZ prijali rad opatrení, v ktorých
sme vyjadrili  podporu dobrovoľníckej čin-
nosti organizáciám III. sektora v meste.
Treba pozitívne hodnotiť  skutočnosť, že 
v oblasti športu, rekreácie, kultúry a vzde-
lávania,  je kvalita života obyvateľov mesta
na vysokej úrovni.

Nové volebné obdobie bude pre
novozvolených poslancov   priestorom na
ďalšie skvalitnenie života obyvateľov
mesta  v hore uvedených problematických
oblastiach. bar

Svetluška ukončila 
projekt 

Záverečným workshopom bol 10. júla
ukončený projekt Získavanie odborných
a praktických erudícií u klientov a zamest-
nancov sociálneho zariadenia v dennom
stacionári Svetluška, ktorého zriaďovate-
ľom je nezisková organizácia Pro Region
v Senici. Sociálne zariadenie pre ľudí
s mentálnym postihnutím všetkých veko-
vých kategórií získalo nenávratný finančný
príspevok 38 803 eur v rámci Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce na pro-
jekt  zameraný na zvýšenie dostupnosti
a zlepšenie úrovne  sociálnych služieb.   

V rámci 2-ročného projektu najprv  zre-
konštruovali  budovu a potrebným materi-
álom vybavili pracovné dielne. Potom vzde-
lávali zamestnancov a klientov.  Zamest-
nanci si v rámci projektu rozšírili  vedomos-
ti a skúsenosti v oblasti fyzioterapie a lie-
čebnej terapie. Výsledkom tejto aktivity nie

sú len ich novonadobudnuté erudície, ale
Svetluška získala nové masážne stoly a
ostatné vybavenie na kvalitné masáže  pre
klientov. Klienti denného stacionára  sa pod
vedením odborníkov učili pracovať s hli-
nou,  vyrábať  keramiku a pliesť 
výroby z prútia či pedigu, alebo tkať na
tkáčskom stave.  

Na vyhodnotení projektu majster kera-
mikár Miloš Kováč a majster cechu košíka-
rov Ján Zeman odovzdali klientom zaria-
denia aj osvedčenia. Obaja vyzdvihli, že
pracovať s klientmi Svetlušky bolo pre nich
veľmi obohacujúce a spolupráca výborná.
Zdôraznili, že práca a jej výsledky prináša-
li klientom radosť a uspokojenie. To ozna-
čila za najdôležitejšie aj riaditeľka Marta
Štítna: „Klienti  majú obrovskú radosť
z toho, že vytvárajú nejaké hodnoty,
niečo, čo dokážu urobiť sami a s čím sa
môžu pochváliť na verejnosti v rámci
výstav, benefičných koncertov a pod.
A práve pocit uspokojenia je vyvrchole-
ním našej snahy o skvalitnenie života
našich klientov, to je vyjadrením ich poci-
tu životného šťastia, je mierou ich seba-
realizácie a duševnej harmónie.“

Vzácnymi hosťami  na vyhodnotení
a workshope bol iveľvyslanec Švajčiarskej
konfederácie na Slovensku  Alexander
Wittwer,  zástupca primátora Senice Peter
Hutta, poradca primátora Senice Peter
Horváth. Na podujatí sa zúčastnili
aj zástupcovia nadácií, ktoré boli sprost-
redkovateľmi  Blokového grantu  Nadácia
Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadá-
ciou a nadáciou SOCIA.

Viera Barošková
Foto Radovan Samek

Veľvyslanec Švajčiarska A. Witwer  si so
záujmom prezrel nové dielne, sledoval
klientov zariadenia pri práci,  a zaujali ho
aj krásne výrobky.

Uvidíme dno priehrady
Na budúci rok uvidíme, čo skrýva dno

Kunovskej priehrady. Plánuje sa totiž cel-
ková revízia vodnej stavby pri úplnom
vypustení nádrže. Plánovaný termín  vy-
púšťania je október 2015.

Vypúšťanie Kunovskej priehrady by
malo trvať približne 45 dní. Vodná nádrž
Kunov bola vybudovaná ako akumulačná
nádrž priemyselnej vody pre Slovenský
hodváb Senica. Využíva sa aj naďalej pre
dodávku závlahovej vody pre poľnohos-
podárstvo a záhradky, zachytenie povod-
ňových prietokov, extenzívny chov rýb a
rekreáciu a energetické využitie. Vodná
stavba bola uvedená do trvalej prevádzky
v roku 1965. Naposledy bola Kunovská
priehrada vypustená v roku 1990, keď 
v rokoch 1990-1992 bola rekonštruovaná a
vyčistená. Počas rekonštrukcie boli z hor-
nej časti nádrže odstránené sedimenty 
v celkovom množstve 122 tisíc m3, boli
opravené brehy a zvýšila sa prepadová
hrana bezpečnostného priepadu o 30 cm.
V rámci spomínanej rekonštrukcie bola na
prítoku Teplice do nádrže vybudovaná čis-
tiaca prednádrž. Táto  sa vybudovala za
účelom eliminovania tvorby vodného
kvetu (siníc) a zhoršenia kvality vody 
v nádrži. Prednádrž spomaľuje tok vody a
umožňuje ukladanie sedimentov na urče-
nom mieste.

Takáto revízia objektov pri celkovom
vypustení nádrže ako je naplánovaná
v roku 2015 sa robí každých 20 rokov, no
príslušný orgán štátnej vodnej správy
môže oddialiť túto dobu výnimkou
o ďalších 5 rokov. 

lv

slobode a demokracii. „SNP rehabilitovalo
Slovensko v očiach
Európy a celého demokratického sveta,“
povedal M. Podhoráni. SNP svojím rozsa-
hom bolo druhým najväčším v Európe a
zaradilo nás na stranu víťazných mocností.
Aj s odstupom desaťročí je SNP pre nás prí-
kladom statočnosti, odhodlania, smelosti a
odvahy všetkých, ktorí  vtedy nezaváhali a
na oltár našej dnešnej slobody mnohí polo-
žili svoje životy a práve preto je našou
povinnosťou  nezabúdať. Pietnu spomien-
ku zakončila hymnická pieseň Kto za prav-
du horí. 

Viera Barošková

SNP – naša hrdosť
(dokončenie zo str. 1)

Výberové konanie
MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56

v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov § 4
ods. 1  a  zákona NR SR č. 552 / 2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení  neskorších predpisov § 5 vyhlasu-
je výberové konanie na obsadenie  funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou  ško-
lou, J. Mudrocha 1343/19,  Senica. 

Požadované kvalifikačné a ostaté pred-
poklady a doklady k prihláške sú zverejne-
né na úradnej tabuli mesta Senica a na ofi-
ciálnej webovej stránke mesta Senica. 

Žiadosť o zaradenie do výberového
konania a požadované doklady treba po-
sielať  na adresu: Mesto  Senica, Štefáni-
kova 1408/56, 905 01 do 12. septembra
2014 s označením Výberové konanie  ZŠ
s MŠ.  Termín a miesto výberového kona-
nia oznámi prihláseným uchádzačom prí-
slušná  Rada školy. SŠU

Súťaž vyhodnotená
Dňa 28. augusta bola vyhodnotená

verejná obchodná súťaž na predaj a
následný nájom   s právom kúpy prenaja-
tej budovy zimného štadióna, ktorú mest-
ské zastupiteľstvo schválilo 26. júna. Podľa
informácií prednostky MsÚ Senica Katarí-
ny Vrlovej do súťaže prišiel  1 návrh, ktorý
komisia vyhodnotila ako víťazný. Spoloč-
nosť BKS Leasing, s.r.o. Bratislava splnila
všetky podmienky zo strany mesta Senica.
Získané peniaze vo výške takmer 2,5 mi-
lióna eur budú použité na rekonštrukcie a
zlepšenie služieb v športových zariade-
niach v správe RSMS. Počas trvania leasin-
govej zmluvy 12 rokov bude zachovaný
účel využitia  zimného štadióna. bar
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ta teľstvá a prehĺbila sa spolupráca oboch
škôl v prírodovednej oblasti.

Ing. Marie Šmídová a RNDr. Svetozár
Štefeček, lektori projektu

Foto: Stanislav Prát

Vydarený projekt
spolupráce 

Gymnázium Velké Pavlovice v spolu-
práci s Gymnáziom Ladislava Novomeské-
ho v Senici realizuje v tomto kalendárnom
roku zaujímavý projekt pod názvom Poz-
návame prírodu – poznávame seba. 
V rámci neho sa  uskutočnili dva pracovné
workshopy,   prvý v apríli a druhý 7. – 11.
júla. Workshopov sa zúčastnilo vždy po 30
študentov (15 zo slovenskej a 15 z morav-
skej strany), dvaja lektori (z každej školy
jeden) a dvaja odborní lektori z Agentúry
ochrany prírody a krajiny Českej republiky.

Workshopy boli  zamerané  na štyri
oblasti. V spolupráci s AOPK ČR študenti
v katastri mesta Velké Pavlovice mapovali
výskyt sysľa pasienkového, ktorý je už nie-
koľko rokov evidovaný ako kriticky ohro-
zený druh. V aprílovom termíne študenti
vyšších ročníkov prechádzali vybrané
lokality a pomocou GPS zamerali mater-
ské a úkrytové nory dospelých jedincov.
Podobná úloha čakala v júli aj mladších
gymnazistov. Nikoho neprekvapil nárast
počtu zameraných nôr, pretože sa na ňom
podieľali už aj osamostatnené mláďatá. 
K ich rozšíreniu určite prispela aj mierna
zima, následkom čoho sa sysle prebudili
zo zimného spánku skôr a vyviedli i väčší
počet mláďat. Výsledky mapovania  využi-
je AOPK ČR  v záchrannom programe
sysľa pasienkového na území ČR.

Ďalším cieľom workshopov bolo naučiť
sa pozorovať vesmírne objekty astrono-
mickým ďalekohľadom. Gymnázium
Velké Pavlovice plánuje od septembra
2014 otvoriť pre študentov astronomický
krúžok, pričom bude spolupracovať so
senickým gymnáziom a hvezdárňou 
v Sobotišti.

Tretím cieľom bolo spoznať najvý-
znamnejšie pamiatky Lednicko – valtické-
ho areálu zapísané v zozname kultúrneho
dedičstva UNESCO. Do programu  zaradi-
li i návštevu novo vybudovaného biocent-
ra Zahájka, kde sa zamerali na orientačnú
analýzu vôd z jednotlivých jazierok a sle-
dovali  rozmanitosť rastlinných a živočíš-
nych druhov. V tejto lokalite  pozorovali aj
vzácneho a najpestrejšie sfarbeného
zástupcu operencov v strednej Európe –
včelárika zlatého. 

Workshopy sa stali miestom stretnutia
študentov dvoch štátov, ktoré v histórii
mali vždy k sebe blízko. Vznikli nové pria-

Analýza vzoriek vody z jazierok

Stonožka na štvrtú... 
Neľakajte sa, Stonožka neotvára mate-

matické centrum. Aj keď počty Stonožke
vždy išli – 100 otvorených záujmových
krúžkov, 100-vky členov v nich a minimál-
ne 100 zaujímavých podujatí počas roka.
A počet detských táborov od roku 1989
už prekročil číslo 160. Keď k tomu pridá-
me  tohtoročné 25. výročie tanečnej sku-
piny Sonny, 20. výročie vzniku prvého
gitarového krúžku v CVČ, pripravované
20-te mikulášske divadlo v podaní detí
z krúžkov, stovky domácich či medziná-
rodných úspechov členov  krúžkov (i prvý
medzinárodný úspech tanečníkov Sonny
v Slovinsku má už 15 rokov), tak to začína
vyzerať minimálne na štatistické okienko. 

Prečo teda Stonožka na štvrtú? Pretože
svoju činnosť rozvíja až v štyroch budo-
vách.  Určite ste to mnohí zaregistrovali.
Okrem hlavnej budovy na Sadovej ulici
a vedľajšieho materského centra Stonožki-
ne slniečka,  pripravujeme už tri roky i čin-
nosť v neďalekom  DAVe  (predtým múze-
um L. NNovomeského) a od novembra
2013 i v novej, povedala by som v najzá-
sadnejšej budove CVČ,  v tanečnej sále
eSko. Ide o budovu bývalej Poľnohospo-
dárskej  správy.

Tanečná sála má zásadný význam pre
ďalšie fungovanie skupiny Sonny. Veď
tento kolektív vrátane prípraviek už preko-
nal počtom svojich členov do 15 rokov
(200) i viaceré senické športové kluby.
Prišlo to práve včas,  a preto hlavná tré-
nerka Andrea Jakubcová  môže v pokoji
pripraviť  tohtoročné štvrťstoročie Sonny. 

Štyri  budovy, to už je výzva a veľa
roboty, napríklad  len s údržbou. Stonožka
má však i nadšených dobrovoľníkov, ktorí
radi priložia ruku k dielu. Najagilnejší je
kolektív rodičov z materského centra.
Počas tohto leta spravili z domčeka i z
dvora MC priam farebný zázrak. Hodiny
dobrovoľnej práce, tentoraz z radov mlá-
deže sú venované každoročne i DAVu
a veľké úsilie stálo a stojí eSko.

Určite k nám zavítajte a príďte si pries-
tory  Stonožky pozrieť. Budete k tomu
mať príležitosť počas septembrového Dňa
otvorených dverí 17.  septembra, ktorý
sme nazvali jednoducho ako tento článok
Stonožka na štvrtú.  

V doobedňajších hodinách bude
v budove CVČ pre žiakov 1. stupňa ZŠ
program spojený so zápisom do krúžkov
a s ukážkami  činnosti záujmových útva-
rov.

V poobedných hodinách sa program
presunie do DAVu, kde na vás čakajú hry
na X-BOXe, stolný tenis, biliard, fotopre-
mietanie, turnaje v spoločenských hrách,
videorozprávky a pod. Prísť môžu deti,
mládež, rodičia, verejnosť... Tešíme sa a
sme pripravení vaše deťúrence po celý rok
zabávať, učiť a vzdelávať!

Apropó,  vzdelávací poukaz. Všetci
tento pojem poznáme, deti vám ho vždy
v septembri prinesú zo školy podpísať
a slúži najmä na podporu krúžkovej čin-
nosti. Mnohí netušia, že tento poukaz
môžu spolu s prihláškou do krúžku veno-
vať i Centru voľného času. Finančné krytie
poukazu nie je zanedbateľné a mimoriad-
ne by dokázalo pomôcť napr. skupine
Sonny, ich 25. výročiu vzniku a účasti na
Majstrovstvách sveta v Taliansku. Tiež
mažoretkám Spirit. Tieto súbory sa mimo-
riadne podieľajú na reprezentácii mesta. 

Na záver eešte niektoré ďalšie septem-
brové termíny:

• Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu tekvi-
cu, nazvanú Tekvicové oberačky. Vyzdo-
bené tekvice hociakej veľkosti a druhu
treba priniesť i s menovkou do DAVu
16. a 17. sseptembra, vyhodnotenie sa
uskutoční  17. septembra  o 14.00 a výsta-
va v DAVe potrvá počas dní otvorených
dverí  18. a 19. septembra.  

•17. septembra o 16.00 v DAVe –
zápis, resp. konkurz detí od 5 rokov do
súboru mažoretky Spirit  (Mini Spirit 5 až
7 rokov, Spirit kadetky 8 až 10 rokov
a Spirit Junior 11 až 14 rokov)

•18. septembra o 16.00 Proti šeedým
múrom 

•26. septembra o 19.00 v DAVe pre-
miéra nového cyklu diskusných večerov
Jeden svet spojeného vždy s premietnutím
dokumentárneho filmu na vybranú tému
a s účasťou hosťa k tejto téme. Témy budú
naozaj nevšedné od homosexuality, cez
extrémizmus, národnostné menšiny, svet
ženy,  pohľad na arabský svet,  film
s názvom Podozrivá čokoláda či Putinove
hry  (sledujte náš web). 

Tak, pozvánka je hotová. Ešte sa pozri-
te na www.stonozka.estranky.sk, kde
nájdete kompletný prehľad záujmových
krúžkov, ktoré v tomto roku v CVČ otvára-
me. Zápis do krúžkov začínaa  2. septem-
bra denne od 8.30 do 17.00.

Dana Kopecká, CVČ

Kniha Záhoria 
Do 30. septembra 2014 môžu čitatelia

hlasovať a vyberať najzaujímavejšiu Knihu
Záhoria 2013. Nominovaných je 41 kníh 
z oblasti beletrie, poézie, z odborno-popu-
lárnej, vedeckej či detskej literatúry. Seni-
čania môžu hlasovať prostredníctvom hla-
sovacích lístkov v Záhorskej knižnici v Seni-
ci a internetového hlasovania na webových
stránkach Záhorskej knižnice a  mesta
Senica. 

KS
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Rozhodné 
dištancovanie sa

Vo februári 2014 sa pádom železobe-
tónového komína  pre vlastníka bývalého
areálu Slovenského hodvábu otvorila
cesta  k realizácii jeho zámerov. Spoloč-
nosť Slovenský hodváb Plus deklarovala,
že v areáli  budú k dispozícii  obchodné
priestory, služby a možnosti pre  bývanie. 

V danej lokalite  mesta Senica je pol
roka od devastácie  komína kompletne
zrekonštruovaná bývalá administratívna
budova Slovenského hodvábu. Budovu
odkúpila česká investičná spoločnosť DP
Index  v zastúpení  slovenskej  obchodnej
spoločnosti so sídlom v Holíči. 

Firma nám potvrdila, že začína predá-
vať byty do osobného vlastníctva. 
V sedemposchodovej budove, ktorá dosta-
la názov Sky tower, vzniklo 81 dvojizbo-
vých bytov  s plochou 41 m2. Byty majú
predsieň, kuchyňu s jedálňou  prepojenú 
s obývacou miestnosťou, spálňu a priest-
rannú kúpeľňu. Záujemcom budú byty
predávané formou holobytov, avšak na
základe  individuálnych požiadaviek 
a predstáv  kupujúcich  im developerská
firma zabezpečí dané úpravy. Prví obyva-
telia sa budú môcť začať sťahovať v októb-
ri tohto roku. 

V súvislosti s rekonštrukciou Sky tower
a predajom bytov sa objavili na interneto-
vých sociálnych sieťach a medzi obyvate-
ľmi mesta  Senica  informácie, že bytový
dom sa premení na senický Luník IX. Sta-
novisko spoločnosti, ktoré nám tlmočila,
je jednoznačné a rozhodné. Podľa nej
vzhľadom na to, že Sky tower  je exkluzív-
ny  nízkoenergetický bytový dom,  je viac
ako smiešne podporovať fámy o tom, že
sa má zmeniť na sociálny bytový dom. 

Bytový dom Sky tower  je svojho druhu
v  okolí výnimočný, je nízkoenergetický a
dôraz bol kladený na úsporu mesačných
nákladov na bývanie. Správa celého domu
vo vlastnej réžii  spoločnosti bude  na kvali-
tatívne inej úrovni, byty sú nadštandardné a
vhodné aj pre rodiny s deťmi. V blízkej bu-

Ako ich nepoznáme 
Ich mená si spá-

jame s čereňovými
alejami,  brigádami,
s t a r o s t l i v o s ťo u
o zeleň či  ošetro-
vaním chorých stro-
mov. Ukázali, že
okrem týchto akti-
vít  sú to citliví
a vnímaví ľudia,
ktorí svoje zážitky
a predstavy vedia
pretvoriť do výtvar-
ného či fotografic-
kého diela. Takto
netradične sa pred-
stavili členovia a

sympatizanti občianskeho združenia Klub
ochrancov zelene  (Kozel) práve v deň
3. výročia vzniku 8. augusta. 

V Záhorskom osvetovom stredisku
výstavu pod názvom Tvorivý Kozel  otvori-
la riaditeľka Ľubica Krištofová a zdôrazni-
la, že výstava súčasne prezentuje ekoló-
giu, umenie i arboristiku. Príjemnú atmo-
sféru doplnila básňou Hana Ševčíková
a hrou na gitaru a spevom Viera Šusteko-
vá. Početné publikum pritom sledovalo
vystavené obrazy, úžitkovú keramiku
i fotografie, z ktorých mnohé vzbudzovali
všeobecný obdiv.  Podpredsedníčka zdru-
ženia Dana Ševčíková s radosťou predsta-
vila krátkymi charakteristikami tých členov
a sympatizantov, ktorí išli s kožou na trh 
a predstavili svoju tvorbu verejnosti. Boli to
Ján Suchý z Tekovskej Breznice, Jarka Kol-
lárová z Unína, Hana Odokienko Fodoro-
vá z Banskej Bystrice, Jakub Kováč zo Stu-
pavy, Lucia Nižnanská z Hradišťa pod Vrát-
nom, Seničania Michal BBlaško ml., Rasti-
slav Ševčík, Žofia Fodorová, Martin Filip,
Zuzana Škúrková, Ľubica Krištofová.
Odvahu nabrali  aj ďalší, ktorí sa chceli
podieľať na spoločnom diele. 

Povedané slovami Dany Ševčíkovej:
„Táto výstava symbolicky charakterizuje
základnú črtu nášho spolku. Je ňou silné
presvedčenie, ak ľudí spája spoločný záu-
jem podfarbený nadšením pre zrodenú
myšlienku spolu s úprimným priateľstvom,
svet je zrazu krajší, pestrejší a farebnejší. A
o to ide. A nielen tu na výstave, ale najmä
v realite našich všedných dní.“

Viera Barošková
foto R. Samek

dúcnosti budú v budove Sky tower  dokon-
čené ďalšie zámery spoločnosti, ktoré zvý-
šia kvalitu bývania, resp. budovy. bar

Jarmila Kollárová:
Zakliatie

Viac ako spolupráca

Senický evanjelický cirkevný zbor vede-
ný zborovým farárom Mgr.Th Jurajom Šef-
číkom s Komorným speváckym zborom
pri ECAV v Senici a Záhoráckym divadlom
boli  v máji t.r. na trojdňovej návšteve cir-
kevných zborov v Kulpíne a Kovačici v Srb-
sku. Vzájomné návštevy cirkevných zbo-
rov majú dlhoročnú tradíciu  a možno ich
právom považovať za viac ako spoluprá-
cu. Sú to priateľstvá, ktoré zakaždým
umocnia neviditeľnú niť spolupatričnosti,
solidarity a náklonnosti.   

Seničanov privítal Mgr. Jaroslav Javor-
ník PhDr, evanjelický farár z Kulpína. V kul-
pínskom a kovačickom kostole sa predsta-
vili náboženským mystériom – divadlom
duše s názvom Podivuhodný voz Boží.
Titul je inšpirovaný pohnutým životným
osudom senického evanjelického farára
Štefana Pilárika, ktorého roku 1663 zajali
pri Senici Turci. Autorsky dielo spracoval
Ondrej Odokienko v spolupráci s riadite-
ľom Záhoráckeho divadla v Senici Ivanom
Fodorom. Hudobne dielo dopĺňali členo-
via Komorného  speváckeho zboru s ich
dirigentkou Annou Rýzkovou. Komorný
spevácky zbor pri ECAV Senica sa tiež
predstavil obecenstvu v Kovačici i v Kulpí-
ne  koncertmi hudby a slova. Uvedené
vystúpenia sa stretli s veľmi pozitívnym
ohlasom u obecenstva - dolnozemských
Slovákov žijúcich v Srbsku. „Srbskí diváci
asi prvý raz v živote počuli záhoráčtinu na
javisku a nevieme nakoľko nám rozumeli
všetky texty, ale vrelým potleskom nám
dali najavo, že  nám rozumeli určite ľud-
sky,“ konštatoval Ivan Fodor. Veľký rozmer
blízkosti a otvorenosti cítili podľa Ivana
Fodora  na každom kroku a celý zájazd
vnímali všetci veľmi pozitívne z viacerých
hľadísk:  „Videli sme nádhernú hoci
možno na prvý pohľad chudobnejšiu kra-
jinu, spoznali sme vynikajúcich a úprim-
ných ľudí, ktorí nás celý čas hostili. Zájazd
bol aj poučný, lebo sme videli nielen kul-
túrne a historické pamiatky, ale aj nekul-
túrne pozostatky amerického „humanitár-
neho bombardovania“ z roku 1999 
v Novom Sade.“

Milan Rúfus v jednom zo svojich listov
dolnozemským Slovákom napísal: „Uve-
domujem si, že národ – to nie je iba maji-
teľ územia, to je oveľa silnejšie a hlbšie, čo
prechádza z hliny do ducha.“ Práve tento
duch hlboko rezonoval v srdciach hosťujú-
cich Seničanov. Mohli ho  pocítiť na kaž-
dom kroku ich cesty. Pri návšteve Základ-

nej školy v Kulpíne, Kulpínskeho poľno-
hospodárskeho múzea, Pravoslávneho
kostola v Kulpíne, v ktorom zaspievali
skladbu Tebje Poem. Tiež navštívili  Petro-
varadínsku pevnosť, Galériu insitného
umenia, Spomienkový dom Martina Joná-
ša a ateliéry insitných maliarov Evy Husári-
kovej a Jána Glózika v Kovačici.  

Menovaný básnik napísal: „A to, že vy
už vyše dvoch storočí existujete a ste takí,
akí ste, naplňuje i nás doma akousi tro-
chou istoty, že nie sme takí pominute-
ľní...“ Anna Rýzková

Viera Barošková

Stanicu vynovia
Spoločnosť SAD INVEST, s.r.o. pripra-

vuje postupnú rekonštrukciu budovy auto-
busovej stanice v Senici. Momentálne je
vo fáze spracovania projektovej dokumen-
tácie a žiadosti o stavebné povolenie. 
V prvej fáze rekonštrukcie sa upravia/roz-
šíria vchody do čakárne pre cestujúcich,
upraví sa strecha a zmodernizuje celý
interiér čakárne. TS – SAD
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Dôchodcovia 
v Banskej Štiavnici

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Senici žije aktívnym životom. 
V júni jej členovia boli na zájazde v Banskej
Štiavnici, ktorý im priniesol množstvo krás-
nych a nezzabudnuteľných zážitkov.  

Svojím výletom do Banskej Štiavnice,
mesta zapísaného do zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO, dôchodcovia mesta Senica nač-
reli do našich dejín. Prvý kontakt s Ban-
skou Štiavnicou bol výhľad na nádvorí
Nového zámku. Potom nasledovalo oboz-
námenie sa s historickou klopačkou, ktorá
slúžila ako hodiny pre baníkov v dávnych
časoch. Po prehliadke Piargskej brány, jed-
nej z troch brán bývalého mestského
opevnenia postavenej v roku 1554, sa
výletníci presunuli na Trojičné námestie 
s morovým stĺpom. Na námestí sa nachád-
za rodný dom Márie Pišlovej – Maríny,
ktorá bola mladíckou láskou vtedy 19-roč-
ného Andreja Sládkoviča. Ďalšou zastáv-
kou senických dôchodcov bol Starý
zámok, v ktorom dnes sídli expozícia naj-
starších dejín regiónu a Kammerhof  niek-
dajšie sídlo banskej komory a hlavného
komorsko-grófskeho úradu, ktorý spravo-
val bane, huty a mincovne. Posledná preh-
liadka účastníkov zájazdu patrila barokovo-
klasicistickému kaštieľu Svätý Anton, ktorý
bol sídlom Koharyovcov a Coburgovcov 
a do ktorého začiatkom júna zavítal poto-
mok bulharského cára s manželkou. Pro-
gram vydareného zájazdu zostavila a záro-
veň senických seniorov historickým
mestom sprevádzala Jana Hromková, ktorá
pochádza z Banskej Štiavnice. Účastníci
zájazd zhodnotili ako veľmi zaujímavý 
a prínosný. -ak-  

Nový  odbor pre žiakov 
Ktosi múdry raz povedal, že môžete

dokázať v podstate všetko, len treba začať
hneď. Je jedno či mal na  mysli jednotlivca,
alebo kolektív. Platí, keď sa do realizácie
pustíte, tak objavíte v sebe množstvo ener-
gie na uskutočnenie danej veci. 

Stredná odborná  škola Senica (SOŠ) je
dobrým príkladom, kde sa neboja začínať
nové veci, aj také, s ktorými nemali dovte-
dy skúsenosť – a vychádza im to. Už
v predchádzajúcich rokoch dokázali, že sa
oplatí púšťať sa do nových projektov
(napr. úspešný Enersol SK a ďalšie).
Nechýba im odvaha,  odhodlanie a  chuť
vyskúšať čosi iné. V konečnom dôsledku
sa zvyšuje kredit školy, no profitujú  z toho
predovšetkým žiaci, ktorí získavajú  čosi
naviac. 

Medzi novinky, ktoré zaviedli v škol-
skom roku 2014/15 patrí otvorenie 4-roč-
ného učebného odboru kuchár – cukrár,
na ktorý prijali 24 žiakov. Aby sa dielo
vydarilo, určite bude treba hneď od
prvých dní školského roka správne moti-
vovať žiakov k zvolenému odboru, aby sa

z nich stali naozajstní majstri.  Tak ako  to
dokázali aj viacerí študenti pred nimi. Zás-
luhu na výchove nových kuchárov, cukrá-
rov a čašníkov majú pedagógovia i majstri
odborného výcviku, ktorí potrebnú teóriu
dopĺňajú praktickými  znalosťami
a poznatkami, lebo len potom je zaručený
výsledok.   

Svoje o tom vie hlavný majster odbor-
ného výcviku  SOŠ Gabriel Galád, ktorý
pracuje v škole od roku 1993: „Snažíme
sa, aby naši študenti v danom odbore zís-
kali čo najviac vedomostí a našli primera-
né uplatnenie na  trhu práce. Motivujeme
ich pre remeslo, ktoré v ostatnom období
zažíva veľkú renesanciu a šikovní schopní
ľudia nachádzajú veľké uplatnenie.“ Pán
Galád dopĺňa, že s kolektívom zaniete-
ných  a šikovných spolupracovníkov maj-
strami odborného  výcviku Emíliou Slezá-
kovou, Žanetou Oravcovou a Kristiánom
Gálom a cukrárskou  majsterkou Martinou
Mozolákovou  robia všetko pre to, aby žia-
kom dali impulzy a podnety ako sa zdoko-
naľovať. Nato, aby mohli žiaci napredovať,
využívajú všetky možnosti. V ostatných
rokoch verejnosť  študentov školy mohla
vidieť na viacerých podujatiach, kde zau-
jali svojimi schopnosťami a talentom. 

Pred 2 rokmi  sa ich vtedajší študent
Jakub Koprla pod vedením Martiny Mozo-
lákovej zúčastnil na súťaži  Mladý tvorca
v Nitre, kde prvý raz  zvíťazil a druhý raz
získal špeciálnu cenu poroty za svoje nád-
herné cukrárenské výrobky. 

Veľkou motiváciou a podnetom bolo aj
prihlásenie sa školy do celoslovenskej
súťaže hotelových akadémií a SOŠ
vo varení kórejských jedál. Ich prvá účasť
v školskom roku 2012/13  priniesla
Danielovi Kubíčkovi a Zuzane Gajdošovej
4. miesto. V minulom školskom roku súťa-
žili v Bratislave opäť, a hoci  tentoraz
nebodovali, účasť na takejto súťaži určite
patrí medzi cenné skúsenosti. Veď kórej-
ské jedlá nevaríme každý deň...  Za týmto
treba hľadať pána Galáda, ktorý okrem
excelentného ovládania kuchárskeho
remesla je aj zberateľom receptov, kuchár-
skych kníh a medzi jeho záľuby patrí aj hi-
stória gastronómie. A tak sa pustil do hľa-
dania vlastností kórejskej kuchyne a vypla-
tilo sa.  

Podľa slov pána Galáda najviac mu
z  pohľadu histórie učaroval stredovek a
stravovanie starých Slovanov. Čosi z tohto

obdobia spolu so svojimi študentmi
D. Kubíčkom a Davidom Ševčíkom,
M. Semianová a M. Šmidová predviedli
tiež  v apríli 2013 v Dome kultúry na podu-
jatí  Stretnutie s históriou, kde pripravili
slivkové gule, chlebové placky, kaše slané
i  sladké, čo sa stretlo s veľkým ohlasom
verejnosti. 

Ako jediná SOŠ sa prezentovali
v októbri 2013  v hoteli Carlton v Bratisla-
ve na Národnom dni Taiwanu, kde osved-
čená dvojica Kubíček – Gajdošová s ich
majstrom kuchárom Gabrielom Galádom
dostali pochvalu od vedúceho Taipeiskej
reprezentačnej kancelárie na Slovensku
Davida Nan-yang Lee.

Okrem takýchto podujatí  na vysokej
úrovni sa študenti SOŠ podieľajú na prí-
prave rautov pre rôzne organizácie 
v meste. Zručnosť si budúci kuchári a čaš-
níci cibria hlavne v ich výcvikovom stredis-
ku v reštaurácii Malina. Keďže zákazníci
poznajú spomínaných kuchárskych maj-
strov SOŠ, tak si v Maline radi objednávajú
rôzne rodinné oslavy, kde majú záruku
kvalitného jedla a obsluhy. Vychýrenou sa
stala aj cukrárska výrobňa v škole, kde žiaci
pod erudovaným vedením pečú výborné 
a kvalitné  zákusky v širokom sortimente 
a nejedna zaneprázdnená gazdinka sa pred
sviatkami spolieha práve na ich výrobňu.

Každá práca je užitočná, no povolanie
kuchár obzvlášť, lebo ich umenie a schop-
nosti využívame všetci každý deň nieko-
ľkokrát. No len o naozajstných majstrov
svojho remesla je záujem. V SOŠ Senica
učitelia svojich žiakov vedú k tomu, aby
boli vynikajúci.

Viera Barošková 

Zľava:  majstri odbornej výchovy Kristián
Gál, zástupca riaditeľa pre odborný
výcvik Vladimír Michalka, Žaneta Orav-
cová, Emília Slezáková a Gabriel Galád. 

Viete čo robiť 

V prípade požiaru 
chemikálií? 

Vo vašej blízkosti sa nachádza objekt 
s možnosťou úniku ChNL obsiahnutých 
v splodinách horenia: Alchem,  spol. s r.o.,
ulica Hlbocká 1034/3

Cieľom týchto pokynov je poskytnúť
čitateľom základné informácie o ochrane
zdravia a životov v prípade havárie s mož-
ným únikom chemických nebezpečných
látok (ChNL) obsiahnutých v splodinách
horenia. Ak si dobre osvojíte ich obsah,
chránite si zdravie, zabránite zbytočnej
panike i zveličovaniu nebezpečenstva a
napomôžete pri odstraňovaní následkov
havárie. Pokyny si po preštudovaní uscho-
vajte, v prípade potreby vám môžu byť
užitočné.

Prípadný únik chemických látok z tohto
objektu môže za nepriaznivých poveter-
nostných podmienok ohroziť aj vaše zdra-
vie v závislosti od toho, v akej vzdialenosti
od miesta vzniku mimoriadnej udalosti sa
nachádzate. Skutočný rozsah následkov je
vždy závislý od koncentrácie ChNL v splo-
dinách horenia, poveternostných podmie-
nok a od stupňa zabezpečenia ochrany. 

Informácie – varovanie
Ak k požiaru skladov agrochemikálií

(pokračovanie na str. 7)
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Ako nebyť okradnutý
na cestách

Pri cestách po zemeguli
narazíte aj na krajiny, kde je
kriminalita vyššia, než na akú
ste zvyknutí. Nebezpečenstvo byť úspeš-
ne ozbíjaný je o to väčšie, že už na prvý
pohľad je jasné, že ste cudzinec a cudzi-
nec ako taký je pre domorodcov stelesne-
ním bohatstva. Ani v tých naslovovzatých
nebezpečných krajinách nie je dôvod
podliehať paranoji  a znepríjemniť si tak
celý pobyt. Je ale dôležité mať sa na pozo-
re. Najčastejším problémom je krádež, 
a preto nenechávajte svoje veci bez dozoru.

Veľké mestá a turistické centrá patria z
tohto hľadiska medzi najhoršie. Nebezpe-
čenstvo  je takisto väčšie pri  cestovaní. Prí-
ručnú batožinu si pri opúšťaní autobusu
berte so sebou a v noci ju majte na kole-
nách alebo na zemi, popruh ruksaku omo-
taný o nohu alebo ruku. Pri cestovaní vla-
kom je rozumné si zamknúť ruksak o poli-
cu, ak máte kupé treba ho poriadne
zabezpečiť.

dôjde, dozviete sa o ňom 2-minútovým
kolísavým tónom sirény– jedenkrát plus
hovorená informácia - pozor, chemické
ohrozeniie. Informácia  – trikrát.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje 2-minú-
tovým stálym tónom sirény – jedenkrát
plus hovorená informácia - pozor, koniec
ohrozeniia. Informácia – trikrát. (Tým istým
spôsobom sa vykonáva aj preskúšanie
sirén 1x za mesiac vždy 2. piatok o 12.00,
ale bez hovorenej informácie).

Vlastnosti splodín horenia
Splodiny horenia budú charakteristické

štipľavým zápachom. Za normálnych
poveternostných podmienok budú stúpať
nahor vplyvom teploty a do okolia sa budú
šíriť podľa poveternostných podmienok. 

Zásady správania sa a ochrana
• okamžite po vyhlásení signálu, alebo len
čo sa dozviete o vzniku požiaru skladov
agrochemikálií v ALCHEM, spol. s r.o. sle-
dujte trvale informácie z mobilných rozhla-
sových prostriedkov polície, požiarnej
ochrany a civilnej ochrany, kde budú vysie-
lané podrobnejšie informácie a pokyny,
• upozornite susedov, najmä staršie osoby
s chybami sluchu a osamelých,
• zachovajte rozvahu, pokoj a poriadok,
• nevychádzajte, pokiaľ to nie je nevy-
hnutné alebo až na priamu výzvu záchran-
ných zložiek,
• vypnite ventilačné a klimatizačné zaria-
denia, uzavrite a utesnite všetky okná,
dvere a vetracie otvory ( napr. mokrými
handrami, lepiacou páskou, igelitom 
a pod.),
• opustenie budov a evakuáciu vykonajte
len na pokyn alebo výzvu príslušných orgá-
nov,
• pred odchodom z bytu vypnite elektric-
ké spotrebiče, zastavte vodu, plyn a uhaste
oheň. Byt zabezpečte proti vlámaniu.

Prvá pomoc
Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí:

• zabezpečiť lekársku prvú pomoc,
• počas čakania na príchod lekára postih-
nutého premiestniť mimo pásma ohroze-
nia, do polohy na boku,
• uvoľniť odev zakrývajúci hrudník a krk
na uľahčenie dýchania.

Pri zasiahnutí očí s následkom opuchu:
• nikdy netrieť oči,
• odstrániť kontaktné šošovky, ak ich
postihnutý používa,
• udržovať viečka nadvihnuté a prepla-
chovať oči veľkým množstvom vody po
dobu najmenej 20 min.,
• čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú
pomoc.

Pri zasiahnutí kože :
• oplachovať postihnuté časti kože množ-
stvom tečúcej vody po dobu 20 min., pri-
tom počas používania tečúcej vody
odstrániť odev,
• nikdy nezakrývať postihnuté časti kože
odevom, obväzom, olejom, atď.,
• čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú
pomoc.

TS – Alchem Senica

Nebezpečenstvo  krádeže, najmä vrec-
károv, sa zvyšuje na miestach, kde sa
vyskytuje tlačenica. Je to hlavne v autobu-
soch a na preplnených trhoch. Na takých-
to miestach si držte cennosti radšej pria-
mo na tele, a nie vo vrecku alebo taške.
Často sa kradne tak, že zlodej britvou pre-
reže ruksak alebo odev a cennosť odtiaľ
vytiahne. Môžete sa tomu brániť tak,  ak
máte so sebou malý ruksak, nenasadíte si
ho na chrbát, ale na hruď, takže ho máte
pred očami. Spomínaná britva sa tiež 
s úspechom používa na fotoaparáty hom-
páľajúce sa na pleci. Zlodej ho môže ľahko
„odfiknúť“ a zmiznúť s ním v dave.

Vyhnite sa predvádzaniu.  Na cesty si
radšej neberte drahé šperky a hodinky.
Fotoaparát noste radšej v  starom chlební-
ku ako v parádnej brašni. Keď sa vám niek-
to ponúkne, že vás odfotografuje, dajte
pozor, aby vám aj s foťákom neutiekol.

V peňaženke noste iba dennú hoto-
vosť. Väčšie peniaze vyťahujte s opatrnos-
ťou, aby vám ich z ruky nejaký ich ctiteľ
nevytrhol. Nepodceňujte tieto situácie.

Vyhýbajte sa tmavým uličkám a pre-
chádzkam po zotmení v opustených časti-

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – august 2014

autor: názov: vydavateľ:
1. Betancourt, J.: Chcem poníka Arkus
2. Kol.: Najlepšie nápady na celý rok Anagram
3. Mlčochová, J.: Stratený egyptský poklad (2.vyd.) Arkus
4. Walliams, D.: Babka gaunerka Slovart
5. Betancourt, J.: Poník má problémy Arkus
6. Green, J.: Kam zmizla Aljaška Slovart
7. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
8. Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
9. Hevier, D.:  Básnička ti pomôže Buvik
10. Rennison, L.:  Búrlivé pančušky Slovart
11. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
12. Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus

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

Pozor! Naša stránka má nový – modernejší dizajn – pozrite sa! Nenechajte si ujsť ani našu
novú súťažž o zaujímavé ceny.

Novinky vydavateľstva Arkus:

Gohl, Christiane: Kôň môjho života
3. časť úspešnej série Lea a kone, preklad z nemčiny PhDr. Danka Banská.
Vlastný kôň.  Pre Leu a jej mamu by to bolo niečo veľkolepé. Leina mama sníva o koňo-
vi, ktorý by bol malý, milý a nie príliš drahý. Lein vysnívaný kôň je naproti tomu obrovský,
drahý a milý rozhodne nie je – Žolík rád zhadzuje jazdcov, ktorí sa mu nepáčia. A potom
je tu ešte pátranie po jazdeckej stajni, kedy Lee skríži cestu ozajstný vysnívaný idol. Ale
čo na to povie Thorsten?
Formát 135 x 205 mm, 136 strán, tvrdá väzba. Cena 7,49 eur. 

Hádajko 9/14 a stratená oáza 
Vo vyprahnutej púšti sa nachádzala oáza. Bola tam vždy a zakaždým poskytla smädným
pútnikom dostatok vody. Jedného dňa sa však niečo zmenilo a zrazu nik nedokáže oázu
nájsť. Nepochopiteľne sa stratila... alebo je všetko celkom inak?
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
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(pokračovanie na str. 14)

V prípade požiaru 
chemikálií?  
(dokončenie zo str. 6)
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Letné podujatia očami fotografa
Foto: Radovan Samek
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trať bola pre všetkých rovnaká: 1 km plá-
vanie, 20 km horská cyklistika a 6 km behu
v teréne. Aj tento  rok bolo prednosťou
pretekov zaradených do bodovacieho
seriálu Hertlsport Extrem Tour 2014 doko-
nalé zázemie a divácky atraktívne situova-
nie tratí. V absolútnom poradí zvíťazil
Peter Hertl zo Skalice.  Medzi ženami
dominovala Andrea Dermeková zo Skali-
ce. V štafetách sa najviac darilo  zoskupe-
niu Pupi Vracov. Senická štafeta dobro-
voľných hasičov – Jarmila Drinková, Jakub
David a Marek Petráš skončila
na 5. mieste.  

DRAČIE LODE
V polovici leta  26. júla panovalo pravé

letné počasie. Horúci vzduch priam volal
z bytov a domov do prírody. Preteky dra-
čích lodí na Kunovskej priehrade boli ideá-
lnym riešením ako sa pri vode schladiť,
zabaviť sa a oddýchnuť si. Piaty ročník dra-
čích  lodí prilákal tisícky  ľudí a tak chvíľa-
mi sa po priehradnom múre či po hlavnom
chodníku v areáli nedalo ani prejsť. Jedni
sledovali preteky 16 družstiev na dračích
lodiach, iní s deťmi trávili čas pri rôznych
atrakciách, ďalší ležali pri vode,  iní si
vychutnávali atmosféru pri pive a ochut-
návke gulášov, ktoré pripravovali súťažia-
ce tímy. V guláši vyhral tím Partners
group.sk, družstvo Mesto Senica bolo tre-
tie. V  pretekoch dračích lodí sa  tímu
mesta Senica  až tak nedarilo, lebo skonči-
li na poslednom mieste. Z putovného
pohára primátora mesta pre najrýchlejšiu
posádku sa nesmierne tešila skupina
Draco cor.  Večerný hudobný a tanečný
program množstvo účastníkov znamenite
pobavil a nádhernou  bodkou za bohato
naplneným a vydareným  dňom bol ohňo-
stroj odpálený z hladiny priehrady. Podu-
jatie si pochvaľoval aj starosta  partnerské-
ho mesta Trutnov Ivan Adamec.  Všetko
vyšlo nad očakávanie,  aj kunovský vodník
sa usmiaty prechádzal po svojom rajóne. 

JARMOK
Príjemná jarmočná nálada vládla na

Sadovej ulici  15. a 16. augusta. Svoje stán-
ky rozložilo 10  remeselníkov s ľudovou-
meleckými výrobkami, 27  stánkarov pon-
úkalo svoju vlastnú produkciu  a rôzny iný
tovar návštevníci mohli vyberať v ďalších
viac ako 90 stánkoch. Piatkové počasie
žičilo návštevnosti, v sobotu predpo-
ludním dážď trošičku narušil atmosféru,
no i tak možno jarmok považovať za vyda-
rený. Skladba tovarov bola pestrá,  nenudi-
la a väčšina návštevníkov práve tento fakt
ocenila. Deti si prišli na svoje z hľadiska
cukroviniek a rôznych drobností, dospelí
sa hodne pristavovali napríklad pri
stánkoch s drevenými výrobkami. 

SENICKÁ HELIGÓNKA
V rámci  jarmoku  15. augusta pred

DAVom  bolo pre návštevníkov pripravené
podujatie Senická heligónka a jej hostia.
Pozvanie od známej heligónkarskej skupi-
ny prijali  Myjavskí  heligónkari, pre kto-
rých to bolo prvé vystúpenie pred senic-
kou verejnosťou. Koncert oboch súborov
sa u návštevníkov jarmoku stretol
s veľkým ohlasom,  mnohí si  piesne
s muzikantmi  i zaspievali. Podujatie iste
prispelo k príjemnej  jarmočnej nálade.

PARKOJÁDA
Podujatie pre deti v parku má svoj

názov už veľmi dlho a vystihuje prostredie
a ducha akcie pre deti. Menšie i väčšie
spolu s rodičmi či starými rodičmi sedeli
na lavičkách a hltali každé slovo, ktoré
zaznelo na pódiu pred  sochou veľkého
básnika L. Novomeského. Bábkové diva-
dlo i škola škriatkov si našli 16. augusta
svojich vďačných malých divákov, ktorí
nespúšťali z hercov oči a pomáhali im, keď
to bolo treba. Aj neposední drobci vydrža-
li sedieť.   Neklamný znak, že výber pro-
gramu bol dobrý. 

ZÁHORÁCKY UNPLUGGED
Openair  hudobný festival na Kunov-

skej priehrade 15. – 17. augusta sľuboval to
najlepšie, čo na Slovensku a v Česku
máme v country a folkovej hudbe. Na prvý
ročník 3-dňové sústo programu, hoci
veľmi zaujímavého, bol odvážny krok.
Nebol nátresk, no  nebolo ani prázdno
a tí, ktorí prišli, si pochvaľovali. Zažili prí-
jemnú atmosféru, videli hviezdy žánru,
ktorému to pristane najviac pod holým
nebom a pri vode. Okrem domáceho obe-
censtva prišli i milovníci tejto hudby  i zďa-
leka. Romantika v stanoch, počúvanie
piesní  o láske či dobrodružstve sediac
na karimatke, zapadajúce slnko ligotajúce
sa na vode... Ani spŕška zhora nepokazí
náladu. Tak možno o rok zase.     

DOSTIHY
Dostihová dráha v Čáčove bola

17. augusta dejiskom dostihového mítingu
a toto podujatie vždy priláka množstvo
divákov. Tento rok ich prišlo okolo 5 tisíc,
ktorí si pozreli šesť kvalitne obsadených
dostihov, do ktorých bolo prihlásených 45
koní.  Najväčším lákadlom bola tradičná
Cena Alchem, steeplechase na 3700 m.
Vlaňajší víťaz z domácej stajne Briton
Track mal spomedzi ďalších ôsmich koní
dvoch vážnych konkurentov. Napokon
skončil tretí a z víťazstva sa tešil Mr. Pam-
perito a džokej Jaroslav Brečka. Nedeľné
popoludnie v Čáčove neboli len dostihy,
ale aj dychovka, tanečná skupina Sonny,
tombola a kvalitné občerstvenie. 

VÝSTAVA ZVIIERAT
Na tradičnom mieste v parku pri Záhor-

skej galérii sa uskutočnila 15. – 17. augusta
37. Záhorácka výstava králikov, holubov
a hydiny s expozíciou hospodárskych 
zvierat. Podľa predsedu organizácie Slo-
venského zväzu chovateľov v Senici Mila-
na Miču bolo na nej viac exponátov ako
v minulom roku. Na výstave bolo 192 holu-
bov, 109 králikov a 71 kusov hydiny, a to
všetko od 75 vystavovateľov zo Senice 
a Záhoria. Pochváliť sa    svojimi      chova-
teľskými úspechmi prišli aj chovatelia 
z Trnavy, Kráľovej pri Senci a tiež z Mora-
vy. Putovný pohár primátora Senice získali
za svoje exponáty Marián Baláž z Oreské-
ho  za  sliepku Austrlopka, Peter Janečka 
z Borského sv. Jura  za králika Oranžový
rex a Mária Mičová zo Senice  za holuba
Brčkáň biely. Najmä v piatok zaznamenali
enormný počet  návštevníkov. Okrem cho-
vateľov expozícia zvieratiek zaujímala
najmä  deti, ktoré pri voliérach vydržali

Obzretie za letom
Aký je čas relatívny. Prázdniny. Keď je

pred nimi, tak dva mesiace sú dlhá doba,
keď je po nich, tak konštatujeme, že ubeh-
li ako voda. Skončili sa, patria už len spo-
mienkam zachyteným na papieri, videu či
vo fotografiách, ktoré nám aj po rokoch
budú pripomínať, aké bolo Senické kultúr-
ne leto 2014. 

Po minuloročnom dobrom rozbehu
a výbornej odozve verejnosti  sa mesto
Senica rozhodlo naplniť myšlienku Senic-
kého kultúrneho leta do ešte väčších roz-
merov, aby ponuka podujatí zachytila
všetky vekové kategórie  a žánrovo umož-
nila čo najväčšiemu počtu ľudí zúčastniť
sa na akciách. Občianske združenie Ele-
ment, Mestské kultúrne stredisko, Rek-
reačné služby mesta Senica   boli hlavnými
organizátormi  najväčších podujatí.
Do celkovej mozaiky prispeli vydarenými
podujatiami aj iní organizátori. Opäť sa
potvrdilo, že spolupráca viacerých môže
priniesť len úspešný projekt. 

Na konci leta môžeme s uspokojením
konštatovať, že programová skladba bola
veľmi pestrá, podujatia sa vyznačovali
veľkou návštevnosťou. Do Senice prišlo
mnoho vynikajúcich umelcov z rôznych
oblastí umenia, ktorí prilákali nielen Seni-
čanov, ale aj ľudí z blízkeho okolia či vzdi-
alenejších častí Slovenska. Posledné augu-
stové dni  priniesli muzikál na Skle maľo-
vané a pivný festival Štramák fest s kultúr-
nym programom, ktoré sa kvôli uzávierke
do nášho bilancovania nedostali. 

HUDBA V SENICI
Tento typ podujatia mali možnosť okú-

siť Seničania už minulý rok a už vtedy sa
stretol s veľmi priaznivou odozvou. Malý
amfiteáter pri Dome kultúry zapĺňali
v nedeľné podvečery ľudia, ktorí majú
blízko k hudbe, spevu a iným druhom
umenia. Spoločné posedenia  priniesli
osvieženie v podobe rôznych žánrov,
ktoré oslovili publikum viacerých veko-
vých kategórií. V strede mesta sa predsta-
vili umelci, ktorí obecenstvu priniesli melo-
dické osvieženie, drobné potešenie vo
všedný deň. 

LITERÁRNE  VEČERY
Tento typ programu má v našom meste

svoju tradíciu i svoj okruh pravidelných
návštevníkov. K tradičným miestam pri-
budlo nové v čajovni, ktorá svojim pravi-
delným návštevníkom, samozrejme aj ďal-
ším hosťom,  umožnila vychutnať si stre-
tnutia s autormi a rozprávaním o ich tvor-
be. Literárne stretnutia v kombinácii s hud-
bou či iným druhom umeleckej tvorby sú
skôr komornejšieho rázu a osobnejšie.
Umožnia nahliadnuť do duše autora, spo-
znať jeho inšpiračné zdroje, a tak lepšie
pochopiť tvorbu. 

TRIATHLON
Na Kunovskej priehrade sa 19. júla zišli

všetci, ktorí milujú pohyb v prírode a špor-
tový adrenalín na 5. ročníku H-triathlonu.
Na štart sa postavilo 48 jednotlivcov
a 8 tímov do preteku Ja-Ty-On.  Pretekári
zo Slovenska a Česka boli rozdelení podľa
veku a pohlavia do siedmich kategórií, no

9

(pokračovanie na str. 10)
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veľmi dlho.  Divácky veľmi pútavé boli
ovca kamerunská, ovca quessantská
modrá a ovca zweibles čierna od chovate-
ľov MVDr. Pavla Kubíka, Petra Patáka 
a Emila Krajčíka. 

SAHARA
V zaujímavom areáli VTSÚ Záhorie,

ktoré svojím charakterom pripomína
saharskú púšť,  sa 15. a 16. augusta stretli
kluby  vojenskej histórie a majitelia vojen-
ských historických  vozidiel na podujatí
Sahara, ktoré sa konalo po 12. raz. Okrem
statických ukážok vojenskej historickej
techniky, súťaží a defilé boli  dôležitým
bodom programu bojové ukážky väčšinou
na tému 2. svetovej vojny a Slovenského
národného povstania. Organizátori sľubo-
vali veľmi zaujímavý program, ktorý si priš-
li pozrieť tisícky návštevníkov zo strany
nadšencov vojenskej histórie i laickej
verejnosti. Bolo sa na čo pozerať, civilné i
vojenské veterány od kolesových, páso-
vých až po špeciálne zaujali každého.
Na podujatí sa zúčastnil aj KVH Záhorie
a KVPH  Dojč.

Viera Barošková

Školy pripravené
Dvojmesačné letné prázdniny sú už

minulosťou. Druhý septembrový deň
školy opäť privítali svojich žiakkov a osobit-
ne prváčikov.  

Nový subjekt 
Školský rok 2014/15 je v senickom škol-

stve zvláštny tým, že vznikol nový subjekt
Základná škola s materskou školou J. Mud-
rocha. Stalo sa tak na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR,
ktorým  bude 2. septembra  Základná
škola J. Mudrocha  vyradená zo siete škôl
a škoských zariadení a 3. septembra bude
do siete zaradený nový právny subjekt. 

Tomuto rozhodnutiu predchádzali dis-
kusie o optimalizácii   škôl v meste vzhľa-
dom na klesajúci počet žiakov. Projekt zlú-
čenia ZŠ Sadová a ZŠ J. Mudrocha ulica sa
nestretol s pochopením rodičov žiakov ani
zamestnancov ZŠ J. Mudrocha. „Model
vytvorenia ZŠ s materskou školou  riešil
úbytok žiakov v tejto škole a súčasne
nedostatok kapacít v elokovanej triede
Materskej školy L. Novomeského na sídlis-
ku Sotina, pre ktoré musia rodičia deti
vodiť do vzdialenejších elokovaných pra-
covísk  tejto MŠ,“ vysvetlil vedúci Spoloč-
ného školského úradu  Senica  Ivan Lajda.
Podľa predpokladu totiž  o predškolské
zariadenie bude v ďalších  rokoch záujem
pre väčší počet narodených detí. Tento
zámer bol prerokovaný a schválený
v mestskom zastupiteľstve 24. apríla 2014.
Následne  sa začal vo vzťahu k Minister-
stvu školstva legislatívny proces, ktorý
vyvrcholil spomínaným rozhodnutím. „Tak
bol vyriešený  problém kapacity materskej
školy a jej elokovaných pracovísk a zabez-
pečená plynulá a postupná naplnenosť ZŠ
žiakmi  a tiež areál zostane  pre školské

účely,“ doplnil Ivan Lajda. 
Zriaďovateľ  školy Mesto Senica vyko-

nal  počas prázdnin stavebné úpravy 
v budove ZŠ J. Mudrocha, ktoré v časti prí-
zemia umožnili vznik  2 oddelení mater-
skej školy s kapacitou 40 detí s komplet-
ným vybavením. Každé oddelenie má
herňu, spálňu, umyváreň a šatňu a spoloč-
né priestory zahŕňajú chodbu, šatňu pre
učiteľky, izolačnú miestnosť, sklad hračiek
a sociálne zariadenie pre učiteľky. Celkové
náklady na rekonštrukciu boli hradené 
z prostriedkov mesta vo výške 34 452 eur.
Materská škola bola 25. augusta  vybavená
aj nábytkom v hodnote 15 543 eur. 
„V materskej škole budú 4 učiteľky, čiže
celkový počet zamestnancov nového sub-
jektu sa zvýši len o tieto pedagogické
zamestnankyne. Spojenie základnej a
materskej školy do jedného subjektu
zefektívni prevádzkové náklady školy,“
doplnila Mária Výletová z finančného
oddelenia MsÚ Senica. 

Obslužné plochy
Mesto Senica počas letných  prázdnin

dokončilo systém obslužných plôch, ktorý
má zabezpečiť, aby deti pri základných
školách neboli ohrozované stále sa zvy-
šujúcou intenzitou cestnej premávky. 

Projekt za 100 000 eur bol  ukončený 
v auguste 2014 v  ZŠ na Komenského ulici,
kde bolo treba vykonať najviac stavebných
úprav. Systém umožňuje rodičom  priviezť
deti do školy autom tak, že deti vyložia 
z auta na bezpečnom mieste v tesnej blíz-
kosti školy alebo priamo v jej areáli a ply-
nule pokračujú v jazde. Technické   a sta-
vebné riešenie bolo pri každej škole iné. 
V novembri 2013  bolo vytvorených 
5 státí pri ZŠ J. Mudrocha, v máji 2014 bolo
dokončené parkovanie s dočasným státím
v ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha (23 miest), 
v júni 6 miest  pri ZŠ Sadová. Na realizácii
sa podieľali Technické služby Senica, Hílek
a spol. Senica, Bellcroft Senica a Cestné
stavby Trnava. 

Čo sa urobilo

Mesto Senica je zriaďovateľom základ-
ných škôl, Materskej školy L. Novomeské-
ho, Základnej umeleckej školy  a Centra
voľného času. Všetky školy a školské zaria-
denia využili leto na údržbu, generálne
upratovanie a modernizáciu. Niektoré
práce financovalo mesto Senica, niektoré
školy zo svojich zdrojov. 

ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha 
Riaditeľ školy Vladimír Šváček informo-

val, že zamestnanci svojpomocne vymaľo-
vali jedáleň školy a svojpomocne aj
s pomocou  sponzorov začali  budovať
plážové ihrisko a opravili lavičky v škol-
skom areáli. V septembri sa budú vymie-

ňať okná za plastové,  čo bude financova-
né z prostriedkov Ministerstva školstva na
riešenie havarijných situácií. 

Škola má predbežne 2 triedy prvákov 
a spolu 385 žiakov. 

ZŠ Komenského ulica 
Škola úspešná v Testovaní 9-2014, žia-

kov pribudlo, rozvíja sa. Podľa riaditeľa
Krzysztofa Siwieca okrem bežnej prípravy
na školský rok školu vybavili bezdrôtovým
systémom zónovej regulácie vykurovania,
montážou ventilov na reguláciu teploty.
Pribudol kamerový bezpečnostný systém,
čo je sponzorský dar rodičov žiačky školy.
Okrem toho k finančne náročnejším prá-
cam patrí oprava povrchu podlahy a náter
stien telocvične, ktorej dali aj zvonku nové
omietky. Rekonštruovali žiacku kuchynku,
do ktorej pribudla nová linka, sporáky
a chladnička. Rekonštrukciou prešla škol-
ská knižnica, kancelária vedúcej školskej
jedálne. Dokončili tiež herňu pre školský
klub, nové stoličky pre žiakov prvého stup-
ňa, nové koberce,  nové dosky na lavice
a pod. 

Škola má predbežne 3 triedy prvákov
a spolu 510 žiakov. 

ZŠ Sadová ulica 
Riaditeľka školy Svetlana Chábelová

informovala, že prevádzkoví zamestnanci
pripravilipre začiatok školského roka: pre-
sun školského nábytku, opravu tabúľ,
kosenie a úprava areálu, generálne uprato-
vanie celej budovy školy. Okrem toho
v A- bloku vymenili  podlahovú krytinu na
chodbách a maľovali časť chodieb, robili
drobné stavebné úpravy. Kompletnou
rekonštrukciou prešla školská kuchynka,
kde pribudla nová linka s modernými spo-
trebičmi, najmä umývačkou riadu.   

Tradičnou prázdninovou akciou bol
hádzanársky turnaj O pohár riaditeľky
školy v kategórii mladšie žiačky a staršie
žiačky. Zúčastnili sa ho družstvá z Bratisla-
vy, Hlohovca, Nitry a naše senické druž-
stvá. Prázdniny  využili  pedagógovia na
zvýšenie svojho kariérneho rastu. Tento
rok skupina 20 pedagógov začala s preda-
testačnou prípravou na 2.atestáciu.

Škola má predbežne 3 triedy prvákov
a spolu 636 žiakov. 

ZŠ s MŠ J. Mudrocha 
Riaditeľka školy Anna Parízková infor-

movala, že vzhľadom na rozsah staveb-
ných prác v súvislosti s materskou školou
sa v škole robili bežné údržbárske práce
a pripravovali triedy a všetky ostatné pra-
coviská na začiatok nového školského
roka. Napríklad vymieňali v triedach pod-
lahovú krytinu, vymaľovali, vynovili šatne,
opravili poruchy na sociálnych zariade-
niach, upravili vonkajší areál. 

Škola má predbežne 2 triedy prvákov
a spolu 276  žiakov. 

MŠ L. Novomeského
Riaditeľka Marta Haslová konštatovala,

že  okrem bežných údržbových prác sa
vymieňali okná v elokovaných pracovis-
kách  na Robotníckej a Hollého ulici.

Viera BBarošková

Obzretie za letom
(dokončenie zo str. 9)

Parkovanie pri ZŠ Komenského ulica
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Letné podujatia očami fotografa
Foto: Radovan Samek
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Do Senice priletel
anjel.... 

Piatok 20. jún 
Naša cesta na jubilejný 60. ročník

celoštátnej  prehliadky v umeleckom pred-
nese poézie  a prózy, v tvorbe detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie
Hviezdoslavov Kubín začína trocha ner-
vózne. Do poslednej chvíľky neistota, ako
sa do Dolného Kubína dopravíme, či stih-
neme skúšku programu prvej kategórie,
ako a kde sa ubytujeme, no hlavne aký
výkon podajú naši recitátori po únavnej
ceste, či Emko dokáže udržať na uzde
svoje ruky, ako sa Dominika dokáže vyrov-
nať so zdravotnými problémami....

Orava nás privítala vľúdnym, aj keď
chladnejším počasím. Všetko stíhame a už
netrpezlivo čakáme na slávnostné otvore-
nie a vystúpenie detských recitátorov
prvej kategórie. Zatajíme dych, keď sa na
obrovskom kubínskom javisku do svetla
reflektorov postaví náš Emko. Zamračená
detská tvárička a už s pokojom a istotou 
v hlase znejú prvé vety. Ruky poslúchajú,
príbeh o vzťahu k hlinenému priateľovi -
prasiatku sa blíži k záveru. Ozve sa potlesk
a my sa s radosťou pripájame.

Porotkyňa Ingrid Zachorecová výkon
každého malého recitátora prirovnáva ku
kvietkom a o Emkovi, okrem iného napísa-
la: „Vlčí mak žiari, rozoznať ho z veľkej
diaľky. Takou intenzitou zažiaril aj prednes
Emanuela Závodného zo Senice. Veľmi
pekné odkrytie významu príbehu, zacho-
vávajúci osobnostný vklad recitátora, jeho
detský pohľad. Na túto kategóriu veľmi
zrelý prednes, ktorý sa hlboko vryl do
pamäti poslucháča.“ Slová, ktoré pohladia
dušu pedagóga i rodiča. Výborne, Emko!

Sobota 21. jún
Dnes javisko

patrí recitátorom
tretej kategórie.
A to už na scénu
vychádza Martin.
Zrazu sa prikrčí,
rukami si prikrýva
uši, sadá si na
okraj javiska. Pre-
lietajú lietadlá a

on sa ukrýva vo svojej „jame.“ O jeho
výkone porotkyňa Soňa Pariláková napísa-
la: „Martin Hrevuš vystúpil s náročným
textom plným naturalistických obrazov,
ktorý je symbolickým protestom proti voj-
novým konfliktom a situácii dieťaťa v nich
bez výraznej expresivity, čo zvýšilo mraze-
nie podobenstva. Prirodzenosť rozpráva-
nia a správny cit pre mieru štylizácie sú
znásobené zvnútornením bezmocnosti
rozprávača.“

Nedeľa 22. jún
Prituhuje. Všetky doterajšie vystúpenia

boli nesúťažné, ale štvrtá kategória – to je
už umelecký prednes a súťažný. Sedíme 
v estrádnej sále .Podpätky vysokých čier-
nych lodičiek vyklopkávajú pokojnú meló-

diu, chvíľa ticha  a už plynú prvé slová
Dominiky o bezmocnosti, krutosti, nená-
visti, ale aj o nádeji a kráse plynúceho
času...

Pondelok 23. jún
S pokorou v srdci prichádzame na hod-

notenie. Keď aj Dominiku organizátori
vyzvú, aby odišla na nácvik záverečného
programu, srdiečka sa rozbúchajú prudšie.
Už vieme, že sa domov nevrátime
naprázdno. Tretie miesto. V ruke drží
diplom a bielo-ružového anjela. Náš sen
sa splnil. Do Senice priletel anjel... Ďaku-
jem Emko, Martin a Dominika.

Dolný Kubín - Senica 
Štefánia Jánošová

učiteľka ZUŠ Senica

Martin Hrevuš

Za humánnosť 
v Ženeve 

Územný spo-
lok Slovenského
Červeného kríža
Senica odovzdá-
va zlaté Janské-
ho plakety 
a vyššie ocene-
nia za darcov-
stvo krvi vo švaj-
čiarskej  Ženeve,
M e d z i n á r o d -

nom sídle  Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. 

Predsedníčka Územného spolku SČK
Senica Emília Potúčková práve tam 
1. augusta vyjadrila poďakovanie všetkým
darcom krvi  za ich humánnosť a za ocho-
tu pomáhať druhým. Medzi darcami bolo
aj sedem Seničanov. Zlatú plaketa MUDr.
Jana  Janského za 40-násobné darovanie
krvi  prevzali  Miloš Surový, Milan Soukup,
Richard Kalman a Marek Mindžák. Kňazo-
vického medaila patrí ženám za  80-násob-
né a mužom za 100-násobné darcovstvo 
a túto poctu dostali manželia Viera a Jozef
Jánošíkovci. Vyznamenanie II. stupňa za
obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu
si prevzal  Ján Rusnnák (na foto), ktorý 122-
krát vystrel ruku na pomoc iným. 

Senický spolok  tento spôsob oceňova-
nia  robí ako jediný na Slovensku. Súčas-
ťou zájazdu bola  návšteva Pamätníka
bitky pri Solferine, kde Henri Dunant
pomocou obetiam vyvolal založenie Med-
zinárodného výboru Červeného kríža.
Darcovia krvi navštívili  Palác národov 
v európskom sídle OSN, Olympijské múze-
um v Lousanne i výlet lanovkou zo Cha-
monix do výšky 3842 metrov nad morom
na vrchol Aiguille du Midi pod najvyšším
vrcholom západnej Európy Mont Blancom
(4810m).

bar 
Foto Roman Pinček 

Prvý videoklip
M e d z i n á r o d n ý

hudobný projekt
Poetry In Telegrams
(Poézia v telegra-
moch) má zatiaľ na
svojom konte dva
single a v júli vyšiel

prvý videoklip tohto projektu, za ktorým
stojí gitarista, spevák a autor celého pro-
jektu Seničan  Johny Štefeček. 

Klip piesne Juliet And Romeo režíroval
Jakub Šteinecker a hlavné úlohy si zahrali
modelka Eliška Harnúšková a známy fil-
mový a divadelný herec Gregor Hološka.
Do spolupráce Johny Štefeček prizval zná-
mych hudobníkov. V piesni Juliet And
Romeo bicie nahral jeden z najlepších
bubeníkov sveta Thomas Lang (Stork, Paul
Gilbert atď.) a o zvuk sa postaral Nemec
Roland Grapow (ex-Helloween, Master-
plan).

Johny študoval teológiu, pedagogiku 
a filozofiu. S predchádzajúcimi kapelami
Diadem, Introvarts a Feelme vydal viacero
nahrávok a kompilácií. Potom sa rozhodol

(pokračovanie na str. 13)

Senický ODMek 
V prvý júlový týždeň hostilo kresťanské

centrum v Senici skupinu mladých ľudí 
z Dánska – Grow. Celý týždeň bohatý na
akcie sme nazvali Senický ODMeK. Prečo?
Lebo sme chceli  do Senice priniesť niečo

osviežujúce, pozitívne, niečo čo obmäkčí
srdce. 

Počas týždňa sme robili program na
rôznych miestach. Pri Korunke na tzv. sta-
rom sídlisku a v parku pri DAVe sa skupina
Grow prezentovala krátkymi zábavnými 
a poučnými scénkami, tancom a hudob-

ným vystúpením Growband. Sršala z nich
spontánnosť a entuziazmu mali priam na
rozdávanie. 

S podobným programom pre seniorov
sme vystúpili aj v Zariadení sociálnych slu-
žieb, kde personál pripravil pre hostí 
a svojich klientov príjemné posedenie
vonku v  záhrade. Na mnohých tvárach bol
vidieť úsmev, dojatie a vďačnosť. 

Nezabudli sme ani na deti a program
pre ne vyvrcholil detskou párty. Mnohé deti
sa nevedeli od dánskej skupiny odtrhnúť.
Skupina Grow vystúpila aj v programe
Hudba v Senici spolu so skupinou Chilli. 

Rozlúčkový večer sa niesol  v znamení
mnohých dojmov a  zaslzených očí. Bol to
týždeň  naozaj odmäkčujúci, plný zážit-
kov, spoznania nových priateľov a vynika-
júcej atmosféry.  Na  rozlúčku  sme  v kres-
ťanskom  centre  pripravili darčeky, ktoré
mali symbolizovať niečo slovenské a záro-
veň niečo pre nich typické - hlučnosť. Po
dlhom zvažovaní a hľadaní sme dospeli 
k tomu, že najvýstižnejšou pozornosťou je
rapkáčik s nápisom Slovakia či Senica. 

Jaroslav Bača 
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(dokončenie zo str. 12)

Hudobný život v Senici 

Klub priateľov 
heligónky

Vzniku založenia Klubu priateľov heli-
gónky predchádzalo Predhodové hudob-
né stretnutie heligónkarov v Kunove  18.
augusta 2001. Stretnutie heligónkarov zo
Senice a blízkeho okolia zvolal z vlastnej
iniciatívy Mgr. Pavol Grimm.

Na prvé stretnutie prijali pozvanie nielen
ľudoví muzikanti zo Senice, ale aj z Prie-
trže, Hlbokého, Borského Mikuláša, Pod-
branča, Častkova. Podujatie v spolupráci 
s poľovným združením Vinohrady Kunov
sa stretlo s veľkým ohlasom Kunovčanov.
Úspech podnietil účinkujúcich k dohode
organizovať takéto vystúpenie každoročne
a súhlasili s návrhom Pavla Grimma založiť
si krúžok pri Mestskom kultúrnom  stredis-
ku Senica (MsKS), kde by sa pravidelne
schádzali, vymieňali si skúsenosti pri hre na
heligónke. Pavol Grimm im prisľúbil aj
odbornú pomoc, rady ako sa zlepšiť v hre,
vytvoriť si svoj vlastný repertoár,  ale i spo-
ločný celého klubu. Tieto návrhy s nadše-
ním prijali i začiatočníci, ktorí v Kunove
ešte nenašli odvahu vystúpiť pred publi-
kom.  Riaditeľ MsKS Mgr. Milan Jakubáč 
1. decembra 2001 iniciatívu prijal a  oficiál-
ne vznikol Klub priateľov heligónky pri
MsKS v Senici (KPH). Odvtedy sa predho-
dové posedenie pri heligónke konajú kaž-
doročne. 

Na prvom  stretnutí  KPH sa 19. januá-
ra 2002 zúčastnili: Pavol Grimm, Anna
Celleryová, Libor Kubíček, Pavol Vázal,
Ľudovít Dedík zo Senice, Ján Kudri a
Dušan Šedivý z Borského Mikuláša, Elígius
Štepanovský z Rybiek, Ing. Štefan Hamer-
lík z Jablonice, Ľudovít Michálek z Holíča,
Anton Pulman, Vladimír Žák z Hlbokého,
Pavol Vacula z Prietrže, Miroslav Zálešák 
z Častkova, Ing. Dušan Praženka z Pod-
branča, Ladislav Michálek z Holíča.
Dohodli sa na pravidelných nácvikoch,
každoročnej organizácii Predhodového
posedenia v Kunove, účasti na súťažiach 
a prehliadkach, zapájania sa  do rôznych
kultúrnych podujatí v  meste a jeho okolí,
zdokonaľovaní  sa v hre, získavaní  ďalších
záujemcov o hru hlavne z radov mladšej
generácie a zachovaní tohto hudobného
nástroja i pre  nastupujúce tisícročie. 

Začiatky boli veľmi ťažké. Požadovanú
úroveň spĺňalo iba niekoľko členov, niek-
torí  na heligónku nikdy nehrali, iní hrali
krátky čas a nesprávne. Bolo treba začať
od začiatku, od správneho držania nástro-

ja, tvorenia tónov, nácviku stupníc, hry na
basoch, až po nácvik prvých ľudových
piesní. Už v prvom polroku začali pribú-
dať ďalší členovia a medzi nimi  aj Dušan
Polák zo Senice, ktorý heligónku ešte ani
nemal. 

Dňa 17. augusta 2002 sa uskutočnil 
I. ročník stretnutia heligónkarov v Kunove
už pod hlavičkou Klubu priateľov heligón-
ky. U mnohých to bolo prvé vystúpenie 
s heligónkou v živote pred verejnosťou.
Účasť i úspech bol  neporovnateľný s pred-
chádzajúcim rokom. V programe vystúpilo
18 členov KPH. Postupne heligónkari zača-
li  vystupovať aj mimo Senice,   napríklad 
v partnerskom meste Velké Pavlovice, na
celoslovenskom stretnutí poľnohospodá-
rov či na prehliadke Myjavská heligónka.
Postupne sa kvalita hry heligónkarov
natoľko zlepšila, že niektorí začali sprevád-
zať folklórne súbory či  spevácke zbory
Jednoty dôchodcov Slovenska. Začali  sa
tiež vytvárať prvé hudobné zoskupenia 
z radov KPH,  napr. Senickí, Prietržskí,
Hlbockí, Častkovskí heligónkari. Zaujíma-
vosťou bolo i to, že do klubu začali dedko-
via pozývať  svojich vnukov a vnučky, ktorí
najskôr najmä  spievali a neskôr z nich
vyrástli výborní muzikanti,  napríklad Erik
Otrísal. 

KPH sa stal súčasťou kultúrnych pro-
gramov, ktoré organizovalo MsKS v Senici.
O prácu KPH sa začínajú zaujímať
masmédia a dozvedeli sa o ňom i poslu-
cháči Slovenského rozhlasu rádia Regina
(2003). Od  roku 2004 sa KPH podieľal 
i na organizácii celoslovenského stretnutia
heligónkarov - Memoriál Jána Kudriho 
v Borskom Mikuláši. (J. Kudri bol jeden zo
zakladajúcich členov KPH). Dôkazom
mimoriadneho zlepšenia sa v hre na heli-
gónke bola účasť členov na celoslovenskej
súťaži heligónkarov v Smoleniciach
(2005). V súťaži jednotlivcov kategóriu
žien vyhrala Mgr. Anna Celleryová, kategó-
riu mužov Mgr. Pavol Grimm a absolútnym
víťazom sa stal Pavol Vacula z Prietrže. 

Klubu popri MsKS pri organizačnej
práci vypomáhal najmä Mgr. Branislav
Grimm, vtedajší riaditeľ ZŠ na Mudrocho-
vej ulici, poskytovaním priestorov na
nácviky, ozvučovaním podujatí, informo-
vaním  masmédií a neskôr i hrou na bicie
nástroje. V nasledujúcich rokoch sa jedno-
tliví členovia či  skupiny úspešne pokúsili
aj o vydanie zvukových nosičov CD, 
z ktorých sa najznámejšie stali od Senic-
kých heligónkarov a neskôr premenovanej
na Senickú heligónku. Webovú stránku
začal viesť Ing. Vladimír Michálek z Holíča
a počet aktívnych i pasívnych členov sa
priblížil k číslu 30.

Od roku 2013 prišlo k čiastočnému
útlmu činnosti i spoločnému stretávaniu sa
členov KPH. Kvalita hry jednotlivcov sa
natoľko zlepšila, že i bez spoločných
nácvikov dokázali na podujatiach zahrať
spoločné piesne. Ale tradícia augustového
Predhodového posedenia v Kunove zostá-
va zachovaná. A tento rok to bulo už po
trinásty raz.

Rubriku vedie Mgr. Branislav Grimm

Dajme hlas moruši  
Medzi tohtoročných dvanásť finalistov

celoslovenskej ankety Strom roka 2014,
ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, sa
dostal aj náš obľúbený strom  moruša
biela. Rastie na Robotníckej ulici a tento
strom sa stal  víťazom prvej ankety Strom
Senice v roku 2010.  

Morušu do ankety Strom roka 2014 pri-
hlásilo občianske združenie Klub ochran-
cov zelene: „Pre nás aj pre našu morušu je
to veľká česť. Senica má vďaka nej prvý-
krát zastúpenie v tejto celoslovenskej
ankete. Konkurencia je síce veľká, ale spo-
jme sily a zahlasujme spoločne. Za moru-
šu. Za Senicu. Za číslo 7.“  Víťazný strom 
a strom na 2. a 3. mieste získajú dendrolo-
gický posudok a ošetrenie v hodnote 200
eur. Víťazný strom ankety  bude známy 
v októbri. Morušu bielu môžeme svojimi
hlasmi podporiť do 30. septembra 2014
na: http://www.ekopolis.sk/programy/
grantove-programy/strom-roka.html

NS

13

pre vlastný minimalistický formát. V zime
2011 mu vyšla kniha Etické mosty (Vášeň
S�rena Kierkegaarda). Už niekoľko rokov
používa gitary značky Mayones. 

Všetko o projekte a novom videoklipe
nájdete na webových stránkach:
www.poetryintelegrams.com 
www..facebook.com/poetryintelegrams. 

TS

Proti šedým múrom
Možno ste už tento projekt zaregistro-

vali pred mesiacom, kedy dostal prvý sivý
múr  na Robotníckej ulici v Senici  nový
farebný kabát. Načo maľovať múry býva-
lých ihrísk, nevšímať si ich? To si vôbec
nemyslí šikovný senický sprejer Dušan
Konečný, autor tejto myšlienky, a v koneč-
nom dôsledku  i realizátor. Spolutvorcami
prvej farebnej  „lastovičky“  boli účastníci
zážitkového pobytu OZ Plusko, Študent-
ský parlament mesta, ktorý akciu zastrešo-
val a najmä, občania Senice. Ku cti im
slúži, že všetci prežili i vytrvalý dážď. Zlá-
kal ich aj zaujímavý sprievodný program
organizácie Plusko.

Opäť môžete ukázať svoju šikovnosť
už  18. septembra od 16.00, kedy projekt
pokračuje pri múroch na Hurbanovej ulici
a na bývalom ihrisku pri Domove dôchod-
cov. Pozývame najmä  odvážnych mla-
dých výtvarníkov, aby i tieto múry zažiarili
do sveta, tiež deti s rodičmi a ostatnú
verejnosť. Sprievodné hry, súťaže 
a hudobný program pripravuje CVČ Sto-
nožka, Študentský parlament a mladí dob-
rovoľníci. Vtedy bude práve senický Týž-
deň dobrovoľníctva – šanca priložiť ruku 
k dielu a urobiť mesto zase o kúsok kraj-
ším. A nezabudnite, že proti  šedým
múrom sa dá zabojovať i vo vašom okolí, 
v škole či v svojej duši... D. Kopecká 

a Študentský parlament mesta
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Ako nebyť okradnutý
na cestách 
(dokončenie zo str. 7)

Zmení sa zápach plynu 

Slovenský plynárenský podnik  – distri-
búcia, a.s. v našom meste mení  odorant
zemného plynu, čo je zmes pridávaná do
zemného plynu za účelom dosiahnutia
jeho prenikavého zápachu. Nový odorant
s názvom Spotleak 1007 je na báze ter-
ciárneho butylmerkaptánu.  Doteraz pou-
žívaný THT bol odorant na báze tetrahyd-
rotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zlo-
žení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007: 
- Má intenzívnejší, výraznejší zápach než
THT.  
- Zápach čo do čuchového vnímania člo-
vekom je podobný ako zápach THT avšak
s miernym odtieňom zápachu sírovodíka. 
- Najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú
plynovody nasycovať novým odorantom,
budú dávky pridávaného odorantu vyššie
než štandardne, preto sa môžu vyskytovať
prípady intenzívnejšieho zápachu plynu,
než na aký sme doteraz zvyknutí. 
- Do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na
nový odorant, resp. mierne odlišný
zápach, je potrebné,  aby boli ľudia ostra-
žití a každý zápach v domácnosti či inde
preverili, aby nedošlo najmä v prvých me-
siacoch k zámene zápachu plynu so zápa-
chom napr. kanalizácie, silne pokazených
vajec, hniloby z pivnice a pod. 

- Je potrebné, aby akékoľvek podozrenie
na problém so zápachom plynu alebo
podráždenie a vplyv na zdravie človeka či
zvierat občania ihneď nahlásili na Poru-
chovú linku – plyn 0850 111 727, ktorú
nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje
naša spoločnosť. 
- Odorant Spotleak 1007 nie je toxický, nie
je to jed. Prevádzkové koncentrácie odo-
rantu v zemnom plyne sú veľmi malé 
(v rozsahu len niekoľkých miligramov na
meter kubický plynu). Pri horení odorizo-
vaného plynu sa odorant spáli, takže
bežný spotrebiteľ za normálnych podmie-
nok vôbec neprichádza s odorantom do
styku. 

TS – SPP-distribúcia

FK Senica 
vo Fortuna lige  

Najvyššia slovenská fut-
balová súťaž zmenila od
súťažného ročníka 2014/2015 generálne-
ho partnera, a tak jej názov je Fortuna liga.
Senickí futbalisti začali novú sezónu zost-
ra, hneď v prvom kole bolo totiž v progra-
me prestížne záhorácko-kopaničiarske
derby s Myjavou. Zápas sa hral pred sluš-
nou diváckou kulisou v sobotu 12. júla.
V zostave trénera Hapala dostal šancu aj
nováčik Filip Hlohovský, ktorý sa s muž-
stvom pripravoval iba týždeň. Od začiatku
sa hral výborný zápas a diváci sa mali na
čo pozerať. Úvodný a ako sa neskôr uká-
zalo aj jediný gól padol už v 12. min a jeho
autorom bol Jakub Kosorin. Potom mali
viaceré možnosti na skórovanie obidve
družstvá. Na strane domácich bol aktívny
Kosorin (raz nastrelil brvno) na strane
Myjavy Sládek a raz zachránilo Seničanov
brvno Šullovej brány. Po prestávke sa
nehral tak otvorený futbal, najmä  Seniča-
nia mysleli viac na defenzívu. Nakoniec
body zostali v Senici, i keď sa mohli deliť,
keď hlavička striedajúceho Kosíka volala
po góle.

V ďalšom stretnutí cestovali zverenci
trénera Hapala do Banskej Bystrice. Duel
mali výborne rozohratý, no na víťazstvo im
nestačilo ani dvojgólové vedenie a presi-
lovka o jedného hráča. V 15. min Piroska
krásne vysunul Kosorina a ten svoj samo-
statný nájazd s prehľadom premenil - 0:1.
Seničania boli lepším celkom, dostávali sa
aj do ďalších šancí. Po prestávke v 54. min
vyšla hosťom krásna kombinačná akcia, na
konci ktorej bol Hlohovský a bolo 0:2.
Keď o osem minút  rozhodca vylúčil
domácim po druhej žltej karte stopéra
Banoviča zdalo sa, že víťazstvo už Senici
nikto nevezme. Domáci však zabojovali a
v posledných 10 minútach sa im podarilo
dvakrát prekonať brankára Šullu. Najprv
znížil v 80. min Dolný a o deľbu bodov sa
postaral Rejdovian. Bola to zbytočná stra-
ta bodov.

V 3. kole sa  v Senici predstavila roz-
behnutá Žilina (mala na svojom konte dve
víťazstvá). Úvodné dejstvo vyznelo lepšie
pre hosťujúcich hráčov, boli pohyblivejší a

mali viacero možností na skórovanie. Naj-
nebezpečnejším hráčom bol chorvátsky
útočník Jelić, ktorý sa za polčas dostal do
troch góloviek a jednu z nich premenil 
v 26. min na vedúci gól. Senica pohrozila
iba zakončeniami Hlohovského a Kosori-
na. Po prestávke sa obraz hry zmenil a boli
to domáci hráči, ktorí udávali tempo zápa-
su. Ťažko sa im však presadzovalo v útoč-
nej fáze, naviac mali mať výhodu pokuto-
vého kopu po jasnom faule na Pirosku.
Záverečný nápor priniesol predsa len za-
slúžené vyrovnanie. V 86. min si na Piros-
kov center nabehol Kalabiška a z 5-ky hla-
vou prekonal brankára Kuciaka. Body sa
tak spravodlivo delili.

Prvú augustovú sobotu vycestovali
Seničania do Zlatých Moraviec, kde si veri-
li, že môžu získať všetky body. V 1. polča-
se mali obidva tímy viacero streleckých
pokusov, ale ani jeden ku gólu neviedol.
Senica bola futbalovejším tímom, domáci
zase bojovnejším. Po prestávke predvie-
dol zopár dôležitých zákrokov gólman
Šulla a udržal si čisté konto. V samom
závere mohol rozhodnúť o senickom
víťazstve obranca Mazáň, ktorý sa po
chybe obrancu ocitol sám pred branká-
rom, ten ho však výborným zákrokom
vychytal. Seničania sa tak aj v treťom zápa-
se za sebou rozišli so svojím súperom
remízou.

V treťom domácom vystúpení pricesto-
vali do Senice  hráči Dunajskej Stredy. Vo
vzájomných zápasoch týchto súperov
zvykne padať veľa gólov. V úvodnom dej-
stve boli lepším tímom Hapalovi zverenci,
hostia sa prevažne iba bránili. Senici sa
dlho nedarilo prekonať brankára Pensku,
za ktorým sa dvakrát triasla konštrukcia
brány po strelách Kalabišku a Pirosku. Až
v nadstavenom čase odklial streleckú
smolu kapitán Piroska, keď zakončil krás-
nu kombináciu Hlohovského a Majtána.
Po prestávke zapli na vyššie obrátky aj
hostia. Veľkú šancu na vyrovnanie mal 
v 67. min Brašeň, ale nastrelil len ľavú žrď
Šullovej brány. Na druhej strane to skúšal
Hlohovský - prvá jeho strela ešte v sieti
neskončila, ale v 78. min sa po centri Piros-
ku krásne uvoľnil v pokutovom území 
a prestrelil brankára Pensku - 2:0. Hneď 
o minútu hostia znížili Jurčom a závereč-
ných desať minút bolo veľmi hektických. 
V 87. min vytiahol dva fantastické zákroky
na bránkovej čiare Šulla a o dve minúty 
z tutovky netrafil bránu Jurčo. Aj po 5. kole
tak svietila na kolónke prehier Seničanov
nula.To však neplatilo v poradí po šiestom
zápase, ktorý odohrali Seničania  v Brati-
slave so Slovanom. S týmto súperom sa im
v poslednom čase absolútne nedarí a inak
tomu nebolo ani tentokrát. V 1. polčase
úradoval domáci legionár Soumah, keď
strelil dva góly po pekných akciách. Po
vydarenom signále v 41. min sa Senici
podarilo znížiť na rozdiel gólu, autorom
gólu bol Kalabiška. Po prestávke však mal
hru v moci jasne majstrovský tím a v roz-
medzí od 62. do 69. min strelil dva góly -
Mészáros, Fořt. O víťazstve belasých nebo-
lo pochýb, Seničania  odchádzali z ihriska
prvýkrát porazení.

(pokračovanie na str. 15)

ach mesta, najmä ak ste sám alebo v málo-
početnej skupine. Ak stretnete niekoho
veľmi príjemného, snažte sa ho troška si
preveriť. Môže to byť zlodej. Zlodeji často
pracujú v pároch tak, že jeden odláka vašu
pozornosť a druhý vykoná akciu.

Ak vám niekto na verejnom mieste
ponúkne nejakú drogu, rázne ho odmiet-
nite nielen preto, že drogy sú nebezpeč-
né, ale aj preto, že to je často policajná
provokácia. Situácia môže viesť k zatknu-
tiu, z ktorého sa musíte „vykúpiť“.

Ak cestuje sami, radšej sa novým zná-
mym so samotou nezdôverujte a vymysli-
te si fiktívneho partnera, ktorý vás niekde
čaká alebo nasleduje.

Ďalšou kapitolou nebezpečenstiev,
hoci  podstatne menších, sú stretnutia 
s vojskom a políciou. Dajte pozor, aby ste
ani náhodou nefotografovali vojenské
objekty alebo iné budovy či miesta strate-
gického významu. Dvojnásobne to platí pri
hraniciach v oblastiach, kde je napätá poli-
tická situácia.

Pri návšteve dedín alebo vidieckych
oblastí sú veľkou nepríjemnosťou neuvia-
zané psy, ktoré zvyknú vybehnúť z vrát
okolitých domov a neraz zaútočiť na oko-
loidúceho. Pri pohybe v takýchto mies-
tach sa vyzbrojte na podobné stretnutia
palicou alebo hrsťou kameňov. Pri spomí-
nanej situácii sa snažte psovi nevenovať
veľkú pozornosť a správať sa pokojne,
zbrane použite, až keď je jasné, že pes
myslí útok vážne.
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Staň sa karatistom
Nábor Hanko kai 

So začiatkom školského roku sa rozbie-
ha naplno už jubilejná 40.  sezóna pre
senických karatistov. Áno, už sú to štyri
desaťročia od jesene roku 1974, keď
mladý Seničan MUDr. Martin Čulen po
návrate zo štúdií v Bratislave začal
v našom meste zaúčať do tajov starobylé-
ho umenia sebaobrany prvých žiakov.
Odvtedy sa okresné mesto Senica vypra-
covalo na známu baštu karate  nielen na
Slovensku, ale doslova po celom svete.
Medaily z majstrovstiev Československa,
Slovenska, Európy i sveta, karatisti zo
senického klubu pravidelne v reprezentá-
cii, stabilne vysoké renomé senických pre-
tekárov, trénerov i rozhodcov na medziná-
rodnej úrovni. Históriu, profily najúspeš-
nejších i s fotografiami prinesie reprezen-
tatívna kniha Hanko kai - 40 rokov karate 
v meste Senica, ktorá je už pripravená do
tlače.

Naposledy zahviezdili senickí karatisti
na Majstrovstvách ČR v štýle goju v Brne,
kde získali dve zlaté (Alžbeta Ovečková
a Filip Phan) a štyri bronzové medaily
(Liliana Koporcová, Adéla Sadloňová, Mar-
tin Kopáč a Martin Rehuš). Dlhodobo žia-
ria na najväčších medzinárodných turna-
joch mnohonásobný majstri Slovenska
Alžbeta Ovečková a Michal Toure. Oveč-
ková je najlepšia slovenská juniorka,
majsterka Európy v dorastencoch, ktorá
pravidelne reprezentuje Slovensko na ME
a MS. Podobne najlepší karatista
v mužoch je taktiež z Hanko kai Senica
a senický odchovanec, kde začínal
v 6 rokoch. Dvojnásobný medailista z ME
Michal Toure, ako reprezentant SR obhá-
joval naše farby naposledy v máji na
európskom šampionáte vo Fínsku. Stať sa
jednotkou na Slovensku je veľmi ťažké,
prebojovať sa medzi svetovú a európsku
špičku nesmierne ťažké. Veď Ovečková
mala na posledných juniorských ME v Por-
tugalsku konkurenciu 856 reprezentantov
zo 46 krajín. A predsa sa Seničania pravi-
delne do absolútnej špičky dostávajú. Pod
vedením popredného svetového odborní-
ka karate MUDr. M. Čulena, ktorý napo-
sledy trénoval anglických karatistov (ktorý
dlhodobo patria do svetovej špičky) na
seminári v britskom Sunderlande 17. - 18.
mája, sa po náročných tréningoch so stále
novými progresívnymi metódami darí
Seničanom na slovenských i medzinárod-
ných turnajoch. Okrem kvalifikovaných
trénerov sú Seničania úspešní i ako roz-
hodcovia. Rozhodcovský seminár v Hodo-
níne úspešne absolvovali Martin Čulen,
Jaroslav Rehuš a Boris Thebery z Hanko
kai Senica a budú rozhodovať súťaže
v štýle godžu v Čechách. J. Rehuš zvládol
i náročné rozhodcovské skúšky v Ostrave
a získal najvyššiu rozhodcovskú licenciu
pre rozhodovanie kata (cvičenie) i kumite
(zápas) v ČR.

Po júlovom sústredení v Luhačoviciach
a naberaní kondície v sedlách horských
bicyklov po malokarpatských kopcoch
začnú karatisti sezónu tradičným sústrede-
ním 28. - 31. augusta v lesoch na Záhorí.
Jedným z prvých testov pripravenosti
bojovníkov v kimonách na sezónu bude
medzinárodný turnaj Veľká cena Brna, na
ktorej sa 27. septembra zúčastnia.

Záujemcovia o karate majú teraz
šancu.  Klub Hanko kai Senica organizuje
tradičný nábor začiatočníkov. Chlapci
a dievčatá od 6 do 15 rokov sa môžu pri-
hlásiť od utorka 9. septembra na trénin-
goch v utorok a štvrtok od 18. do 19.30
v ZŠ Sadová ulica. Na tréning nepotrebu-
jete nič, len tričko, tepláky a odvahu začať.
Tréningy pod vedením J. Rehuša sú vede-
né hravou formou a v septembri sú pre
záujemcov zadarmo. Každý si tak môže
karate vyskúšať. Umenie prázdnej ruky je
účinná sebaobrana, učí sebadisciplíne,
neagresivite a úcte. Pokiaľ si chcete zlepšiť
kondíciu, sebaovládanie, nájsť si zmyslupl-
ného koníčka, množstvo priateľov na celý
život a možno stať sa i majstrom karate,
šampiónom a reprezentantom Slovenska,
máte teraz možnosť. E. Jareč

Mladí karatisti

Zápas 7. kola sa hral v Senici v piatok
22. augusta pred televíznymi kamerami a
Seničania privítali lídra tabuľky z Trenčína.
Od začiatku držali viac loptu na svojich
kopačkách hostia, domáci vyrážali 
z pozornej defenzívy do rýchlych protiúto-
kov. Po jednom z nich sa mohli v 17. min
dostať do vedenia, ale Majtánovu tutovku
výborne zmaril brankár Volešák. Hneď na
začiatku 2. polčasu musel byť pre zranenie
vystriedaný Chvátal. Ukážkový protiútok
vyšiel Seničanom v 59. min. Hlohovský
vysunul po pravej strane Majtána, ten
loptu potiahol a nezištne prihral do poku-
tového územia Kalabiškovi, ktorý krásnym
lobom otvoril skóre - 1:0. Domácim výbor-
ne fungovala defenzíva, ktorá spoľahlivo
blokovala všetky strelecké pokusy hostí.
Trenčínu sa predsa podarilo vyrovnať v 84.
min. Po rohovom kope sa dostal k lopte
nekrytý stopér Ramon, pred ktorým už
zostala len prázdna brána - 1:1. O víťazstve
mohol ešte rozhodnúť v 90. min Majtán,
keď po Piroskovom rohu hlavičkoval Maj-
tán v dobrej pozície len do Volešákovho
náručia. Seničania i tak zaknihovali už štvr-
tú remízu.                         Ivan Tobiáš

FK Senica 
vo Fortuna lige
(dokončenie zo str. 14)

Podujatia  v  Dome 
kultúry Senica
� 20. september, 16.30
Chujava nau – komédia uvedená v rámci
Senickej divadelnej horúčky v podaní Klad-
zianskeho ľudového divadla.

� 22. september, 15.30 
Kurz spoločenského tanca pre študentov

� 22. september, 18.00   
Kurz spoločenského tanca pre dospelých 

� 24. september, 17.00 
Joga pre začiatočníkov i pokročilých

� 25. september,19.00
Zdeněk Izer  + Šárka Vaňková, zábavný
program, vstupné: 10 eur

Pripravujeme: október 2014

� 19. október,  19.00
BOYBAND – muzikál o vzniku a živote
jednej chlapčenskej speváckej skupiny

Vyberte si z podujatí 
� 9. september,  14.00
„ … ich nezarastie bodľačie...“-  otvorenie
výstavy k 70. výročiu SNP 
Organizátor: Záhorské osvetové stredisko
Miesto: Denné centrum Hviezdoslavova ul
Výstava detských výtvarných prác a doku-
mentov k SNP, prednáška o SNP

� 10. september o 14.00 
Domček, domček, kto v tebe býva? - otvo-
renie výstavy z tvorby  vydavateľstva
BUVIK  
Organizátor a miesto: Záhorské osvetové
stredisko 
Výstava potrvá do 1. októbra  

� 11. september  
Milan Rašla RE: Cyklus 2
Organizátor a miesto: Záhorská galéria J.
Mudrocha
Výstava potrvá do 9. novembra 

� 13. september,  13.00 
Súťaž o putovný pohár primátora mesta
Senica
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor
Senica
Miesto:  Základná škola, Ul. V. Paulínyho-
Tótha 
Hasičská súťaž pre dospelých 

� 19. september, 17.00 
Maľby - Vernisáž výstavy členiek občian-
skeho združenia SenART Renáty Hromko-
vej a Vlasty Ravasovej
Miesto: Denné centrum Hviezdoslavova
ul. 

�26. september, 15.00
Obrázky z medzinárodných plenérov 
v Bratkovici a vo Velkých Pavloviciach
Organizátor a miesto:  ZUŠ
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Blahoželáme jubilantom

V septembri 2014 oslávia:
80 rokov:  Kristína Balúnová, Fridrich Hutta, Anna Chropovská
85 rokov: Irena Bačová, Mária Eckhardtová, Mária Havlová,
Mária Hesková, Emília Chábelová, Mária Chrenková, Vladimír
Maca, Anna Švancarová, Zdeňek Žáček
90 rokov: Helena Suchá
91 rokov: Jindřiška Hanáková, Pavel Morávek, Jozef Tollar.

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

Okienko JDS
Mestská organizácia

Jednoty dôchodcov Slovenska
po letnej prestávke rozbieha svoje
aktivity. 

• Klub dôchodcov  na Továrenskej
ulici bude otvorený od  3. septembra.

• Zasadnutie  výboru  bude  4. sep-
tembra  o 13.00 hod. 

• Na rekondičný pobyt do kúpeľov
Nimnica sa odchádza 8. septembra
o 6.00 hod. od plavárne.

• Tradičné tanečné posedenie pri
živej hudbe bude v budove  COOP Jed-
nota 18. septembra  o 15.00 hod.

• Oslavy 20. výročia založenia mest-
skej organizácie  JDS budú 2. októbra 
o 14.00 hod. v Dome kultúry. Vstup je
na pozvánky. 

Mária Slezáková
predsedníčka MO JDS
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Kurzy v Dome 
kultúry v Senici 

Mestské kultúrne stredisko Senica pri-
pravuje v školskom roku 2014/15 nasledo-
vnú 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 pokroči-
lých.

Odborné kurzy: 
- jednoduché účtovníctvo + podvojné
účtovníctvo.
Poplatok za jazykové a odborné kurzy je
110 eur. 

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

Poplatok za praktické kurzy 45 eur.

Služby lekární 
1. 9. Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
7. - 8. 9.  Lekáreň  Verbascum 

Sotinská 1586
14. 9. Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
15. 9. Lekáreň Verbascum 

Sotinská 1586      
21. – 22. 9. Lekáreň   Sun Pharma

Sotinská 1591
28. – 29. 9. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309

Lekárne vykonávajú pohotovostné
služby  od 8. do  12. hod.

Kam na turistiku
Turistický pochod Senická mašírovka 

v dĺžke 10, 15, 35 a 50 km sa uskutoční 
v sobou 20. septembra. Klub slovenských
turistov Senica pozýva všetkých priazniv-
cov 

Senická mašírovka je zaradená do
kalendára medzinárodnej organizácie pre
ľudový šport IVV. bar

Spomienka
Dňa 5. augusta uplynulo
8 rokov,  keď navždy dotĺklo
srdiečko našej  drahej, láskavej,
milovanej dcéry, mamičky, 
manželky 
Bc. Blanky   Galádovej, 
rod. Křečkovej.

Zostaň navždy v našich  srdciach.
S láskou a úctou spomínajú mamina, deti a manžel.

Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívam,
sú okamihy, na ktoré denne
spomínam. Márne ťa moje oči
hľadajú, márne po tvári slzy 
stekajú. Čas plynie, slzy vánok
vysuší, no bolesť v mojom srdci nikdy
neutíši.
Dňa 26. júna  uplynul rok čo nás 

navždy opustil milovaný syn, brat, priateľ a spolupracovník
Martin Blanárik.
S láskou a úctou spomína mama a brat s rodinou, 
spolupracovníci a kamaráti.

Spomienka
Neplačte, že som odišiel, len
pokoj mi prajte...
Dňa 24. augusta sme si pripome-
nuli 3. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka, švagra, brata a uja
Jozefa Kašťáka. 
Spomínajú manželka, dcéry, syn, nevesta,

zaťovia, vnuci  a ostatná rodina. 

Spomienka
V neznámy svet si odišiel spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Už niet návratu ani  nádeje, len
cesta k hrobu nás zavedie. 
Dňa 1. augusta sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia manžela
Michala Chovanca. 

Spomína manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. 

Spomienka
Smútok v srdci stále máme, 
s láskou na teba spomíname ...
Dňa 2. septembra si pripomenieme
9. výročie úmrtia nášho drahého
otca a starého otca
Pavla Hižu.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka

a Ľubka s manželmi, vnúčatá  Simonka, Tomáško, TTimotejko
a ostatná rodina.

Záväznú prihlášku do kurzov treba
odovzdať do 15. septembra v MsKS. Bliž-
šie informácie o kurzoch získate aj na tele-
fónnych číslach: 0905/809 766, 034/651
2301, 034/698 8122.      

MsKS
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Uzavreté manželstvá - Jún
Peter Horváth a Lucia Červenková
Miroslav Šefčík a Miroslava Krchová
Marcel Vrba a Katarína Kubašková
Miroslav Maček a Mgr. Jana Polakovičová
MUDr. Peter Tatarka a MUDr. Lucia Veselá
Miroslav Pavelka a RNDr. Mieroslava Juríková
Ľubomír Staněk a Ing. Zuzana Bošáková
Markus Rene Pichler a Jarmila Chovanetová
Peter Bartoň a Vlasta Milová
Rastislav Drahoš a Ing. Michaela Tkáčová
Peter Burda a Ľubica Brečková
Juraj Belohlávek a Petra Rechtoríková
Michal Morávek a Mgr. Petra Samková
Filip Provazník a PaedDr. Milada Jančovičová
Miroslav Dvořák a Silvia Gašpárková
Milan Burík a Monika Záškvarová
Miroslav Šúrek a Katarína Sekáčová
Lukáš Tomány a Zuzana Lebiedzíková

Uzavreté manželstvá - Júl
Anton Lukáč a Mária Miháliková
Miloš Nekanovič a Zuzana Smolíčková
Martin Suchý a Zuzana Adamčíková
Roman Šimkovič a Radka Ivánková
Ing. Emil Šefčík a Ing. Silvia Procházková

Vítame nových Seničanov
Adam Ondrej Šimek narodený v Dundee
Albert Chocholáček narodený v Brne
Nikolas Gach narodený v Skalici
JÚN
Laura Fabianová narodená v Myjave
Etienne Teo Lukáč narodený v Skalici
Sofia Beňová narodená v Myjave
Adam Strýček narodený v Skalici
Nikola Hrúzová narodená v Skalici
Alex Cigánek narodený v Myjave
Nanetta Konečná narodená v Skalici
Michal Paveska narodený v Myjave
Laura Zuščíková narodená v Myjave
Terézia Hartmannová narodená v Skalici
Lenka Jankovýchová narodená v Myjave
Adela Mikulíková narodená v Myjave
Damián Banda narodený v Skalici
Radoslav Vaškovič narodený v Skalici
Barbora Tomečková narodená v Skalici
JÚL
Boris Bakala narodený v Bratislave
Richard Horák narodený v Myjave
Marína Sameková narodená v Bratislave
Tomáš Valúch narodený v Myjave
Marián Kubík narodený v Myjave
Paulína Mihoková narodená v Skalici
Thia Anderle narodená v Skalici
Nikola Babincová narodená v Myjave
Lukáš Žúrek narodený v Skalici
Filip Košičár narodený v Myjave
Daniel Štofan narodený v Myjave
Martin Žažo narodený v Bratislave
Ema Žažová narodená v Bratislave
Šimon Gajar narodený v Skalici
Oliver Straka narodený v Myjave
Natali Bolebruch narodená v Skalici
Sebastián Jankovič narodený v Myjave
Sebastián Deák narodený v Myjave
Markus Motus narodený v Bratislave
Jaroslav Hyža narodený v Skalici
Terézia Nahirnyaková narodená v Skalici

Tomáš Burcl narodený v Bratislave
Sára Suchá narodená v Myjave
Tobias Bareš narodený v Skalici
Lilien Holečková narodená v Skalici
Lukas Koníček narodený v Myjave
Stella Šúrková narodená v Bratislave
Helena Grebeníčková narodená v Skalici
Pavol Hladík narodený v Bratislave
Ema Návratová narodená v Myjave
Matej Matula narodený v Skalici
Kristína Kubicová narodená v Myjave

Opustili nás
JÚN
Pavel Brňák, Štefánikova 723 1. 6. 2014
vo veku 60 rokov
Miloslav Vulgan, J. Mudrocha 1356 5. 6. 2014
vo veku 65 rokov
Cecília Šebestová, J. Kráľa 728 6. 6. 2014
vo veku 74 rokov
Imrich Hečko, Komenského 944 8. 6. 2014
vo veku 81 rokov
Jozef Provazník, Priemyselná 286 10. 6. 2014
vo veku 75 rokov
Jirča Tomášková, Štefánikova 1377 11. 6. 2014
vo veku 79 rokov
Štefan Turánek, Štefánikova 1377 13. 6. 2014
vo veku 70 rokov
Viera Bordáčová, Brezová 841 14. 6. 2014
vo veku 51 rokov
Kristína Šulllová, Štefánikova 1377 14. 6. 2014
vo veku 86 rokov
Mária Oborilová, Sadová 630 15. 6. 2014
vo veku 91 rokov
Júlia Katerincová, J. Mudrocha 1356 17. 6. 2014
vo veku 90 rokov
Milina Jakábová, Brestové 984 19. 6. 2014
vo veku 83 rokov
Ing. František Džubas, CSc., Hviezdoslavova 472 20. 6. 2014
vo veku 70 rokov
Milan Ševčík, Kolónia 605 21. 6. 2014
vo veku 71 rokov
Ladislav Daniel, Hurbanova 1379 24. 6. 2014
vo veku 64 rokov
Milan Vašek, Čáčov 300 30. 6. 2014
vo veku 66 rokov
JÚL
Marián Kováč, Štefánikova 1377 2. 7. 2014
vo veku 64 rokov
Emília Vňuková, J. Fándlyho 2639 2. 7. 2014
vo veku 76 rokov
Anna Povalačová, J. Mudrocha 1351 5. 7. 2014
vo veku 85 rokov
Štefánia Morávková, Kolónia 565 15. 7. 2014
vo veku 85 rokov
Paulína Hrehušová, Štefánikova 723 19. 7. 2014
vo veku 87 rokov
Miroslav Rehák, Robotnícka 57 20. 7. 2014
vo veku 35 rokov
Alžbeta Zríniová, Štefánikova 1377 20. 7. 2014
vo veku 77 rokov
Ján Jagušák, Štúrova 134 24. 7. 2014
vo veku 82 rokov
Ján Mastihuba, Robotnícka 58 25. 7. 2014
vo veku 60 rokov
Mária Opálkoová, Štefánikova 1377 25. 7. 2014
vo veku 61 rokov
Zdenek Boháček, Štefánikova 725 29. 7. 2014
vo veku 81 rokov
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na SEPTEMBER 2014
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D
Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci Komplexné-
ho projektu, realizovaného vďaka finanč-
nej podpore predsedu vlády Slovenskej
republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Seni-
ca.
Projekt 100  - najväčšia putovná prehliadka
filmov na Slovensku pre priaznivcov klubo-
vého filmu, potrvá do decembra.  
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni kina.
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� Sobota 6. a nedeľa 7. september
MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ NA
PRÁZDNINÁCH

Premietame  17. hod.!
Český dabing. Je tu
koniec školského
roka a dlho očakáva-
né prázdniny sú
konečne tu. Malý
Mikuláš, jeho rodičia
a babička vyrazili 
k moru a ubytovali sa
v hoteli. Mikuláš si pri

mori nájde nových priateľov. 
Vstupné: 4 eurá, MP, 97 min.

� Sobota 6. a nedeľa 7. september
FAKJÚ PÁN PROFESOR
Český dabing. Zeki Müller nemá na výber.
Niekto postavil školskú telocvičňu priamo
nad miestom so zakopanými ukradnutými
peniazmi, ktoré tam pre neho ukryla jeho
priateľka. A tak, aby sa po prepustení 
z väzenia dostal ku svojej koristi, musí sa
vydávať za suplujúceho učiteľa na Göthe-
ho gymnáziu. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 118 min.

� Utorok 9. september
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Nová česká komédia Jana Hřebejka sa
odohráva jedného večera v zapadnutej
dedinskej krčme. Čo všetko sa môže pove-
dať a stať, keď sa opijú unesená nevesta,
ženský svedok jej ženícha a životom
ostrieľaná barmanka...
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 77 min.

� Streda 10. september
LUCY
Lucy je typická „blondína“, ktorá sa vždy
zamiluje do toho najväčšieho podliaka 
v okolí. Ten posledný ju zatiahol do obcho-
du s drogami. Kým sa stihne poriadne roz-
hliadnuť, má v bruchu zašitý balíček, obsa-
hujúci extrémne silnú syntetickú drogu,
ktorý má prepašovať do Európy. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 89 min.

� Piatok 12., sobota 13. a nedeľa
14. september
38 

Tento jedinečný filmo-
vý projekt mapuje
život slovenskej hoke-
jovej legendy Pavla
Demitru.
38 predstaví Demitru
nielen ako vrcholové-
ho športovca, ale pre-
dovšetkým ako člove-
ka a silnú osobnosť,

na ktorú dodnes spomína celý národ.
Poodhalí významné i bežné momenty zo
života hokejovej legendy, jeho túžby 
a vytýčené ciele. 
Vstupné: 4 eurá, MP, 87 min.

� Utorok 16. september
PROJEKT 100 
IDA
Osemnásťročná novicka Anna sa onedlho
stane mníškou, musí však naposledy nav-
štíviť svoju jedinú žijúcu príbuznú Wandu,
o ktorej existencii však netušila. Bývalá
zapálená komunistka a sudkyňa v 50.
rokoch posielala na smrť kňazov a iných
odporov režimu. Nečakané stretnutie
nasmeruje mladú Annu na cestu za odkry-
tím rodinného tajomstva.
Vstupné: 3,50 eur, člen FK 2 eurá, MP 12 r.,
80 min.

� Streda 17. september
DARCA
Jonas vyrastá v idylickom svete, kde existu-
je len šťastie. Ľudia nepoznajú utrpenie,
násilie, strach ani bolesť. Základom sveta je
jednotvárnosť: rovnaké domy, rovnaké
oblečenie, rovnaké rodiny. Na okraji spolo-
čenstva žije jediný držiteľ a strážca všet-
kých pravdivých spomienok ľudstva -
Darca. Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 89 min.

� Piatok 19. a sobota 20. september
TRAJA BRATIA

Traja bratia sa vydávajú
do sveta na skusy, aby si
našli nevesty. Súrodenci
pri svojom putovaní vstu-
pujú do známych rozprá-
vok, v ktorých ich čaká
mnoho nástrah, nečaka-
ných príhod a možno aj
láska...

Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 86 min.

� Nedeľa 21. september
SIN CITY: Ženská, pre ktorú by som vraždil
Zápletka pokračovania sa točí okolo vzťa-
hu hlavnej postavy Dwighta k osudovej
žene menom Ava. Tá ho v komiksovej
predlohe opustila, aby sa k nemu po
rokoch vrátila s prosbou o záchranu pred
tyranským manželom. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 103 min.

� Utorok 23. september
PROJEKT 100 
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVETIA
V tomto kultovom filme 90. rokov Quentin
Tarantino zadefinoval základné prvky svo-
jej režisérskej poetiky a vytvoril mnohovrs-
tevný filmový vesmír, ktorý si obľúbili rov-
nako nároční kritici na MFF Cannes, inte-
lektuáli i robotníci. Pulp Fiction je multi-
žánrový opus plný fetišistických detailov a
popkultúrnych odkazov. Vstupné: 3,50
eur, člen FK 2 eurá, MP 15 r., 153 min.

� Streda 24. september
LABYRINT: ÚTEK
Podzemný výťah vyviezol Thomasa na
lúku obklopenú vysokými stenami. Privíta
ho skupina mladíkov, ktorých postihol rov-
naký osud. Vytvorili zvláštnu komunitu,
ktorá hľadá únikovú cestu. Možnosť utiecť
majú každé ráno, keď sa v stene otvorí
obrovská brána. Večer sa brána zatvorí a
kto sa nestihne vrátiť, medzi stenami laby-
rintu neprežije. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 114 min.

� Piatok 26. september
KÚZLO MESAČNÉHO SVITU
Príbeh zasadený do 20-tych rokov na
honosnej riviére na juhu Francúzska. Kúzlo
mesačného svitu od Woodyho Allena je
romantickou komédiou o majstrovi kúzel-
níkovi, ktorý sa snaží označiť psychické
médium za podvrh. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 109 min.

� Sobota 27. a nedeľa 28. september
VŠIVÁCI 

Miki je špičkový neuro-
chirurg, ktorý sa utápa 
v bludnom kruhu operá-
cií, alkoholu, milostných
avantúr a nevier. Jeho
horkokrvný brat Ricky sa
vrátil z českej misie 
v Afganistane. Na plnej

čiare prehráva svoj boj s dlhmi aj s návra-
tom k normálnemu životu. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 98 min.

� Utorok 30. september
PROJEKT 100 
NICK CAVE: 20 TISÍC DNÍ NA ZEMI +
FONGOPOLIS
Po štyridsiatich rokoch na hudobnej scéne
je Nick Cave legendou. Film voľne zazna-
menáva 24 hodín v Caveovom živote, kedy
sám skúma svoje piesne a transformuje
hudbu z neforemného náčrtu až po hit.
Mladý huslista má zahrať svoje životné
sólo s filharmóniou mesta Fongopolis.
Cestu za úspechom mu však nečakane
skríži železničná stanica. V chaose nápi-
sov, reklám, svetiel a náhliaceho sa davu,
nádejný umelec nedokáže nájsť cestu 
k správnemu nástupišťu. Ak chce stihnúť
svoj vlak, musí sa zastaviť. Vstupné: 3,50
eur, člen FK 2 eurá, MP 12 r., 97 min.


