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Nové vedenie mesta zľava zástupca primátora Ján Hurban,  primátor mesta Branislav 
Grimm a  zástupca primátora Martin Lidaj počas slávnostného prípitku.

Foto Radovan Samek

Novoročná čaša vína
Vinšom a poďakovaním za prácu pre vše-

stranný rozvoj Senice v minulom roku  sa 
začalo novoročné stretnutie 8. januára v 
Dome kultúry, na ktoré primátor mesta Bra-
nislav Grimm pozval predstaviteľov štátnej a 
verejnej správy, organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, podnikateľskej sféry, kul-
túrnych inštitúcií, športových klubov a  orga-
nizácií tretieho sektora. 

Primátor mesta súčasne využil novoročné 
stretnutie na vyjadrenie presvedčenia, že aj v 
tomto roku všetci priložia ruku k dielu,  a tak 
splníme všetky úlohy, ktoré nás čakajú pri ďal-
šom napredovaní. „Želám si, aby sme v kon-
štruktívnych debatách hľadali vhodné rie-
šenia s cieľom zvyšovania kvality života v 
meste. Nastal čas, kde by nemalo byť miesto 
na osobné nezhody alebo konflikty. Som pre-
svedčený, že spoločnou spoluprácou dosia-
hneme spokojnosť a prosperitu vo všetkých 
oblastiach,“ povedal primátor Senice.

Mesto chce a pomôže každému, kto 
chce hľadať nové a prospešné riešenia, ale  
i pokračovať v tom, čo bolo dobré, aby sa 
zo Senice stalo mesto, aké si všetci želáme. 

Na napĺňanie týchto výziev využije 
vedenie radnice poznatky a informácie zo 
stretnutí s predstaviteľmi verejného, spo-
ločenského, hospodárskeho života mesta, 
ktoré prebiehali počas celého januára.  Pri-
mátor mesta Branislav Grimm zdôraznil, 
že prerokované otázky sa stanú základom 
vzájomnej  úspešnej spolupráce mesta a 
všetkých subjektov.  

Viera Barošková

Podporme našu morušu
Máme celý február na to, aby sme preja-

vili svoj  lokálpatriotizmus, svoju hrdosť, 
pýchu i sebavedomie v európskom hlaso-
vaní  o najkrajší a najzaujímavejší strom. Ide 
o našu morušu bielu, ktorá vyhrala celoslo-
venskú súťaž Strom roka 2014 a teraz sa 
uchádza o titul Európsky strom roka. Hla-
sovanie trvá od 1. do 28. februára na strán-
kach www.treeoftheyear.org.

Vlaňajšie víťazstvo v celoslovenskej 
ankete posunulo senickú morušu za repre-
zentanta Slovenska.  „Naša stromová kráska 
chce presvedčiť celú Európu o tom, že spolu 
s národom, s ktorým rastie v jednej zemi, 
tvorí dobrý tím. Veríme, že Slováci opäť ožijú, 
budú spolu držať a nedajú sa zahanbiť  ani 
pred veľkými  národmi,“ hovorí podpred-
sedníčka senického občianskeho združenia 
Klub ochrancov zelene Dana Ševčíková.  

Podľa toho ochranárskeho združenia 
si moruša  podporu  právom zaslúži – je to 
strom hrdina, ktorý sa zachoval ako jediný 
objekt v lokalite, kde rastie. V jej tesnom okolí 
na Robotníckej ulici všetko podľahlo neuveri-
teľným zmenám,  vyrástli činžiaky, obchody, 
parkoviská, cesty, polyfunkčné budovy, pri-
budol hluk a ruch, ale ona zostáva – obrov-
ský morušový strom v centre rušného mesta. 
Na svet sa díva s láskou a trpezlivosťou. 

Cesta moruše bielej do európskej 
rodiny vzácnych stromov sa začala v roku 
2010, keď zvíťazila v prvom ročníku ankety 
Strom Senice spomedzi 5 nominovaných 
stromov.

Viera Barošková

Slovo na úvod
Z nadelených 365 dní roka 2015 sme už 

minuli prvých 31. Aké boli, využili sme ich 
dobre, pustili sme sa správnym smerom, 
aké sú naše vzťahy s inými ľuďmi? Možno 
si kladiete takéto a im podobné otázky, 
lebo chcete v určitej komunite a je jedno či 
doma v rodine, na pracovisku alebo v kolek-
tíve ľudí, s ktorými sa pravidelne stretáte 
pri rovnakej záľube, vytvárať dobrú atmo-
sféru, počúvať a brať do úvahy názory všet-
kých, riešiť veci tak, aby ste  v nejakej veci 
pokročili, niečo vylepšili, zmenili, vytvo-
rili..., no pritom neubližovali a nestavali sa 
do pozície deda vševeda. Skôr  naopak, 
hoci aj v kritickom tóne, no korektne, uváž-
livo, rozumne, bez povýšenectva a so zna-
losťou veci chcete problémy riešiť. Možno 
si podobné otázky tiež kladiete preto, lebo 
kdesi inde vidíte, že vzťahy medzi ľuďmi sa 
nevyvíjajú dobre, komunikácia nie je ade-
kvátna, je plná samoľúbosti, nadutosti, ake-
jsi nadradenosti. Spoločnosť sa príliš pola-
rizuje, princípy individualizmu a osob-
ného úspechu vyhrávajú pred spoluprácou 
a partnerstvom. Všetci bažiaci za slávou a 
pompéznosťou zabúdajú, že  aj za ich indi-
viduálnym úspechom sú iní ľudia, mladí, 
starší i seniori, a tiež uznanie spoločných 
hodnôt. Zaujala ma myšlienka, že zlo tohto 
sveta spočíva vo falošnej pýche – týkajú-
cej sa rasy, náboženstva alebo intelektu, v 
mylnom presvedčení o našej nadradenosti. 
Musíme sa naučiť počúvať – akceptovať, 
že jestvuje pravda značne odlišná od našej, 
ale rovnako platná. Na margo tohto citátu 
sa mi žiada povedať, že kvôli sebauzna-
niu, utrhnutiu si čo najväčšieho kusa, sil-
ných a širokých lakťov, nemožno bojovať 
proti všetkým. Jeden sám nezmôže nič, 
ľudia musia spolupracovať, uznávať jeden 
druhého, musí sa to diať v kontinuite od 
mladosti k starobe, a to všetko v atmo-
sfére porozumenia,  tvorivosti, ústretovosti,  
zmyslu pre dobro a pokoj.     

Máme pred sebou 11 mesiacov tohto 
roka, v ktorých môžeme chybné kroky napra-
viť. Každý deň je príležitosť urobiť niečo 
dobré, prospešné, v duchu novoročných vin-
šov o pokoji, šťastí, porozumení a harmónii, 
aby ľudská existencia mala zmysel. 

Viera Barošková
 

101-ročná jubilantka
V sobotu 17. januára oslávila 101. naro-

deniny pani Jozefa Nemečkayová, rodená 
Kahovcová. Má dvoch synov Matúša a 
Fedora, s ktorým žije.  

(pokračovanie na strane 5)
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a zastupiteľstva
 
1. riadne zasadnutie mestskej rady       

sa uskutoční 5. februára. 
Mestská rada v tomto volebnom období 

bude pracovať v zložení:  Ing. Martin Lidaj  
a Ing. Ján Hurban – zástupcovia primátora,  
Ing. Mgr.  Martin Džačovský, Mgr.  Peter 
Hutta, Jaroslav Kaščák, Mgr. Filip Lackovič, 
Ing. Ľubica Vyletelová  a Ing.  Emília Wágne-
rová. Na rokovanie mestskej rady je prizý-
vaná hlavná kontrolórka mesta JUDr. Elena 
Jankovičová, prednostka mestského úradu 
JUDr. Katarína Vrlová,  vedúci finančného 
oddelenia mestského úradu Ing. Róbert 
Mozolič a zapisovateľka mestskej rady 
Mgr. Dagmar Matiašová. Rokovanie mest-
skej rady bude viesť primátor mesta Senica 
Mgr. Branislav Grimm. Rokovanie mest-
skej rady je neverejné a plní úlohu inicia-
tívneho, výkonného a kontrolného orgánu 
mestského zastupiteľstva a zároveň plní 
funkciu poradného orgánu primátora. Mes-
tská rada zasadá najmenej raz za tri mesi-
ace,  a to spravidla pred rokovaním mest-
ského zastupiteľstva.

Na rokovanie 1. mestskej rady v Senici 
bude predložený nasledovný program:

- Návrh na  voľbu členov   komisií mes-
tského zastupiteľstva  - na ustanovujúcom 
zasadnutí MsZ bolo zriadených 11 komi-
sií mestského zastupiteľstva a boli zvolení 
ich predsedovia a tajomníci. Komisie pôso-
bia ako poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány mestského zastupiteľstva. Za čle-
nov komisií budú zvolení  okrem poslan-
cov MsZ aj ďalšie osoby navrhnuté  poli-
tickými stranami, hnutiami, koalíciami  a 
nezávislými poslancami zastúpenými       v 
MsZ. Osobitné postavenie má 10 členná 
redakčná rada Naša Senica, na čele s Mgr. 
Vierou Baroškovou, vedúcou redaktorkou.

- Návrh na  voľbu členov   mestských 
výborov – MsZ zriadilo 8 mestských výbo-
rov podľa volebných obvodov a v nich zvo-
lených poslancov. Do mestských výbo-
rov  sa budú voliť ešte ďalší členovia z 
radov občanov na základe ich prejaveného 
záujmu alebo návrhu politických strán, 
hnutí, koalícií  a nezávislých  poslancov 
zastúpených v MsZ a po jednom zástup-
covi mestskej polície.

- Návrh na zastúpenie v orgánoch spo-
ločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta – v Poliklinike Senica 
n.o., Zariadení sociálnych služieb n.o., 
Mestskom podniku služieb s.r.o.,  Stoma 
Senica a.s., Rekreačných službách mesta 
Senica s.r.o., Technických službách a.s., 
OMS Arena Senica, a.s., Fakultnej nemoc-
nici s poliklinikou Skalica, a.s. radách škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 

- Dodatok Všeobecne záväzného nari-
adenia č. 20/2014 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta. Dodatok predstavuje  
manuál Mesta Senica na predkladanie a 
vyúčtovanie žiadostí o poskytnutie dotá-
cie z rozpočtu mesta. Vyplnené žiadosti 

o poskytnutie dotácie z fondu Pro Senica 
spolu s prílohami je potrebné v jednom ori-
ginálnom vyhotovení doručiť na Mestský 
úrad v Senici najneskôr 28. februára prísluš-
ného kalendárneho roka. Rozpočet fondu 
Pro Senica bude známy až po prerokovaní 
a schválení mestským zastupiteľstvom. V 
minulom roku bolo vyplatených z fondu 
PRO Senica 72 subjektom celkovo  211 
972,46 eur. 

- Návrh rozpočtu mesta Senica a orga-
nizácií v jeho riadení  na roky  2015 – 
2017. Návrh  programového rozpočtu a  
programov mesta na roky 2015 – 2017.  
Na rokovanie mestskej rady bude predlo-
žený  návrh rozpočtu na rok 2015 v celko-
vej výške 14, 4 mil. eur, čo je o  1 mil. eur  
viac v porovnaní s pôvodne schváleným 
rozpočtom mesta v roku 2014.

- Správa  hlavnej kontrolórky o kontrol-
nej činnosti v roku 2014.

Primátor zvolal 1. riadne zasadnutie 
MsZ  na 19. februára 2015.      

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Dotácie z Pro Senica
 
Do 28. februára môžu občianske zdru-

ženia, neziskové organizácie či spolky 
predkladať na Mestskom úrade Senica žia-
dosti o finančnú pomoc z fondu Pro Senica 
na svoje tohtoročné  aktivity. 

Hlavnou podmienkou na poskytnutie 
finančnej dotácie z fondu Pro Senica, ktorý 
je tvorený z mestského rozpočtu, je verej-
noprospešný účel. O projektoch do 3320 
eur rozhodujú podľa ich zamerania jed-
notlivé komisie mestského zastupiteľstva.       
O projektoch žiadajúcich vyššiu čiastku 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond funguje od roku 1996 a počas svo-
jej 18-ročnej existencie pomohol realizovať 
mnoho prospešných, zaujímavých, užitoč-
ných, obľúbených a opakujúcich sa podujatí, 
ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou kul-
túrnych, spoločenských či športových aktivít 
alebo pomohli riešiť situáciu v sociálnej sfére, 
poľnohospodárstve a životnom prostredí. 
Mnohé z týchto akcií robia dobré meno 
Senici aj navonok, napríklad celoštátna autor-
ská súťaž Literárna Senica L. Novomeského, 
športovo-spoločenské podujatie Míľa pre 
mamu, výtvarná a spevácka súťaž Senické 
zlaté jabĺčko, Mudrochova paleta, súťaž          
v stolnom hokeji Slovakia  open, súťaž v silo-
vom trojboji Grand prix Slovakia, turnaj futba-
lových prípraviek Junior cup.

Pre ilustráciu uvádzame, že napríklad         
v roku 2003 bolo vyplatených na projektoch 
1, 299 mil. Sk, v roku 2004 1,094 mil. Sk, v 
roku 2005 2,107 mil., v roku 2008 5,404 mil. 
Sk. V roku 2010 sa z fondu vyčerpalo  vyše 
111 tisíc eur, v roku 2011 takmer 37 tisíc eur, 
v roku 2012 to bolo až 202 tisíc eur, v roku 
2013 170 tisíc eur a vlani takmer 212 tisíc eur.

V decembri  roku 2014 napriek schvá-
leným  zmluvám a realizovaným poduja-
tiam 12 subjektov (Hanko kai karate klub, 
Senická volejbalová mládež,TJ Záhoran 

Senica, Tenisový klub,  HK 91 Senica, Can-
tilena, Tanečný klub Dancer, Plavecký klub 
Aqua, Klub ochrancov zelene,  Luxor, n.o., 
Dobrovoľný hasičský zbor, Viera Šuste-
ková - Štúdio S) nedostalo spolu 13 600 eur 
z  fondu Pro Senica s odôvodnením nedo-
statku financií. Podľa vedúceho finančného 
oddelenia MsÚ Róberta Mozoliča to bolo 
spôsobené neplnením bežných príjmov 
mesta v očakávanom rozsahu. V takýchto 
prípadoch mesto musí zabezpečovať finan-
covanie základných  funkcií samosprávy 
a dotácie môže poskytovať len v prípade, 
že nepríde k zvýšeniu celkového dlhu 
mesta. Primátor mesta Branislav Grimm 
na vzniknutú situáciu reagoval slovami, že 
mesto Senica chce situáciu riešiť. „Budeme 
hľadať riešenie, aby dotknuté subjekty 
tento rok dotáciu dostali,“ dodal primátor.

Viera Barošková

Oprava pamiatok
Nové vedenie samosprávy mesta Senica 

absolvovalo v januári sériu stretnutí so  
zástupcami úradov verejnej správy, organi-
zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 
Trnavského samosprávneho kraja, podnika-
teľskej sféry, kultúrnych inštitúcií, škôl, špor-
tových klubov, organizácií tretieho sektora, 
politických strán  pôsobiacich v meste.

Ich cieľom bolo nielen vzájomne sa spo-
znať, ale aj predstaviť svoje ciele a zámery v 
tomto roku, prípadne hľadať možnosti vzá-
jomnej kooperácie. Primátor mesta Brani-
slav Grimm  a jeho dvaja zástupcovia Martin 
Lidaj a Ján Hurban na stretnutiach zdôrazňo-
vali záujem na všestrannom rozvoji mesta a 
spolupráci. Primátor Grimm na základe dote-
rajšieho zisťovania stavu zhrnul ekonomickú 
situáciu do konštatovania, že „financie sú v 
zlom stave“,  a preto hlavnou úlohou mesta 
bude ozdraviť ekonomiku.  Primátor odhadol 
jej stabilizáciu v období dvoch rokov. Kon-
krétne odpovede prinesie rokovanie  mest-
ského zastupiteľstva  (MsZ) 19. februára. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 
sa budú  konštituovať  nové komisie a mes-
tské výbory,  v ktorých sa očakáva viac 
odborníkov na úkor politických nomi-
nantov. Práve  mestské výbory dostávajú 
v tomto volebnom období veľkú šancu, 
keďže v predchádzajúcom zastupiteľstve 
bola schválená dotácia 1 euro na občana 
vo volebnom obvode pre mestský výbor, 
ktorý si bude môcť z týchto peňazí robiť 
drobné záležitosti vo vlastnej réžii.  Primá-
tor mesta tlmočil, že sa bude veľmi starost-
livo pripravovať Plán hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja mesta, ktorý je východisko-
vou základňou pre čerpanie eurofondov    
v programovacom období 2015-2020. 

Na stretnutiach predstavitelia mesta infor-
movali o zámere zriadiť mestské múzeum, 
urobiť novú webovú stránku mesta, na kto-
rej by návštevník našiel  kontakty na všetky  
organizácie pôsobiace v meste, urobiť novú 
zvučku mesta, ktorá by viac korešpondovala s 
tradíciami našich predkov. 

(pokračovanie na strane 3)
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(dokončenie zo strany 2) 

Medzi dôležité úlohy sú zaradené úprava 
hlavnej svetelnej križovatky, aby sa doprava stre-
dom mesta zrýchlila, oprava kultúrnych pami-
atok, zvonice v Kunove,  modernizácia Domu 
kultúry, amfiteátra... Filozofiou nového primá-
tora Grimma je pozdvihnúť senický lokálpatri-
otizmus a  podporovať aktivity a programy pre 
občanov tak, aby v meste nezanikol ani jeden 
súbor, športový kolektív či občianske združenie.  

Viac ako 10 stretnutí primátor uzavrel 
konštatovaním, že získal prehľad o dianí v 
meste v rôznych sférach, všetky sú rovnako 
dôležité pre chod mesta, aby žilo plnohod-
notným životom. Účasť bola takmer stoper-
centná, na stretnutiach odznelo veľa pod-
netných návrhov čo všetko by sa v meste 
mohlo robiť a na čom by sa mohli rôzne 
inštitúcie podieľať. Na stretnutiach primá-
tor upozornil,  že ekonomická situácia nie 
je dobrá, no bankové inštitúcie a obchodní 
partneri  prisľúbili, že niektoré podujatia 
pomôžu sponzorsky pokryť.

Viera Barošková

Nové cestovné poriadky 
Nové cestovné poriadky v senickej MHD 

začali  platiť  14. decembra 2014. Aj naďa-
lej zostáva zachovaný  celý systém  MHD. 

Na základe požiadavky obyvateľov časti 
Čáčov budú na zastávky Čáčov, kostol a 
Čáčov, horný koniec vedené ďalšie dva spoje. 
Ide o spoje č. 17 a 23 linky č.3 s odchodom 
od polikliniky o 12.00 h a 14.00 h, ktorými sa 
prepravujú najmä deti zo škôl.  „V budúcom 
období budeme sledovať využiteľnosť jed-
notlivých spojov MHD a v prípade ich nedo-
statočného využívania pristúpime k racionali-
začným opatreniam,“ informovala Jana Osle-
jová z oddelenia výstavby, životného prostre-
dia a dopravy MsÚ. 

Ďalšou zmenou  je posun zastávky Dlhá 
ulica 260 bližšie k Obchodnej akadémii, 
čím majú študenti zastávku bližšie ku ško-
lám a zároveň sa čiastočne zlepšila vzdia-
lenosť medzi touto zastávkou a zastávkou 
Cintorín, ZUŠ, ktorých vzdialenosť dote-
raz nebola dostatočná. V smere zo želez-
ničnej stanice sa zastávka Dlhá ulica 260 
premenovala na Obchodná akadémia. 
Vedúci senického  strediska SAD Trnava 
Jozef Gaža informoval, že  medziročne bol 
zaznamenaný  opäť nárast cestujúcich aj 
tržieb v MHD o približne  5 percent.

bar

Zápis do materských  
škôl

Riaditeľka Materskej školy  Ulica                  
L. Novomeského  Senica Mgr. Marta 
Haslová oznamuje rodičom, že zápis detí 
do jednotlivých elokovaných pracovísk 
(EP) na školský rok  2015/2016 sa usku-
toční od 16.  do 27. februára. V tom istom 
termíne sa uskutoční aj zápis do materskej 
školy  na Ulici J. Mudrocha - Základná škola 
s materskou školou.    

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma 
dieťa spravidla od 3 do 6 rokov, výnimočne 
možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. 
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 
päť rokov veku, deti s odloženou školskou 
dochádzkou a dodatočne odloženou škol-
skou dochádzkou.

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

Pred nástupom do MŠ musí mať každé 
dieťa osvojené základné hygienické 
návyky, základy sebaobsluhy a musí ovlá-
dať základy stolovania.  

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí 
do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu

MŠ sa bude postupovať podľa schvá-
lených kritérií. Určujúci je  trvalý pobyt  
v Senici aspoň jedného zo zákonných 
zástupcov dieťaťa alebo dieťaťa, dovŕše-
nie 3 rokov veku dieťaťa k 15. septembru 
príslušného kalendárneho roku, zamest-
nanosť zákonných zástupcov, starostlivosť 
slobodnej matky alebo osamelého rodiča 
o dieťa, sociálne znevýhodnené prostredie 
dieťaťa (potrebné predložiť potvrdenie z 
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny), starší súrodenec, ktorý navštevuje  
tú istú MŠ a adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ. 

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku 
môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné 
materiálne a personálne podmienky             
a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti 
hygienických návykov a sebaobsluhy a ak 
to dovoľuje kapacita MŠ.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu      
o umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvr-
dením o zdravotnom stave dieťaťa od vše-
obecného lekára pre deti a dorast, ktoré sa  
predkladá zástupkyni školy. Do MŠ sa pri-
jímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami.  Ak ide 
o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami predloží zákonný zástupca 
okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom 
stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie.

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

Materská škola Ulica L. Novomeského 
Senica

Výmena okien
V decembri 2014 získalo mesto Senica 

od Ministerstva školstva, vedy, výskumu        
a športu ďalších 35 000 eur na riešenie hava-
rijného stavu. Prostriedky boli poskytnuté 
na zabezpečenie výmeny okien a dverí na 
objekte telocvične Základnej školy na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha.  V januári  t.r. bolo zadá-
vanie zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 
Z. z. v platnom znení. Termín na  ukončenie 
výmeny okien  na ZŠ je do 31. marca.

Taktiež bolo ukončené verejné obsta-
rávanie na projekt Realizácia stavebných 
úprav na  Základnej škole s materskou ško-
lou Ulica  J. Mudrocha. Z Envirofondu sa 
podarilo mestu získať na výmenu okien 
ďalších takmer 35 000 eur.

Výmenou okien a dverí príde k výraz-
nému zníženiu energetickej náročnosti       
a podstatnému zlepšeniu výchovno – vyu-
čovacieho procesu. 

Martin Lidaj
zástupca primátora  Senice

Zasadal Klub starostov 
a primátorov 

Na prvom rokovaní sa 27. januára stretli 
členovia Klubu starostov a primátorov 
Senického okresu, ktorý je súčasťou Zdru-
ženia miest a obcí Záhoria. Na senickej rad-
nici ich privítal primátor Branislav Grimm a 
zástupcovia primátora  Martin Lidaj a Ján 
Hurban.

Minuloročné komunálne voľby pri-
niesli z 31 miest a obcí okresu zmenu na 
9 starostovských a primátorských postoch.                 
Z tohto dôvodu si členovia klubu volili 
nové vedenie. Za predsedníčku Klubu sta-
rostov a primátorov zvolili starostku Pri-
etrže Danu Blažkovú a za podpredsedu 
senického primátora Branislava Grimma.  
Do Rady Združenia miest a obcí Záho-
ria delegovali svojich zástupcov, a to  sta-
rostu Sobotišťa Dušana Horňáka, starostu 
Hlbokého Miloša Čobrdu, starostu Smo-
linského Petra Bettáka, starostku Prietrže 
Danu Blažkovú a primátora Senice Brani-
slava Grimma.  Snem Združenia miest a 
obcí Záhoria je plánovaný na február.  

Senica zostáva naďalej sídlom Klubu 
starostov a primátorov, ktorý predstavite-
lia samospráv považujú za priestor, kde sa 
môžu navzájom poradiť, odovzdať si skú-
senosti, otvorene diskutovať o problémoch 
v samospráve.     

Keďže samospráva mesta Senica je síd-
lom Spoločného obecného úradu, ktorý 
zabezpečuje prenesený výkon štátnej 
správy na úseku stavebného poriadku pre 
22 obcí, Spoločného školského úradu pre 
18 obcí a vykonáva posudkovú činnosť na 
úseku sociálnych vecí pre  20 obcí,  súčas-
ťou rokovania boli aj tieto témy. 

Viera Barošková

Vedenie samosprávy sa stretlo aj so 
zástupcami regionálnych médií.
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Referendum 2015
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska  vyhlásil refe-

rendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.              
Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona o referende môže 
byť v jednom okrsku spravidla 2000 oprávnených občanov, 
preto sú v meste v porovnaní s inými voľbami okrsky zostavené 
inak. Presný popis okrskov zverejňujeme nižšie.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach: 
- Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 

iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a 
jednou ženou?

- Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova?

- Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Desať miestnosti na uskutočnenie referenda sa v našom meste 
otvorí o 7.00 hodine a uzatvorí o 22.00 hodine. Prípravu a rea-
lizáciu referenda na MsÚ Senica zabezpečuje oddelenie organi-
začné a vnútornej správy. Oprávnený občan, ktorý sa v deň refe-
renda nebude zdržiavať na adrese trvalého pobytu môže na MsÚ 
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred 
konaním referenda (t.j.  5. februára 2015) počas  úradných hodín.  
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených 
občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda v Slo-
venskej republike.

Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu 
poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v 
takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz 
doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan 
požiadať

osobne,  prostredníctvom ním splnomocnenej osoby,  písomne 
alebo elektronicky (e-mailom: silvia.krcova@senica.sk). Splnomoc-
nenie nemusí byť úradne overené. Splnomocnená osoba prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom.  

V splnomocnení oprávnený občan uvedie svoje
- meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, 

ulica, číslo domu),
- meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú 

splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.
V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky opráv-

nený občan uvedie svoje 
- meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, 

ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preu-

kaz zaslať.
Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdra-

votných dôvodov okrskovú  komisiu o  to, aby  mohol hlasovať 
mimo miestnosti na hlasovanie v deň referenda alebo vopred 
môže o prenosnú schránku požiadavku na MsÚ  - telefonický kon-
takt 034/698 7611, 034/651 0101, 0905/765 591, e-mailom:  silvia.
krcova@senica.sk, lubica.lesayova@senica.sk     

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca odd. MsÚ 

Popis okrskov na konanie referenda 
V zmysle zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania refe-

renda sú okrsky a miestnosti na hlasovanie vytvorené nasledovne: 
                                
 
Okrsok č. 1  Zasadačka MsV Čáčov, Senica, Čáčov 103

Čáčov
 
Okrsok č. 2  Denné centrum pre organizácie III. sektora, 

Senica, Hviezdoslavova 323/51

Hviezdoslavova 318/41, 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 
324/53, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 
471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, 474/30, 476/20, 
1370/55, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2949/39A, Kalinčiakova, 
Kasárenská, Palárikova, Tehelná, Železničná

 
Okrsok č. 3  Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica, 

Dlhá 1037/12

Agátová, Astrová, Bernolákova, Bottova, Dlhá, Dolné Suroviny, 
Hlbocká cesta, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Jabloňová, Jas-
mínová, Kalinová, Kaplinská, Košútovec, Krátka, Kvetná, Lipová, 
Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Ružová, Sládkovi-
čova, Smreková, Stromová, Školská, Štúrova, Topoľová, V. Paulí-
nyho-Tótha, Vajanského, Záhradná, Senica

 
Okrsok č. 4  Denné centrum, Senica, Továrenská 530/5

Hurbanova, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 
313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 
314/31, 314/33, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 
484/6, Kolónia, Nám. oslobodenia, Štefánikova 696/3, 701/13, 
702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 
704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14,  
725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B, Tová-
renská

 
Okrsok č. 5  Základná škola, Senica, Sadová 620/5

J. Mudrocha, Sotinská, Sv. Cyrila a Metoda
 
Okrsok č. 6  Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Gen. L. Svobodu, L. Novomeského

Okrsok č. 7  Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19

Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, 
Rovenská, S. Jurkoviča,      Sadová, Sv. Gorazda, Štefana Pilárika

 
Okrsok č. 8  Základná škola, Senica, Komenského 959/3

Brezová, Čerešňová, Hollého, Jána Jonáša, Komenského, Ľudo-
víta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 
707/45, 707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 
709/61, 709/63, 709/65, 712/71, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 
720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 723/22, 
724/20, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B, 3013/65B

Okrsok č. 9  Spojená škola, Senica, Brezová 840/1

Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, 
Okružná, Robotnícka, SNP

 
Okrsok č. 10  Kultúrny dom, Senica, Kunov 64

Brestové, Kunov
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Aká bude Európa?
V odpovedi na otázku aká bude Európa 

v roku 2015 majú deti  jasno. Chcú Európu 
radostnú a optimistickú, aby v nej boli 
šťastné deti, dobrí rodičia, múdre pani uči-
teľky a veľa zvieratiek. Každoročne sa detí 
pýtame  na odpoveď prostredníctvom 
výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov  Aká 
bude Európa v nasledujúcom roku. 

Už po ôsmy raz Informačné centrum 
Europe Direct Senica dostalo vyše 200 
krásnych prác z 31 materských, základných 
a základných umeleckých škôl s nápadmi 
na krajšiu Európu.  Tri z týchto detských 
dielok sa stali námetmi pre vreckové kalen-
dáriky Informačného  centra Europe Direct 
Senica. Ocenenie dostalo  dvadsať malých 
autorov z celého regiónu.

Za materské školy víťazný námet na 
kalendárik nakreslila Mária Gregušová z 
Materskej školy na  Námestí oslobodenia, 
pracovisko Hurbanova  v Skalici. Najkrajší 
námet na kalendárik v kategórii prvého 
stupňa základných škôl navrhla Alica Záhu-
menská  zo Základnej školy na Sadovej 
ulici v Senici. A na druhom stupni základ-
ných škôl najlepší návrh na kalendárik patril 
Miške Krčovej zo ZUŠ Myjava. 

Slávnostná vernisáž výstavy výtvarných 
prác sa konala v Informačnom centre Europe 
Direct Senica  28. januára za účasti zástupcu 
primátora Senice Jána Hurbana a  riaditeľa 
Záhorskej galérie Jána Mudrocha Senica  Šte-
fana Zajíčka, ktorý bol  predsedom poroty. 

Inšpirovať sa touto výstavou originál-
nych dielok na tému Aká bude Európa 
2015 môžete v Informačnom centre 
Europe Direct Senica do 28. februára. 

Ivona Klimentová, manažérka ED 
Foto Marek Štítny

101-ročná jubilantka 
(dokončenie zo strany 1)

K významnému životnému jubileu pri-
šiel oslávenkyni zablahoželať aj primátor 
Senice Branislav Grimm. Okrem želania 
veľa pekných chvíľ v kruhu rodiny vyzdvi-
hol jej činorodý život, ktorý bol naplnený 
pomocou druhým a bol príkladom obeta-
vosti v časoch 2. svetovej vojny. 

Pani Nemečkayová privítala hostí v 
obdivuhodnej duševnej kondícii. Vo viac 
ako  hodinovom rozhovore pospomínala 
veľa udalostí zo svojho života. Pánovi pri-
mátorovi odpovedala na otázky o svojom 
otcovi Janovi Kahovcovi a organizovaní 
kultúrneho života v Senici, spomínala na 
Sokol, ktorého bola členkou a od detstva 
cvičila, vybavili sa jej aj ťažké vojnové časy. 
Oslávenkyňa s potešením porozprávala 
o rodine, návšteve pravnučiek, z ktorých 
jedna jej zahrala na flautu i o tom, ako trávi 
čas. Rada si občas vylúšti krížovku, siahne 
aj po knihe, no hovorí, že táto nová tvorba 
ju nezaujala. Trápi ju, že pri zmene počasia 
ju bolia kĺby, pri chôdzi si musí pomáhať 
palicou, že počuje iba s prístrojom, no stále 
je to výnimočne húževnatá a silná žena. 
Nepoddá sa ani teraz, vytrvalo prekonáva 
nástrahy života,  a to je na nej závidenia-
hodné. Zasmeje pri spomienke na nejakú 
veselú udalosť, zosmutnie, keď rozpráva o 
tom, ako ju zobralo gestapo, teší sa, že hra 
na flautu pravnučke ide veľmi dobre, pri 
pohľade na kalendár s fotografiami meno-
vite ukazuje vnukov a pravnúčatá – dve 
dievčatá a dvoch chlapcov.  

Pri torte v tvare podkovy so vzácnou čís-
lovkou 101 si spomenula nielen na to, že 
starý otec sa dožil 92 rokov, ale aj na slová 
syna Matúša, ktorý jej povedal, že sa dožije 
tohto veku. Pochvaľovala si starostlivosť 
rodiny a nezabudla pochváliť aj  opatrova-
teľku z Územného spolku SČK Janku Vičí-
kovú, ktorá v rodine každý deň niekoľko 
hodín pomáha, stala sa súčasťou domác-
nosti a výbornou spoločníčkou.   

Akoby rok prežitý od stovky nič nezme-
nil. Myšlienky sa vracajú do spomienok 
bohatého života, no registrujú aj dianie 
okolo seba v prítomnosti, i keď sem – tam 
sa kdesi zamotá.  Bol to príjemne strávený 
čas a lúčili sme sa s presvedčením, že o rok 
sa opäť zídeme.   

Pani Nemečkayovej želáme dobrú 
pohodu v rodinnom kruhu. 

Viera Barošková 
Foto Radovan Samek

Klzisko i ohňostroj
Vianočné a novoročné sviatky boli v 

Senici s niekoľkými novinkami. Presne 
mesiac od 12. decembra do 12. januára sa 
mohli Seničania korčuľovať na klzisku so 
syntetickým povrchom a k zážitkom patril 
aj ohňostroj, ktorý bol odpálený 1. janu-
ára v podvečer, a tak sa začala nová tradí-
cia konania ohňostrojov. 

Na Nový rok pred 18. hod. pozdravil 
zaplnené námestie primátor  mesta Bra-
nislav Grimm a zaželal všetkým občanom 
veľa zdravia, šťastia, lásky, všetko, čo si 
srdce želá - pohodu, radosť, splnenie všet-
kých predsavzatí, prežitie mnohých krás-
nych a príjemných chvíľ v kruhu blízkych, 
priateľov, známych a spolužitie všetkých 
občanov naplnené spokojnosťou a harmó-
niou. 

Potom už sa zo strechy Domu kultúry 
začala viac ako 15 minútová pyrotechnická 
šou, na konci ktorej sa ozval na námestí 
spontánny potlesk za naozaj krásne vizu-
álne efekty. Prišlo veľa ľudí, veľa bolo rodín 
s deťmi, ktoré si  ohňostroj mohli vychut-
nať. Občania uvítali  nový čas konania 
ohňostroja, považovali ho za bezpečnejší  
termín ako Silvestrovskú noc, kedy ľudia 
pod vplyvom alkoholu strácajú súdnosť 
a mieru pre bezpečnosť. Práve v takejto 
atmosfére nezodpovedného zaobchádza-
nia s pyrotechnikou  sa v roku 2006 v dave 
vážne zranil jeden účastník. Mesto Senica 
potom od organizovania ohňostroja  na 
prelome rokov upustilo. Nové vedenie rad-
nice deklarovalo, že ohňostroj mesto nevy-
šiel ani cent, pretože sa podarilo získať 
financie od podnikateľských subjektov.  

Klzisko na námestí  sa stretlo so 
záujmom hlavne detí a mládeže. Hoci 
najväčší záujem o umelú ľadovú plochu 
bol v prvých dňoch vianočných prázdnin, 
výsledné číslo je zaujímavé -  5 411 osôb. 
Z toho 1006 ľudí si prinieslo vlastné kor-
čule. Ostatní využívali možnosť korčule si 
požičať. Podľa informácií z Rekreačných 
služieb mesta Senica, ktoré sa po celý 
mesiac starali o prevádzku klziska,  k dis-
pozícii bolo 80 korčúľ od veľkosti 26 po 
45. Pracovníci RSMS podľa potreby kor-
čule aj brúsili. K ich každodenným povin-
nostiam patrila údržba plochy. Vždy pred 
otvorením  bolo treba plochu pozametať, 
poumývať a dosucha vyutierať. Potom sa 
na ňu nanášala emulzia, ktorá uľahčovala 
korčuľovanie.  
 

bar 
foto R. Samek

Jeden z trojice víťazných  kalendárikov od 
Alice Záhumenskej.   

Hudba v pohybe
Pozývame všetkých fanúšikov popovej, 

jazzovej, rockovej, ale i klasickej hudby na 
koncert mladých umelcov zo Senice a oko-
lia, ktorý sa pod  názvom Hudba v pohybe 
uskutoční  19. marca o 19.00 hod. v  Dome 
kultúry v Senici.  Môžete sa tešiť na hosťa zo 
SuperStar - Janka Bendiga, Martina Zelenku, 
orchestrálne zoskupenie, a iných... Vstupné 
je 3,50 eura a vstupenky budú v predaji od 
10. februára v Infosene  aj celý deň 19. marca  
v Dome kultúry. Na koncert pozývame v 
doobedňajších hodinách i triedne kolektívy. 

Dominik Toráč
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Hlavná cena pre 
Helenu Minxovú

Držiteľkou hlavnej ceny v 49. ročníku 
regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby autorov z okresov Senica a Skalica 
Výtvarná Senica 2014/15  sa stala senická 
autorka Helena Minxová za kolekciu diel.  
Výsledky súťaže  boli vyhlásené na vernisáži 
20. januára v Záhorskom osvetovom stre-
disku, ktoré je organizátorom súťaže.  

Za prítomnosti zástupcu primátora  
Senice Jána Hurbana, odbornej poroty, 
autorov výtvarných diel a priaznivcov 
výtvarného umenia vernisáž otvorila riadi-
teľka ZOS Ľubica Krištofová. Vyzdvihla, že 
neprofesionálnych výtvarníkov neustále  pri-
búda a ich práce sú hodnotnejšie. Výstavná 
sála bola  primalá nielen na diela, ale aj pre 
množstvo ľudí, ktorí dnes na  vernisáž prišli.  
Riaditeľka ZOS  Ľubica Krištofová vyjadrila 
presvedčenie, že sa v nasledujúcom jubilej-
nom 50. ročníku podarí nájsť väčšie pries-
tory, kde môže byť viac ľudí a  prezentovať 
by sa mohli všetky práce. 

Odborná porota v zložení doc. akad. 
maliar Milan Rašla, rektor VŠMU v Bra-
tislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná 
teoretička Záhorskej galérie Jána Mudro-
cha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula, 
maliar z Bratislavy, v závere uplynulého 
roka odborne posúdila a zhodnotila všetky 
prihlásené práce, najlepšie z nich vybrala na 
výstavu a organizátorovi podujatia  Záhor-
skému osvetovému stredisku v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 
kraja navrhla oceniť ôsmich autorov.

Predseda poroty Milan Rašla  zdôraznil, 
že v období kedy  podrobne sleduje  nepro-
fesionálnu výtvarnú tvorbu v oboch okre-
soch i mestách Senica a Skalica  sa toho 

Zápis prváčikov
Riaditeľstvá štyroch základných škôl       

v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica 
oznamujú, že zápis detí na plnenie povin-
nej školskej dochádzky sa uskutoční vo 
všetkých ZŠ vo štvrtok 5. februára od 14. 
do 18. hod. Na zápis prídu deti narodené 
od 1. septembra 2008 do 31. augusta 
2009. Rodičia si prinesú na zápis občian-
sky preukaz a rodný list  dieťaťa. Deti, ktoré 
mali odloženú povinnú školskú dochádzku 
prídu na zápis znova. Zápis sa uskutoční 
podľa ustanovených školských obvodov     
v meste.       NS

veľa zmenilo: „Pribudlo autorov a ich mimo-
riadna  aktivita prináša svoje ovocie, ktorú 
vidno aj na tejto výstave.“ Celkovo sa na 
výstave prezentuje 36 autorov rôznych pro-
fesií so 124 prácami v štyroch kategóriách. 
V kategórii autorov  od 15 do 25 rokov sa 
zúčastnili 2 autori so 6 prácami  a v kategó-
rii od 15 rokov  výtvarne neškolení boli dvaja 
autori  so 7 prácami. Ceny v týchto kategóri-
ách neboli udelené. V kategórii  autorov  od 
25 do 60 rokov predložilo 25 autorov  88 
prác. Zo senických autorov čestné uznanie  
získali Andrej Hyža (akryl Hypnotické tor-
nádo)  a Alena Kováčová (akryl Aqua variá-
cie I. – II.). V kategórii autorov nad 60 rokov  
prišlo 24 prác od 7 autorov. Čestné uznanie 
získal Viktor Kmeť (akryl Tatry I. – II.). 

Pred otvorením výstavy sa za počet-
nej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný 
seminár vedený doc. Milanom Rašlom. 
Výtvarná Senica je postupová súťaž              
a víťazi sa zúčastnia na súťaži neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja  
Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutočňuje 
pravidelne v Dunajskej Strede.  

Výstava Výtvarná Senica bude v Záhor-
skom osvetovom stredisku  sprístupnená 
do 13. februára v pracovných dňoch od 8. 
do 15.30 hod.              Viera Barošková

Foto R. Samek

Záľuba 
od detstva

V 49. ročníku regio-
nálnej súťaže Výtvarná 
Senica 2014/15 získala 
hlavnú cenu Helena 
Minxová (na foto) 
za diela Neviditeľná, 
Jesennou alejou, Briež-
denie (všetky akryl),      
a  koláže Cestou do 
práce  a  Biela. 

S akým pocitom ste prijali informáciu 
o získaní hlavnej ceny?

- Získanie hlavnej ceny je príjemné, mám 
radosť, že moje výtvarné práce zaujali  porotu 
natoľko, že práce povýšili na túto úroveň.

Ako dlho sa venujete tejto záľube?
-Výtvarnej tvorbe sa intenzívnejšie venu-

jem posledných 10 rokov. No už v detstve 
to bola činnosť, ktorá ma zaujímala. Navšte-
vovala som aj  výtvarný odbor Základ-
nej umeleckej školy v Senici pod vede-
ním pani Markovičovej. Výtvarná ma spre-
vádzala v práci s deťmi  v materskej škole                         
i v základnej škole. Keď prišla rodina a  deti 
nastal útlm. Keď deti odrástli,  tak som sa 
opäť dostala k svojmu  dávnemu koníčku.  
Už viac ako 8 rokov navštevujem znova 
výtvarný odbor  ZUŠ – štúdium pre dospe-
lých pod vedením Štefana Ortha.

Čo vás najviac oslovuje?
-Venujem sa krajinomaľbe, zátišiu, figu-

rálnej kompozícii. Mám však veľmi rada aj 
prírodu, hudbu  (aj v spojení s pohybom),  
deti. To je moja vášeň.    bar  

foto R. Samek

Deň otvorených dverí

Dramatizácia rozprávky O najmenšom 
malíčkovi, Prvácky mix, Zatancuj si s nami, 
Urob si karnevalovú čiapku, Zoznámte sa  s 
biológiou, .. a ešte všeličo iné, ale hlavne – 
to najlepšie, čo naša škola ponúka. Ktorá? 
Základná škola s materskou školou J. Mud-
rocha 1343/19, Senica. Pre koho? Nuž pre 
budúcich prvákov, na ktorých sa vo vyno-
vených priestoroch našej školy tešíme. 
Prečo? Lebo termín zápisu do prvých tried 
sa blíži. A kedy sme sa prezentovali? 24. 
januára  na Dni otvorených dverí. 

PaedDr. B. Kádeková

Škola otvorená 
aj v sobotu?

A prečo nie? O pár dní  sa na všetkých 
senických základných školách uskutoční 
zápis do 1. ročníka a každá zo škôl sa snaží 
ukázať v čo najlepšom svetle. Prišla doba, 
keď je na rodičovi (dieťati), ktorú školu si 
vyberie, lebo  žiak v nej  prežije deväť dôle-
žitých rokov svojho detstva. Ani my neza-
háľame a okrem každodennej práce s deťmi 
a rodičmi sa snažíme ju verejnosti priblížiť 
aj trošku inak. Formou netradičných aktivít, 
ktoré zaujmú, oslovia, pobavia. V sobotu 
24. januára   kolektív zamestnancov a žia-
kov našej školy dôsledne pripravil víken-
dové podujatie pre rodičov a budúcich ško-
láčikov s už tradičným názvom Deň otvo-
rených dverí. Pre návštevníkov sme pri-
pravili okrem kultúrneho programu aj akti-
vity v ateliéri, telocvični, v herni školského 
klubu detí či počítačovej učebni. V trie-
dach čakali na predškolákov pani učiteľky 
s ukážkovou interaktívnou prváckou hodi-
nou. Počiatočné obavy sa pomaly rozply-
nuli, návštevníci si prezreli naše priestory, 
zažili zábavné dopoludnie a my dúfame, 
že nielen deťom sa páčilo. Pre našich žia-
kov sa denne snažíme robiť maximum a 
sme otvorení spolupráci a komunikácii s 
rodičmi. A teraz nám už zostáva len sa tešiť 
na štvrtok 5. februára, keď sa všetci znova 
stretneme na zápise do 1. ročníka. 

Kolektív pedagógov
ZŠ Sadová ulica
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Náhoda je blbec… vraví porekadlo, ale 
náhoda môže byť aj veľmi kreatívna a zau-
jímavá. A tak sa aj stalo. Dlhoročný kamarát 
Ovar, mi zavolal v neskoré poobedie 15. janu-
ára,  že mu zostal lístok na Radošinské naivné 
divadlo na hru Sláva v senickom kulturáku. 

A tak, hopsa, hejsa, do Senice! V Dome 
kultúry už prebiehalo poobedňajšie pred-
stavenie o 16.00, a preto  sme sa pone-
vierali po vestibule, vítali s kamarátmi zo 
Záhoráckého divadla, dali sme reč cez 
prestávku s novozvoleným primátorom 
Braňom Grimmom a pokorne čakali, až sa 
naša druhá várka kultúrychtivých divákov 
dostane na radu. A  už sedíme! Piaty rad... 
skoro v prostriedku... dobré miesto na oči i 
uši! A, ejhľa, čo to? Spisovčina! To ma ako 
nadosmrtného prezidenta Záhoráckej seb-
jestačňí svojpomocňí republiky a „strážcu“ 
ešte tvrdšej záhorádštiny „nepotešilo“! Kde 
zostal ten stále ešte živý a nesprofanovaný 
radošinský dialekt? 

Predstavenie sa začalo rozbiehať pomaly, 
uvážlivo... V prvom rade zaujala stále sa 
meniaca kapela, kde sa striedali nielen muzi-
kanti, ale každý hral na všetko... a hrali dobre. 
Pardon – to je na trojku. Hrali výborne! Mini-
malistické, ale o to vkusnejšie a funkčnejšie 
aranžmán aj vďaka zvukárovi výborne a plno 
zneli i bez nažhavených comb a prebujne-
ných, prebudených monitorov!

Dobré divadlo nie je o deklamácii tex-
tov a sprievodných pohyboch hovoriacich 
hláv, ba ani o sebelepších mimodejových 
gagov... i keď aj... ale je o vtipných dej obsa-
hujúcich replikách, primerane a nevtieravo 
posilňujúcich dej zladených s pohybom do 
jedného „tela“! A  podarilo sa. Naozaj sme 
sa obdivovali nesamoúčelné až priam cirku-
sovo – gymnastické „choreografie“ hercov, 
veď koľkokrát išlo skoro o „držku“. Fakt 
klobúk dole. Boli dobrí. Hlavný predstaviteľ 
Bustera Keatona, na Slovensku známeho 
ako Frigo (na mašine),... muža s kamen-
nou tvárou... sa až nenormálne podobal na 
toho úžasného komika nemého plátna, až 
mal človek znalý problému pocit, že tento 
majster grotesky vstal z mŕtvych.

 A potom sa to stalo! Na javisko vstúpil 
Majster medzi svojich vynikajúcich apoš-
tolov Thálie v cisársko-pekársko ladenom 
„enré“, aby šedivým vlasom a rokmi v srdci 
ponúkol obraz budúcnosti  hlavnej postave. 
Dostalo sa mu potlesku. Neúrekom. A úcty 
senických divákov. To hovorí za všetko. 
On hrá aj keď nehrá a nehrá, aj keď hrá... 
skrátka žije svojou postavou... a o tom to asi 
je! Podarilo  sa mu celkom ľudsky a láskavo 
stvárniť postavu umeleckého opilca, bez 
lacných, o to zavedenejších klišé!

Herečky, harmonikárky, saxafonistky, 
bubeníčky, kontrabasistky a speváčky sa 
mihali javiskom a dejom, že sme za chvíľku 
stratili prehľad kto čo a na čo (všetko hrajú)! 
Boli elegantné, zmysluplné... ba aj zmyslo-
vplné... Kostymérka (neviem prečo myslím 
na ženu) vybrala vkusné, účelne praktické, 
nevtieravé a jednoduché dobové kostýmy, 
ktoré nemalou mierou podporili celkovú 

atmosféru, nehovoriac o výbere štýlových 
fyzionomicky veľmi podobných postáv 
jednotlivých protagonistov. Boli zlatí!

A nakoniec... Japoniec! Jožko Adam-
čík von Šandorf... náš kolega a kamarát zo 
Záhoráckeho divadla... vždy vedel zapraco-
vať na sebe a svojom prejave... tu stvárnil... 
anglicky suchú (ale prsia mal ako Dafne) 
sociálnu pracovníčku, groteskného zlo-
deja, (aj policajt bol výborný) Stana Laurela 
a Charlieho Chaplina... na to, čo som videl 
v piatom rade dokonale... gestikulácia, cel-
kový výzor v kostýme, ale hlavne nenapo-
dobiteľná a nezameniteľná mimika A lá ori-
ginál sa mu podarila. Neviem, kto ho viedol 
a režíroval... bolo to asi i pri jeho komediál-
nom talente veľa driny... ale stálo to za to. 
Pán Štepka... vsadili ste na dobrého koňa! 

Aj keď sme sa zmysluplne a dobre smi-
ali, hra mala... tak ako asi vždy v podaní 
RND oveľa hlbší zmysel. Či už o rádoby 
múzychtivom alkoholizme, svetskej sláve 
– poľnej tráve, o obetovaní partnera part-
nerovi v jeho profesnom vzostupe... a nie-
kedy i  páde... o neúprosnom čase a tech-
nickom pokroku, ale hlavne o „handycape“ 
komikov odsúdených na večné bavenie 
(aj – či hlavne snobského publika... oby-
čajní ľudia, ktorí ich milovali sa k ním nedo-
stali), na dosmrtné zaškatuľkovanie produ-
centmi, bez nároku na vývin či posun, ale 
hlavne na duchovnú samotu v súkromí, 
bez kamier a svetiel rámp! 

Ja som odchádzal plný. Plný nostalgic-
kej minulosti, plný trpkej prítomnosti a ešte 
horšej budúcnosti... no plný vo vieru člove-
činy... tak ako nám to už  dlhééééééééé... 
roky ordinuje Radošinské naivné divadlo 
so Stanislavom Štepkom.

A potom sme na stojáka tléskali a oňi sa 
klaňali... a Ščepka ríkau, že 33. predstaveňí 
od decembra byuo najlepší v Seňici... vďaka 
publiku.. Ale stáuo to za to. Nebanujeme aj s 
Ovarem. Ostane to s nama. Už nadosmrci!“

P. S. A nakonec... najvyšší čas, aby pán 
Štepka vyfasovau Čestňí rad prvňí trídy 
Záhoráckej republiky za zachovaňí naza-
mjeňitelného radošinského dialektu v 
ceuém svjece aj inde... 

Pala Nemec Lelín

Príznaky užívania drog
Každá súčasná rodina je 

ohrozená možnosťou, že 
ich dieťa môže začať užívať 
návykové látky. Ak už k tomu 
príde, pravdepodobnosť 
zbavenia sa závislosti narastá tým viac, čím 
skôr dieťa preruší kontakty s ľuďmi, s kto-
rými prišlo do styku s návykovou látkou 
alebo sa začne liečiť.

Preto je vo všeobecnosti dôležité si všímať:
- povahové zmeny: posun v osobnosti, 

náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody, zmeny 
v spánku, nízka sebadôvera, popieranie 
škodlivosti drogy, strata motivácie, strach, 
vzťahovačnosť, ľahkomyseľnosť, nási-

lie voči iným, trávenie dlhého času v uza-
vretých miestnostiach (kúpeľne, vlastné 
izby), nezáujem o dianie okolo, premen-
livé nálady

- zmeny činností a zvykov: absencie, zane-
dbávanie domácich povinností, opúšťanie 
dlhoročných priateľov, nadväzovanie nových 
priateľstiev, zmeny v stravovacích návykoch, 
nedbalosť v osobných veciach, náhle zmeny 
v obliekaní, časté náhle odchody z domu pod 
rôznymi zámienkami a pod.

- zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý 
výraz, červenú pokožku okolo nosa a úst, 
červené oči, rozšírené zreničky, sklenený 
pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprítomný 
pohľad, ospalosť, únava, spomalené a neko-
ordinované pohyby, predĺžený reakčný 
čas, vzhľad jako po použití alkoholu, apa-
tia, vyhasnutie záujmu o pohyb, nezreteľná 
reč, nepresné odpovede, zajakavá reč, opa-
kovanie sa v reči, zmenená konštrukcia reči, 
prehltávanie slov.  Každá z návykových látok 
má svoj špecifický prejav. Je nesmierne dôle-
žité pre ich včasnú detekciu poznať aspoň 
základné príznaky jednotlivých najčastejšie 
sa vyskytujúcich návykových látok:

- Alkohol - opitý výraz, spomalené 
a nekoordinované pohyby, neprítomný 
pohľad, ospalosť, únava, spomalené reak-
cie, agresívne alebo opačné správanie. 
Dieťa zapácha od alkoholu, zápach alko-
holu prekrýva (žuvačkou, cesnakom), je 
cítiť ranný zápach v miestnosti po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok – opitý výraz, 
pohľad do diaľky, pomalá reakcia po oslo-
vení, len ťažko sa s ním nadväzuje kontakt, 
má ťažkosti s koncentráciou a pri snahe prin-
útiť dieťa ku koncentrácii je možná i agre-
sívna odpoveď, citové vychladnutie k ľudom, 
ktorí zastávali predtým významné miesto v 
citovej sfére dieťaťa, sú možné časté zápaly 
horných ciest dýchacích a očných spoji-
viek. Neospravedlnené absencie v škole, na 
šatách rôzne vyblednuté miesta, škvrny od 
lepidla, gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky 
od lepidla, vrecúška z igelitu, ktoré môžu 
ešte chemikáliami páchnuť, zapáchanie zvrš-
kov a najmä vlasových častí tela.

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín, 
kokaín a iné) – odbiehanie z domu, 
neschopnosť primeranej koncentrácie na 
problém, zanedbanie niektorých záujmov 
a činností, rozšírené zrenice, znížená sva-
lová hmota, znížená výkonnosť, pokaš-
liavanie, zmeny nálady, nezáujem o oko-
lie, tupý alebo ospalý výraz, vodnaté 
alebo sklenené oči, zvýšená sekrécia z 
nosa, nápadné opakované zápaly spoji-
viek. Na rukách a nezriedka na predkole-
niach, najmä okolo členkov nachádzame 
vpichy. Vo vreckách nachádzame drobné 
bobule (semienka) z kvetov marihuany, 
ojedinelé, ale neodôvodnené cigaretové 
papieriky, zápalky. Nachádzame taktiež 
zvyšky malých vrecúšok z igelitu, rôzne 
tobolky, špeciálne poskladané papieriky, 
zvyšky belavého prášku vo švíkoch vre-
ciek, opasky, rôzne gumy, povrazy, strie-
kačky, ihly, ohorené fľašové uzávery, oho-
rené lyžice, niekedy iba rôzne predmety, 
peniaze, cennosti. 
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otvoria
V senickej obchodnej zóne na Párovci-

ach vyrástol nový obchod. Zvonku sa zdá, 
že je všetko pripravené, a tak už  viacerých 
domácich  kutilov, stavebníkov či ženy sta-
rajúce sa o skrášľovanie domovov a  záhrad 
zaujíma, kedy reťazec s názvom Hobbi 
market otvorí svoje brány. 

V týchto dňoch prebieha kolaudácia 
stavby. Ako nám prezradil Ondrej Danada 
zo spoločnosti DIPA, ktorý na stavbe vyko-
náva inžiniersku činnosť a s investorom 
úzko spolupracuje, zámerom je otvoriť pre-
dajňu ešte pred Veľkou nocou.

Tento termín potvrdila aj centrála Hobbi. 
To znamená, že na nadchádzajúcu sta-
vebnú a záhradkarskú sezónu už nebudú 
musieť Seničania za nákupmi dochádzať 
do okolitých miest. 

Senická predajňa bude treťou prevád-
zkou tejto slovenskej maloobchodnej spo-
ločnosti. Uprednostňuje spoluprácu s men-
šími lokálnymi dodávateľmi.

Predajná plocha 2500 m2 bude rozde-
lená na niekoľko oddelení. „V našej predajni 
budeme ponúkať sortiment rozdelený do 
štyroch základných sektorov: stavba, dielňa, 
záhrada a bývanie. U nás nájdete potreby pre 
domácich majstrov, ale aj taktiež všetko, čo  
je potrebné pre pekné bývanie v byte alebo v 
dome, čo ocenia hlavne ženy“, priblížila sor-
timent predajne Drahomíra Ivančíková, ktorá 
má na starosti marketing Hobbi.

V Hobbi markete bude pracovať 16 
zamestnancov, z toho 8 žien a 8 mužov. Pre-
dajňa bude otvorená 7 dní v týždni  od 8.00 
do 19.00 hod.        lv

Január v znamení 
karnevalov

Centrum voľného času Stonožka v 
Senici každoročne organizuje pre malých 
i veľkých Stonožkin detský karneval. V 
sobotu 24. januára patrili priestory DAVu 
hudbe, tancu, šanteniu. 

Z urodzených princezien a víl, odváž-
nych ninja bojovníkov, bláznivých šašov a 
ostatných rozprávkových bytostí vyberali 
šašulky Romanka a Maťa, ktoré deti karne-
valovým popoludním sprevádzali,  10 naj... 
masiek. Ocenená brušná tanečnica, slimá-
čik, malý pirát, princezná, príšerka mon-
ster, indián, tučniak, šaško, tigrík a malá 
upírka dostali od Stonožky malý darček. 
Tradíciou sa stalo i vyhodnotenie rodin-
ných masiek, kedy i rodičia naberú odvahu 
a oblečú sa do kostýmu. Tento rok víťaz-
stvo patrilo kuriatkam Mathiasovi  a Alex-
kovi a ich mamičke – sliepočke (na foto). 

A nezabudli sme ani na našich najmen-
ších. Materské centrum Stonožkine 
slniečka pripravilo krásny detský karne-
val v nedeľu 25. januára tiež v priestoroch 
DAVu. Veselý program, veľa tancovania, 
spievania, papania rôznych maškŕt, ktoré 
mamičky priniesli na spoločný stôl a dar-

Zachovať u mladých 
ľudí úctu... 

Hlavným cieľom je zachovať u mladých 
ľudí úctu k starším, ktorí nás vychovali, sta-
rali sa o nás a ťažko pracovali.  Občianske 
združenie Element Senica zorganizovalo 
už tretí ročník projektu Juniori seniorom. 

Prvým podujatím bol Mikuláš v dennom 
stacionári Svetluška Kunov, kde občianske 
združenie  Element a  Svetluška spojili svoje 
sily a vytvorili  zaujímavý večer 5. decem-
bra 2014  v Spoločenskom  dome Kunov. 
Bábkovým divadielkom Ako Mikuláš naučil 
čerta poslúchať sa začala nová rozprávka, 

čekov najmenších stonožkárov potešilo 
a určite s nami strávia karnevalové rado-
vánky i v budúcom roku. Poďakovanie patrí 
všetkým sponzorom, rodičom , deťom a 
priateľom Stonožky, ktorí sa stali súčasťou 
našej CVČ-kárskej rodiny.    MB

Foto R. Samek

ktorú napísal sám život. Perinbabka (Vierka 
Šusteková),  anjel (Martin Filip) s čertíkom 
(Filip Buchta) na čele s Mikulášom (Šte-
fan Mikula) pripomenuli všetkým čaro Via-
noc. Nakoniec prišiel ten čas, na ktorý celý 
večer deti čakali. Rozdávali sa sladké dar-
čeky a niektoré deti ešte navyše zarecito-
vali alebo zaspievali Mikulášovi.

Ďalším podujatím 10. decembra bol  
Mikuláš v Domove - penzión pre dôchod-
cov a v Zariadení sociálnych služieb v Senici. 
Spolu s deťmi zo Svetlušky – juniori, s Miku-
lášom (Štefan Mikula), anjelmi (Jarko Bača, 
Martin Filip) a za sprievodu Viery Šusteko-
vej pripravili krátky vianočný program pre 
starčekov. Spievalo sa, recitovalo, rozdávali 
sa vlastnoručne vyrobené darčeky od OZ 
Element a  1,5 m vysoký vianočný stromček 
spolu s magnetkami od detí zo Svetlušky.

Podujatia boli plné emócií a spolupatričnosti. 
Dúfame, že projekt bude pokračovať i 

v ďalších rokoch a nadobudne ešte väčšie 
rozmery ako doteraz. Veď si všetci musíme 
pomáhať, aby sa nám tu spoločne dobre 
žilo. Aké by to bolo krásne, keby sa k nám 
pridala i verejnosť...   

   Martin Filip

Rebríček najpredávanejších kníh
 v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – január 2015

 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
2. Kol.:    Gumičkománia   Bookmedia
3. Mlčochová, J.:   Dračí zub   Arkus
4. Kol.:   Macko Pu – Film.príbeh  Egmont
5. Gohl., Ch.:  Kôň môjho života   Arkus
6. Hevier, D.:  Hovorníček    Buvik
7. Hevier, D.:  Básnička ti pomôže  Buvik
8. Mlčochová, J.:  Stratený egyptský poklad   Arkus
9. Bendová, K.:    Osmijanko sa vracia  Buvik
10. Walliams, D.:    Diabolská zubárka   Slovart
11. Walliams, D.:  Babka gaunerka   Slovart
12. Betancourt, J.:  Vráť mi môjho poníka  Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:

Hádajko 4/15 a kráľovské brnenie 
Keď večer z hradu odídu aj poslední návštevníci, vo veľkých sálach zavládne ticho, ktoré by 

tam malo panovať až do rána. Avšak... nie je to tak. Keď na oblohu vyjde mesiac a jeho svetlo 
rozjasní opustené chodby, začnú sa v nich rozliehať veľmi čudné zvuky. Čo sa to na hrade deje? 

Formát 105 x 148 mm, 32 strán, väzba mäkká. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

Detské doplňovačky 1/15 na kolesách
Prvé tohtoročné číslo Detských doplňovačiek je plné hádaniek o kolesách – kedy sa 

objavilo prvé koleso a kto ho vymyslel, načo a ako sa používali kolesá kedysi a dnes, 
atď. Okrem doplňovačiek je v časopise i obrázková osemsmerovka, bludisko, kris-kros... a 
kocúrik Markus pripravil pre čitateľov ďalšiu zo série obľúbených minidetektívok.   

Formát 148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné. Cena: 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur.

Objednávky na stránka www.vydarkus.eu, resp. -mailom vydarkus@se.psg.sk
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v Kunove 

V Spoločenskom dome Kunov sa 19. 
a 20. decembra 2014 uskutočnila prvá 
Kunovská vianočná dedinka. Nechýbala 
v nej výborná cigánska pečienka, varené 
víno, detský punč či medovníčky.  

Druhý deň podujatie pokračovalo zabí-
jačkou, kde si občania mohli  nielen poz-
rieť proces prípravy, ale si aj kúpiť mäso či 
hotové klobásky, jaternice, oškvarky, ktoré 
mali asi najväčší úspech. Zabíjačka bola 
zakončená krásnym ohňostrojom, ktorý 
zabezpečil sponzor. 

Počas celého dňa boli pripravené 
súťaže pre deti aj dospelých, maľovanie 
na tvár, tvorivá dielnička, v ktorej deti uká-
zali svoj výtvarný talent. Výstavka prác bola 
na vysokej úrovni, začo boli deti aj odme-
nené. 

O dobrú náladu sa starali hudobníci z 
Klubu priateľov heligónky pri Mestskom 
kultúrnom stredisku. Medzi Kunovčanov 
prišli za krásnymi tónmi heligónky aj fanú-
šičky z Únie žien zo Sobotišťa a spevom 
spoluvytvárali  dobrú atmosféru. Pani Anna 
Celleryová pochválila  organizátorov, ktorí 
podľa nej  zvládli prvé podujatie tohto 
druhu na výbornú a heligónkari sa  tešia na 
ďalšiu spoluprácu. 

Ivan Paveska
poslanec MsZ

Rozšírili ponuku 
Spoločnosť SAD Trnava, a.s.  prostred-

níctvom dcérskej spoločnosti Net Lines, 
s.r.o. organizuje zájazdy  pre verejnosť, 
ktoré sa v minulom roku stretli s veľkým 
záujmom. Spoločnosť preto v tomto rozši-
ruje ponuku zájazdov  a spustila novú web-
stránku www.netlines.sk.

Na nej  môžu záujemcovia sledovať 
aktuálnu ponuku zájazdov, nájdu tam 
všetky potrebné informácie, kontakty a 
môžu si urobiť rezerváciu zájazdu  online. 
Vo väčšine ide o jednodňové zájazdy. 
Zájazdy sú cenovo dostupné. V ponuke 
sú poznávacie  zájazdy do poľského Kra-
kowa, talianskych Benátok, Viedne,  Prahy, 
Brna, na nákupy do Targu alebo Parndorfu, 
na  lyžovačku v Rakúsku, do koncentrač-
ného tábora Oswienčim,  atď.     bar

Otužilci na priehrade
Kunovská priehrada  sa 18. januára 

opäť stala miestom stretnutia ľudí, ktorí 
sa venujú rovnakej záľube – otužovaniu. 
Na pozvanie senickej otužileckej skupiny 
Polárne líšky prišlo do Senice takmer 80 
plavcov z celého Slovenska. 

V tú nedeľu bola voda studená 2,5 
stupňa a vzduch mal 4 stupne Celzia, čo 
bolo pre ľadových medveďov celkom 
vyhovujúce. Kontrast ľudí v plavkách a 
zababušených v bundách patrí už ku kolo-
ritu takýchto stretnutí, veď treba aj obe-
censtvo. Možno raz aj niekto z nich bude 
aktívnym účastníkom kúpania sa v studenej 
vode. „Našli ste odvahu  robiť niečo naviac 
pre svoje zdravie,“ ocenil ich adrenalínovú 
záľubu, vytrvalosť  a pevnú vôľu primátor 
Senice Branislav Grimm.  Zdôraznil, že toto 
podujatie je príjemným spestrením športo-
vej ponuky v našom meste. 

bar
foto Jozef Hušek

Zacvičte si jogu 
V Dome kultúry bude od 18. febru-

ára pod vedením lektorky Vlasty Vágnero-
vej  pokračovať kurz jogy. Prihlásiť sa treba 
v Dome kultúry u Anny Kaščákovej  (tel. 
651 2301, 0905 809 766) do 15. februára. 
Kurzy sa konajú v stredu od 17. do 18.30 h.

NS 

Oceníme športovcov
Mesto Senica na slávnostnom podu-

jatí 25. februára o 16. hod. v Dome kultúry 
vyhlási najlepších športovcov mesta za rok 
2014. Ocenenie šampiónov v jednotlivých 
kategóriách žiaci, dorastenci, dospelí, tré-
neri a kolektívy bude opäť za účasti verej-
nosti. Športoví priaznivci si môžu v ankete 
zvoliť najobľúbenejšieho športovca. Hlaso-
vanie bude spustené na  www.senica.sk od 
9. februára.      bar

Zimný zraz turistov
Pod názvom Na lyžiach a peši po sobo-

tištských kopaniciach sa uskutoční v sobotu 
14. februára o 9. hod. 52. regionálny zimný 
zraz turistov.

Jeho organizátormi sú Klub slovenských 
turistov Sobotište a komisia lyžiarskej turis-
tiky Regionálnej rady KST Senica. Zraz  
milovníkov zimnej pešej turistiky a bežec-
kého lyžovania bude o 9. hod. pri prvom 
pavilóne Základnej školy Sobotište. Potom 
sa účastníci vydajú na 10 km dlhú trať po 
krásnom členitom teréne obce v závislosti 
od snehových podmienok. Predpokladaný 
návrat so Sobotišťa je o 13. hod. Na spo-
ločnom stretnutí účastníci zrazu dostanú 
diplomy.  Viac info na  0907/649 935.

bar 

Korčuľovanie pre verejnosť
Piatok          6. február      18.15 - 19.45
Sobota        7. február       10.00 - 11.30
Sobota        13. február     14.00 - 15.30
Nedeľa         14. február         14.30 - 16.00
Utorok          17. február         17.00 - 18.30
Sobota          21. február        14.00 - 15.30
Nedeľa          22. február       14.30 - 16.00
Utorok          24. február         17.00 - 18.30
Sobota          28. február        14.00 - 15.30

Zmeny budú včas oznámené na 
www.rsms.sk.

2% pre Útulok
Obraciame sa na širokú verejnosť – 

našich priateľov, priaznivcov, podporo-
vateľov, s prosbou, aby ste nám aj tento 
rok venovali 2 % z dane. Venujete ich na  
záchranu života psíkov, ktorí sa nie svo-
jou vinou stali bezdomovcami,  a ktorým 
hlavne vďaka vám môžeme a chceme 
pomôcť.  Týmto psíkom môžeme zabez-
pečiť strechu nad hlavou, dosýta ich nakŕ-
miť, poskytnúť  im veterinárne ošetrenie a 
starostlivosť, a hlavne im môžeme pomôcť 
nájsť dobrý a láskavý domov. 

Prijímateľom 2% dane je nezisková orga-
nizácia Cerberus sídliaca na Železničnej 
1542 v Senici, IČO 37986678. Viac informá-
cií a tlačivá nájdete na www.utuloksenica.sk

Ďakujeme, že pomáhate pomáhať!
Útulok Senica

Zrodená prírodou
Bradlo – pod ním veniec  Myjavskej 

pahorkatiny. V nej učupených množstvo 
kopaníc, aj U Martinkov patriacich do obce 
Košariská, a dve mestá Myjava a Brezová 
pod Bradlom. To sú nezabudnuteľné miesta, 
ktoré navždy  vstúpili do života pani Vierky 
Baroškovej, formovali jej charakter, vzťah k 
obyčajnému človeku a k ľuďom dobrého 
srdca, čistého zmýšľania, citu k tým s otvore-
nými dlaňami poznačenými pečaťou práce. 
Prostredie, v ktorom vyrastala, navždy v nej 
zanechalo striedmosť, čistotu úvahy a súd-
nosti. V závere roka 2014  čas naplnil aj jej 
jedno guľaté  jubileum. 

Pani Viera Barošková sa narodila  U Mar-
tinkov – košarišské kopanice,  v rodine 
Gavurníkovcov ako prvé dieťa.  Základné 
vzdelanie jej poskytla malotriedka v Koša-
riskách, a výborní učitelia Otília a Ján Malí-
kovci a ZDŠ Brezová pod Bradlom. V Myjave 
dokončila Strednú všeobecnovzdelávaciu 
školu a potom chcela vládnuť slovu – stala sa 
novinárkou, absolventkou Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského Bratislava. 

Od roku 1978 život v našom meste pre-
zentovala v prvej  práci v denníku Hlas 
ľudu a o krátky čas aj v mesačníku Naša 
Senica.  Hádam niet v Senici organizácie, 
ktorá by neniesla pečať jej aktívnej práce. 
I jej zásluhou sa v mnohých písomnostiach 
zachovala história nášho mesta. 

Čo zapriať jubilantke? V prvom rade 
pevné zdravie, radosť z tých, ktorých obklo-
puje láskou, a hlavne to správne pero, kto-
rým aj ďalej objektívnosť bude napĺňať jej  
srdcovka – mesačník Naša Senica. 

Mx
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Silvestrovský beh v Senici  v 29. roč-

níku zaznamenal rekord v účasti, veď vo 
všetkých kategóriách súťažilo 282  bež-
cov, čo je o 11 viac ako v roku 2013. I to 
je potvrdením, že behu ako najdostup-
nejšej pohybovej aktivite sa venuje stále 
viac ľudí a senický Silvestrovský beh sa 
pre nich stal nielen platformou na súťaže-
nie, ale  aj príjemným športovým zavŕše-
ním roka. 

K a ž d o r o č n e 
sa pri futbalovom 
štadióne a priľa-
hlom parku  stre-
távajú bežci so 
zanietenými orga-
nizátormi, ktorí 
sa  pre nich sna-
žia vytvoriť tie naj-
lepšie podmienky. 
Kým v roku 2013 
bol Silvestrovský 
beh bez snehu, v 
posledný deň roka 
2014  vládla nao-
zajstná zima, veď 
po teplých vianoč-
ných dňoch napa-
dol sneh a  teplo-
mer ukazoval okolo mínus 8 stupňov. Chladné 
počasie neodradilo ani skalných divákov, 
ktorí chodia podporovať bežcov a dodávajú 
poslednej športovej aktivite roka pod taktov-
kou mesta Senica tú  správnu atmosféru. 

Z celkového počtu bežcov štartovalo 132 
dospelých, z ktorých bolo 91 mužov. V det-
ských a mládežníckych kategóriách štartovalo 
150 bežcov.  Najpočetnejšou kategóriou boli  
najmladší žiaci  (27),  najmenej bolo dorasten-
cov (6) a juniorov (4).  Prvé sa na štart posta-
vili detské kategórie od benjamínkov až po 
juniorov, ktoré mali dĺžku trate samozrejme 
prispôsobenú veku. Je potešiteľné, že rodi-
čia už od útleho veku vzbudzujú vo svojich 
ratolestiach pohybové aktivity, čo je najmä v 
dobe počítačov potrebnou aktivitou. 

Víťazi hlavnej kategórie spolu so zástup-
com primátora Senice Jánom Hurbanom, 
ktorý odovzdával ceny víťazom jednotli-
vých kategórií.

Hlavnú kategóriu dospelých odštar-
toval zástupca primátora mesta Senica 
Ján Hurban. V tejto  funkcii sa Silvestrov-
ského behu zúčastnil po prvý raz a svoje 
dojmy zhrnul do konštatovania: „Bol som 
nadšený rekordnou účasťou pretekárov a 
potešilo ma, že medzi nimi bolo veľa detí. 
Ďakujem organizátorom za perfektnú prí-
pravu a pretekárom za športové výkony.“

V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov 
sa stal Jozef Pelikán  z RunForFun Slavia 
UK Bratislava, ktorý svoj náskok pre minu-
loročným víťazom Jakubom Valachovi-
čom  z Malaciek zvyšoval od prvého 900 
metrového okruhu. V  absolútnom poradí 
tretí dobehol Dušan Tomčal z Lipova (ČR). 
Medzi ženami  kraľovala 18-ročná Zuzana 
Durcová z Myjavy. 

Senický Silvestrovský beh sa teší obľube 
pretekárov z celého regiónu i  z Moravy, 
pretože  je súčasťou Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára, ktorého 6. roč-
ník  bude vyhodnotený 24. januára v   Gbe-
loch. Aj senická komunita bežcov z roka na 
rok narastá a staršia generácia má už svojich 
stálych mladších nasledovníkov. Organizátori  
Mesto Senica a Komisia pre šport pri mes-
tskom zastupiteľstve očakávajú, že na jubi-
lejný 30. ročník by mohlo prísť ešte viac prete-
károv, čo by bolo pre nich  najkrajšou odme-
nou za roky príprav Silvestrovského behu.

Organizátori ďakujú sponzorom: 
COOP Jednota, Lekáreň Arnika, Prvá 

stavebná sporiteľňa, spoločnosť Enodis, 
Adis Office, Senické a skalické pekárne, 
Cestné komunikácie Senica, Poľnohospo-
dárske Družstvo Senica, Futbalový klub 
Senica, Mestský podnik služieb, Technické 
služby, 101 Drogerie.

Viera Barošková 
Foto Radovan Samek

Ondrej Tirpák je behu 
verný dlhé roky.

Pre deti je beh prirodzenou súčasťou života.

Víťazi jednotlivých 
kategórií

Muži: 1. Jozef Pelikán RunForFun Slavia 
UK 17:04, 2. Jakub Valachovič AC Malacky 
17:24, 3. Luděk Durďák SDH Rohatec 18:34, 
... Seničania: Šimon Sloboda 23:05, Ladi-
slav Štefka 23:12, Stanislav Jánoš 23:31, 
Peter Kunka  24:17,  Tomáš Brehovský 26:53, 
Marek Babál 27:39, Juraj Kabát 27:56.

Muži nad 40 rokov: 1. Dušan  Tomčal 
Lipov18:28, 2. Jan Miškeřík Lipov 19:34, 
3. Jiří Brožík BK Hodonín 20:55, ... Seniča-
nia:  Pavol Kalman 23:30, Ľubomír Ožvol-
dík 25:08, Štefan Elser 36:19. 

Muži nad 50 rokov: 1. Josef Veverka AC 
Čejkovice 20:24, 2. Peter Portášik AŠK Gra-
fobal Skalica 20:57, 3. Václav Guliš Dolní 
Bojanovice 21:19, ... Seničania: Marián 
Medlen 22:54, Ľubomír Ďurica 29:07, 
Pavol Waldecker 31:14.

Muži nad 60 rokov: 1. Jaroslav Topor 
AK Junior Holíč 21:01, 2. Vladimír Varmuža 
BK Hodonín 21:08, 3. Lubomír Bartál BK 
Hodonín 22:33. 

Muži nad 65 rokov: 1. Anton Dobrodenka 
AK Dubnica 23:08, 2. Josef Šohaj Uherský 
Brod 23:46, 3. Miroslav Kresánek Bratislava  
24:23, ... Seničan: Ondrej Tirpák 27:14.

Muži nad 70 rokov: 1. Ferdinand Husár 
Trenčín 24:42, 2. Květoslav Hána Beselí 
nad Moravou 31:58, 3. Rudolf Roučka 
Junior Holíč 36:09.

Ženy: 1. Zuzana Durcová TJ Spartak 
Myjava  21:58, 2. Jana Škanderová RunFor-
Fun Slavia UK22:52, 3. Michala Martišová 
ŠK Jablonica 23:23, ... Seničanky: Ľudmila 
Radočáková 27:30, Katarína Kolibecká 27:44, 
Lucia Poláková 31:41, Ľubica  Elser  32:51. 

Ženy nad 35 rokov: 1. Marcela Mac-
ková Senica 25:35, 2.Miroslava Zíšková ŠK 
Jablonica 25:48,  3. Andrea Borovská Bre-
zová jpod Bradlom 25:54, ... Seničanky: 
Mária Jakabová 26:24, Andrea Vačková 
29:26, Lívia Styp-Rekowska 32:53, Alena 
Nemčeková 38:43.

Ženy nad 45  rokov: 1. Blažena Kocúri-
ková ŠK Jablonica 23:00, 2. Marta Durnová  
Veselí nad Moravou 23:47, 3. Anna Portá-
šiková AŠK Grafobal Skalica 24:27,  ... Seni-
čanka: Alena Hlušková 35:02.

Obetoval
život hokeju

S veľkým smútkom a ľútosťou  
sme 7. januára prijali správu, že  
Peter Klečko nečakane zomrel vo 
veku nedožitých 63 rokov. 

Pre pána Klečka sa hokej  stal  
vášňou  a súčasťou života  pred  
takmer 30 rokmi a odvtedy je s 
jeho menom  spojená hokejová 
história Senice. Zakladal a pomá-
hal konštituovať  mládežnícku 
hokejovú základňu, obetavo 
vytváral podmienky a zázemie 
pre  vyhľadávanie talentov, vše-
stranný telesný rozvoj a posilňo-
vanie športového ducha  mladých 
ľudí.  V roku 1992 začal pôsobiť v 
seniorskom klube HC Dukla, naj-
prv ako tajomník a  neskôr ako 
manažér. Klubu a hokeju v Senici 
odovzdával všetky svoje sily, skú-
senosti, energiu a čas. V ostat-
ných štyroch  rokoch bol na poste  
prezidenta klubu, ktorého najväč-
ším úspechom bolo 3. miesto v 1. 
hokejovej lige v sezóne 2011/12. 

Česť jeho pamiatke! 
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FK Senica 
s novým 
trénerom

Novým trénerom FK Senica sa stal 
44-ročný Jozef Kostelník, ktorý nahradil 
vo funkcii odchádzajúceho Pavla Hapala. 
Ten sa od januára stal trénerom slovenskej 
reprezentácie do 21 rokov.

Vedenie FK Senica sa dohodlo s Joze-
fom Kostelníkom na ročnom kontrakte s 
možnosťou využitia opcie. „O trénerovi 
máme dobré referencie. Stotožňuje sa s 
filozofiou FK Senica. Chce pracovať s mla-
dými hráčmi. Veríme, že nadviaže na dobrú 
prácu Pavla Hapala,“ hovorí športový riadi-
teľ FK Senica Dušan Vrťo.

Jozef Kostelník pôsobil naposledy v 
poľskom Sandecja Nowy Sacz, predtým v 
Tatrane Prešov. Asi najväčší trénerský úspech 
dosiahol j. Kostelník v roku 2012, keď s 
tímom Baník Ružiná postúpil do 2. ligy. Pre 
rodáka z Prešova je to prvý trénerský angaž-
mán v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. 
Novej výzvy sa však nebojí. „Na spoluprácu 
sa veľmi teším. Senica má kvalitný káder. 
Veľmi mi je sympatická filozofia FK Senica. 
Klub chce stavať na vlastných odchovan-
coch, s tým sa stotožňujem,“ povedal tesne 
po podpise zmluvy nový tréner FK Senica 
Jozef Kostelník a dodal, že opierať sa chce o 
skúsených hráčov. „Zápasy Senice som sle-
doval. Má kvalitných a skúsených hráčov, 
ktorí môžu byť ťahúňmi mladých talentov.“

Spolu s Pavlom Hapalom skončil i jeho asis-
tent Oto Brunegraf. V úlohe asistenta J. Kostel-
níka bude doterajší tréner senickej 19-ky Edu-
ard Pagáč, ktorý pôsobil v sezóne 2013/14 ako 
hlavný tréner FK Senica. Do realizačného tímu 
pribudne i Ľuboš Lukáč, ktorý prišiel spolu s J. 
Kostelníkom, bude mať na starosti najmä ana-
lýzy zápasov, súperov a podobné veci. 

Senické karate na 
MS do Indonézie

Karatisti Hanko kai Senica začali rok 
2015 tradične sústredením 15. - 18. januára 
na Dubníku pri Starej Turej. V spoločnosti 
trénerov a pretekárov z klubov Slovenska a 
Čiech si zaspomínali  na úspešnú, jubilejnú 
40 sezónu Hanko kai Senica v roku 2014. 

Seničania získali mnoho 
úspechov na Slovensku i v 
zahraničí. Vynikajúce výsledky 
karatistov zo Záhoria im priniesli 
postavenie slovenskej jednotky, 
nomináciu do reprezentácie 
a česť reprezentovať Sloven-
sko na majstrovstvách Európy 
i sveta. V juniorkách kraľovala 
majsterka Slovenska Alžbeta 
Ovečková, ktorá reprezentovala 
Slovensko na juniorských ME v 
Portugalsku (46 krajín, 865 pre-
tekárov), kde obsadila 9. miesto. 
Dorastenecká majsterka Európy 
má tento rok hlavný cieľ čo naj-
lepšie uspieť na juniorských MS v Indonézii. 
V mužoch bol ako najlepší Slovák nomino-
vaný na ME vo Fínsku mnohonásobný mlá-
dežnícky majster SR Michal Toure. Mladý 
Seničan je dvojnásobný medailista z junior-
ských európskych šampionátov a medzi seni-
ormi to bola jeho premiéra.

Z medzinárodných turnajov stoja naj-
vyššie víťazstvá M. Toureho na Veľkej cene 
Chorvátska, dve zlaté A. Ovečkovej na 
Zagreb cupe a 3. miesto M. Toureho na tur-
naji svetovej špičky Premier liga v Slovin-
sku, ktorý získal i titul na akademických M 
SR. Na stupne víťazov vystúpili senickí kara-
tisti aj na Veľkej cene Ostravy, v Sloven-
ských i Českých pohároch. Okrem preteká-
rov z A - družstva, kde je hlavným trénerom 
MUDr. M. Čulen (8. Dan) sa presadili v kraj-
ských súťažiach aj mladší karatisti z B - druž-
stva (pokročilí) a C - družstva (začiatočníci), 
kde hlavným trénerom je J. Rehuš (5. Dan). 
Mladí bojovníci z Hanko kai Senica zvíťa-
zili celkove v majstrovstvách kraja a doká-
zali, že s mládežou sa pracuje kvalitne a o 
budúcnosť tohto úspešného športu v našom 
meste sa báť nemusíme. Tvrdo na sebe pra-
cuje slovenská špička, A. Ovečková získala 
pred medzinárodnou skúšobnou komisiou 
2. Dan (2 majstrovský stupeň, čierny pás) a 
Liliana Koporcová 1. Dan i najmenší 6-roční 

žiačikovia s bielym opaskom.  V blízkej dobe 
vyjde kniha  40 rokov Hanko kai 1974 -2014 
mapujúca štyri desaťročia karate v Senici.

V uplynulých dňoch bola významne oce-
nená mladá 18-ročná reprezentantka Slo-
venska A. Ovečková. Slovenský zväz karate 
ju nominoval na turnaj absolútnej svetovej 
špičky, slávny Paris open v dňoch 23. - 25. 
januára vo Francúzsku. Na druhom najväčšom 
turnaji sveta (po MS) bude pretekárka Hanko 

kai Senica v reprezentačnom 
kimone bojovať s najlepšími kara-
tistkami sveta. Medzi skúsenými 
majsterkami sveta, reprezentant-
kami Japonska, Španielska, Tali-
anska, Venezuely či Egypta je 
každé víťazstvo veľmi cenné.

Žiaci vycestujú do Bratislavy 
na 1. kolo Slovenského pohára 
14. februára a na 1. kolo Čes-
kého pohára goju 28. febru-
ára v Hustopečích v ČR. Vyso-
koškoláci si zmerajú sily 21. 
februára v Žiline na akademic-
kých majstrovstvách SR, kde M. 
Toure bude obhajovať  zlato.

    E. J.

V januári si senickí futbalisti odkrútili zimnú 
prípravu v domácich podmienkach a zohrali 
aj viacero prípravných zápasov.  4. februára 
odlietajú na tradičné herné sústredenie do 
Turecka, kde odohrajú tri zápasy so zahranič-
nými súpermi. Jarná časť Fortuna ligy začína v 
sobotu 28. februára a futbalisti FK Senica prvý 
zápas odohrajú v Ružomberku.

www.fksenica.eu, IT

Martin je 
najproduktívnejší

Martin Kalináč, na hokejistu postavou 
menší  (170  cm, 70 kg),  ročník narodenia  
1992, ale hokejový výkon určite vyšší ako 
postava. Kalináč:  37 zápasov, 27 gólov, 42 
asistencií, 69 bodov, zatiaľ najviac v 1. HL SR.

Tento rodený Bratislavčan začínal s 
hokejom práve v bratislavskom Slovane  (aj 
otec hrával v tomto klube), kde hrával až 
do juniorského veku. Chvíľu bol aj v kádri 
Áčka, kde mu dali príležitosť a všimol si ho  
tréner slovenskej 20-tky Štefan Mikeš. Tu sa 
naučil veľa hokejového umenia.

Odtiaľ putoval do Patriotu Budapest, 
ktorý hral MHL a potom prešiel do Skalice. 
Momentálne pôsobí v Senici, kde sa mu 
veľmi dobre hrá aj  s  Romanom Jurákom, 
s ktorým je od začiatku sezóny v jednom 
útoku. Vytvorili veľmi dobrú dvojicu, výborne 
si rozumejú,  čo poznať aj na kanadskom 
bodovaní, veď  spolu majú 118 bodov (v čase 
uzávierky). I keď Senica nemala práve naj-
lepší začiatok, teraz hrá oku lahodiaci  hokej.  

Play-off  je otázka, výsledok závisí od 
toho, akého súpera Senica dostane. Hoke-
jisti sa týmto v kabíne už zaoberali.  Pomôže 
len dobrá príprava na každého súpera.  „Keď 
chce mužstvo postúpiť ďalej, nesmie sa báť 
žiadneho súpera,“ dodal Martin Kalináč. 

Spomenul, keď bol žiakom 9. triedy boli 
v Senici majstrovstvá Slovenska týchto tried 
(vtedy tam hrali aj Jurčo, Marinčin, ktorí sú 
teraz v NHL) a aj napriek tomu, že vtedy sa 
jeho Slovanu  ušlo len druhé miesto,  tak Mar-
tin bol vyhlásený za najlepšieho útočníka tur-
naja. Hovorí, že to bol jeden z najkrajších tur-
najov v jeho doterajšej kariére a nikdy naň 
nezabudne. Aj z tejto  sezóny by si zo  Senice 
chcel odniesť tie najlepšie spomienky.

Martin, držíme ti palce a želáme nech 
sa ti všetko splní, lebo popri hokeji  študuje 
na vysokej škole a cez víkendy  pôsobí ako 
tréner mládeže v Bratislave u Mira Laža a 
je na to patrične hrdý. Na otázku ako sa 
mu páči v Senici. odpovedal: „Záhoráci sú 
dobrí ľudia, preto sa cítim v Senici dobre.“ 

Pavol Macek  

Filip Phan

Martin Kopáč
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Senické prvoligové mužstvo HC Dukla 
Senica sa aj v závere minulého roka roz-
hodlo podporiť charitu. Výťažok z ich pro-
jektu Dukla v ružovom bol určený Lige 
proti rakovine a vyniesol 1000 eur. 

Pri odovzdávaní symbolického šeku Eve 
Tománkovej  -  prezident klubu Peter 
Klečko (vpravo). V strede zástupca primá-
tora mesta  Ján  Hurban.

Symbolický šek s touto sumou odo-
vzdal na domácom ľade pred zápasom 
so Spišskou Novou Vsou 28. decembra 
2014 predstaviteľke Ligy proti rakovine 
Eve Tománkovej  prezident a riaditeľ HC 
Dukla  Peter Klečko. „Týmto činom chcel 
klub podporiť boj proti rakovine prsníka a 
vyjadriť tak spolupatričnosť ženám trpia-
cim týmto ochorením,“ povedal marketin-
gový a PR manažér  HC Dukla Pavol Krutý.

V špeciálnej ružovej edícii dresov hrali 
Seničania zápas na domácom ľade proti 
Považskej Bystrici 14. novembra. Potom už 
bola sada 22 dresov s menami jednotlivých 
hráčov k dispozícii záujemcom z radov 
sponzorov i hokejových fanúšikov Dukly. V 
prvej fáze boli dresy na predaj po 50 eur, 
pri každom ďalšom zápase cena klesala o 
10 eur.                Viera Barošková 

Foto Martin Lednický

Medailová žatva 
plavcov

P o č a s 
víkendu 24. - 
25. januára sa 
plavci z Plavec-
kého klubu (PK) 
Aqua zúčastnili 
hneď dvoch pla-
veckých súťaží. 
V sobotu to 
bolo 1. kolo Slo-
venského pohára 
žiakov, v nedeľu cestovali do susednej Čes-
kej republiky na Brnianskeho tučniačika. 
Na oboch súťažiach sa im podarilo zabo-
dovať a priviesť si aj medailové ocenenia. 

V sobotu sa v skvelej forme predviedol 
Tomáš Polák, ktorý zvíťazil na 50 m prsia a 
v rovnakej disciplíne dominoval aj na 100 m 
dĺžke. Slovenský pohár žiakov je 5-kolová 
súťaž jednotlivcov v kategórii mladších a 
najmladších žiakov, ktorú organizuje Slo-
venská plavecká federácia. Tomáš veľa 
času na odpočinok nemal, hneď v nedeľu 
cestoval spolu so Samuelom Semankom 

a Sofiou Babincovou do Brna na preteky 
najmladších žiakov Brniansky tučniacik. V 
konkurencii tímov z  Česka, Moravy, Slo-
venska a Maďarska sa podarilo Samuelovi  
Semankovi vyplávať 3. miesto 50 znak a 3. 
miesto 50 motýlik. 

Plavci nezaháľali ani v predvianoč-
nom čase. V sobotu 13. decembra 2014 
sa zúčastnili na súťaži Fego cup v Brne za 
účasti 24 českých klubov a 4 klubov zo Slo-
venska. Brniansky pretek bol pre malých 
plavcov úspešný a deti z PK Aqua si vyplá-
vali celkovo 15 medailí. Naše mesto repre-
zentovali: Tomáš Polák, Petra Poláková, 
Matej Zavřel, Samuel Semanko, Ondrej 
Hološka, Karol Kuruc. Malým plavcom gra-
tulujeme.      Andrej Laho

Vyberte si z podujatí
4. február,  18.00
Saxaphone syncopators - jazz kon-
cert, účinkujú  P. Hoďa, J. Gašpárek,                            
V.   Fanzowitz, F. Babuliaková
miesto: koncertná sála ZUŠ

5. február, 
Durchšnit alebo prierez - výstava prác 
študentov odboru užitá maľba a grafický 
desing Strednej priemyselnej a umeleckej 
školy Hodonín -  potrvá do 5. marca  
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

7. február,  19.00 
2. Reprezentačný ples dôchodcov okresu 
Senica,  do tanca hrá dychová hudba 
Rubín, vstupné 15 eur
miesto: Dom kultúry

7. február,  17.00
Cesta svetla (Via lucis) - autorská výstava 
z fotografickej tvorby  Rastislava Osleja, 
Romana  Flajžíka, Ľubomíra Šveca, Mari-
ána Rafaju, potrvá do 28. februára.
miesto: Galéria ZUŠ

12. február,  14.00
Výročná hodnotiaca členská schôdza 
Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Senici
miesto: Dom kultúry

14. február,  19.00 
VII. Reprezentačný Valentínsky ples 
– organizuje Slovenský Červený kríž, 
Územný spolok Senica, do tanca hrá sku-
pina Echo band, vstupné 20 eur
miesto: Dom kultúry  
                                             
14. február,   14.00 
Maškarný ples pre deti, Miestny spolok  
Slovenský Červený kríž  Kunov
miesto: Spoločenský dom Kunov

17. február,  20.00 
Pochovávanie basy – fašiangová zábava 
v réžii Dobrovoľného hasičského zboru 
Senica, do tanca hrá hudobná skupina Lux,  
masky vstup zdarma
miesto: Dom kultúry      
                                         
18. február,  17.00 
Joga – začiatok kurzu, každú stredu do 30. 
júna, poplatok za kurz 45 eur
miesto: Dom kultúry                                                                                                

19. február,  8.00, 16.30, 17.30 
Aby chrbát nebolel - rehabilitačné cviče-
nie – začiatok  kurzu,  každý štvrtok do 30. 
júna, poplatok za kurz  40 eur  
miesto: Dom kultúry                                               
                                                         
19. február,  19.00 
Lýsistrata - vzbura žien, divadelná hra                   
v podaní Záhoráckeho divadla, vstupné          
4 eurá
miesto: Dom kultúry                                                                                                

20. február, 17.00
Náhlikova Senica – vernisáž regionálnej 
súťažnej výstavy neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorby  okresov Senica a Skalica
miesto: Záhorské osvetové stredisko
 
20. február, 19.00 
Venček -  slávnostné ukončenie kurzu spo-
ločenského tanca pre študentov
miesto: Dom kultúry   

20. február, 19.00
Senickí pesničkári – hudobné stretnutie  
veľkých i malých senických gitaristov
miesto: DAV
                                                                                              
21. február,  19.00 
Kunovský ples – organizuje  TJ Družstev-
ník Kunov
miesto: Spoločenský dom Kunov

26. február,  19.00 
Moravanka - koncert dychovej hudby,  
vstupné 8 eur
miesto: Dom kultúry                                               

27. február,  09.30 
Poľnohospodárske družstvo Senica  - 
výročná členská schôdza 
miesto: Dom kultúry                                               
  
25. február, 16.00
Športovec roka 2014 – oceňovanie najlep-
ších športovcov mesta senica za rok 2014
miesto: Dom kultúry 

26. február, 14.00 
Európa v škole - vernisáž, vyhodnotenie 
výtvarnej a literárnej súťaže
miesto: DAV

Samuel Semanko

Tréner Andrej Laho a Tomáš Polák



Naša Senica 1/2015

13

In
fo

 k
út

ik

Okienko JDS
Členovia mestskej  organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska  (JDS) v Senici sa zídu  12. februára o 14. hod.               
v Dome kultúry na  hodnotiacej výročnej  členskej schôdzi. 
Jej súčasťou bude voľba členov výboru a revíznej komisie. 
Záujemcovia o  aktívne členstvo sa môžu prihlásiť v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ulici do 31. januára.  

V Klube dôchodcov sa vyberá aj členský príspevok 
na rok 2015 vo výške 3 eurá, a to každý pondelok, stredu                      
a piatok do 14. do 17. hod.  Členské možno zaplatiť aj aktivis-
tom výboru, ktorí budú roznášať pozvánky na výročnú člen-
skú schôdzu. 

apríla v  Trenčianskych Tepliciach môžu  zaplatiť poplatok 
najneskôr do 20. februára v Klube dôchodcov na Továren-
skej ulici vždy  v pondelok, stredu a v piatok  od 14. do 17. 
hod. Cena  za pobyt je 179 eur  + doprava  9 eur. 

február, 16. marec, 18. máj, 22. jún, 21. september, 19. 
október, 23. november. 

február, 19. marec, 23. apríl, 21. máj, 18. jún, 24. septem-
ber, 22. október,  19. november.

február, 4. marec, 8. apríl, 6. máj, 3. jún, 9. september, 7. 
október, 4.  november, 2. december. 

jubileum: Ing., Anna Flídrová,  Emília Jankovýchová, Viera 
Kubovčíková, Viliam Krutý, Oľga Marečková, Pavol Mate-
ják, Jozefa Nemečkayová.
   
Plán činnosti na rok 2015: 
Marec -  zájazd do čokoládovne v Kitsee
7. 4. - rekondičný pobyt v Trenčianskych Tepliciach
Máj -  zájazd na zrúcaninu hradu Beckov, Podolie; opekačka
Jún -  športové hry
29. 8.  -  Vinobranie Veľké Pavlovice
September -  poznávací zájazd po moravských zámkoch, 

rekondičný pobyt v kúpeľoch Nimnica 
Október -  Dni  zelá v Stupave
November – stretnutie  s jubilantmi, zájazd do čokolá-

dovne v Kitsee
4. 12. - Mikulášske posedenie
Niektoré aktivity pre seniorov sú naplánované bez konkrét-

neho dátumu, tie sa budú upresňovať podľa záujmu členov.

Spoločenská kronika
Vítame nových Seničanov

Gréta Malíková narodená v Bratislave
Petra Marčeková narodená v Myjave
Oliver Ambra narodený v Myjave
Lukáš Tomány narodený v Skalici
Lenka Bobeková narodená v Skalici
Sebastián Pretóry narodený v Skalici
Karla Kotvanová narodená v Skalici
Matias Ondrovič narodený v Myjave
Lukáš Fajnor narodený v Myjave
Aneta Balažovičová narodená v Trnave

Opustili nás

Miroslav Vavříček, L. Novomeského 1217 25. 10. 2014
vo veku 58 rokov
Simona Vrkočová, Robotnícka 54 26. 11. 2014
vo veku 25 rokov
Anna Kadlečíková, Štefánikova 1377   1. 12. 2014
vo veku 93 rokov
Vladimír Straka, Čáčov 251   6. 12. 2014
vo veku 64 rokov
Oľga Hajdinová, Hlbocká cesta 1423   7. 12. 2014
vo veku 79 rokov
Miroslav Kurina, L. Novomeského 1213 13. 12. 2014
vo veku 49 rokov
Štefan Sás, M. Nešpora 923 20. 12. 2014
vo veku 86 rokov
Miroslav Jordán, Štefánikova 720 21. 12. 2014
vo veku 61 rokov
Vladimír Bošák, Štefánikova 1377 22. 12. 2014
vo veku 84 rokov
Anna Obcovičová, Železničná 325 24. 12. 2014
vo veku 82 rokov
Ján Adamík, Kolónia 550 25. 12. 2014
vo veku 87 rokov
Ján Lesák, Čáčov 220 26. 12. 2014
vo veku 62 rokov
Eva Matfiaková, Štefánikova 701 30. 12. 2014
vo veku 72 rokov
Hildegarda Nemčeková, Sotinská 1345 31. 12. 2014
vo veku 83 rokov

Spomienka
    Dňa 17. januára  sme si pripomenuli 6. 
smutné výročie, keď nás navždy opustil dra-
hý manžel, milovaný dedko, svokor a kama-
rát Ing. Bohdan Křeček.
Ten, kto ho  poznal spomenie si, ten kto ho 
mal rád nezabudne. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, vnuci a zať.

Blahoželáme jubilantom

Vo februári 2015 oslávia:
80 rokov: Oľga Adamíčková a Mária Sláviková.
85 rokov: Berta Čulenová, Hedviga Gudábová, Jarmila Jan-
kovýchová, Jozef Kollár a Anna Medňanská.
90 rokov: Jozefína Janíčková a Mária Lisá.
91 rokov: Kristína Jamáriková.
93 rokov: Žofia Brkalová a MVDr. Ján Rehák.
94 rokov: Kristína Zlochová.
96 rokov: Alžbeta Bajzová.
104 rokov: Margita Sadlonová.

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

1.2. Lekáreň Verbascum
       Sotinská 1586
7. 2. Lekáreň Eurodom
        Hviezdoslavova  309
8. 2.  Lekáreň Verbascum
       Sotinská 1586
14. 2.  Lekáreň Arnika 
          Gen. L. Svobodu 1599

15. 2. Lekáreň Verbascum
       Sotinská 1586
21. 2. Lekáreň Melissa
         Hurbanova 2827
22. 2. Lekáreň Verbascum
       Sotinská 1586
28. 2. Lekáreň SunPharma
       Sotinská 1591

Služby lekární
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PREMIETAME V DIGITÁLNEJ                 
TECHNOLÓGIÍ 2K.
Digitalizácia kina v Senici finančne pod-
poril Audiovizuálny fond v rámci komplex-
ného projektu realizovaného vďaka finan-
čnej podpore predsedu vlády Slovenskej 
republiky. Na projekt finančne prispelo aj         
mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., 
ak nie je uvedené inak! Predaj vstupeniek 
hodinu pred predstavením v pokladni kina

Naša Senica 1/2015

Nedeľa 1. február
CHARLIE MORTDECAI
Mortdecai, Charlie Mortdecai. Má rád peniaze, 
neslušné vtipy, alkohol a svoje sofistikované fúzy,  
zamestnaný je ako aristokrat. V akčnej komédii 
sa Mortdecai vrhne do veľkolepého pátrania po 
ukradnutom obraze, precestuje polovicu zeme-
gule a bude čeliť mnohým protivníkom. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 97 min.

Utorok 3. a streda 4. február
KÓD ENIGMY
V zime roku 1952 britská polícia dostala hláse-
nie o vlámaní do domu profesora matematiky a  
kryptoanalytika Alana Turinga. Namiesto pácha-
teľa tohto zločinu však v putách odviedli samot-
ného Turinga, ktorý bol obvinený zo sexuálnych 
priestupkov a čakal ho zničujúci súdny proces. 
Takmer nikto zo zúčastnených nevedel, že ide o 
vojnového hrdinu, ktorý sa spolu s tímom podieľal 
na prelomení kódu legendárneho nemeckého šif-
rovacieho stroja Enigma. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 114 min.

Piatok 6. sobota 7. a nedeľa 8. február
SPONGEBOB VO FILME: 
HUBKA NA SUCHU
PREMIETAME O 17. hod.
SpongeBob je morská huba, ktorú milujú deti 
na celom svete, pretože je telom aj dušou dob-
rodruh, ktorý ku všetkému pristupuje s humo-
rom, niekedy poriadne svojráznym. Vo filme ho 
humor prejde, pretože sa ocitne v pre neho absol-
útne šokujúcom prostredí - teda na súši. A pritom 
všetko začalo tak idylicky, ďalším nádherným 
ránom v podmorskom mestečku Zátišie Bikín, 
kde u chrumkavého kraba stál dlhokánsky front 
na mňamózne krabie hamburgery pripravované 
podľa tajného receptu. Idyla skončila vo chvíli, 
keď sa magickým trikom zmocnil návodu na tie 
najlepšie hambáče pirát Hambifúz.
Vstupné: 4 eurá, MP, 102 min.

Piatok 6. sobota 7. a nedeľa 8. február
JUPITER NA VZOSTUPE
Súrodenci Wachowski prichádzajú s originálnym 
sci-fi epickým dobrodružstvom Jupiter na vzo-
stupe. Jupiter Jones (Kunis) sa narodila pod noč-
nou oblohou so znameniami, ktoré ju predurčujú 
k tomu, aby v živote robila veľké veci. Teraz je 
už dospelá a sníva o hviezdach. Zobudí sa však 
do drsnej reality, v ktorej je upratovačkou v rôz-
nych domácnostiach a v živote  ju stretáva jedno 
nešťastie za druhým. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 128 min. 

Utorok 10. február
ZÁZRAKY
Rozpráva príbeh dvanásťročnej Gelsominy, ktorá 

žije s rodičmi a troma mladšími sestrami na opus-
tenom statku v Umbrii na talianskom vidieku. 
Otec drží rodinu bokom od nástrah moderného 
sveta a striktne presadzuje život v súlade s prí-
rodou. Chov včiel a výroba prírodného medu 
sú pre rodinu jediným zdrojom obživy a krúti sa 
okolo neho všetok život. Pevné rodinné väzby sú 
však náhle narušené nakrúcaním televíznej reality 
show Zázraky vidieka, ktorá poblázni celý kraj.
Vstupné: 3,50 eura, FK: 2 eura, MP 12 r., 110 min.

Streda 11. február
NEZLOMNÝ
Ako malý chlapec bol Louis pekný kvietok, jeho 
výhodou bolo, že pred následkami svojich činov 
dokázal skoro vždy utiecť. To si všimol jeho starší 
brat Pete, ktorého napadlo, že  svoj bežecký 
talent mohol by  využiť na závodnej dráhe. Doti-
ahol to až do amerického olympijského tímu na 
hry v Berlíne v roku 1936, kde mimo iných ohro-
mil aj Hitlera. O pár rokov neskôr ohromoval jeho 
spojencov ako člen posádky amerického bombar-
déra operujúceho v južnom Pacifiku. Keď počas 
jednej záchrannej akcie jeho stroj spadol do oce-
ánu, bol Louis jedným z troch členov posádky, 
ktorí haváriu prežili. Viac než mesiac strávil v 
záchrannom člne, než ho zachránila okolo plávaj-
úca loď. Bohužiaľ, tá loď bola japonská...
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 137 min.

Piatok 13. sobota 14. a nedeľa 15. február
CILILING A ZVER-NEZVER
PREMIETAME O 17. hod.
V najnovšom magickom dobrodružstve stre-
táva Cililing s priateľmi zubatú beštiu s čudnými 
zelenými očami. Raz v noci v Údolí škriatkov 
oblohu rozžiaria tajomné svetelné lúče padajúcej 
kométy. Na druhý deň ráno v hlbokom temnom 
podzemí, kde kométa pristála, sa z dlhého spánku 
prebúdza záhadný tvor. Staroveká legenda ožíva! 
Víla Faunia na tvora náhodou narazí,  ako zod-
povedá jej povahe, aj sa s ním veľmi rýchlo ska-
maráti. Cililing a ostatné víly však z trochu stra-
šidelného stvorenia nie sú vôbec nadšené. Staré 
záznamy totiž vravia, že keď sa Zver-Nezver raz 
za tisíc rokov objaví, Údolie škriatkov čaká skaza. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 77 min.

Piatok 13. sobota 14. a nedeľa 15. február
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
Študentka literatúry Anastasia je podľa vlastných 
slov nezaujímavá a nudná „šedá myš“ s nízkym 
sebavedomím, pravý opak tajomného podnika-
teľa Christiana Greya, ktorého prišla vyspove-
dať pre článok do študentského časopisu. Hoci 
sa ju Grey svojím chladným a odmeraným sprá-
vaním snaží odradiť, má ho plnú hlavu, čo ešte 
prehĺbi ich opakované pracovné stretnutia. Bez 
ohľadu na to, že ju varuje, ako je komplikovaný a 
vo zlovestných náznakoch hovorí o svojom špe-
cifickom vkuse, nie je Anastasia jeho príťažlivosti 
schopná odolať. Ani Grey však nie je voči tomuto 
plachému dievčaťu imúnny a postupne jej začne 
otvárať dvere do svojej trinástej komnaty. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 124 min.

Utorok 17. február
KUKURIČNÝ OSTROV
Rieka Inguri je prirodzenou hranicou, ktorá roz-
deľuje Gruzínsko a Abcházsko. Po jednej z jar-
ných záplav sa uprostred jej toku utvorí  ostrov-
ček, ako stvorený pre pestovanie kukurice. Je       
o tom presvedčený najmä starý roľník, ktorého 
tvár sa podobá krajine, po ktorej desiatky rokov 
chodí. Príbeh sa začína, keď si starý abcházsky 

farmár na ostrove postaví chatrč. Žije v nej so svo-
jou mladučkou vnučkou. Tak ako zreje kukurica, 
dospieva aj dievčina a blíži sa neodvratná kon-
frontácia s kolobehom života mimo ostrova.
Vstupné: 3,50 eura,  FK: 2 eurá, MP 12 r., 100 min.

Streda 18. februára
ŽENA V ČIERNOM 2: ANJEL SMRTI
Druhá svetová vojna zachvátila Veľkú Britániu, Lon-
dýn je v plameňoch a ľudia sa zúfalo snažia uniknúť 
pred smršťou nepriateľských náletov. Skupine detí 
a ich pôvabnej učiteľke Eve sa podarí dostať do 
bezpečia anglického vidieka. Úkryt nájdu v sta-
rej opustenej vile Eel Marsh, ktorú spája s pevni-
nou len úzky pás cesty. Zakrátko si Eve všimne u 
detí zvláštne správanie. S pomocou vojaka Har-
ryho zistí, že ich príchod prebudil v dome temné 
sily, omnoho desivejšie než neďaleké hrôzy vojny. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 98 min.

Piatok 20. sobota 21. a nedeľa 22. február
AMERICKÝ OSTREĽOVAČ
Ostreľovač jednotiek SEAL amerického námor-
níctva Chris Kyle je vyslaný do Iraku s jedinou úlo-
hou: chrániť svojich bratov v zbrani. Jeho neo-
mylná presnosť zachráni na bojisku veľké množ-
stvo životov a keď sa rozšíria zvesti o jeho odváž-
nych kúskoch, vyslúži si prezývku Legenda. Avšak 
jeho povesť sa donesie až za nepriateľské línie 
a na jeho hlavu je vypísaná odmena a stáva sa           
z neho hlavný terč povstalcov. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 141 min.

Utorok 24. február
BIG EYES
Na prelome 50-tych a 60-tych rokov dosiahol 
maliar Walter Keane obrovský úspech a pre-
vrat v komercionalizácii populárneho umenia. 
Jeho tajomné maľby ľudských tvárí s obrovskými 
očami všetkých očarili. Čoskoro však vyšla najavo 
šokujúca a bizarná pravda – ich skutočným auto-
rom nebol Walter, ale jeho manželka Margaret. 
Keanovci živili jedno veľké klamstvo, ktorému 
uveril celý svet. Taký príbeh sa nedá vymyslieť, 
môže sa len udiať. 
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 106 min.

Streda 25. a piatok 27. február
HODINOVÝ MANŽEL
Filmový debut divadelného režiséra a scenáristu 
Tomáša Svobodu rozpráva príbeh štyroch pria-
teľov, vášnivých hráčov vodného póla, ktorí spo-
ločne prevádzkujú bazén. Ten im jedného dňa ako 
nevyhovujúci vypustí hygiena a štvorica sa razom 
ocitá doslova na dne. Jeden z nich dokonca na dne 
bazénu začne aj bývať, keď sa poháda s manželkou 
a urazený odíde z domu. Z nedostatku príležitostí 
začnú podnikať ako „hodinoví manželia“ a zakrátko 
si nájdu klientelu medzi miestnymi dámami.
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 100 min.

Sobota 28. február a nedeľa 1. marec
FOCUS
Dvojnásobný držiteľ nominácie na Oscara Will 
Smith stvárňuje Nickyho, ostrieľaného podvod-
níka, ktorý sa zapletie so svojou „žiačkou” Jess 
Pri výučbe dôležitých trikov sa mu Jess dostane 
pod kožu a on sa rozhodne všetko náhle ukončiť. 
O tri roky neskôr sa kedysi neskúsená - teraz už 
dokonalá femma fatale objaví v Buenos Aires na 
nebezpečnom pretekárskom okruhu. Najnovšie 
Nickyho riskantné plány sa jej podarí prekaziť…   
a skúseného podvodníka tak odstaviť z hry. 
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 105 min.


