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Športoví fanúšikovia na galavečere v Dome kultúry tlieskali najlepším športovcom 
mesta za rok 2014. Najobľúbenejšiemu z nich Martinovi Kalináčovi blahoželá 
primátor mesta Branislav Grimm. Viac na stranách 15-17.             Foto: Radovan Samek

Rokovania o obchvate
Primátor Senice Branislav Grimm roko-

val 6. februára v Bratislave s riaditeľom 
investičnej výstavby a správy ciest Sloven-
skej správy ciest Ing. Viliamom Žákom o 
príprave stavby Cesta I/51 Senica – Jablo-
nica – Trstín, I. stavba (obchvat Senice).

Ing. Viliam  Žák informoval primátora 
mesta, že táto stavba je navrhnutá do plánu 
pre rok 2015 na vypracovanie štúdie usku-

točniteľnosti stavby. 
Táto štúdia, ktorej 
súčasťou bude aj aktu-
alizácia posudzova-
nia vplyvov stavby na 
životné prostredie, je 
nevyhnutná pri stav-
bách, ktoré budú finan-
cované z prostriedkov 
EÚ. Po vypracovaní 
štúdie uskutočniteľ-
nosti stavby a jej pred-

pokladanom kladnom hodnotení Slovenská 
správa ciest ako budúci investor stavby poži-
ada o vydanie územného rozhodnutia. 

Po vydaní územného rozhodnutia bude 
možné pokračovať vypracovaním doku-
mentácie pre stavebné povolenie, majet-
kovo-právnym usporiadaním pozemkov až 
po výber zhotoviteľa stavby. Tieto ďalšie 
kroky súvisia s objemom finančných pro-
striedkov, ktorými bude Slovenská správa 
ciest disponovať v budúcom období na prí-
pravu a realizáciu stavieb.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ  

Vinšujeme 
zdravie a šťastie

Ďalšie šťastie vstúpilo do rodiny Pro-
kešovcov narodením malého Miroslava, 
ktorý prišiel na svet ako prvý Seničan roka 
2015, a to na sviatok Troch kráľov 6. janu-
ára. V stredu  18. februára sme nového 
občana Senice slávnostne privítali v obrad-
nej miestnosti Mestského úradu.  

Šťastných  
a hrdých 
rodičov, otca 
S t a n i s l a v a 
a mamu 
Luciu, a ich 
drobný uzlí-
ček poteše-
nia    privítala 
v obradnej 
sieni meló-
dia z roz-
právkového filmu v podaní Ondreja Hlu-
chého  a atmosféru  milej udalosti dotvá-
rali ľúbezné slová básne, ktorú predniesla 
Miroslava  Císarová. Potom sa už  zástupca 
primátora Senice Ján Hurban  prihovoril 
rodičom i malinkému Mirkovi a zaželal im 
veľa zdravia, šťastia a radosti z potomka. 
„Želám mu, aby knihu svojho života  s čis-
tými stránkami postupne  napĺňal slovami, 
vetami i celými príbehmi svojho plodného 
života, aby v nej nikdy nebolo nič, čo by 
zatienilo nádej, ktorú všetci do neho vkla-
dáte,“ uzavrel zástupca primátora.

(pokračovanie na str. 4)

Slovo na úvod 
Jedna moja kamarátka sa mi s rado-

sťou zdôverila, že príde dcéra s vnúča-
tami. Nazdávala som  sa, že aspoň na týž-
deň, veď cestovať vyše tisíc kilometrov sa 
asi  na menej dní ani neoplatí. Prekvapila 
ma odpoveď, že príde len na dva dni. Bolo 
mi však sympatické, že dôvod takej krátkej 
návštevy uviedla smútok za domovom. A 
čo i len na dva dni, ale chcela prísť domov, 
k mame, na miesta, kde  vyrastala, kde sa 
pripravovala na ozajstný život. Rozhodla sa 
prísť čo i len na chvíľu, na pár hodín  uviaz-
nuť na tom ostrove dôvery, lásky a priazne, 
nevysloveného šťastia a pohody. Jednodu-
cho byť doma. V súčasnosti sa veľký svet  
scvrkol, zmenšil sa tak, že dnes nikam nie 
je ďaleko. Ľudia z našej krajiny odchádzajú 
zo svojho domova žiť do odľahlých krajín, 
hľadajú tam svoj nový domov. Niektorým 
sa to podarí, alebo majú takú povahu, že sa 
im za rodiskom necnie. Svoje robí aj mla-
dosť, ktorá ešte hodnoty domova  nemá 
príliš precítené. Mladej žene, ktorú spomí-
nam, sa však za domovom cnie.  Vychová-
vajúc svoje vlastné deti v inej krajine, s inou 
kultúrou, možno viac preciťuje súvsťaž-
nosti a chce im vštepiť aj lásku k svojej 
domovine, aby raz, keď dospejú, vedeli, 
odkiaľ pochádzala ich mama a rozumeli 
tejto  krajine, jej jazyku, a tak sa stala tiež 
ich druhým domovom. 

Viera Barošková   

Ako si ceníme morušu
Moruša biela - Strom Slovenska 2014 a 

Strom Senice 2010  - sa tento rok dostala do 
súťaže Európsky strom roka. Hlasovať na 
internetovej  stránke http://www.treeofthe-
year.org  bolo možné  od 1. do 28. febru-
ára. Keďže v poslednom týždni februára 
bolo hlasovanie tajné, konečné výsledky sa 
dozvieme 5. marca na uvedenej  stránke. 
Výsledky budú slávnostne  vyhlásené  22. 
apríla v Bruseli.  

Členovia občianskeho združenia Klub 
ochrancov zelene, ktorí stoja za záchranou 
moruše rastúcej na Robotníckej ulici, vyko-
nali spolu s ďalšími aktivistami mnoho kro-
kov na zviditeľnenie vzácneho stromu v 
európskom meradle. Asi 200-ročná senická 
moruša je spomedzi 14 stromov z rôznych 
krajín Európy výnimočná v tom, že je to 
jediný ovocný strom a strom, ktorý rastie 
v strede mesta.

Okolo moruše bolo vo februári viacero 
udalostí. Prvou bolo namontovanie troch 
vtáčích búdiek do koruny stromu v sobotu 
7. februára.  (pokračovanie na str. 5)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

1. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva  sa konalo 19. februára. Na roko-
vaní bolo prítomných 23 poslancov z 25 
členného poslaneckého zboru. Rokova-
nie mestského zastupiteľstva  viedol  prvý 
zástupca primátora mesta  Martin Lidaj.     
V úvode privítal všetkých prítomných a pre 
chorobu ospravedlnil neprítomnosť  primá-
tora mesta Branislava Grimma.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie: 

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2014 Rozpočtovým opa-
trením primátora mesta č. 7, 8/ 2014 s 
následným finančným premietnutím do 
programov mesta.

- Prehľad čerpania finančných prostried-
kov z fondu PRO Senica k 31. decem-
bru 2014. 

- Informáciu o úprave cestovného v MHD 
od 1. marca. Cieľom bolo znížiť stratu, 
ktorá vzniká pri zabezpečení služby 
vo verejnom záujme  a ktorú je Mesto 
Senica ako objednávateľ dopravy 
povinný zabez-
pečiť prevádzko-
vateľovi MHD – 
SAD Trnava

- Dohodu o splát-
kach záväzkov 
medzi veriteľom 
Technické služby 
Senica a.s. a dlž-
níkom Mestom 
Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej 

činnosti v roku 2014 a správu o kont-
role splnenia náležitostí  a podmienok 
pri uzatváraní kúpno-predajných  zmlúv, 
ale aj iných   obchodno-právnych zmlúv 
za obdobie od  posledného MsZ.

- Zástupcov mesta do  štatutárnych a kon-
trolných  orgánov spoločností v zakla-
dateľskej pôsobnosti mesta na volebné 
obdobie 2014 -2018. MsZ schválilo 
zástupcov do orgánov spoločností: 
Technické služby, a.s. Senica, Stoma, a.s. 
Senica, Mestský podnik služieb, spol. 
s r.o. Senica, Rekreačné služby mesta 
Senica, spol. s r.o., Poliklinika Senica, 
n.o., Zariadenie sociálnych služieb 
Senica, n.o.,  MsZ delegovalo zástup-
cov mesta do rád škôl a školských zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

- do základných škôl na Ulici. V. Paulí-
nyho-Tótha, ZŠ na  Komeského ulici, ZŠ 
na  Sadovej ulici, ZŠ s materskou školou 
na Ulici  J. Mudrocha, do Základnej ume-
leckej školy, do Centra voľného času, do 
Materskej školy L. Novomeského.

- Dodatok Všeobecne záväzného naria-
denia č. 20/2014  o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta.

- Proces spracovania Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Senica na roky 2016 – 2022 a uložilo 
MsÚ vypracovať tento program pre 
mesto Senica do konca roka 2015. 

- Vystúpenie mesta Senica z Únie miest 
Slovenska.

- Predloženie žiadosti o poskytnutie 
Finančného príspevku v rámci  fondu 
mikroprojektov Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007 – 2013 na realizáciu pro-
jektu Podpora záujmu o turistické ciele 
v prihraničnom regióne a spolufinanco-
vanie projektu.

- Začiatok rokovaní MsZ o 15.00 hod. vo 
veľkej zasadačke  MsÚ v Senici.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Členov 12 komisií mestského zastupi-

teľstva a redakčnej rady Naša Senica 
a zároveň uložilo predsedom komisií 
zvoliť podpredsedov komisií na prvom 
zasadnutí.

- Členov 7  mestských výborov ( MsV)  z 
celkového počtu 8 mestských výborov. 
Zloženie MsV č. 7 sa bude voliť až na 
budúcom MsZ. 

Písomné interpelácie predložili poslanci 
Peter Hutta, Vladimír Včelka, Peter Pas-

tucha, Filip Lackovič, 
Peter Švec. Ich obsa-
hom bolo:
-  riešenie neporiadku 
pri stojiskách komu-
nálneho odpadu  na 
Hurbanovej ul.
- nedovoleného par-
kovania na pozem-
koch Základnej školy 
Sadová ulica  od 
Ulice Gen. L. Svo-

bodu, ktoré   slúži ako ihrisko pre škol-
ský klub a na výučbu telesnej výchovy,

- žiadosť o  informovanie  občanov  z Hur-
banovej ul. , ktorí sú dotknutí  navrho-
vaným riešením cesty I. triedy 51/1  v 
súvislosti s napojením bývalého úze-
mia SH vo vlastníctve JET Investment na 
teleso hlavnej cesty 51/1,

- riešenie dopravnej situácie a rozšírenie 
komunikácie na zásobovanie elokovanej 
triedy Materskej školy na Kalinčiakovej ul.,

- potreby dobudovať verejné osvetlenie 
pri bytovkách  na Železničnej ul.,

- nesúhlasné stanovisko obyvateľov Agáto-
vej a Smrekovej ul.  k vyjadreniu Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, ktorá ozna-
čila odvádzanie splaškovej a zrážkovej 
vody v tejto lokalite za bezproblémové, 

 - nesúhlasné stanovisko podnikateľa z 
Tehelnej ul., aby  Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť  zrealizovala stavebnú 
úpravu na vyrovnávacej šachte pred 
vjazdom na jeho pozemok,

 -  nespokojnosť s posunom autobusovej 
zastávky na Dlhej ul.
Na ústne interpelácie bolo zodpove-

dané na MsZ a s odpoveďami na písomné 
interpelácie bude informované nasleduj-
úce MsZ.  

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ                                                                            

Verejné obstarávanie cez 
Elektronické trhovisko

Štátna správa i verejný sektor budú 
obstarávať po novom. Od 1. marca je aj 
Mesto Senica povinné na verejné obsta-
rávanie využívať Elektronické trhovisko, 
jednu zo zložiek Elektronického kontrak-
tačného systému. Oproti doterajšiemu sys-
tému sľubuje Elektronické trhovisko rýchly, 
jednoduchší, transparentný prístup pre 
všetky podnikateľské subjekty. 

Dodávať tovary, služby a stavebné 
práce štátnym organizáciám či samosprávu 
by malo byť pre podnikateľov jednoduch-
šie. Doteraz museli záujemcovia o zákazky 
z verejných zdrojov prácne listovať a hľa-
dať vo vestníkoch, dnes im prídu ponuky 
priamo do ich vlastného e-mailu. Stačí spl-
niť dve podmienky. Prvým krokom je regist-
rácia  na portáli www.eks.sk  v zóne Elektro-
nického trhoviska. Ponuky cez elektronické 
trhovisko však môže podať len dodávateľ, 
ktorý je súčasne zapísaný aj v Zozname 
podnikateľov na Úrade pre verejné obsta-
rávanie. Po splnení oboch podmienok sa 
podnikateľ môže ihneď zapojiť do verej-
ných zákazok.  Na zapojenie sa do tohto 
systému vyzýva aj viceprimátor Martin 
Lidaj, ktorý elektronické trhovisko vníma 
ako pozitívny nástroj na zlepšenie traspa-
rentnosti pri realizácii verejných zákaziek. 
Vedenie mesta Senica má záujem o pod-
poru lokálnych podnikateľov, preto ich 
upozorňuje, aby sa zaregistrovali do elek-
tronického trhoviska a do Zoznamu podni-
kateľov na Úrade pre verejné obstarávanie 
čo najskôr, aby senickí podnikatelia mali 
možnosť o mestské zákazky zabojovať. 

V súčasnosti je v systéme Elektronic-
kého trhoviska zaregistrovaných 1769 
objednávateľov a asi  dvojnásobný počet 
dodávateľov.

Ako verejné obstarávanie cez Elektro-
nické trhovisko funguje?  Cez elektronické 
trhovisko sa bude obstarávať tak, že objed-
návateľ zadefinuje svoju požiadavku formou 
výberu ponuky a predbežnej akceptácie z 
katalógu ponúk alebo vytvorením vlastnej 
objednávky. Následne sa spustí 72-hodinový 
interval, v ktorom ktorýkoľvek dodávateľ 
registrovaný v elektronickom kontraktačnom 
systéme bude môcť predložiť svoju ponuku.  
Firmy budú dostávať automaticky pred zača-
tím aukcie notifikáciu. Svoju ponuku môžu 
do uplynutia lehoty (minimálne 72 hodín) 
upravovať, ak v priebehu aukcie niektorý z 
konkurentov predloží ponuku nižšiu. Nako-
niec po uplynutí lehoty vyberie systém auto-
maticky najnižšiu ponuku. 

Elektronické trhovisko je prvý nástroj 
projektu EKS. Nasledovať budú ďalšie 
dva nástroje. Dynamický nákupný sys-
tém, ktorý má zabezpečiť, aby sa do verej-
ných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodá-
vateľov, určený bude aj pre nadlimitné 
zákazky. Tretím je Elektronická podpora 
procesov, teda poskytovanie informácií, 
vysvetľovanie či publikovanie dobrej praxe.

lv
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mestských výborov
č. 1
Predseda: Ing. Emília Wágnerová čle-

novia: Mgr. Ivana Mičová, Vladimir Držík, 
Stanislav Macák, Martin Škúrek, Emília 
Chodúrová, Vladimír Zich, Mária Zburi-
nová, Jaroslav Hyža, Katarína Stašková

č. 2
Predseda: Mgr. Peter Pastucha, členo-

via: Mgr. Filip Lackovič, Marcel Jurík, Ale-
xander Bíreš, Ing. Peter Kochan, Vladi-
mír Poluch, Dušan Eichinger, Mgr. Ondrej 
Krajči, Tibor Lauko, František Šteffek

č. 3
Predseda: Bc. Pavol Krutý, členovia: Ing. 

Arch. Martin Čonka, Mgr. Marián Žúrek, 
Ing. Peter Švec, Ľubomír Lezo, Ľubomír 
Liška, Branislav Jablonický, Emília Novot-
níčková, Peter Kurina, Ing. Roman Kala-
men, Ing. Milan Podhoráni, Elena Šeligová, 
PhDr. Miriam Madunická, PhD

č. 4
Predseda: Mgr. Peter Hutta, členovia: 

RNDr. Ľubica Krištofová, Ing. Dáša Barto-
šová, Ferdinand Filip, Dušan Koníček, Jar-
mila Ševčíková, Slavomír Grimm, Dušan 
Sabol, PaedDr. Beata Kádeková, Soňa 
Bošáková, Ľubomír Paračka

č. 5
Predseda: Mgr. Vladimír Včelka, čle-

novia: Mgr. Jakub Nedoba, Ing. Stanislava 
Halašová, Ing. Jarmila Drinková, Ernest 
Szabó, Roman Ščepka, Eva Habiňáková, 
Ing. Juraj Šefčík, Mgr. Peter Kovačič, Ing. 
Rudolf Tkáč, Mgr. Beata Rusňáková, Ing. 
Jozef Jánoš, Mgr. Marek Zelenák

č. 6
Predseda: Ing. Martin Lidaj, členovia: 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, Ing. Ján Hur-
ban, MUDr. Jozef Gembeš, Ján Bodnár, 
Peter Fajnor, Marián Halaš, Peter Fríbort, 
Bibiána Potúčková, Ján Rusňák, Bc. Anna 
Gajdoščíková, Ľubomír Miča

č. 7 - nebol schválený, až  na budúcom 
rokovaní MsZ

č. 8
Predseda: Ivan Paveska, členovia: Tibor 

Kovárik, Jaroslav Baláž, Branislav Hesek, 
Mgr. Iveta Dobrucká, Ing. Milan Černek, 
Ing. Tatiana Blažková, Pavol Pukančík, 
Peter Važan, Pavol Bartoň

Komisie pri mestskom 
zastupiteľstve

Komisia finančná
Predseda:  Ing. Ľubica Vyletelová, čle-

novia: Ing. Peter Švec, Ing. Emília Wág-
nerová, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Ivana 
Mičová, Ing. Roman Krištofík, Ing. Klaudia 
Zríniová, Mgr. Ing. Jana Skalová, Ing. Rado-
slav Hebnár

Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu  
mestského majetku, obchodu a služieb

Predseda:  Ing. Roman Sova, členovia: 
Jaroslav Kaščák, Bc. Pavol Krutý, Mgr. Peter 
Hutta, Mgr. Vladimír Beliš, Vladimír Lanák, 
Ing. Alexander Janovič, Ing. René Havelka, 
Ing. Jana Kocourková

Komisia pre výstavbu, územné plánova-
nie a dopravu

Predseda:  Ing. Arch. Martin Čonka, 
členovia:  Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Ivana 
Mičová, Ivan Haba, Ing. Ján Hromek, 
Pavol Kováč, Ing. Ondrej Mačalka, Ondrej 
Danada, Ing. Robert Kudláč

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú 
oblasť a koordináciu prevodu a prideľova-
nia nájomných bytov

Predseda:  MUDr. Jozef Gembeš, čle-
novia: Ing. Elena Valášková, PhDr. Miriam 
Madunická, PhD, Mgr. Zuzana Ťulák 
Krčmáriková, PhD., Bc. Anna Gajdoščí-
ková, Ing. Tatiana Blažková, Ľudmila Polko-
rábová, Mgr. Ondrej Krajči, Mgr. Pavol Wal-
decker

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor 
pre občianske záležitosti

Predseda:  Mgr. Peter Pastucha, čle-
novia: RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Art. 
Eliška Šefčíková Stanková, Mgr., Zuzana 
Ťulák Krčmáriková, PhD,  PaedDr. Beata 
Kádeková, Mgr. Iveta Fodorová, Stanislav 
Prokeš ml., Ľubomír Miča, Veronika Šebes-
tová

Komisia mládeže
Predseda:  Bc. Pavol Krutý, členovia:  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, Ing. Ivona Kli-
mentová, Mgr. Tomáš Polkoráb, Mgr. Mar-
tina Otrísalová, Mgr. Art. Martin Dudáš, 
Dominika Grebeníčková

Komisia športu
Predseda:  Mgr. Peter Hutta, členovia: 

Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Jakub Nedoba, 
Mgr. Ivana Mičová, Ivan Paveska, Mgr. 
Peter Sadloň, Mgr. Lenka Búzková, Pavel 
Klečko, Anton Jobb, Mgr. Martina Bohu-
nová, Oľga Štefková

Komisia na ochranu verejného poriadku a 
životného  prostredia

Predseda:  RNDr. Ľubica Krištofová, čle-
novia:  Ing. Dáša Bartošová, Ing. Juraj Kabát, 
Ing. Milan Gajdoščík, Ing. Štefan Kubalák, 
Jaroslav Fodor, Ing. František Skala

Komisia na prešetrovanie sťažností proti 
činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, 
primátora mesta a hlavného kontrolóra

Predseda:  Mgr. Peter Hutta, členovia: 
Ing. Ján Hurban, RNDr. Ľubica Krištofová, 
Ing. Martin Lidaj, Ing. Roman Sova, Mgr. 
Jakub Nedoba

Komisia pre prevencia kriminality a iných 
protispoločenských činností

Predseda:  Ing. Jarmila Drinková, členo-
via: Mária Hladká, PhDr. Zita Kubaláková, 
PhDr. Jarmila Čajková, CSc., Ferdinand 

Filip, Mgr. Ivan Lajda, Ing. Milan Černák, 
Mgr. Vladimíra Bahnová, Mgr. Jaroslava 
Regásková, Mgr. Katarína Dvouletá, Mgr. 
Katarína Soukupová, PaedDr. Anna Seká-
čová, Stanislava Dávideková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:  Ing. Stanislava Halašová, čle-
novia:  Ing. Ján Hurban, RNDr. Ľubica Kriš-
tofová, Ing. Martin Lidaj, Jaroslav Kaščák, 
Ing. Pavol Kalman

Redakčná rada Naša Senica 
Mgr. Viera Barošková - vedúca redak-

torka, Mgr. Anna Maximová, Štefan Orth, 
Ján Peter, Mgr. Katarína Soukupová, Ivan 
Tobiáš, JUDr. Katarína Vrlová, Mgr. Milan 
Ondruš, Bc. Marek Grimm, Ing. Martin Lidaj

Úprava cestovného 
v MHD

Mesto Senica vydalo s účinnosťou od 1. 
marca 2015 cenový výmer 1/2015, ktorým 
upravilo výšku cestovného v mestskej hro-
madnej doprave. Cieľom bolo znížiť stratu, 
ktorá vzniká pri zabezpečení služby vo 
verejnom záujme a ktorú je objednávateľ 
dopravy (Mesto Senica) povinný prevád-
zkovateľovi MHD (SAD Trnava, a.s.) uhra-
diť.  Schvaľovať cenový výmer je v kompe-
tencii primátora mesta.

Výška cestovného sa pri hotovostnej 
platbe zvyšuje z 0,40 na 0,50 eura  a pri 
použití čipovej karty z 0,35 na 0,40 eura. 
Zvýšenie cestovného sa dotkne aj cestujú-
cich pri zľavnenom cestovnom (žiaci, štu-
denti, deti od 6 – 15 rokov) z 0,20  na 0,25 
eura.  Žiaci z častí Kunov a Čáčov - drži-
telia čipových kariet, ktorí mali doteraz 
bezplatné cestovanie, budú od 1. septem-
bra 2015 platiť za každú cestu 0,10 eura. 
Ostatné skupiny cestujúcich (občania nad 
70 rokov veku, držitelia preukazu ŤZP a 
ŤZP-S, sprievodcu osoby s ŤZP-S a deti do 
6 rokov) budú mať od 1. marca t.r. upra-
vené cestovné z 0,05  na 0,10 eura.

Výška cestovného sa nemenila od 
1. januára 2009, kedy nadobudol účin-
nosť cenový výmer 1/2008 a kedy sa sta-
novila doteraz platná výška cestovného. 
Tento cenový výmer bol upravený ceno-
vým výmerom č.1/2011 s účinnosťou od 
11. decembra 2011, kedy sa zmenila výška 
cestovného za psa z 0,40 na 0,50 eura a 
zaviedli sme prestupné cestovné lístky pri 
prestupe do 45 minút. 

Pre porovnanie uvádzame výšky oby-
čajného cestovného v iných mestách. Prie-
vidza: hotovosť 0,55 eura, čipová karta 
0,50 eura, Martin: hotovosť 0,70 eura, 
čipová karta 0,60 eura, Nitra: hotovosť 
0,60 eura, čipová karta 0,40 eura.

Zároveň sa od 1. marca mení cestovný 
poriadok  linky MHD č. 2, ktorý bol upra-
vený z dôvodu zavedenia nového páru vla-
kov v úseku Senica – Kúty.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy
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Kraľoval Adam 
K 31. decembru 2014 malo mesto 

Senica 20 090 obyvateľov. Na konci roka 
2013 to bolo 20 058 obyvateľov. Rozdiel 
pomerne malý, no čo sa skrýva za strohými 
číslami? Premenené na každodenný život 
znamenajú aj toto:

V roku 2014 sa narodilo 208 detí, z toho 
116 chlapcov. Zomrelo 184 obyvateľov 
mesta. V matričnom obvode Senica bolo 
82 sobášov. Do Senice sa minulý rok pris-
ťahovalo 308 ľudí a odsťahovalo sa 296. V 
rámci mesta sa presťahovalo 744 občanov.

Zisťovali sme,  aké mená boli v minu-
lom roku najfrekventovanejšie. Medzi muž-
skými kraľoval Adam, ktoré majú siedmi 
chlapci.  Za ním je meno  Lukáš, ktoré dali 
rodičia svojim synom 6-krát, a siedmykrát 
môžeme pripočítať aj  meno Lukas. Obľú-
beným menom bol aj Sebastián, ktoré 
dostalo 6 chlapcov. Medzi obľúbené patrí 
aj Martin, ktorý v štatistike figuruje 5 krát. 
Štyrikrát sa v zozname narodených chlap-
cov vyskytli mená Alex, Oliver, Samuel a 
Michal. Po období, keď sa na prvých prieč-
kach objavovali mená z iných kalendá-
rov, akoby sme sa vrátili ku kráse našich 
pôvodných mien. Hoci exotikou voňajúce 
mená sa objavujú stále, napríklad Matheo, 
Nathan, Etienne Teo. Dievčatiek pribudlo  
v Senici 92 a medzi top mená patrí s frek-
venciou 5 Aneta, Ema, Eliška a Laura. Tri-
krát sa vyskytla Nina a Sára. Viktória, ktorá 
bola istom čase kráľovnou medzi žen-
skými menami, vo vlaňajšej štatistike mesta 
Senica má dve nositeľky tohto mena, 
podobne ako Kristína, Terézia či Lenka.  
Medzi cudzokrajné mená patria napríklad 
Chloe, Kelly Louise, Jasmína, Jessica, Zara, 
Thia.              Viera Barošková

Referendum neplatné
Referendum, ôsme v ére samostatnosti, 

sa konalo na  Slovensku 7. februára. Zúčast-
nilo sa na ňom 21,41 % oprávnených obča-
nov a keďže účasť nedosiahla  potrebné 50 
% kvórum, tak nie je právoplatné.  Ako hla-
sovali Seničania? 

Zo 16 788 zapísaných oprávnených 
občanov prišlo v 10 okrskoch  hlasovať v 
referende 2175 občanov, čo je 12,95 % 
účasť. Z odovzdaných 2172 hlasovacích 
lístkov bolo platných  2165. Na prvú refe-
rendovú otázku Súhlasíte s tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovnakého pohla-
via nebolo umožnené osvojenie (adopcia) 
detí a ich následná výchova? kladne odpo-
vedalo 1994 občanov, záporne 160.  Na 
druhú referendovú otázku Súhlasíte s tým, 
aby sa manželstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku 
medzi jedným mužom a jednou ženou? 
súhlasne odpovedalo 1848 občanov a nes-
úhlasne 193 občanov. Tretia referendová 
otázka 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 obsa-
hom vyučovania? bola odpoveďou áno 
označená  v 1844 prípadoch, v 281 prípad-
och odpoveďou nie. 

Viera Barošková 

Výsledky zápisu

Vo všetkých štyroch základných školách 
v meste bol 5. februára zápis do prvých roč-
níkov, na ktorý prišlo 269 detí.  O odklad 
povinnej školskej dochádzky požiadali rodi-
čia  18 detí. Informoval o tom vedúci Spo-
ločného školského úradu Ivan Lajda. 

Do prvých  tried by teda v septembri 
malo nastúpiť 242 prváčikov. Najväčší záu-
jem bol o Základnú školu na Komenského 
ulici, kde na zápis prišlo 99 detí a táto škola 
v ďalšom školskom roku otvorí pravdepo-
dobne 4 triedy prvákov.  Do ZŠ na Sadovej 
ulici prišlo na zápis 71 detí, do ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha 62 detí. Obe školy otvo-
ria po 3 triedy prvákov.  Základná škola s 
materskou školou na Mudrochovej ulici 
otvorí v budúcom školskom roku 2 triedy 
pre 37 zapísaných detí.     bar 

Foto R. Samek

Rokovanie v NR SR
P r i m á to r 

mesta Brani-
slav Grimm 
spolu s vice-
primátorom 
Jánom Hur-
banom sa 
30. januára 
v rámci  pra-
covnej cesty v Bratislave stretli  v Národ-
nej rade SR  s tajomníkom Výboru NR SR 
pre sociálne veci Jurajom Moravčíkom, 
rodeným Seničanom. 

Počas pracovného obeda diskutovali o 
aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii 
mesta,  ktorú prebrali od predošlého vede-
nia Senice. Počas návštevy NR SR sa  v roz-
hovore sústredili na možné línie rozvoja 
mesta v rámci komunitného a hospodár-
skeho plánovania v nasledujúcom období 
s ohľadom na aktuálne rozpočtové mož-
nosti Senice. Pán Juraj Moravčík prisľúbil 
venovať pozornosť, spoluprácu a odborné 
rady v prospech budúceho rozvoja Senice. 
Na záver stretnutia tajomník parlament-
ného výboru pre sociálne veci bližšie obo-
známil primátora a viceprimátora s legisla-
tívnym procesom z pohľadu práce výboru 
a  programu 46. schôdze NR SR.

Počas návštevy NR SR primátor Brani-
slav Grimm a viceprimátor Ján Hurban  si 
v sprievode Juraja Moravčíka prezreli pries-
tory parlamentu, nevynechali ani  Hurba-
novu sieň a maľby slovenského maliara a 
grafika Albína Brunovského.      JH

Poradňa využívaná 
Stoštyridsať občanov navštívilo v roku 

2014 Poradňu pre verejnosť, aby v nej našlo 
základné odborné rady a informácie pri rie-
šení rôznych problémov. Poradňa pre verej-
nosť je aj v tomto roku občanom k dispozícii 
bezplatne,  a to  pravidelne každý posledný 
utorok v mesiaci od 13. do 16. hod. v zasa-
dačke Mestského úradu na prízemí, okrem 
mesiacov júl, august a december. 

Tím odborníkov poradne  poskytuje for-
mou konzultácií odbornú  pomoc  pri rie-
šení pracovnoprávnych, rodinných a obči-
anskych vzťahov v rámci právneho pora-
denstva, poskytuje  sociálne poradenstvo 
v oblasti štátnych sociálnych dávok, sociál-
noprávnej ochrany detí, kompenzácií ťaž-
kého zdravotného postihnutia a pomoci 
v hmotnej núdzi, tiež  poradenstvo pri rie-
šení sporov mimosúdnou cestou  prostred-
níctvom mediátora. Odborníci poskytujú aj 
finančné poradenstvo. 

Návštevou  poradne občania dostanú 
prvotné informácie pri  riešení svojich pro-
blémov. Niekomu to postačuje, ďalší sú  
nasmerovaní na príslušné inštitúcie, orga-
nizácie, advokátske alebo notárske kan-
celárie, kde môžu svoj problém doriešiť. 
Občanom je k dispozícii takmer 10 odbor-
níkov z rôznych sfér, najväčší záujem je 
o služby právnikov a advokátov. Klienti v 
roku 2014 prichádzali najčastejšie  so žia-
dosťou o radu pri rozvode manželstva a 
vysporiadaním bezpodielového spoluvlast-
níctva, dedičskom konaní, exekúcii, spísaní 
závetu, spôsobilosti na právne úkony, daro-
vaní nehnuteľností, vymáhaní výživného, 
splácaní pôžičky, falšovaní podpisu, dvoji-
tej fakturácii za odber energií, novoobjave-
nom majetku, atď. Najviac občanov bolo 
zo Senice, no vypočuť si radu odborníka 
prišli i z Priepasného, Hradišťa pod Vrát-
nom, Smrdák, Jablonice.

Poradňa pre verejnosť  v Senici bola 
otvorená 27. marca 2003 a z vtedajších 17 
po celom Slovensku zostala fungovať ako 
jedna z troch (Nitra a Košice). 

Viera Barošková 

Vinšujeme zdravie... 
(dokončenie zo str. 1)

Rodičia sa potom zapísali do Pamätnej 
knihy mesta Senica. Od zástupcu primátora 
mama Lucia  dostala kyticu kvetov a otec Sta-
nislav malý darček. Obrad privítania dieťaťa 
do života rozcítil aj prítomných starých rodi-
čov, ktorí tretie vnúča  po 11-ročnej Aničke a 
7-ročnom Jurkovi privítali s láskou a otvore-
nou náručou a ochotou kedykoľvek pomôcť. 

A Mirko? Po celý obrad bol pokojný, 
vôbec nezaplakal a striedavo na rukách 
mamy i otca pozorne sledoval dianie okolo 
seba. Až bude väčší, tak mu túto krásnu 
udalosť pripomenú okrem rozprávania 
rodičov aj  fotografie a video. 

Mirkovi Prokešovi želáme, aby  bol zdravý 
a šťastný spolu s celou  svojou  rodinou.

Viera Barošková; Foto R. Samek
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Ľudia z našej ulice
Čas – mesto – ľudia – generácie. Naše 

mesto – mravenisko viac ako dvadsať tisíc 
ľudí rôznych generácií. Mnohí sa poznáme, 
stretávame sa často, možno občas. Mnohí 
sme sa nikdy nevideli, nevieme o sebe. Nie-
kedy sa aj stretávame, a nevieme o sebe 
vôbec nič. 

Tak nazrime do života našej spolu-
občianky, najstaršej obyvateľky Senice 
104-ročnej Margity Sadlonovej, rodenej 
Šestinovej.  

Netajím a priznávam – som jej životom 
užasnutá. Fascinuje ma, ako  v tak vysokom 
veku komunikuje s okolím, ako sa stavia k 
žitiu ako takému, aká je z nej dáma a ako 
z nej vyžaruje charizma. Stačí len sedieť 
naproti nej, dívať sa jej do vráskavej tváre a 
vľúdnych usmiatych očí a počúvať ju. Roz-
práva jasne a zrozumiteľne. Stane sa, že sa 
jej myšlienky trošku popletú, ale stáva sa to 
aj mladším, no nie?. Zaujímavé však je, že si 
svoj omyl o chvíľu uvedomí.   Hoci sa sťa-
žuje, že už dobre nepočuje a dobre nevidí 
a všeličo pozabúdala, i tak všetko pod-
statné zo svojho života vie. Napríklad to, 
že cestou k dlhovekosti určite prispelo aj to, 
že pravidelne a veľa športovala. Veď posú-
ďte - plávala, lyžovala sa, hrala tenis, kor-
čuľovala sa, cvičila v Sokole. Vraví, že cvi-
čenie na bradlách jej išlo najlepšie, z tohto 
sa veľmi tešila. K tomu však priratúva aj stri-

edmy spôsob života, ktorý podľa nej pris-
pel k tomu, že sa 11. februára dožila takých 
krásnych, a hlavne nevšedných narodenín. 
Vedomá si veku vítala gratulantov s istou 
gracióznosťou. Aj  primátora Senice Bra-
nislava Grimma, ktorý jej úprimne zaželal 
dobré zdravie a veľa krásnych dní. Sám bol 
očarený osobnosťou bývalej pani učiteľky, 
ktorá sa milo poďakovala za kyticu, oce-
nila ako krásne vonia a tešila sa, že sa okolo 
nej zišli milí ľudia. Vtedy sa cíti veľmi dobre 
a povzbudzuje ju to k životu. Zanôtené 
živió i dúšok sektu, ktorým si pripila s vin-
šovníkmi, patril k oslave rovnako ako torta.  
Drobné žieňa, ako vždy starostlivo a pekne 
upravená a oblečená, si vychutnávala chvíle 
stretnutí s gratulantmi, medzi  ktorými  boli 
riaditeľka domova Zita Rišková, jej bývalá  
opatrovateľka Drahoslava Hospodárova, 
ktorá ju aj naďalej navštevuje, senický evan-
jelický farár  Juraj Šefčík, príbuzní. 

Keď mala 101 rokov, prišla v septembri  
2012, po tom,  keď si zlomila ruku, bývať 
do Domova sociálnych služieb a zariade-
nia pre seniorov. Zvykla si a má na pamäti 
aj rôzne dôležité  udalosti, napríklad minu-
loročné komunálne voľby. Priala si, aby 
sme za ňou prišli  s urnou, aby mohla vyja-
driť svoj občiansky postoj.  

Hoci vlastné deti nemala, za svoje pova-
žovala všetkých žiakov, ktorých učila. Aj dnes 
veľmi pekne hovorí o svojom povolaní, ktoré 
mala určite veľmi rada. V školstve pôsobila  
od roku 1930 a učila v Šali, Skalici, Piešťa-

noch, Trnave a naposledy 20 rokov v 
Senici.  Z j ej slov cítiť lásku k svojim 
žiakom, ktorým okrem vedomostí 
určite dávala aj kus seba, vedela 
určite pohladiť. Niektorí žiaci za ňou 
občas prídu i dnes.  

Pani Sadlonová dostala veľmi 
vzácny dar. Dožila sa vysokého 
veku, ktorý je dopriaty naozaj len 
málokomu. Tento vek si plne uvedo-
muje a dožila sa ho v takom zdraví, 
ktoré jej tiež možno v dobrom závi-
dieť. Čo myslíte, užíva nejaké lieky? 
V podstate ich nepotrebuje. V roku 
2013, keď oslavovala 102 rokov, 
som článku o nej dala titulok Dáma. 
Platí to aj tento rok. Vidno, že na 

seba dbá, je vždy upravená, vyžaruje pokoj 
a akýsi nadhľad nad životom. Vtedy vyslo-
vila aj jednu peknú myšlienku na margo svo-
jej  dlhovekosti. Podľa nej človek musí byť 
dobrý, aby sa mohol každému pozrieť do 
očí. Pri chôdzi si síce pomáha paličkou, no 
i tak každý deň sa treba poprechádzať, na 
to veľmi dbá, drží sa svojich slov o tom, že 
pohyb je život.  

Články o nej som končievala slovami 
nádeje, že sa stretneme aj o rok. Činím 
tak aj teraz.  Rodená Seničanka Margita 
Sadlonová  pochádza z učiteľskej rodiny, je 
siedme dieťa z desiatich. Ovdovela v roku 
1945, keď jej muža fašisti popravili. Pani 
Sadlonová mala vtedy 33 rokov a viac sa 
nevydala.  V Senici žije jej sestra Oľa Breč-
ková, ktorá bude mať tento rok 95 rokov.

Viera Barošková
Foto Radovan Samek 

Ako si ceníme morušu
(dokončenie zo str. 1)

„Prostredie, v ktorom moruša rastie je 
veľmi rušné, frekventované, no napriek 
tomu sme sa rozhodli vytvoriť v jej korune 
ponuku vtáčieho bývania. Nie je zvlášt-
nosťou, že sa v jej korune objavujú vtáčie 
hniezdočká, preto dúfame, že malí ope-
renci využijú aj túto našu ponúknutú prí-
ležitosť,“ informovala podpredsedníčka 
Klubu ochrancov zelene Dana Ševčíková.

Druhým a veľmi významným počinom 
pre morušu bola návšteva Roba McBri-
dea, ktorý pracuje pre Európsky strom 
roka a osobne si bol pozrieť všetky nomi-
nované stromy. Tento sympatický Angličan 
si hovorí The TreeHunter (lovec stromov). 
Obdivuje stromy, ich nevšednú krásu, uži-
točnosť, vplyv na človeka a význam vzá-
jomného  spolužitia. 

Roba McBridea 11. februára v Senici  
najprv  čakalo privítanie chlebom a soľou 
v Záhorskom osvetovom stredisku. Priví-
tal ho zástupca primátora  Senice Ján Hur-
ban a Dana Ševčíková, ktorá netajila radosť 
z návštevy: „Prichádzate z dôvodu, ktorý 
je môjmu srdcu najbližší a najkrajší. Tým 
dôvodom je strom. Bolo tu veľa delegácií 
kvôli podnikateľským príležitostiam, boli tu 
mnohí kvôli politickým, historickým či kul-
túrnym udalostiam, ale kvôli stromu ešte  
nikto.“  Podľa slov TreeHuntera v európs-
kej súťaži nejde  ani tak o veľkosť, či krásu 
jednotlivých stromov, ale o ich príbehy. 
Vzácny hosť si od Dany Ševčíkovej vypo-
čul  príbeh senickej moruše bielej, nazý-
vanej aj maják minulosti: „Kedysi dávno 
niekto zasadil do záhrady na okraji mesta 
malú morušku. Tiché prostredie so záhra-
dou  sa časom premenilo na rušné miesto. 
Záhradu nahradili cesty, parkoviská, v okolí 
stromu   sa budovali podzemné i vzdušné 
siete. Na mieste domčekov  vyrástlo síd-
lisko s činžiakmi, pribudli  obchody, ľudia, 
autá, hluk.  Tak sa moruša stala svedkom 
mnohých udalostí, svedkom premien  
nášho mesta. Zmena bola taká obrovská, 
že je zázrakom, že tu strom zostal. Moruša 
trpezlivo pozerá  na náš svet. Je jediným 
pôvodným a najstarším objektom v tejto 
lokalite. Má pre nás obrovskú symboliku.“

McBride si na záver návštevy v Dome 
kultúry pozrel výstavku prác s motívom 
moruše, ktorú stvárnili študenti ZUŠ Senica. 

Tretím podujatím, ktoré malo podnie-
tiť Seničanov k hlasovaniu bolo v sobotu 

14. februára priamo pod morušou, kde bol 
Valentínsky bozkávací maratón. Slnečná 
sobota prilákala asi 15 párov, ktorí aj 
takýmto spôsobom dali najavo svoje sym-
patie k starému stromu. „Za úspech pova-
žujem to, že všetci, ktorí sa zapojili do boz-
kávacieho maratónu, i tí, ktorí len prechád-
zali okolo moruše, šírili správu o hlasovaní 
a za ten víkend jej pribudlo vyše tisíc hla-
sov,“ povedal  jeden z organizátorov akcie 
Milan Ondruš.  

V stredu 18. februára boli ocenené  
práce, ktoré ako najlepšie vybral práve The 
TreeHunter. 

Z 21 vystavených prác sa mu najviac 
páčila moruša, ktorú stvárnila Ingrid Juro-
vatá.  Druhým miestom ocenil tvorbu Karo-
líny Huttovej a tretím Lucie Uherkovej.

bar,  lv; Foto lv 

Rob McBride (vľavo) s aktivistami z Klubu 
ochrancov zelene Senica. 
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Boli to ľudia tak ako my. Chceli žiť, milo-
vať, mať deti, pracovať, tešiť sa zo života... 
Namiesto toho išli do vojny. V mene čoho? 
V mene porážky fašizmu, v mene slobody, 
v mene mieru. Vďaka miliónom bezmen-
ných ľudí, ktorí svoje životy položili pre 
nás, si my užívame  mier.  Už 70 rokov.

V tejto rubrike budeme tento rok priná-
šať články s témou 2. svetovej vojny. Prvý 
príspevok sa týka oslobodzovania Senice.    

Kunov bol oslobodený 8. apríla, Čáčov 
rovnako ako Senica  7. apríla 1945. V Kro-
nike mesta sa píše o tejto udalosti.

Sloboda vstupovala do nášho mesta 
takto: Prvé ustupujúce vojská nemec-
kej armády začali prechádzať naším mes-
tom 29. marca a 1. apríla. Medzi ustupujú-
cim vojskom boli aj zajatí ruskí vojaci. Prvé 
bombardovanie zažila Senica na Veľko-
nočný pondelok a bombardovania sa opa-
kovali každý deň. 5. apríla ustúpila časť 
nemeckého vojska. 6. apríla pri Surovinách 
a za Párovcami Nemci zakopali ťažké delá. 
Front, ktorý sa približoval od Surovín, sa 
nemohol do Senice prebiť. Červená armáda 
sa o to pokúšala sedemkrát. Najprudšie 
boje boli 7. apríla od tretej do sedemnástej 
hodiny. Ustupujúca armáda vyhodila dre-
vené mosty do Sotinej a Čáčova. Precho-
dom frontu bol poznačený skoro každý 
dom a z miest okresu mala Senica najväčšie 
škody. Na Kaplinskom poli vzniklo letisko. 
Vo všetkých väčších budovách, školách, 
úradoch, kasárňach boli umiestnení ranení 
vojaci. Padlých vojakov pochovávali na cin-
toríne. Dôstojníkov na námestí pred katolíc-
kym kostolom. Neskôr po vojne boli ich telá 
prevezené a pochované na Slavíne v Brati-
slave. Pri oslobodzovaní okresu zahynulo 
455 vojakov Červenej armády a rumun-
ských vojakov. Pri prechode frontu zahy-
nulo v okrese vyše 200 civilných obyva-
teľov a ďalších vyše 300 občanov odvliekli 
fašisti pred príchodom fronty.

Z historických materiálov sa dozve-
dáme, že Senicu oslobodzovala 1. gardová 
jazdecko-mechanizovaná skupina vedená 
generálporučíkom Plijevom, 7. gardová 
armáda pod velením generálplukovníka 
Šumilova, 53. armáda, ktorej velil generál-
poručík Managarov, ku ktorej patril 4. zbor 
rumunskej armády. Tieto zbory boli súčas-
ťou 2. ukrajinského frontu maršála R. J. 
Malinovského.

Na území mesta po oslobodení zriadili 
11 ošetrovní, v ktorých zo širokého oko-
lia (Hodonín, Skalica, Radošovce) privá-
žali ranených vojakov. Zomrelo v nich 450 
sovietskych a rumunských vojakov, z nich 
len 245 bolo známych po mene. Padlých 
vojakov pochovali na námestí pred kosto-
lom a na cintoríne v mieste neskoršieho 
pomníka rumunským vojakom.

Z dostupných záznamov kronikára sa 
dozvedáme, že sovietsky veliteľ ešte v deň 
oslobodenia Senice  požiadal, aby obec 
hneď 8. apríla  ráno postavila ramená rozbi-
tého mosta do Sotiny a do Čáčova. Okolo 
100 robotníkov pracovalo na fašistami zni-

čených mostoch a ešte toho dňa do večera  
ich provizórne  pre sovietske vojská posta-
vili.  Iní občania zase čistili kasárne a odpra-
távali tam rumoviská, ktoré zanechali 
nemecké vojská. Pripravovali tam poľnú 
nemocnicu pre ranených vojakov. 

Spracovala Viera Barošková 

Domácim autorom 
sa darilo

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
osvetové stredisko v Senici v spolupráci s 
Mestom Senica  je realizátorom 55. ročníka 
regionálnej súťaže a výstavy  neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica Náhlikova Senica 2015, ktorá bola 
vernisážou otvorená 20. februára a potrvá 
do 13. marca. Výstavnú kolekciu  tvorí 107 
fotografií od 27 autorov.  

Do tohto ročníka súťaže poslalo práce  
29  autorov s celkovým počtom 183 foto-
grafických prác.  Z toho v skupine  dospe-
lých autorov  nad 21 rokov to bolo 141  
farebných a čiernobielych fotografií  od 24 
autorov. V skupine juniorov  autorov od 16 
do 21 rokov 13 čiernobielych a farebných  
fotografií od 3 autorov. Kategória multime-
diálnej prezentácie nebola obsadená  foto-
grafickými prácami. V tematickej kategórii 
Rodina 11 autori predložili 29 fotografií.

Odborná porota v zložení  Mgr. Art.  
František  Tomík,  umelecký fotograf a dlho-
ročný vysokoškolský pedagóg  ako pred-
seda poroty a členovia Mgr. Rudolf  Len-
del, umelecký fotograf  a  pedagóg,  doc. 
MgA. Jozef  Sedlák, umelecký fotograf a 
vysokoškolský pedagóg všetci z  Bratislavy, 
odborne posúdili a zhodnotili predložené 
fotografické práce a navrhli udeliť diplomy 
a vecné ceny. Uverejňujeme umiestnenie 
senických autorov. 

Autori nad 21 rokov:
v kategórii čiernobiela fotografia: 1. 

Marián Rafaja, 2. Tomáš Tóbik, 3. Ľubomír 
Jarábek

v kategórii farebná fotografia: 1. Ľubo-
mír  Jarábek. Čestné uznanie: Lucia Kukli-
šová,  Viera Šusteková, Jaroslav Kűhtreiber.

Autori  od 16 do 21 rokov:
v kategórii čiernobiela fotografia: 1. 

Lujza Marečková
Pre účastníkov súťaže bol v rámci 

výchovno-vzdelávacej časti podujatia pri-
pravený odborno-rozborový seminár s lek-
torom a členmi odbornej poroty Mgr. Rudol-
fom Lendelom a Mgr. Františkom Tomíkom.

Na slávnostnom  otvorení  výstavy v  
kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ 
Senica Adam Denkóci (akordeón), Matúš 
Nečas  (keyboard) pod pedagogickým 
vedením  Anny Rýzkovej. 

Výstava je  v Záhorskom osvetovom  
stredisku otvorená  v pracovných dňoch 
od 8. do 15.30 hod. 

Viera Juríčková, ZOS  Senica 
Foto R. Samek

Ľubomír Jarábek

Pribudnú dva 
vlakové spoje

Železnice a Železničná spoločnosť  SR 
zavádzajú na trati Kúty – Senica dva nové 
vlaky. Zmena bude platná od 1. marca.  

V pracovné dni a v sobotu bude zo 
Senice odchádzať osobný vlak do Kútov 
o 5.52 hod. so zastávkami v Šajdíkových 
Humenciach, Borskom Mikuláši, Šaštíne-
Strážach a Kuklove s príchodom do Kútov 
o 6.23 hod.  V Kútoch budú mať cestujúci 
prípoje v smere do Bratislavy, hl. stanica 
zrýchlený vlak o 6.38, do Břeclavi, Prahy 
a Berlína EC vlak o 6.49 a v pracovné dni 
osobný vlak do Skalice o 6.56 hod.   

Druhý pridaný vlak pôjde z Kútov do 
Senice o 21.29 hod. so zastávkami v Kuk-
love, Šaštíne-Strážach, Borskom Mikuláši, 
Šajdíkových Humenciach a s príchodom 
do Senice o 21.57 hod. 

Touto zmenou sa po niekoľkých 
rokoch vrátili späť vlaky, ktoré vozili veľa 
cestujúcich.  

   Jozef Fríbort

Prípravný ročník 
pre predškolákov

Základná škola na Ulici  V. Paulínyho-
Tótha ponúka ako jediná základná škola 
v Senici riešenie pre 6-ročné deti s odlo-
ženou školskou dochádzkou formou prí-
pravného ročníka. Trieda bude otvorená 
1. septembra 2015. 

Podľa riaditeľa školy Vladimíra Šváčka 
bude vyučovací proces viesť špeciálny 
pedagóg a  v triede bude maximálne 10 
detí.  Vyučovací proces bude vedený hra-
vou formou, vedome cielený k zlepše-
niu rečového prejavu, výslovnosti, slovnej 
zásoby, rečovej pohotovosti, prípadne k 
odstraňovaniu strachu z rečového prejavu. 
„V jednotlivých zložkách vyučovacieho 
procesu sa zameriavame aj na rozvoj zra-
kového a sluchového vnímania, pamäti, 
koncentrácie, rozvíjanie hrubej moto-
riky, grafomotoriky a pod.,“ vysvetlil riadi-
teľ.  Dieťa sa nenásilnou formou aklimati-
zuje do školského prostredia, dieťa môže 
zostať po vyučovaní v školskom klube detí 
a samozrejme bude zabezpečená aj strava 
v školskej jedálni. 

Zápis do prípravného ročníka rodi-
čia vykonajú  individuálnou návštevou 
v kancelárii  školy do 31. marca. Treba si 
so sebou priniesť odporúčanie od Centra 
pedagogicko – psychologického poraden-
stva a prevencie  na zaradenie dieťaťa do 
prípravného ročníka.     bar
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spomínam...
V roku 70. výročia ukončenia 2. sveto-

vej vojny pripravuje Záhorské  osvetové 
stredisko výstavu dokumentujúcu vojnové 
udalosti a oslobodzovanie nášho mesta. 
Otvorená bude 8. apríla pri príležitosti 
výročia oslobodenia Senice. 

Výstavu chce Záhorské osvetové stre-
disko  pripraviť aj zo spomienok, starých 
fotografií, dokumentov či  predmetov týka-
júcich sa vojny. Preto pozýva ľudí, ktorí si  
ešte pamätajú alebo tých, čo si uchovali 
spomienky svojich predkov, aby poroz-
právali o tomto období našich dejín a pri-
niesli so sebou aj rôzne exponáty, ktoré 
by boli použité na výstavu. Stretnutie pod 
názvom Na to si ešte spomínam... na to 
nikdy nezabudnem... sa uskutoční 11. 
marca  o 15. hod. v Záhorskom osveto-
vom stredisku.  

„Ľudia, ktorí vedia od svojich rodičov, 
príbuzných prerozprávať zážitky  z obdo-
bia 2. svetovej vojny alebo majú v rodine 
niekoho, kto spomienkami obohatí naše 
stretnutie, sú vítaní. Sú to spomienky na 
udalosti, ktoré sú pre naše deti veľmi vzdi-
alené a neskutočné a my chceme mladej 
generácie zanechať svedectvo,“ hovorí ria-
diteľka Záhorského osvetového strediska 
Ľubica Krištofová.  Zdôrazňuje, že  prine-
sené dokumenty, fotografie či predmety 
spracujú  a originály vrátia.  

Staňte sa tými, čo zachovajú kus histórie 
pre mesto, región...

bar 

Cesta svetla
V Galérii Základnej umeleckej školy  

Senica bola 7. februára otvorená výstava  
fotografií štyroch senických autorov 
nazvaná Via lucis (Cesta svetla).

Autori Roman Flajžík, Rastislav Oslej, 
Ľubomír Švec a Marián Rafaja sú členmi 
známeho senického fotoklubu Retina, aj 
Fotoklubu v Skalici. Kurátor výstavy, vyso-
koškolský pedagóg   František Tomík  na 
vernisáži za prítomnosti primátora Senice 
Branislava Grimma vyzdvihol fotogra-
fické skúsenosti štvorice fotografov, ktorí 
sa presadili na rôznych súťažiach, vrátane 
medzinárodných. Výstava bola verejnosti 
prístupná do 28. februára.   

bar
foto R. Samek

Zabudnuté miesta Senice

Sladká Senica
Podľa archeologických nálezov najrozší-

renejším sladidlom oddávna bol med. Pou-
žíval sa aj ovocný lekvár a miazga zo stro-
mov (javor, breza). Obchodníci dovážali 
hrozienka, figy a iné cudzokrajné ovocie. V 
17. storočí sa objavil trstinový cukor dová-
žaný z Indie a kakao i čokoláda dovezená 
do Európy z Mexika. Cukor bol veľmi drahý, 
za 100 kg cukru sa platilo 3 vykŕmenými 
volmi. Vtedy však bývalo zvykom, že sa sla-
dené jedlá podávali na začiatku stolovania, 
a to sladké kaše, medovníky a medovina.

Prvé mestské privilégiá udelil Senici 
Ctibor zo Ctiboríc v r. 1396, medzi kto-
rými bolo právo konať v Senici trhy a 
výročné jarmoky. Tieto práva potvrdil Žig-
mund Luxemburský r. 1419 a ďalší následní 
panovníci. V Senici potom bývali vychý-
rené jarmoky, kde sa cukrovinky a sladkosti 
predávali. Každý predajca mal svoje stano-
visko. Med a medovníky predávali v dolnej 
časti námestia pred krčmami U Jakuba a 
U Vaníčka. Pred obecným domom, terajší 
Daňový úrad, predávali cukrovinky a čoko-
ládu. Na Tomáša býval v Senici chýrny, tzv. 
medový jarmok.

Podľa najstarších pamätníkov bola v 
80. rokoch 19. storočia (1856) založená 
výroba cukroviniek a kandizovaného ovo-
cia Emanuela Deutcha, neskôr jeho synov 
Hermana a Moritza Deutcha, ktorá zamest-
návala 10 - 50 pracovníkov. Prevádzka bola 
vtedy  v obchodne dôležitej ulici Fortňa. 
Vychýreným produktom boli cukríky „eng-
liše“. Výrobňa fungovala do r. 1918, zanikla 
po židovských rabovačkách. Vtedy sa 
rodina presťahovala do Hodonína, kde pre-
vádzkovala čokoládovňu do r. 1938.

V r. 1965 založili bratia Alexander a 
Viktor Komjaty výrobu likérov a limo-
nád. Známe bolo ich žalúdočné horké 
s názvom Senický zázrak. Škoda, že sa 
receptúra nezachovala. Výrobňa zásobo-
vala svojimi výrobkami celé okolie. Pokra-
čovaním výroby limonád sa potom zaobe-
rala rodina Lenghartovcov.

Podľa kroniky mesta boli v r. 1936 v 
Senici štyria cukrári:

- Na začiatku Čáčovskej ulice sa vtedy 
dal prečítať reklamný nápis Jan Stőhr - Cuk-
ras. Cukráreň existovala do konca vojny, 
Stőhr chodil aj po jarmokoch, rozvážal per-
níky a cukrovinky.

- V ulici Fortňa vedľa židovskej synagógy 

stála Málkových cukráreň, kde chodili Seni-
čania na zákusok a limonádu. Nedávno 
som videl dve rozmerné mramorové platne 
zabudované v chodníku ako spomienka na 
zašlé časy. Pochádzali z Málkových cuk-
rárne.

- V r. 1942 založil Ladislav Prokeš cuk-
ráreň v dolnej časti námestia, ktorá mala 
prednú a zadnú miestnosť. Tam sa často 
stretávali zamilované páriky, chodili tam 
však aj senické významné osobnosti (Dr. 
Horváth a Ladislav Novomeský). Špeciali-
tou cukrárne boli indiánky a najmä výborná 
zmrzlina, ktorú aj rozvážali po jarmokoch 
na pojazdných vozíčkoch chladených 
ľadom. Po znárodnení cukráreň existo-
vala do asanácie domu r. 1963, ale stroje z 
nej ďalej slúžili na výrobu zmrzliny v býva-
lej „námerovskej lekárni“ a „na Vidovom“ 
na Hviezdoslavovej ulici. Na záver sa cuk-
ráreň presťahovala na prízemie Domu slu-
žieb v Senici na námestí, vedúcou bola 
Irena Včelková.

V dnešnom období v našom meste exis-
tuje niekoľko cukrární, väčšia časť  výrob-
cov zmrzliny pochádza z Balkánu. Na 
zásobovaní zákazníkov sladkosťami sa 
podieľajú aj obchodné reťazce, čím sa stra-
tila bývalá poézia cukrární. Z úcty k cuk-
rárskej tradícii bude v Senici čoskoro otvo-
rená nová cukráreň, ktorá ponesie histo-
rický názov Cukráreň Mano. 

Ján Peter
Foto archív autora

Výborná cukráreň  bývala na prízemí teraj-
šieho Daňového úradu.

Lenka kraľuje 
v angličtine

V  Trnave sa uskutočnilo 10. februára 
krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. 
Zúčastnili sa jej žiaci základných a stred-
ných škôl, ktorí boli víťazmi vo svojich kate-
góriách v okresných kolách. Naša žiačka 
Lenka Szabóová, ktorá navštevuje 7.B tri-
edu, kategóriu 1A vyhrala. Postúpila do 
celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v 
apríli v Bratislave. Lenka svojím víťazstvom 
potvrdila, že jej svedomitosť a usilovnosť 
priniesli zaslúžené ovocie. Veľkú zásluhu 
má na tom Lenkina zanietenosť pre ang-
lický jazyk. Prajeme jej veľa úspechov v 
ďalších jazykových súťažiach.

Mgr. M. Štefancová 

Deutchova curkáreň  
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Na Obchodnej akadémii sa 12. febru-
ára konalo krajské kolo súťaže žiakov stred-
ných škôl s názvom Spracovanie informá-
cií na počítači. Senica sa po druhýkrát v 
49-ročnej histórii súťaže stala organizáto-
rom krajského kola a na svojej pôde priví-
tala 18 súťažiacich žiakov zo 7 stredných 
škôl Trnavského kraja.

Súťažiacich podporila svojou účas-
ťou na otvorení  vedúca oddelenia odbor-
ných  a metodických činností z Okresného 
úradu Trnava Eva Huttová,  aj bývalý žiak 
Obchodnej akadémie,  zástupca primátora 
Senice Ján Hurban.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Má postupový 
charakter a končí sa celoštátnym kolom, 
medzinárodnou súťažou, resp. v roku 
konania kongresu medzinárodnej fede-
rácie Intersteno sa končí majstrovstvami 
sveta. Žiaci súťažili  v troch kategóriách. 
Prvou je písanie na počítači, teda odpis 
neznámeho textu vo worde z predlohy v 
limite 10 minút desaťprstovou hmatovou 
metódou. Druhou disciplínou je úprava 
textu na počítači, kedy žiaci podľa vyzna-
čených korektorských značiek v texte, 
ktorý je predlohou zadania, upravujú text 
uložený v počítači textovými klávesovými 
skratkami v limite 10 minút. Najmladšou 
disciplínou je wordprocessing alebo profe-
sionálne spracovanie textu. Úlohou súťaži-
aceho je profesionálne spracovať externý 
text podľa vytlačených detailných inštruk-
cií. Na výsledky tejto kategórie si budú 
musieť súťažiaci počkať. Táto disciplína si 
vyžaduje náročnejšiu opravu súťažných 
prác ako predošlé dve disciplíny, a preto  
nie je  možné ju vyhodnotiť v deň súťaže.

V písaní na počítači zvíťazil Branislav 
Beňovič s 553,5 údermi za minútu pred 
bratom Danielom (494,3). Na treťom 
mieste skončila Klára Madunická zo SOŠ 
J. Čabelku v Holíči s 387,3 údermi za min-
útu. Tá sa zúčastnila aj druhej disciplíny 
Úprava textu na počítači, kde zvíťazila 
pred Zoltánom Véghom z OA vo Veľkom 
Mederi. Zo Seničanov sa najlepšie darilo 
Patrícii Kucejovej, ktorej sa ušla zemiaková 
medaila za 4. miesto v písaní na počítači s 
372,4 údermi za minútu.

lv
Foto R. Samek

Pestrá činnosť seniorov 
V Dome kultúry bola 12. februára hod-

notiaca výročná členská schôdza mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Sloven-
ska (JDS) v Senici. Zúčastnil sa jej podpred-
seda pre aktivity základných organizácií 
Igor Fabián a predsedníčka Okresnej orga-
nizácie JDS Božena Hradská. Organizácia 
mala k 31. decembru 2014 733 členov, na 
schôdzi  bolo prítomnách 371. 

V správe o aktivitách organizácie za roky 
2012 až 2014 predsedníčka základnej orga-
nizácie JDS Senica Mária Slezáková kon-
štatovala, že seniori sa aktívne zúčastňujú 
na kultúrnych, spoločenských, športových 
podujatiach v meste, zapájajú sa do života 
pri skrášľovaní prostredia a iných prospeš-
ných akciách.  Medzi ich pravidelné aktivity 
patria rekondičné pobyty v kúpeľoch, tema-
tické zájazdy, výmenné stretnutia so seni-
ormi v partnerskom meste Velké Pavlovice, 
posedenia pri hudobnej produkcii,  špor-
tové hry... Členovia organizácie sa venujú 
aj ďalším činnostiam, ktoré ich obohacujú a 
rozširujú možnosti na príjemné a užitočné 
trávenie voľného času. Úspešne absolvo-
vali  kurzy práce s počítačom, jazykové 
kurzy nemčiny a angličtiny. K vydareným 
podujatiam patrila akadémia k 20. výro-
čiu založenia JDS v Senici, ktorá sa konala 
v roku 2014. Vyzdvihla, že všetky aktivity  
sa mohli uskutočniť za   aktívnej pomoci 
celého výboru, aktivistov a sympatizantov 
organizácie a tiež úzkej  spolupráce s Mes-
tským úradom a ostatnými organizáciami 
tretieho sektora. „Ak všetky pozitíva našej 
práce  prenesieme aj do ďalšieho obdobia, 
tak naša  činnosť  bude ešte pestrejšia a lep-
šia,“ uzavrela Mária Slezáková. 

Prítomných seniorov pozdravil aj primá-
tor mesta Branislav Grimm, ktorý  ocenil, 
že organizácia JDS v Senici vznikla medzi 
prvými na Slovensku a patrí  k najaktívnej-
ším v meste. „Dvadsať rokov existencie 
organizácie potvrdilo jej životaschopnosť. 
Zásluhu na tom majú nielen zakladate-
lia, ale aj všetci ďalší, ktorí svoj čas, schop-
nosti a um venovali rozvoju organizácie v 
prospech ostatných,“ poďakoval za tvorivú 
činnosť seniorom a vyslovil želanie, že vzá-
jomná dobrá spolupráca mesta a základnej 
organizácie JDS bude pokračovať.   

Na hodnotiacej schôdzi dostali  vyzna-
menania 3. stupňa členovia:  Jozef Flajžík,  

Pavol Grimm, Anna Helešiová, Helena Hil-
ková, Pavol Hlaváček, Mária Jánošová, Ľud-
mila Jankovičová, Terézia Kadlečíková, Jar-
mila Macková, Zdenka Misálová, Mária 
Mrázová, Jozefína Mikulíčková, Mária 
Nestarcová, Oľga Pavlíková, Mária Slezá-
ková, Ján Šajánek, Ján Šulla, Eva Španková,  
Veronika Vulganová a Anna Závodská.  

Poďakovali tiež za spoluprácu  organizá-
ciám i jednotlivcom, a to vedúcej oddele-
nia MsÚ Kataríne Polákovej, vedúcej redak-
torke Našej Senice Viere  Baroškovej,  Mes-
tskému kultúrnemu stredisku Senica, koor-
dinátorovi aktivít tretieho sektora  Ondre-
jovi Krajčimu, COOP Jednote Senica, TV 
Sen, Vladimírovi Morávkovi, Jánovi Petrá-
šovi a Jánovi Kolárikovi za dlhoročnú obe-
tavú dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spo-
luprácu v prospech mestskej organizácie 
JDS a staršej generácie.  

Úvod schôdze i záver bol v réžii spe-
váckej skupiny Seniorka, ktorá pracuje pod 
vedením Anny Celleryovej. Skupina vznikla 
na začiatku roka 2014 a už sa úspešne pre-
zentovala  na viacerých akciách.  Veríme, 
že elán a entuziazmus im zostane aj do 
ďalších rokov.             Viera Barošková

Foto Pavol Macek

Nový výbor JDS Senica:  
Zľava Terézia Kadlečíková, Mária Slezá-
ková - predsedníčka, Anna Závodská, Ľud-
mila Jankovičová, Jarmila Macková. 

Motivačná konferencia
Motivačná konferencia k súťaži Enersol, 

ktorá bola 6. februára za účasti 50 pedagó-
gov a 15 študentov zo škôl z Trnavského 
kraja, mala za úlohu motivovať žiakov, aby 
sa viac zaujímali o alternatívne zdroje ener-
gie (slnko, vietor, voda, geotermálna ener-
gia, biomasa). 

V prvej časti konferencie sa určili pra-
vidlá súťaže a vyzdvihli práce z predchád-
zajúcich ročníkov. Potom sme sa boli poz-
rieť na alternatívne zdroje energie v našej 
škole, ktoré boli urobené v rámci CCP pro-
jektu. V škole využívame fotovoltaickú a 
solárnu energiu, spaľovanie paliet čiže bio-
masu a máme aj tepelné čerpadlo. V ďalšej 
časti konferencie boli zaujímavé prednášky 
projektanta a realizátora projektu. Vysvet-
lil nám výhody a nevýhody alternatívnych 
zdrojov, aké sú ciele do budúcnosti. Zau-
jalo ma hlavne uschovávanie energie do 
zeme v lete a potom jej využívanie v zime. 
Pútavou formou prednášky sme sa dozve-
deli o nových zákonoch týkajúcich sa  ener-
gií a hlavne, že táto energia je stála, nezni-
čiteľná a dostupná každému. Využívaním 
nových zdrojov energií šetríme životné 
prostredie, a hlavne vyčerpateľné suroviny 
ako sú ropa, uhlie, plyn.

M. Holičová
Stredná odborná škola  Senica             
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Kolekcia syrov z 
produkcie senickej 
Syrárne Havran, a.s. 
dostala v decem-
bri 2014 značku 
Regionálny produkt 
Záhorie. Okrem 
Syrárne Havran sa 
týmto ocenením 
môže pochváliť ďal-
ších 22 producentov a poskytovateľov slu-
žieb.

Značka Regionálny produkt Záhorie 
garantuje hlavne pôvod výrobku a jeho jedi-
nečnosť vyplývajúcu z väzby na región. Pre 
výrobky boli stanovené 4 kritériá, a to zvia-
zanosť s regiónom - musí ísť o spotrebný 
tovar alebo poľnohospodárske a prírodné 
produkty vyrobené v danom regióne, zaru-
čenie štandardnej kvality, šetrnosť k prírode, 
jedinečnosť spojenú s regiónom. „Hlavným 
zmyslom podpory tradičných remeselných 
techník a originálnych produktov typických 
pre jednotlivé regióny je spojenie ochrany 
prírodného a kultúrneho dedičstva s udrža-
teľným ekonomickým rozvojom regiónu,“ 
vysvetlila manažérka Miestnej akčnej sku-
piny Podhoran so sídlom v Plaveckom Petri 
Kvetoslava Jablonická. 

Regionálna značka je určená najmä 
miestnym výrobcom tradičných predmetov 
a potravín, remeselníkom, pestovateľom plo-
dín typických pre tieto regióny aj majiteľom 
resp. prevádzkovateľom zariadení cestov-
ného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeci-
ality, ubytovanie či iné služby v tradičných 
objektoch. „Ide o marketingový nástroj pre 
podporu predaja miestnych výrobkov a slu-
žieb a pre podporu prezentácie regiónov,“ 
doplnila Kvetoslava  Jablonická.

Koordinátorom a majiteľom značky 
Regionálny produkt Záhorie je občianske 
združenie Podhoran v Plaveckom Petri. 
Certifikácii predchádzala takmer dvoj-
ročná spolupráca koordinačných partne-
rov - Miestnej akčnej skupiny Kopaničiar-
sky región, Miestnej akčnej skupiny Podho-
ran a občianskeho združenia Partnerstvo 
pre Horné Záhorie na zabezpečenie infor-
mačných seminárov, exkurzií a  dokumen-
tácie projektu podporeného z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Začiatkom tohto roka Syráreň Havran 
uviedla na trh ďalšiu novinku Záhorácky 
syr Havran bryndza, je to  plnotučný čer-
stvý syr. Syry  sa v Senici vyrábajú už viac 
ako polstoročie. Takže pre senických syrá-
rov to nie je nič neobvyklé, je to len iný typ 
syra. Bryndza  zo Senice je zložená z mini-
málne 50 % ovčieho syra, kravského hrud-
kového syra, pitnej vody a soli. Neobsa-
huje žiadne konzervačné a chemické látky, 
stabilizátory  a zahusťovadlá. Ovčí syr sa 
dováža zo salašov z Oravy a Liptova. Krav-
ský syr sa vyrába z mlieka z fariem a druž-
stiev zo Záhoria. Takže sa spojili jedinečné 
regióny Slovenska do bryndze zo Záhoria.

bar 

Ocenenie pre Natáliu
Národné dobrovoľnícke centrum kaž-

doročne oceňuje dobrovoľníkov z celého 
Slovenska za ich nezištnú pomoc. Tento 
rok sa medzi nominovanými objavila aj 
jedna Seničanka. Psíčkari nielen zo Senice 
ju poznajú pod menom Natália z útulku.

Natália Michalcová, 30-ročné žieňa,  
patrí k niekoľkým dobrovoľníkom, ktorým 
nie je ľahostajný osud opustených psíkov. 
Nezištne, zadarmo, vo svojom voľnom čase 
už približne 6 rokov chodí do senického 
útulku a veľké  množstvo nemých tvárí jej 
vďačí za život a práve  jej zásluhou množ-
stvo ľudí našlo svojho štvornohého priateľa.

„Do útulku ma doviedol psík tuláčik, kto-
rého som kedysi našla v lese. Od momentu, 
ako som psíka odovzdala v útulku, som 
útulku venovala všetko. Veľmi som tomu 
psíkovi vďačná. Takže som vlastne pre  
potrebu pomáhať už  nehľadala  pries-
tor kde, skôr si ma to našlo samé,“ opisuje 
svoje začiatky v útulku. Odvtedy jej dob-
rovoľná činnosť zahŕňa dennú rutinu, ako 
sú prevozy psíkov do domovov či dočas-
nej  opatery, hľadanie záujemcov o adop-
ciu, telefonovanie, mailovú komunikáciu, 
starostlivosť o psíkov, návštevy veterinárnej 
kliniky, inzerciu, zháňanie krmiva či financií. 
Ako sama priznáva,  sem - tam je to divo-
čina a dodala: „Odchyt tuláka, keď je pla-
chý či agresívny, je celkom námaha. Vyslo-
bodzovanie zvierat zo zlých podmienok či 
rozhodovanie, čo je ešte pomoc a čo už trá-
penie chorého či starého zvieraťa, je záber 
na fyzickú a psychickú stránku človeka.“ 

Aj keď dobrovoľník za svoju pomoc 
nič neočakáva, Natália sa za svoju prácu 
dočkala uznania. Kolegovia z útulku ju 
tajne prihlásili na ocenenie Dobrovoľník 
roka 2014 v kategórii Dlhodobá dobrovoľ-
nícka činnosť. Z takmer 100 prihlásených 
dobrovoľníkov výberová komisia vybrala 
27 nominovaných, medzi nimi i Natáliu. 
„Nomináciu na dobrovoľníka roka nejako 
intenzívne neriešim, mne za moju námahu 
nemusí ďakovať nikto, robím to pre zvie-
ratá a svoj vlastný vnútorný pocit, že som 
užitočná a pomáham bez akejkoľvek hmot-
nej odmeny. Teší ma spokojný pes v novej 
rodine,“ skromne vníma svoju nomináciu 
Natália. Všetkých 27 nominovaných dob-
rovoľníkov dostalo pozvanie na audien-
ciu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby 
im v mene Slovenskej republiky vyjadril 

vďačnosť za dobrovoľnícke aktivity, ktoré 
robia a častokrát zapĺňajú dieru, ktorá sa 
inak zaplátať nedá. Natália sa však sláv-
nosti nezúčastnila, lebo  tento čas sa roz-
hodla venovať útulku a svojej regenerácii. 
Na slávnostnom galaprograme na Minister-
stve zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí za účasti ministra Miroslava Lajčáka 
bolo ocenených  9 dobrovoľníkov. 

Natália sa nakoniec medzi 9 ocene-
ných titulom Dobrovoľník roka 2014 nedo-
stala, ale jej ocenením je to množstvo psí-
kov, ktoré v týchto chvíľach spokojne odfu-
kujú v teple domova nových rodín. Natália, 
ďakujeme, pre náš útulok v Senici si jedno-
značne No. 1!         lv

Viete ako sa zachovať?
Viete ako oznámiť 

porušenie verejného 
poriadku, podozrenie 
z trestnej činnosti a inej 
protispoločenskej čin-
nosti, ktorej ste sved-
kom? Mestská polícia v 
Senici ponúka nasledovné rady:

- Vždy, keď polícii oznamujete udalosť, 
ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch. 

- Oznámte každú činnosť, ktorá sa vám zdá 
podozrivá, hliadka na mieste vec preverí. 

- Oznámenie môže byť aj anonymné, v 
takom prípade uveďte presne miesto, 
popis páchateľa a čo urobil.

- Oznamovať môžete telefonicky na čísle 
159 denne 24 hodín.

- Oznamovateľ môže požiadať Mestskú 
políciu o vysvetlenie, ako bola nahlá-
sená udalosť riešená.

- Tiež môžete oznámiť na Mestskú polí-
ciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú 
osobu atď., službukonajúci policajt 
zabezpečí ďalšie potrebné zložky.

- Svoje pripomienky na Mestskú políciu 
adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk 
alebo telefonicky na číslo 651 5886.

- Pamätajte na to, ak ste boli svedkom 
nejakej udalosti a neoznámite to, umož-
ňujete páchateľovi pokračovať v jeho 
činnosti ďalej. Nabudúce aj vy alebo 
osoba vám blízka sa môže stať obeťou 
kriminálnej činnosti.

- Pri opise vozidla udajte farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.

- Pri opise osoby si všímajte vek, pohlavie, 
rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl 
účesu, oblečenie (odhora nadol), popis 
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol 
ozbrojený, vyjadrovanie sa a iné zvlášt-
nosti (kríva a pod.). 

O cestovnom ruchu
Po obmene na postoch starostov a pri-

mátorov sa  10. marca uskutoční valné 
zhromaždenie Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Záhorie. Budú sa na ňom 
konštituovať nové orgány, ale hlavne hľa-
dať možnosti a riešenia na zvýšenie akti-
vity organizácie a pripraviť projekty vedúce 
k zatraktívneniu regiónu.    bar
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Študentskej únie SR Adrián Kobetič. Na 
úvodný valčík ich do kola vzali dievčatá zo 
Študentského parlamentu (ŠP).

Atmosféru plesu dotvárala vokálna sku-
pina KatArs z Nitry a do tanca až do rána 
hrala  všetkým už dobre známa kapela 
Black and white.

Kráľovná a kráľ plesu? Stali sa nimi  
Natália Balogová a Matúš Vido (75 hlasov  

na FB, medzi 22. a 23. hod.) Úspešná bola 
i tombola, najmä výhercovia prvých desia-
tich cien. Napríklad  IPhone 6, ktorý veno-
val ŠP alebo poukaz pre dve osoby na tro-
jdňový pobyt vo Vysokých Tatrách od  
zástupcu primátora Jána Hurbana. 

Či sa ples páčil úplne všetkým nevieme, 
my ako zástupkyne organizátorov sme boli 
viac než spokojné. Príprava nás síce stála 
veľa úsilia a voľného času, ale veríme, že 
to nebolo zbytočné. Veľká vďaka tiež všet-
kým sponzorom a darcom cien do tom-
boly.   pokračovanie na str. 11)

Sála plná mladých ľudí  
Tanec, smiech, dobrá zábava a chutné 

jedlo. Tak by sa dal v skratke opísať sobotný 
večer v senickom Dome kultúry  31. janu-
ára. Už piatykrát sa tu konal Študentský 
ples, tento rok s podtitulom Benátska noc. 

Tešili sme sa na túto 
udalosť už od Vianoc. 

Nielen my orga-
nizátori, ale podľa 
prieskumu i jeho budúci 
účastníci. Najmä die-
včatá vymýšľali svoj 
outfit do dokonalosti, 
zháňali, nakupovali... 
A naozaj, práve dámy 
boli šperkom plesu! Ich 
šaty a škrabošky doko-
nale ladili s vyzdobe-
nou sálou. A dokonca 
k tomu  presvedčili i 
svoje „polovičky“ - niek-
torí chalani sa zázračne 
zmenili  na nepoznanie!  

Ples otvorila krásnou 
piesňou bývalá Seni-
čanka a členka tanečnej 
skupiny Clis Natália 

Balogová a s tanečnou kreáciou sa predsta-
vili  Simona Šedivá a Matúš Behan. Samo-
zrejme, pri otvorení nechýbali ani hos-
tia:  zástupca primátora mesta Ján Hur-
ban, riaditeľ CVČ Martin Dudáš a zástupca 

Kráľ a kráľovná plesu.

číslo 1.   február 2015   ročník XI.
e-mail: studentsky@centrum.sk

Učitelia a žiaci ...
Ako vnímame momentálny vzťah medzi 

učiteľmi a žiakmi? Ak ste študenti, predpo-
kladám, že nie veľmi kladne, pretože uči-
teľ je braný ako človek, ktorý nás neustále 
vyrušuje pri našich „dôležitých“ rozhovo-
roch počas vyučovacích hodín, stále nás 
do niečoho núti, kontroluje a hodnotí. No 
a ak ste učitelia, pravdepodobne si myslíte, 
že nás treba neustále upozorňovať, kontro-
lovať, zamestnávať a známkovať. 

Asi všetci chápeme, prečo je to tak. Po 
rozhovore s niekoľkými učiteľmi mi bolo 
jasné, že sa snažia podať žiakom učivo 
čo najzaujímavejšie, zatiaľ čo my to tak 
veľakrát vôbec nevnímame. Ale ako sa 
hovorí - koľko ľudí, toľko chutí. Nedá sa 
nútiť žiakov do niečoho, čo nechcú a nao-
pak my, ako žiaci by sme mali byť viac tole-
rantnejší a chápavejší. Ako viacero uči-
teľov spomenulo, všetko je o vzájomnom 
rešpekte. Ak žiaci rešpektujú učiteľov, uči-
telia by mali rešpektovať žiakov. Potom by 
malo všetko fungovať. Väčšina učiteľov 
skonštatovala, že naším cieľom by malo 
byť odniesť si z vyučovacích hodín niečo 
nové a nemali by sme mrhať naším časom 
ležaním na lavici, ale 
počúvaním a zapá-
janím sa do vyučo-
vania. 

Ale rozmýšľali ste 
niekedy, čo by sme 
mohli my chcieť od 
učiteľov? Asi by ste 
odpovedali, že viac 
voľných hodín a dlh-
šie prestávky. Tiež by 
moja odpoveď znela 
najprv takto. Ale ak 
si chceme z vyučo-
vacích hodín niečo 
odniesť, mali by byť 
naše hodiny ešte 
zaujímavejšie, púta-
vejše a mali by sme 
získavať vedomosti, 
ktoré sa dajú využiť 
v bežnom živote... 
Predpokladám, že nie každý so mnou 
bude súhlasiť, ale myslím, že názory oboch 
strán stoja za zamyslenie... 

Radka Rybnikárová
OA Senica

Vokálna skupina KatArs

Príloha Našej Senice
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(dokončenie zo str. 10)
A na záver meno, bez ktorého  si prí-

pravu  plesu nevieme predstaviť – Marek 
Štítny z Mestského úradu. 

Sabína Štefková
predsedníčka ŠP mesta

Dana Kopecká
koordinátorka ŠP

Študent a (ne)sloboda 
Keď som pred viac ako rokom tesne 

po svojej stužkovej slávnosti rozjímal na 
týchto stránkach nad zvláštnou osudovos-
ťou tých okamihov, ktoré sa mi dodnes opi-
sujú len ťažko, už som pomaly obracal zrak 
k maturitnému stolu. Maturita sa ukázala 
byť nemenej pozoruhodnou; za vzletnými 
rečami o skúške dospelosti stála veľmi 
hmatateľná snaha profesorov, ktorí pred  
ňou v mnohých aspektoch predsa len for-
málny pohovor položili dlhé mesiace prí-
pravy a prízvukovania toho ako skúšku 
neradno podceniť. A skutočne, s ubúdaj-
úcim časom do skúšky pribúda nepokoja, 
ktorý kulminuje minúty pred odpoveďou 
momentom paradoxne slastným pre člo-
veka, ktorý si vie uvedomiť jeho hĺbku - 
viem, že nič neviem.

Po tomto zvláštnom filozofickom precit-
nutí väčšinou nasleduje viac či menej ply-
nulá riadená konverzácia, vydanie vysved-
čenia a podľa individuálnych rozvrhov a 
dispozícií mesiace osláv (iste plných ďal-
ších filozofických precitnutí). A následne sa 
už cesty dlhoročných spolužiakov a kama-
rátov rozchádzajú doslova aj obrazne, kde 
ich začne deliť nielen vzdialenosť, ale aj 

individuálne pocity a dojmy. Ak vám 
teda bude niekto rozprávať o vysokej 
škole, pamätajte na to, že váš even-
tuálny zážitok bude vami výrazne 
ovplyvnený, pretože sme si strojcami 
svojho šťastia alebo aj nie? Na myseľ 
príde toľko vecí, ktoré môžu skočiť 
vaším smerom a nemusia - spoluži-
aci, internát, mesto, samotná náplň 
štúdia - že tie milióny študentov sku-
točne prídu s miliardou príbehov. 
A nájsť v tých miliónoch svoj hlas je 
výzvou, ktorú je vhodné stredoško-
lákovi priblížiť - ak majú vysokoškol-
ské životy jeden stavebný kameň, je 
ním sloboda; je to však kameň neoby-
čajne ťažký, príliš ťažký pre nepripra-
veného. Nájsť si cestu je skutočnou 
výzvou, pretože vysvetľovanie, rady 
a vedenie ostali triednym pani učiteľ-

kám. Ak vám vadili stále tie isté tváre na 
chodbách, dobrá správa - tváre stále nové, 
neznáme, možno videné len raz.

Presne nalinkované roky na strednej 
škole so stále rovnakými spolužiakmi teda 
vyvrcholili celkom verné svojmu duchu 
- upierajúc pozornosť na jedinú skúšku, 
jediný akt, ktorého formalitu si človek uve-
domí, až keď mu prvé skúškové obdobie 
láskyplne pod stromček nadelí azda náso-
bok toho, čo musel ovládať na maturitu. 
Vysokoškolská sloboda, ktorú by jeden 
videl ako vykúpenie, je však výzvou samou 
o sebe. Časy prežité doma mi chýbajú, 
no len cez výzvy možno zmysluplne rásť. 
Prečo mám však pocit, že aj po tých jede-
nástich ostávajúcich semestroch budem 
len na začiatku? 

Filip Nosko
bývalý podpredseda ŠP

(Masarykova univerzita Brno)

Lyžarááááák...
Aj tento rok sa žiaci Gymnázia L. Novo-

meského  v Senici začiatkom februára v 
sprievode našich učiteľov Zuzany  Oravco-
vej, Dagmar  Blažekovej, Rudolfa  Bílého a 
Vladimíra  Vágnera vydali na týždenný lyži-
arky výcvik do Tatranskej Lomnice.

Po celý čas  lyžiarskeho výcviku nás 
sprevádzalo slniečko. Hneď v deň prí-
chodu  sme išli na svah, kde sme sa rozdelili 
do skupín. Potom  sme sa vrátili do hotela 
Sasanka, kde sme sa ubytovali. Každý ďalší 
deň sme sa viac a viac tešili na zasnežený 
svah. Všetko bolo perfektne upravené a 
takmer prázdne. Ani vo štvrtok nás slnko 
nesklamalo a  v plnej kráse sa nám odha-
lilo nádheru Tatier. Lyžovali sme  sa priamo 
v Tatranskej Lomnici na Skalnatom plese. Tí 
najodvážnejší a najskúsenejší si vyskúšali 
lyžovačku aj v Lomnickom sedle. 

Večery na lyžiarskom sme si spríjemňo-
vali besedami, spoločenskými aktivitami, 
hrami a rozprávaním spoločných zážitkov, 
ktoré sme zažili počas dňa na svahu.

Bol to nezabudnuteľný týždeň, strávený 
so super spolužiakmi a úžasnými učiteľmi, 
ktorí nás zasa niečo nové naučili. Ďakujeme.

Za 1. B  triedu
Martin Tóth

Študentská 
Fotoprezentácia 

Ide o ponuku pre mladých začínajúcich 
fotografov vo veku od 14 do 18 rokov a 
o šancu zviditeľniť svoje dielo a ukázať ho 
verejnosti jednoduchou formou  nesúťaž-
nej prehliadky.

KDE: v budove DAVu
KEDY:  od 16. apríla do 8. mája
Kto dostane šancu vystaviť svoje foto-

grafie, sa dozvieme v 1. kole fotoprezen-
tácie na virtuálnej výstave vašich fotogra-
fií umiestnenej na faceboooku a stránkach  
mesta Senica a CVČ. Výstava na webe 
bude od 24. marca do 8. apríla. Do 2. kola 
fotoprezentácie, t. z. na výstavu do DAVu, 
vyberie autorov odborná porota.

Ak sa vám táto výzva pozdáva, rozbe-
hnite sa so svojím fotoaparátom do mesta, 
prírody, medzi ľudí... a  vyberte najlep-
šie zábery a do 17. marca  pošlite 5 vybra-
ných fotografií  na mailovú adresu: marek.
stitny@gmail.com. 

Téma nie je určená a fotografie nemu-
sia tvoriť kolekciu. Dodržte však rozlíše-
nie dlhej strany 2000px a každú fotogra-
fiu označte číslom, ku ktorému priradíte 
názov v prihláške. 

Fotografie môžete priniesť i na USB kľúči 
do CVČ, a to v dňoch od 9. do 13.  marca.

Spolu s fotografiami treba odovzdať i 
prihlášku. Je na www.stonozka.estranky.sk 

Autorom, ktorých fotografie budú na 
výstave v DAVe, hradí Študentský parla-
ment mesta Senica všetky náklady spojené 
s tlačou fotografií (formát A3)

Bližšie info: D.Kopecká, CVČ (kopecka.
cvc@gmail.com) a Marek Štítny, Mestský 
úrad Senica.                 D. K.

Prvý valčík
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – február 2015
 
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
2. Mlčochová, J.:   Dračí zub   Arkus
3. Walliamsk, D.:   Diabolská zubárka   Slovart
4. Kol.:   Macko Pu – Film. príbeh  Egmont
5. Gohl., Ch.:  Kôň môjho života   Arkus
6. Kol.:   Gumičkománia    Bookmedia
7. Morpurgo, M.:  Vojnový kôň   Arkus
8. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
9. Bendová, K.:    Osmijanko sa vracia  Buvik
10. Kol.:     Superhry pre bystré deti   Perfekt
11. Walliams, D.:  Babka gaunerka   Slovart
12. Betancourt, J.:  Chcem 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 5/15 a ľadová princezná 
Čo by ste povedali na to, keby sa krajina, kde žijete z večera do rána zmenila na ľadovú 
pustatinu? Presne toto sa prihodilo princeznej z istého kráľovstva, z ktorej sa takto odrazu 
a celkom nečakane stala ľadová princezná. Prečo sa to udialo? A čo by sa s tým teraz dalo 
spraviť? 
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, väzba mäkká. Cena: 0,90 , pre predplatiteľov 0,83

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

Najviac žiakov na 
„dvojke“

Základná škola na Komenského ulici 
otvorila svoje dvere všetkým budúcim prvá-
čikom a ich rodičom zo Senice i okolia v 
stredu 28. januára. Do školy prišlo vyše 200 
detí zo všetkých materských škôl s pani uči-
teľkami a budúci piataci z okolitých dedín. 

Pri vchode všetkých ich privítal folklórny 
súbor Dvojkáčik s tancami a piesňami 
nášho regiónu. Zvedavé deti potom odišli 
do tried, kde sa zúčastnili na vyučovaní v 
1. a 2. ročníku. Naši žiaci i pani  učiteľky 
si pripravili množstvo činností, ktoré na 
hodinách robia a samozrejme zapojili do 
nich i budúcich prvákov. Návšteva pokra-
čovala prehliadkou školy a odborných 
učební,  kde si vyskúšali svoje zručnosti a 
vedomosti, zašantili si v telocvični a v jed-
nej triede ich čakali koláčiky a občerstve-
nie. Domov si odniesli CD s prezentáciou 
školy. Deti odchádzali okrem darčeka aj s 
peknými zážitkami. 

Na zápis prišlo do našej školy 99 budú-
cich prváčikov. Do tried vstupovali so zve-
davosťou, možno aj s troškou trémy a stra-
chu. Pani učiteľky si pre nich pripravili zau-
jímavé úlohy, ktoré plnili hravou formou. 
Po ich splnení dostali odmenu v podobe 
samolepky.            (pokračovanie na str. 13)

Útulok Senica
sa predstavuje

Útulok Senica bol zriadený za spoluú-
časti Mesta Senica za účelom starostlivosti 
o opustené, túlavé a týrané zvieratá v areáli 
bývalých kasárni, kde je vyhovujúci priestor 
na ubytovanie a  venčenie psov. Prevádzko-
vateľom útulku je od roku 2006 nezisková 
organizácia Cerberus, ktorá útulok spra-
vuje po technickej stránke a zabezpečuje 
základnú starostlivosť o psov. 

Areál útulku je rozdelený na 3 sekcie - 
na karanténnu časť, kde sa prijímajú noví 
psíci, ktorí musia prejsť povinnou týždňo-
vou karanténou, časť útulku s kotercami, 
skladom na krmivo, kanceláriou a časť 
útulku  je vyhradená na venčenie psov. 
Útulok je počas zimných mesiacov otvo-

rený a prístupný verejnosti denne od 9.00 
do 16.00, kedy sú vítaní všetci milovníci 
psov, ktorí si chcú psíkov pozrieť, adopto-
vať alebo im pomôcť iným spôsobom. 

Každá pomoc je v útulku vítaná či  pri-
nesením krmiva (granúl, pamlskov a kon-
zerv pre psíkov), čistiacich prostriedkov 
na dezinfekciu kotercov, venčením psíkov, 
alebo finančným príspevkom na kastrá-
cie, operácie, veterinárne vyšetrenia (finan-
čne môže prispieť ktokoľvek  na číslo účtu  
2761583553/0200). 

Okrem správcu útulku, ktorý má na 
starosti základné ošetrenie psov, kŕme-
nie psov, čistenie kotercov, spoluprácu s 
Mestskou políciou pri prijímaní psov do 
útulku, sa o psíkov starajú aj dobrovoľ-
níci. Tí svojou pomocou zabezpečujú 
všetko potrebné, aby psík v útulku pobu-
dol čo najkratší čas a aj počas tohto času 

bol jeho pobyt čo najmenej stresujúci, 
aby psík dostal okrem stravy a ubytova-
nia aj všetky potrebné veterinárne úkony a 
následne bol ponúknutý na adopciu. Dob-
rovoľníci zabezpečujú inzerciu psíkov, styk 
s verejnosťou, osvetu, pomáhajú s kastrač-
ným programom a zbierkami pre operácie 
a liečbu chorých psíkov, ranených a psíkov 
v núdzi, poradenskú činnosť pri adopciách, 
organizujú podujatia pre verejnosť zame-
rané na ponuku a následnú adopciu psíkov. 
Taktiež spravujú webstránku www.utulok-
senica.sk, kde získate aktuálne informácie, 
aktuálnu ponuku psíkov a všetky potrebné 
informácie o útulku.

Kontakt: Správca, tel.:   0914 112 125. 
Adresa:  Železničná 1542 (areál býva-

lých kasární),  905 01 Senica

Spracoval: Útulok Senica
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(dokončenie zo str.12)

Na záver si odniesli malý darček. Budú-
cim prváčikom  sa v škole páčilo, to  potvr-
dili rozžiarené očká, ktoré bolo vidieť pri 
ich odchode zo školy.

Ďakujeme rodičom za prejavenú 
dôveru a veríme, že budú s výberom školy 
spokojní. Spoločne sa budeme snažiť 
vychovať z ich  dieťaťa vzdelaného, samo-
statného žiaka a dobrého človeka.

Mgr. A. Kováčová, zástupkyňa riaditeľa  

Kunovčania plesali
V sobotu 21. februára sa v Spoločen-

skom dome  v Kunove konal Kunovský 
ples, ktorý zorganizovala Telovýchovná 
jednota Družstevník Kunov. Ples otvoril a 
slávnostný prípitok predniesol predseda TJ 
Družstevník Ivan Paveska, ktorý plesajúcim 
hosťom  zaželal príjemne strávený večer.. 

Na úvod  sa predstavili žiačky ZUŠ v 
Senici s vystúpením pod názvom Mrázik. 
Pán Ján Klvač privítal všetkých prítomných 
a predniesol príhovor. Na Kunovskom plese 
sa  zabávalo 120 ľudí. O výbornú zábavu 
sa postarala skupina Lux. Okolo polnoci 
pokračoval program žrebovaním tomboly, 
v ktorej sa nachádzalo množstvo zaujíma-
vých cien. V dobrej nálade a pri výbornej 
hudbe sa hostia bavili až do rána bieleho.

Zúčastneným hosťom ďakujeme za 
záujem, veľká vďaka patrí  organizátorom, 
sponzorom a všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na príprave a realizácii Kunov-
ského plesu.             Ivan Paveska ml.

Primátor so seniormi

Primátor mesta Branislav Grimm sa na 
pracovnom stretnutí zišiel aj s Radou skú-
senejších.  Sú to seniori, uznávaní vo svo-
jej oblasti a vedenie senickej radnice chce 
pri rozvoji mesta využívať odbornosť a skú-
senosti týchto občanov. Primátor Branislav 
Grimm na stretnutí zdôraznil, že stretnu-
tia budú pravidelne pred rokovaním mes-
tského zastupiteľstva. „Budeme ich infor-
movať o tom, čo sa v meste pripravuje, 
aké sú zámery, prípadne aké problémy  rie-
šime,“ vysvetlil primátor Senice.  

mapa           
Foto R. Samek

Nominácie 
na oceňovanie

Mesto Senica a novozvolená komisia 
pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občian-
ske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve 
na svojom prvom rokovaní 24. februára 
začala pripravovať tradičnú slávnosť oce-
ňovania osobností pedagogiky, kultúry a 
umenia, ktoré  za predchádzajúci rok dosi-
ahli v oblasti školstva, kultúry a práce s 
deťmi a mládežou mimoriadne úspechy  a 
výborné výsledky.

Možno sa aj vo vašej organizácii alebo 
vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá 
by si toto spoločenské uznanie zaslúžila – 
neváhajte a podajte návrh.

Oceňovaní pedagogickí pracovníci vyni-
kajú v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych 
prístupov vo výchovno – vzdelávacom 
procese, mimoškolských aktivít.  Dlhoroč-
nou pôsobnosťou v školstve,   odbornou 
a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou 
prácou so žiakmi a študentmi sa podieľajú 
na ich úspechoch na rôznych súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osob-
nosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k 
rozvoju kultúrneho života mesta, reprezen-
tujú ho za hranicami okresu i štátu, vyni-
kajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej 
pôsobnosti na profesionálnej i amatérskej 
úrovni, venujú sa odbornej činnosti a práci 
s deťmi a mládežou.     NS

Venček zavŕšil kurz

V senickom Dome kultúry bol 20. febru-
ára slávnostne ukončený kurz spoločen-
ského tanca, ktorý pre študentov stred-
ných škôl pripravilo Mestské kultúrne stre-
disko Senica. Tradičný Venček na záver dal 
bodku za 37. ročníkom. 

Počiatky kurzu spoločenského tanca v 
Mestskom kultúrnom stredisku siahajú do 
roku 1979. Vtedajší organizátori umožnili 
študentom získanie základov spoločen-
ských tancov a s tým súvisiacej spoločen-
skej etikety.  Mladí ľudia sa tak v praktickej 
rovine naučili súbor pravidiel,   ktoré určujú  
naše správanie v konkrétnych situáciách. 
Hoci mladý človek sa v období dospie-
vania môže dívať na tieto pravidlá inými 
očami, neskôr každý ocení, že takýto kurz 
absolvoval. 

Venček je prvou príležitosťou, kedy sa 
môžu slečny a mladí muži ukázať.  K spolo-
čenskej etikete patrí samozrejme aj obleče-
nie, na ktorom si dali všetci záležať. Dobre 
naladení mohli teda vstúpiť do sály, kde na 
nich upierali zrak rodičia, starí rodičia či 
kamaráti. Slávnostné úvodné predtancova-
nie  zhodilo aj posledné zvyšky napätia a 
potom už predvádzali svoje tanečné ume-
nie v štandardných i latinsko-amerických 
tancoch. 

Tanečnému umeniu i spoločenskému 
správaniu ich učil  učiteľ tanca Ing. Milan 
Danihel z Myjavy. Oceňujeme, že všetky 
kurzy boli pod jeho vedením. „Je to moja 
záľuba, rád odovzdávam svoje skúsenosti a 
vedomosti mladým,“ povedal pán Danihel. 
Je pravda, že teraz sú slabšie ročníky, preto 
je aj nižší počet  záujemcov. V minulosti 
nebolo ničím zvláštnym, že na Venčeku 
bolo 30 párov. V jeden rok sa pre veľký 
záujem konali dokonca dva kurzy.  

Na tomto ostatnom kurze sa zúčast-
nilo 13 párov, no slávnostný večer bol taký, 
aký má byť. S ukážkou toho čo sa naučili 
a potom aj súťaž o najlepší tanečný pár a 
hľadanie kráľa a kráľovnej plesu. Porota 
musela dávať dobrý pozor, aby určila tých 
najlepších. Víťazným párom sa stali Rasti-
slav Miča a Dominika Horná pred Jánom 
Balgom a Zuzanou Zlochovou a Tiborom 
Schneiderom a Dominikou Štuberovou. 
Kráľom Venčeka sa stal Michal Tóth. Po 
prvý raz v histórii Venčekov bolo až sedem 
kráľovien, keďže od chlapcov nazbierali 
rovnaký počet srdiečok. Sú nimi  Lujza Ska-

lová, Radka Honzová, 
Sabína Štefková, Linda 
Mičová, Viktória Včel-
ková, Laura Vlkovi-
čová a Sabína Dobia-
šová.

Na záver pridá-
vame slová  jednej z 
účastníčok kurzu spo-
ločenského tanca 
Sabíny Štefkovej: 
„Chcem poďakovať  
človeku, bez ktorého 
by sme nemohli zažiť 
tento krásny neopako-
vateľný večer, nášmu 

učiteľovi tanca pánovi 
Milanovi Danihelovi. 

Bol úžasný, trpezlivý, milý a usmievavý. 
Napriek nezhodám a našej nešikovnosti sa 
nás snažil naučiť čo najviac.“ 

Viera Barošková
Foto Ingrid Berecová

Učiteľ tanca Milan Danihel blahoželá najlepšiemu páru večera. 
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Nový veliteľ
Prezident Hasič-

ského a záchran-
ného zboru (HaZZ) 
Alexander Nejedlý 
vymenoval 2. febru-
ára do funkcie ria-
diteľa  Okresného 
riaditeľstva HaZZ 
v Senici kpt. Ing. 
Milana Černáka. 

Milan Černák pôsobí v HaZZ od roku 
2005. Do roku 2008 vykonával na Okres-
nom riaditeľstve HaZZ v Senici funk-
ciu hasiča - záchranára, následne bol do 
marca roka 2013 veliteľom hasičskej sta-
nice v Kútoch. Neskôr pôsobil na pozíci-
ách vedúci technik špecialista a vedúci pre-
vádzkovo-technického oddelenia na OR 
HaZZ v Trnave. Naposledy od januára 
2014 bol menovaný ako zástupca okres-
ného riaditeľa v Trnave.  

     TS

Od marca 
na Fortuna ligu

Posledný februárový deň 
začínajú futbalisti FK Senica jarnú časť naj-
vyššej futbalovej súťaži, keď stretnutie 20. 
kola odohrajú v Ružomberku. Zverenci 
nového trénera Jozefa Kostelníka sa domá-
cim fanúšikom prvýkrát predstavia v piatok 
6. marca o 19.00 hod. proti Košiciam.

Počas zimnej prípravy sa v družstve 
udiali viaceré zaujímavé hráčske zmeny. 
V polovici januára sa senický klub doho-
dol na odchode 20-ročného ľavého 
obrancu Róberta Mazáňa, ktorý pres-
túpil do poľského klubu Podbeskidzie Biel-
sko-Biala. Mazáň pôsobil v Senici jeden 
rok, vtedy vlani vo februári prišiel z Tren-
čína. Do kazachstanského klubu FK Kay-
sar odišla ikona senickej kabíny a kapitán 
družstva Juraj Piroska, kde by mal pôso-
biť minimálne jeden rok. Tretím hráčom, 
ktorý v jarnej časti nebude obliekať senický 
dres, je ešte len 18-ročný odchovanec 
Juraj Chvátal. Ten odišiel na ročné hosťo-
vanie do aktuálne českého majstra Sparty 
Praha. Všetkým trom ďakujeme za výborné 
výkony v senickom drese a prajeme im veľa 
zdravia a úspechov v nových kluboch.

Jediným nováčikom, ktorý bude v jarnej 
časti obliekať senický dres je Jozef Dolný. 
Tento hráč v jeseni pôsobil v Banskej Bys-
trici, vo vzájomnom zápase so Senicou 
jej dokonca strelil aj gól. Do Senice pri-
chádza na prestup ako kmeňový hráč Pre-
šova. Navrátilcom z ročného hosťovania v 
Hradci Králové je Pavel Čermák, ktorý už v 
Senici pôsobil. V kádri družstva budú čoraz 
viac dostávať príležitosť odchovanci senic-
kej akadémie, čo je aj filozofiou senického 
klubu.         IT

PROGRAM DOMÁCICH ZÁPASOV FK SENICA:
21. kolo 06.03.2015      piatok 19.00 h            Senica - Košice
23. kolo 20.03.2015  piatok 19.00 h            Senica - Myjava
25. kolo 11.04.2015       sobota 17.30 h            Senica - Žilina
27. kolo      25.04.2015     sobota 19.00 h            Senica - D. Streda
29. kolo 08.05.2015     piatok 19.00 h            Senica - Trenčín
31. kolo 19.05.2015     utorok 19.00 h            Senica - Ružomberok
33. kolo 30.05.2015      sobota 17.30 h            Senica - Podbrezová

Dukla ukončila sezónu
HC Dukla  Senica skončila sezónu 1. 

hokejovej ligy 2014-15 na domácom ľade 10. 
februára prehrou s Bardejovom 0:3. Takisto 
sa  skončila i séria štvrťfinále play-off. Hoke-
jisti Senice skončili celkovo na 6. mieste.  

Za stavu 0:2 na zápasy nastupovali 
domáci odčiniť dve prehry z Bardejova. 
Senica začala aktívne, už v druhej minúte 
dal  Romančík tesne vedľa, Lantoš sa zblízka 
nepresadil. V piatej minúte Dobrý z pravej 
strany nezakončil úspešne. Keď Dukla nevy-
užila ani početnú prevahu, Jurák vyprášil len 
ľavý betón gólmana Palka, tak udrelo na dru-
hej strane. Bardejov sa predstavil ako kom-
paktné mužstvo, podnikal  nebezpečné pro-
tiútoky, bol strelecky aktívnejší v tejto tre-
tine  (8:17) a v 14. minúte Hruška prekonal 
výborného Peksu, ktorý nestačil zabrániť 
jeho strele po ľade a bolo 0:1.

Rekonštrukcia 
začne v máji

 
Avizovaná  rekonštrukcia plavárne sa 

začne 4. mája, uvádzajú to na svojej fcb 
stránke Rekreačné služby mesta Senica. 
Predpokladaná dĺžka odstávky bazéna 
bude 8 až 12 mesiacov. O možnosti využí-
vania ostatných služieb na plavárni (sauna, 
solárium a masáže) a ich dočasnom obmed-
zení  bude verejnosť  včas informovaná. 

Návštevníkov plavárne asi najviac poteší 
rekonštrukcia v bazénových priestoroch, 
kde pribudnú nové prvky. Vybudované tu 
budú dva tobogany v dĺžke 50 a 60 m, dva 
whirlpool bazény a pre najmenšie deti det-
ský bazén s teplou vodou a drobnými atrak-
ciami. Počas odstávky sa  bude rekonštruo-
vať aj  budova plavárne, ktorá  bude  zatep-
lená a vymenené  okná na  šatniach, saune, 
bazénovej časti. Zateplená bude aj  strecha 
nad bazénom a vybudovaná bude spojova-
cia chodba so športovou halou. Zrekonštru-
ovaná bude aj vzduchotechnika, technoló-
gia na úpravu bazénovej vody, kúrenie, spr-
chy a sociálne zariadenia, kde bude vyme-
nená keramika, dlažby,  skrinky v šatniach. 
Nový šat dostane aj vstup do plavárne. 

Senická mestská plaváreň sa tak stane 
zariadením, ktoré bude úrovňou služieb 
zodpovedať požiadavkám návštevníkov a 
trendom dnešnej doby.       lv

V druhej tretine sa zdalo, že Dukla otočí 
skóre. V 21. minúte mala početnú prevahu, 
no nevyrovnala. Gulova strela od modrej 
neprekvapila gólmana hostí, potom Jurák v 
dobrej šanci nedal. Rozhodujúci moment 
bol v 25. minúte, kedy  Vereš urobil zby-
točný útočný faul, za čo inkasoval 5 + do 
konca zápasu  Bardejov za 6 sekúnd  potres-
tal jeho vylúčenie  a Segľa zvýšil na 0:2. V 
28. minúte pri hre štyria na štyroch  dal Cútt  
tretí gól hostí, ktorí potvrdili svoje kvality. 
V závere tretiny mohli domáci Romančík a 
Lantoš skorigovať,  no nemierili presne.

V záverečnej tretine  diváci gól už nevideli 
hlavne zásluhou obidvoch brankárov. Hos-
ťujúci Matúš Palko  si udržal čisté konto  a 
domáci Marek Peksa bol hrdinom celej série. 
Pochytal množstvo striel, hlavne v Bardejove, 
to nám potvrdila aj hŕstka divákov hostí, ktorí 
taký fantasticky výkon ešte nevideli, no ani to 
nepomohlo a Dukla sezónu skončila.

Marek Peksa: „Končí mi zmluva.                
V Senici som sa mal dobre a budem rád 
spomínať na dobrých fanúšikov. Chcel by 
som im touto cestou poďakovať.“

Martin Kalináč: „Senica mala tento 
hokejový rok  tragický (Jožo Salajka, Peter 
Klečko), chceli sme to dotiahnuť čo najďa-
lej  a venovať im to, nepodarilo sa, škoda.“

Pavol Macek

Model 2015
Výtvarníci a návrhári, zbystrite pozor-

nosť! Centrum voľného času a Študentský 
parlament mesta vyhlásili 2. ročník výtvar-
nej návrhárskej súťaže pre mladých od 9 
do 18 rokov. 

A. Módny návrh (návrh odevu na 
postave) – kresba, maľba, kombinovaná 
technika

- kategórie 9 - 13 rokov a 14 – 18 rokov
B. Návrh dezénu (návrh poťahovej 

alebo inej textilnej tkaniny) 
- kresba , maľba,  kombinovaná tech-

nika,  koláž, asambláž...
- kategórie 9 – 13 rokov a 14 – 18 rokov
C. Módny doplnok (šperk alebo iný 

módny doplnok - opasok, šatka, taška...)
- tradičné i netradičné materiály a techniky: 

textil, plsť, kov, drôt, plast, maľba na textil...  
- kategórie 9 – 13 rokov a 14 – 18 rokov
D. Tvorba modelu (realizácia/ušitie 

oblečenia)
-  ušitie odevu: jednoduché šaty, sukňa, 

tričko... z ľubovoľného textilného materiálu
- kategória spojená: 14 – 18 rokov
Práce v kategórii A a B budú osobitne 

hodnotené i v kategórii ZUŠ a v kategórii 
ZŠ, resp. SŠ

Propozície súťaže nájdete na www.sto-
nozka.estranky.sk, tel. 0907/774 406.

Do súťaže sa môžu prihlásiť  žiaci  ZŠ, SŠ 
a ZUŠ prostredníctvom školy a pedagóga, ale 
môžu sa prihlásiť i sami za seba. Uzávierka 
odoslania prác je 7. mája, práce treba doru-
čiť do CVČ Senica. Do 9. apríla treba za 
školu či jednotlivca poslať jednoduchú prihla-
sovaciu  návratku (je súčasťou propozícií).

Vernisáž s programom a módnou preh-
liadkou je plánovaná na 21. mája, výstava 
v DAVe potrvá dva týždne. Spoluprácu pri  
súťaži prijala odevná dizajnérka Eliška Šef-
číková.   

    D. Kopecká
CVČ Senica
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tVďaka za 
reprezentáciu mesta  

Obľúbené podujatie vyhlasovania naj-
lepších športovcov za rok 2014 malo svoje 
pokračovanie po 19. raz. Takmer plná sála 
Domu kultúry 25. februára  nadšene tlies-
kala oceneným v jednotlivých kategóriách, 
vzácnym hosťom futbalovému trénerovi 
Stanislavovi Grigovi, hokejistovi Ľubošovi 
Vaškovičovi, nestorovi senického karate 
Martinovi Čulenovi aj Jánovi Kočišovi z 
Popradu, ktorý na pódiu predviedol úžasnú 
trial šou, až tuhla krv v žilách.  Verejnosť sa 
dozvedela, že  v Senici  máme veľa vyni-
kajúcich športovcov, majstrov SR, Európy 
i sveta, skrátka ľudí, ktorí svojimi športo-
vými výkonmi dosiahli už na najvyššie 
méty. „Športovec potrebuje okrem talentu, 
pevnej vôle a chuti prekonávať prekážky 
aj priaznivé podmienky. Chceme vytvá-
rať také podmienky, aby sa všetci občania  
mohli plnohodnotne venovať  pohybovým 
aktivitám a športovci mohli rozvíjať svoj 
talent,“ povedal  primátor mesta Branislav 
Grimm, ktorý aj so svojimi zástupcami Mar-
tinom Lidajom a Jánom Hurbanom odo-
vzdávali ceny najlepším.  Najobľúbenej-
ším športovcom  sa stal hokejista HC Dukla 
Senica Martin Kalináč, ktorému v interneto-
vom hlasovaní  dalo hlas  721 z celkových  
2800 účastníkov. Na záver takmer 2-hodi-
nového programu celá sála potleskom v 
stoji vzdala úctu zosnulým -  hokejistovi 
Jozefovi Salajkovi, volejbalovému trénerovi 
Miroslavovi Blažekovi a prezidentovi HC 
Dukla Senica Petrovi Klečkovi. 

Viera Barošková; Foto Radovan Samek    

Kategória: ŽIACI
Filip Phan – Hanko kai karate klub
Filip je mimoriadne talentovaný. Pri pra-

videlnom tréningu  bude výborným repre-
zentantom senického karate. Najvýzna-
mnejšie úspechy v roku 2014: titul majs-
ter Západnej únie v súborných cvičeni-
ach, titul majster Českej republiky v karate 
Godžu ryu v súborných cvičenia žiakov. 
Trénuje pod vedením Martina Čulena.

Kristína Kozáková – Tenisový klub
Svedomite pristupuje k tréningom, je 

cieľavedomá a má snahu stále sa zlepšo-
vať. V sezóne 2014 súťažila prvý rok v kate-
górii starších žiačok. Na tenisových turnaj-
och jednotlivcov vyhrala vo dvojhre turnaj v 
Senici a na turnajoch v Topoľčanoch, v Pieš-
ťanoch, Novom Meste nad Váhom s a vo 
Zvolene bola v semifinále. Vo štvorhre vyh-
rala turnaje v Senici a vo Zvolene. Prebojo-
vala sa do finále v Zlatých Moravciach a v 
Skalici. Vo štvorhre bola taktiež štyrikrát v 
semifinále. Celkovo sa umiestnila v rebríčku 
SR v kategórii starších žiačok na 10. mieste 
vo dvojhre a na 14. mieste vo štvorhre. Jej 
trénerkou je Vlasta Přichystalová.

Jakub Štefanka - futbalový klub
Poctivý, pracovitý typ futbalistu, odcho-

vanec senického klubu. Agresívny, rýchly, 
hrá na poste stredného obrancu. Svojou 

cieľavedomosťou a pracovitosťou sa vypra-
coval do pozície kapitána svojho družstva 
a hráča slovenskej reprezentácie do 15 
rokov. Tréner Milan Suchý.

Lucia Herdová 
– Senická volejbalová mládež
Je žiačkou 9. ročníka a hráčkou Senickej 

volejbalovej mládeže. Volejbalu sa venuje 
8 rokov. V minulom roku hrala v základnej 
šestke družstva junioriek na poste univerzála, 
kde pomohla juniorkám získať 5. miesto a 
kadetkám 3. miesto v súťaži. V novej sezóne 
je kapitánkou družstva žiačok a oporou druž-
stva kadetiek na poste blokárky. Je cieľave-
domá, komunikatívna, k tréningom pristu-
puje veľmi zodpovedne, v kolektíve je obľú-
bená. Ochotne pomôže, poradí. Neznáša 
ľahostajnosť, zimu a zje všetko, čo nezje ju. 
Trénerka Lenka Búzková.

Matúš Vašíček – Plavecký klub Záhorák
Vekom veľmi 

mladý, začínajúci 
plavec, ktorý svojím 
prístupom a ctižiado-
sťou získal na majs-
trovstvách Slovenska 
najmladších žiakov 
medailové umiestne-
nia. Na letných majs-
trovstvách SR zís-
kal striebro na 200m 

znak a bronz na 200 m kraul. To hlavné pri-
šlo na zimných majstrovstvách SR v Spišs-
kej Novej Vsi, kde svojou bojovnosťou zís-
kal zlato na 200 m znak, striebro na 50 m 
znak a dve bronzové medaily na 100 m 
znak a 200 m kraul. Ak bude aj v nasledu-
júcom období poctivo trénovať, je veľký 
predpoklad, že výsledky budú ešte lepšie. 
Tréner Bernard Vaca.

Veronika Macejková – TJ Záhoran
Žiačka  Základnej školy Sadová ulica 

v Senici. V klube TJ Záhoran prešla kate-
góriou mladších a sarších žiačok. Momen-
tálne je kľúčovou hráčkou starších žiačok. 
Svojím poctivým prístupom k tréningom a 
zápasom dosahuje vynikajúce výsledky a 
má predpoklady uplatniť sa aj vo vyšších 
kategóriách. Je v širšej nominácii Trnav-
ského kraja. Trénuje pod vedením Dáše 
Morávkovej.

Adam Pavelka – Hokejový klub 91
V senickom Hokejovom klube 91 hráva 

ako tretí najlepší v kanadskom bodovaní  
na Slovensku. Je žiakom 8. športo-

vej hokejovej triedy v ZŠ s MŠ Ulica Jána 
Mudrocha v Senici. V 28 zápasoch nazbie-
ral 117 bodov za 68 gólov a 49 asistencií. 
Jeho veľkou doménou je pohotová streľba 
a zakončenie, ale takisto aj prehľad v hre. 
Adam má pred sebou veľkú budúcnosť, 
no musí pravidelne trénovať. Doteraz bol v 
tom príkladom. Tréner Alois Miklík.

Samuel Semanko – Plavecký klub Aqua
V plávaní patrí medzi najlepších plavcov 

v rámci západoslovenskej oblasti. Výborný 
úspech dosiahol na neoficiálnych majs-
trovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi, 

kde získal bronzovú medailu. Navštevuje 
Základnú školu v Borskom Mikuláši, kde 
patrí medzi najlepších žiakov triedy. Jeho 
koníčkom okrem plávania je aj futbal a golf. 
Tréner Andrej Laho.

Marek Havlík - Záhorácky Fénix
Reprezentuje Detskú organizáciu Záho-

rácky Fénix Senica a Atletický klub AC 
Malacky. Má 14 rokov, je žiakom 8. roč-
níka športovej triedy Základná škola Záho-
rácka v Malackách so zameraním na atle-
tiku. Baví ho šport, pravidelne reprezentuje 
školu v atletike a kolektívnych športoch. 
Od roku 2011 je pravidelným účastníkom 
Záhoráckeho detského bežeckého pohára, 
v ktorom sa vo svojej kategórii  stal celko-
vým víťazom v roku 2012 až  2014.

Otvára sa pred ním sľubná športová 
kariéra, je čerstvým halovým majstrom Bra-
tislavského kraja v behu na 300 m žiakov 
a onedlho ho čakajú halové majstrovstvá 
SR v atletike žiakov, na ktorých zabojuje 
o jednu z najcennejších kovov. Jeho tréne-
rom je Petr Filip.

Jakub Úlehla 
– šachový krúžok CVČ Stonožka
Žiak ZŠ Sadová ulica v Senici. Šachu sa 

venuje len dva roky, napriek tomu dosia-
hol pozoruhodný výkonnostný rast. Tré-
nuje v šachovom krúžku v CVČ Stonožka v 
Senici aj v tréningovom stredisku mládeže 
v Štefanove. S plným počtom bodov vyh-
ral školské majstrovstvá okresu Senica a 
na majstrovstvách Trnavského kraja skon-
čil ako najmladší účastník na 7. mieste zo 
16 hráčov. Pravidelne hráva ligové súťaže, 
v ktorých už porazil  viacerých skúsených 
dospelých súperov. Okrem talentu je aj 
pracovitým, bojovný a precízny. Trénuje 
pod vedením Rastislava Diviaka a Rudolfa 
Diviaka.

Kategória: DORASTENCI
Michal Križan – Klub Silového trojboja
Študent Gymnázia Ladislava Novomes-

kého v Senici. Silovému trojboju sa venuje 
3 roky. Vyhral medzinárodné majstrovstvá 
Českej republiky. Je majstrom Slovenska v 
silovom trojboji. Získal 2. miesto na Grand 
prix Slovakia v silovom trojboji. 

Drží slovenské rekordy v drepe 190 kg, 
v mŕtvom ťahu 202,5 kg a v trojboji 477,5 
kg. Michal súťaží v kategórii dorast do 66 
kg. Trénerom je Marián Beér.

Juraj Chvátal - futbalový klub
Hráč A-mužstva FK Senica. Napriek 

dorasteneckému veku hrával v najvyššej 
slovenskej súťaži  Fortuna lige. Pravidelne 
si pripisuje i reprezentačné štarty, v súčas-
nej dobe hrá za SR do 19 rokov a je účast-
ník majstrovstiev sveta do 17 rokov, ktoré 
sa hrali v Spojených arabských emirátoch v 
r. 2013. V tomto roku sa zúčastní kvalifiká-
cie na ME do 19 rokov v Nemecku. V kolek-
tíve je veľmi obľúbený, nepokazí žiadnu 
zábavu. Poctivý, pracovitý typ futbalistu. 
Je cieľavedomý a má pred sebou veľkú 
budúcnosť. Začiatkom februára tohto 
roka prišla pre Juraja zaujímavá ponuka 
na ročné hosťovanie do Sparty Praha, 
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t k svojmu novému klubu sa pripojil na 
sústredení v Turecku. Od jarnej časti bude 
Juraj nastupovať v českej Synot lige a bojo-
vať so Spartou o majstrovský titul. Jeho tré-
nerom v Senici bol Pavel Hapal.

Petra Adamovičová 
– Senická volejbalová mládež
Študentka Gymnázia Ladislava Novo-

meského v Senici, hráčka Senickej volej-
balovej akadémie. Volejbalu sa venuje 8 
rokov. V minulom roku hrala v základnej 
šestke na poste blokárky v družstve juni-
oriek, ktoré získalo 5. miesto a v družstve 
kadetiek, ktoré sa umiestnilo na  3. mieste 
v súťaži. Petra patrí medzi opory reprezen-
tačného výberu SR ročníka 1998 – 1999, 
kde v základnej šestke zastáva miesto blo-
kárky. V januári toho roku sa s reprezen-
tačným výberom SR zúčastnila kvalifikácie 
na majstrovstvá Európy kadetiek. V novom 
ročníku získava hráčske skúsenosti v žen-
skom družstve v najvyššej volejbalovej 
súťaži extralige žien na poste blokárky. Tré-
nerkou je Lenka Búzková.

Martin Kopáč – Hanko kai karate klub
Veľmi ambiciózny, okrem svojich tré-

ningov, navštevuje týždenne 2 – 3 tré-
ningy naviac. Medzi jeho najvýznamnej-
šie úspechy v minulom roku patrí titul majs-
ter Západnej únie v súborných cvičeniach 
i v zápase bez rozdielu hmotnosti, bron-
zová medaila z majstrovstiev ČR v karate 
Godžu ryu v súborných cvičeniach v kate-
górii dorast. Trénerom je Martin Čulen.

Peter Vyletel 
- Stolno-tenisový klub Byt Centrum
Tichý, skromný a v kolektíve dorastu 1. 

dorasteneckej lige Trnavského kraja obľú-
bený. Stolnému tenisu sa venuje od svo-
jich 10 rokov. Aj jeho zásluhou družstvo 

dorastu skončilo 
na 3. mieste I. ligy 
Trnavského kraja. 
Na majstrovstvách 
senicko-skal ickej 
oblasti skončil vo 
svojej kategórii na 
4. mieste. V uply-
nulej sezóne nastu-
poval za B družstvo 
dospelých s úspeš-
nosťou 41%. Do 

budúcej sezóny je predpoklad, že bude 
dobrou posilou pre družstvo dospelých. 
Trénuje pod vedením Aleša Lazorčáka.

Kategória: DOSPELÍ
Alžbeta Ovečková 
– Hanko kai karate klub
Mimoriadne talentovaná športovkyňa, 

ktorá dokazuje svoj talent aj mimoriad-
nymi úspechmi. Majsterka SR v kategórii 
juniorov, majsterka Slovenska v štýle shito 
ryu, víťazka Slovenského pohára v kategó-
rii U21, vicemajsterka SR v kategórii U21, 
víťazka Veľkej ceny Slovenskej republiky, 
víťazka Croatia Open, majsterka Európy v 
štýle shito ryu v kategórií U21 aj v kategórií 
seniorov, a ďalších medzinárodných turna-
jov. Trénerom je Martin Čulen.

Peter Kovalovský – Kick-box Šin-mu
Dobrosrdečný, priateľský. Svojím klad-

ným prístupom k tréningovým procesom 
sa už dlhodobo zaradil medzi najlepších 
zápasníkov v kick-boxe štýl Full-contact 
do 91 kg nielen na Slovensku, ale aj v Čes-
kej republike. Svoje zápasy často ukončuje 
pred časovým limitom – súperovým KO. 
Peter dosiahol titul majster Slovenska do 
91 kg, 1. miesto na Slovak Open v Banskej 
Bystrici. Trénuje pod vedením Tibora Ková-
rika a Milana Anderleho.

Monika Gavorníková 
– Klub silového trojboja

S l o v e n -
ská repre-
zentantka od 
roku 2002. V 
roku 2014 zís-
kala titul majs-
terka Sloven-
ska v silovom 
trojboji, obsa-
dila 6. miesto 
na majstrovst-
vách Európy 
v silovom troj-
boji, 5. miesto 
na majstrovst-

vách Európy v 
tlaku na lavičke 
a 2. miesto na 

majstrovstvách sveta Masters v silovom 
trojboji. Je držiteľkou 10 slovenských rekor-
dov v silovom trojboji a tlaku na lavičke. 
Monikine najlepšie výkony v drepe  160 
kg, v tlaku na lavičke 102,5 kg a v mŕtvom 
ťahu 150 kg. Súťaží v kategórii do 52 kg 
pod vedením trénera Mariána Beéra. 

Juraj Piroska - futbalový klub
Bol kapitánom A-mužstva FK Senica. 

Osobnosťou nielen na ihrisku, ale i mimo 
neho. Výborný strelec, ktorý vie góly dávať, 
ale i pripravovať. V kolektíve je obľúbený 
a rád pomáha mladším hráčom sa začle-
niť do kolektívu. Jeho cieľom je znovu sa 
dostať do seniorskej reprezentácie Sloven-
ska, kde v minulosti už pôsobil. Pred angaž-
mánom v Senici obliekal dres Freiburgu, 
Sparty Praha a Slovana Bratislava. Najlep-
šie sa vraj cíti v Senici, hoci s rodinou býva 
v Bratislave. V prebiehajúcej sezóne je po 
jesennej časti s družstvom na 3. mieste a 
strelil 6 gólov. Podobne ako Juraj Chvátal 
aj Juraj Piroska začiatkom februára zme-
nil senický dres. Dlhoročná opora Senice 
prestúpila do kazašského klubu FC Kaysar, 
kde Juraj podpísal ročnú zmluvu. Jeho tré-
nerom v Senici bol Pavel Hapal.

Martin Kalináč – Hokejový klub Dukla
Senický hokejový útočník Martin Kalináč 

je jasným lídrom v produktivite prvej ligy. Po 
štyridsiatich odohratých ligových stretnuti-
ach má v štatistike kanadského bodovania 
na konte 29 gólov a 46 asistencií. Iba 170 
cm vysoký a 70 kilogramov vážiaci útočník 
dokazuje, že výška a váha nie sú v hokeji 
úplne všetko. Martin necháva na ľade srdce 
a je jednoznačne najpríjemnejším prekvape-
ním tejto sezóny. Tréner Pavel Klečko.

Veronika Nosková – TJ Záhoran
Jej hádzanárske začiatky sa spájajú s TJ 

Bradlan Brezová, kde prešla všetkými mlá-
dežníckymi kategóriami a patrila k oporám 
v tomto klube. Po prestupe do TJ Záho-
ran Senica do kategórie staršie žiačky sa 
jej výkon stupňoval, a tak sa zaradila aj do 
výberu junioriek SR. Jej hráčsku kariéru pre-
rušili vážne zdravotné problémy, ktoré ju z 
reprezentácie vyradili, ale naďalej zostala v 
klube pôsobiť v družstve žien.Patrí ku kon-
štruktívnym hráčkam. Tréner Milan Lalák.

Patrik Čulen – autokros
Patrik Čulen je nová vychádzajúca 

hviezda slovenského autokrosu, v sezóne 
2014 bojoval iba svoju druhú sezónu a 
hneď dokázal získať titul Víťaz Slovenského 
autokrosového pohára v kategórii H7. Ide o 
tzv. monoposty v teréne, teda buginy s jed-
nou poháňanou nápravou. Svojim fanúši-
kom a divákom sa predstavil popri Partizán-
skom a Môlči aj na treťom podujatí v Senici 
na Dolných Surovinách, kde vyhral. Patri-
kova hviezda stúpa a spolu s tímom AC3R 
dúfajú, že popri autokrose raz sadne aj do 
pretekárskej formuly v pretekoch automobi-
lov do vrchu. Tréner Milan Rýzek st.

René Slezák – Uragán Senica
Jeho cesta k  zlatému kovu z majs-

trovstiev sveta v hokejbale U 20 v Brati-
slave viedla cez viacero športov, ktorým sa 
rád venuje od detstva. Šport je pre tohto 
20-ročného Seničana nevyhnutnou súčas-
ťou života.  Plával, hral hokej, florbal, 
ostatné 3 sezóny hral v Skalickej mestskej 
hokejbalovej lige. Vytrvalosť, chuť niečo 
dokázať a láska k športu sa mu odvďačili 
titulom  majstra sveta v hokejbale a pri-
niesli mu nové možnosti sebarealizácie. 
S trochou nostalgie v jednom rozhovore 
konštatoval, že v Senici chýba  poriadne 
hokejbalové ihrisko. Momentálne trénuje 
pod vedením Petra Kapralčíka s hokejba-
lovým tímom v Ružinove, ktorý hrá extra-
ligu mužov.

Ivan Sokol – naturálna kulturistika
21-ročný, výnimočne talentovaný natu-

rálny kulturista. Drinou, disciplinovanos-
ťou a prekonávaním seba samého dosia-
hol za jeden rok viac ako málokto za celý 
život. Vyhral absolútne všetko, čo sa dá. Mr. 
Physique Ivan Sokol  je najčerstvejší majster 
Európy, majster sveta a majster naturálnej 
Olympie. Získal 1.miesto na medzinárod-
ných majstrovstvá Maďarska 2014, 1.miesto 
na majstrovstvách Európy 2014, 1.miesto 
na majstrovstvách sveta 2014 a v novembri 
2014 získal titul  majster naturálnej Olym-
pie v San Diegu. Ivan je jedným z najväčších 
talentov Slovenska v Street Workout.

Juraj Hlávek – plávanie, 
FTVŠ UK Bratislava
V súčasnosti pôsobí vo Vysokoškol-

skom univerzitnom klube FTVŠ UK Bra-
tislava. V letnej sezóne 2014 obsadil 3. 
miesto na 100 metrov motýlik na prestíž-
nom medzinárodnom preteku Orca Cup 
v Bratislave. Na majstrovstvách SR v Brati-
slave obsadil už v seniorskej kategórii na 

M. Gavorníkovej blaho-
želá zástupca primátora 
Martin Lidaj.
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Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jednoty 

dôchodcov Senica (JDS) ďakuje všetkým 
členom  za účasť na hodnotiacej členskej 
schôdzi. Ďalšie pripravované aktivity:

budeme vyberať najneskoršie do 25. 
marca v Klube dôchodcov na Továren-
skej ulici v  pondelok, stredu a piatok  od 
14. do 16.00 hod. 

Strede  sa uskutoční 16. marca, poplatok 
12 eur, odchod od plavárne o 8.00 hod.

-
čianskeho kraja - Beckov, Podolie a 
Matúšovo  kráľovstvo sa uskutoční 12. 
mája. Poplatok  vo výške 8 eur  sa bude 
vyberať v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ulici od 30. marca do 17. apríla. 
Autobus bude odchádzať od plavárne  
o 7.00 hod.

september 2015 rekondičný pobyt v 
kúpeľoch Nimnica, ktorý sa uskutoční 
iba na základe záujmu zo strany členov 
JDS a seniorov. Záujemcovia o tento  
pobyt sa môžu prihlásiť do konca 
apríla  v Klube dôchodcov na Továren-
skej ulici a v Dennom centre na Hviez-
doslavovej ulici.

COOP Jednota bude 19. marca. 

Ľudmila Jankovičová

50 a 100 metrov motýlik 2. miesto, čo bolo 
veľkým úspechom, nakoľko bol najmlad-
ším v seniorskej kategórii. V zimnej sezóne 
2014 si vyplával jedenkrát zlato a dvakrát 
bronz na Veľkej cene Púchova. Na pres-
tížnom medzinárodnom preteku Plzenské 
sprinty v Plzni sa ako jediný Slovák prebo-
joval medzi osem najrýchlejších plavcov. 
Taktiež na Wiener Meisterschaft vo Viedni 
sa ako jediný Slovák prebojoval do osem 
členného finále a so štvrtým postupovým 
časom si zaplával s olympijskými víťazmi. 
V Pohári mesta Trenčín bol dvakrát prvý 
a jedenkrát druhý. Vrcholom boli zimné 
majstrovstvá SR v Dolnom Kubíne, kedy 
prvýkrát v živote získal titul seniorského 
majstra SR na 50m motýlik. Ďalšie 3 zlaté 
medaily získal v štafetách 4 x 50 m polo-
hový pretek, 4 x 50 m a 4 x 100 m voľným 
spôsobom na majstrovstvách SR v Dolnom 
Kubíne, kde v jednej prekonal aj slovenský 
rekord. Do roku 2015 by rád posunul sym-
bolickú latku ešte vyššie. Trénuje pod vede-
ním Matúša Putalu.

Antónia Pajpachová 
– Slovenský zväz telesne postihnutých
Dlhoročná aktívna členka Základnej 

organizácie Slovenského zväzu telesne 
postihnutých. Podieľa sa na zabezpečení 
rôznych akcií. Aktívne sa zúčastňuje na 
podujatiach organizovaných základnou 
organizáciou, účastníčka Športových hier 
v roku 2014 -  získala 1. miesto v kategó-
rii žien telesne postihnutých. Zúčastnila sa 
okresných športových hier telesne postih-
nutých, bola členkou organizačného štábu 
celoslovenských športových hier, ktoré sa 
konali na Kunovskej priehrade.

Kategória: TRÉNERI
Jaroslav Rehuš – Hanko kai karate klub
Dlhoročný úspešný tréner začiatočníkov. 

Pod jeho vedením začínali takmer všetci 
úspešní pretekári Hanko kai karate klubu 
Senica. Okrem toho je úspešný rozhodca 
najvyššej triedy Českého zväzu karate.

Milan Suchý – futbalový klub
Mládežnícky tréner FK Senica U15, je 

veľmi pracovitý. Svojím profesionálnym 
prístupom si získal srdcia svojich zveren-
cov. Ako bývalý hráč vie svojim chlapcom 
odborne poradiť a odovzdať svoje skúse-
nosti. Vychoval veľa hráčov, ktorí pôso-
bia v mládežníckych reprezentáciách Slo-
venska. Okrem trénerskej práci pôsobí v 
klube i ako sekretár pre mládež. Je to člo-
vek, ktorý má zmysel pre zábavu aj v tré-
nerskom kolektíve je veľmi obľúbený.

Jaroslav Brečka 
– dostihový šport 
Meno Jaroslava 

Čika Brečku je známe 
nielen v Senici, ale aj 
v celej Európe. Tem-
peramentný a ener-
gický džokej bude 
asi navždy spojený 
s legendárnym hne-
dákom Quirinusom, 
s ktorým v roku 1992 vyhral Veľkú pardu-

bickú steeplechase. Skúsenosti  postupne 
zbieral aj v Anglicku, dnes má vlastnú Qui-
rinus farm, kde pripravuje aktuálne 20 táto-
šov pre rôznych  majiteľov, ním trénované 
kone vykazujú výrazný progres. Právom 
teda získal titul  najlepší jazdec i tréner roku 
2014. Tímová práca, prísny režim a starost-
livosť o kone  v Javorci prinášajú úspechy.  
Najväčšiu radosť by šampiónovi medzi pre-
kážkovými jazdcami spôsobilo ďalšie víťaz-
stvo na Veľkej pardubickej.  

Ľubomír Pöstenyi - Senická volejbalová 
mládež - funkcionár
Muž v pozadí úspechu. Hoci stojí v 

pozadí takmer všetkých doterajších úspe-
chov vo volejbale v Senici, nikdy sa neobja-
vil na prvých stránkach novín a jeho meno 
pozná iba malý okruh zainteresovaných. 
Keď sa rodák z Kuklova, bývalý aktívny 
futbalista Plaveckého Štvrtka, dal pred 32 
rokmi nahovoriť na prácu asistenta trénera 
junioriek vo Volejbalovom klube Senica, 
bolo to obojstranne šťastné rozhodnutie. 
Senický volejbal už neopustil a zostal mu 
verný až do dnešných dní.

Kategória: KOLEKTÍVY

FK Senica - starší dorast U19
Starší dorast U19 dosiahol v najvyš-

šej dorasteneckej súťaži v minulom roku 
výborné výsledky. V súťažnom ročníku 
2013/2014 obsadili chlapci pod vede-
ním trénerov Stanislava Macka a Edu-
arda Pagáča výborné 2. miesto s 5-bodo-
vou stratou na Slovan Bratislava. V jesennej 
časti ročníka 2014/2015 si pod trénerom 
Eduardom Pagáčom viedli ešte lepšie, keď 
po polovici súťaže sú na vedúcej priečke 
s 5-bodovým náskokom pred Žilinou. V 
jarných zápasoch budú chlapci bojovať 
o titul majstra Slovenska. Mužstvo vytvo-
rilo výborný kolektív, ktorý ide za svojím 
cieľom. Viacero hráčov pravidelne trénuje 
s A-tímom a taktiež sú v kolektíve chlapci, 
ktorí nastupujú v najcennejšom drese - v 
slovenskej reprezentácii.

Zoznam hráčov: Martin Junas, Richard 
Valkovič, Erik Chvál, Marek Karvaš, Lukáš 
Kojnok, Adam Konečný, Dávid Kozák, 
Denis Nemček, Filip Palkovič, Martin Priv-
rel, Nikolas Včelka, Matej Kosorin, Adam 
Krčík, Milan Nestorik, Marek Pittner, Jaro-
slav Kubrický, Martin Mihálik, Samuel 
Mráz, Jakub Krč, Erik Otrísal, Timotej Králo-
vič, Dominik Malý. Tréner: Stanislav Macek 
a Eduard Pagáč

Senický volejbalový klub DDK-LED 
Popri študijných a pracovných povin-

nostiach si našli hráčky čas a chuť venovať 
sa volejbalu v najvyššej súťaži na Sloven-
sku. Napriek nepriaznivým podmienkam 
neustále bojujú a veria, že extraligový volej-
bal v Senici udržia a opäť budú robiť radosť 
svojim priaznivcom a fanúšikom.

Zoznam hráčok: Kristína Hílková, Domi-
nika Jakubovičová, Nikola Grimmová, Oľga 
Kovačovičová, Veronika Hrebíčková, Ľubo-
míra Deáková, Lea Murčinková, Petra Holi-
čová, Petra Adamovičová, Natália Grim-
mová. Tréner Vladimír Sirvoň.

Korčuľovanie pre verejnosť
Nedeľa           1. marec      14.30 - 16.00
Pondelok        2. marec     10.30 - 12.00  
                                            16.00 - 17.30
Utorok            3. marec     10.30 - 12.00
                                            16.00 - 17.30
Streda             4. marec      10.30 - 12.00
                                            16.00 - 17.30
Štvrtok            5. marec     10.30 - 12.00
                                            16.00 - 17.30
Piatok             6. marec      10.30 - 12.00
                                            16.00 - 17.30
Nedeľa            8. marec     14.30 - 16.00
Streda             11. marec    17.00 - 18.30
Nedeľa            15. marec   14.00 - 15.30

Zmeny budú včas oznámené na 
www.rsms.sk.
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1.3. Verbascum, Sotinská 1586
7. 3. Eurodom, Hviezdoslavova  309
8. 3.  Verbascum, Sotinská 1586
14. - 15. 3. Dr. Max, Obchodná 2875
21. 3. SunPharma, Nám. oslobodenia 18
22. 3. Verbascum, Sotinská 1586
28. 3. Centrum, Štefánikova 726
29. 3. Verbascum, Sotinská 1586
Pohotovostné služby lekární sú 
vykonávané od 8. do 12. hod. 

Služby lekární
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Klub slovenských turistov Holíč otvorí 
novú sezónu 21. marca  Jarnou prechád-
zkou zážitkovou trasou Vratislava Scha-
ala, na ktorú pozývajú turistov zo širokého 
regiónu. Vychádzka sa začne o 9. hod. pri 
Dome turistiky v Holíči.     NS

Hokejový turnaj
V sobotu 7. marca sa na zimnom štadi-

óne uskutoční hokejový turnaj neregistro-
vaných hráčov O pohár primátora mesta. 
Turnaj sa začne o 8.hod. a vyhlásenie 
výsledkov bude o 18. hod.      NS

Vyberte si z podujatí
Do 5. marca
Durchnšnit aneb Prúřez - Prehliadka prác 
študentov odboru Užitá maľba a Grafický 
design Strednej  priemyslovej  a umeleckej 
školy  Hodonín
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

Do 27.  marca 
Európa v škole  - výstava výtvarných a lite-
rárnych prác 
miesto: DAV

5. marec, 19.00
Ked scú ženy vládnút – veselohra v podaní 
divadelnej  skupiny XY z Rovenska, vstup  2
miesto: Dom kultúry 

7. marec,  9.00 
Chodbovica - detská hasičská súťaž 
miesto:  Základná škola Ulica  V. Paulínyho-
Tótha 

12.  marec, 9,00 
Rozprávkové  vretienko - okresné kolo 
postupovej súťaže v prednese slovenských 
rozprávok
miesto:  ZUŠ Senica

12. marec,  9.00 
Výchovné koncerty pre ZŠ - divadelné cen-
trum Martin
miesto: Dom kultúry                                                       

13. marec, 16.30 
Karaoke show - mestská spevácka súťaž 
populárnej piesne pre deti od 5 do 13 rokov
miesto: DAV

13. marec, 17.00 
Medzinárodný deň žien – program organi-
zuje strana Smer SD
miesto: Dom kultúry 

13. marec,  14.00
Mudrochova paleta - vernisáž 8. ročníka 
medzinárodnej súťažnej výstavy žiakov ZUŠ
miesto: ZUŠ Galéria prízemie,  potrvá do 
11. apríla

13. marec, 16.00 
Milan Flajžík:  Výber z tvorby 
miesto : ZUŠ Galéria v podkroví, potrvá do 
30. marca

17.  marec, 
Senické zrkadielko Anky Gamanovej - 
regionálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti okresov Senica a Skalica
miesto: Dom kultúry Senica

19. marec, 9.00, 11.00 a 19.00 
Hudba v pohybe -  prehliadka speváckych  
talentov
miesto: Dom kultúry

19. marec, 17.00  
Koncert  žiakov
miesto: Koncertná sála  ZUŠ
20. marec, 19.30
Diskusný večer  na ekologickú tému -  
Devastácia pralesov sa týka aj nás (dokumen-
tárny film Zelená púšť), hosť Dana Šefčíková  
miesto: DAV

25. marec 
Hurbanov pamätník - Obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy detí 
zo škôl z okolia Senice
miesto: ZUŠ 

26. marec, 19.00
Šialené nožničky – komédia v podaní Tea-
tro Wüstenrot, vstupné 10 eur
Miesto: Dom kultúry Senica

26. marec, 
Karin Patúcová:  Keramika
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha 
potrvá do 3. mája

27. marec,  14.00 
Oceňovanie pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov
miesto: Dom kultúry

27. marec, 17.00
Paleta 2015 – vernisáž výstavy obrazov 
občianskeho združenia. SenART
miesto: Denné centrum Hviezdoslavova ul.

29. marec, 16.00 
Klavírny koncert - Jarred Dunn - USA/
Kanada,  Dominik  Gál - SK                         
miesto: Koncertná sála ZUŠ 

31. marec
Hurbanov pamätník - obvodná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy detí 
zo škôl zo Senice
miesto: Základná umelecká škola Senica

Pripravujeme: 
12.   apríl,  15.00 
TV Šláger – Duo Yamaha - verejná nahrávka
miesto: Dom kultúry

Týždeň slovenských knižníc 
Od 23. do  27. marca budú v Záhorskej 
knižnici  literárne, vzdelávacie  a kultúr-
no-spoločenské podujatia pre čitateľov i  
širokú čitateľskú verejnosť:

24. marca,  18.00  
Čaj o šiestej so spisovateľkami Kristínou 
Mišovičovou a Zdenkou Mahajovou
miesto: Čajovňa Avalonross 

25. marec, 10.00 
Portál  - predajná výstava pedagogického 
vydavateľstva
Záhorská knižnica

26. marec,  17.30
Literárny  večer   s Vojtechom  Czoborom 
autorom knihy Habánka  
miesto:  ZOS

Súťaž audio nahrávok
Trnavské osvetové stredisko vyhlásilo 

XIII. ročník súťaže o najlepšiu zvukovú 
nahrávku Audio 2015. Predmetom súťaže 
sú zvukové záznamy (nahrávky). Vlani sa 
do súťaže zapojili a aj cenu získali Pavol 
Nemec a Ivan Fodor v kategórii reklama a 
upútavka za „2 % Záhoráckemu divadlu”. 

Podľa obsahu a žánru súťaží sa  v 11  
kategóriách. Do súťaže  môžu prihlásiť jed-
notlivci i kolektívy rozhlasové hry, pásma, 
ďalšie literárno - dramatické útvary,  prí-
padne ich časti, scénky, rozprávky, recitá-
cie, publicistické útvary, vlastné hudobné 
záznamy, záznamy z činnosti súborov a 
jednotlivcov z oblasti záujmovej umelec-
kej činnosti, ukážky z práce   rozhlasových 
krúžkov, súhrn najúspešnejších príspev-
kov alebo komentovaný prierez  ich čin-
nosťou. Na voľné spracovanie bez žánro-
vého obmedzenia na rok 2015  je  vyhlá-
sená téma Spomienky...  

Nahrávky  zašlite e - mailom, osobne 
alebo poštou doručte na adresu: Trnavské 
osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 
Trnava,  do 2. marca na oddelenie záujmo-
vej činnosti  Mgr. E. Szegényovej. Informá-
cie: tel. č. 033/ 5 511 187, 0902/144 598, 
szegenyova.emilia@zupa-tt.sk.

TS - TTSK

Nový prezident
Na mimoriadnom valnom zhromaždení 

hokejového klubu HC Dukla Senica 19. 
februára volili nového prezidenta klubu. Po 
zosnulom Petrovi Klečkovi sa novým prezi-
dentom stal košický rodák Ján Vilinský.

Hokejovo vyrastal v Trenčíne, odkiaľ 
prišiel do Senice na základnú vojenskú 
službu,  kde chytal  vtedy ešte za VTJ 
Senica dve sezóny. Ako brankár bol aj  vo 
výberoch 16, 17 a 18-ročných Českosloven-
ska. Do Senice sa vrátil už ako funkcionár v 
roku 2000,  úspešne pôsobil ako manažér 
vyše 5 rokov, takže klub pozná. Želáme mu 
veľa úspechov, aby sa naplnili plány klubu v 
budúcej sezóne.

P. Macek

Kurz spoločenského 
tanca pre pokročilých

Mestské kultúrne stredisko Senica orga-
nizuje pokračovanie kurzu spoločenského 
tanca pre dospelých i študentov, ktorý 
nadväzuje na základný kurz. Lektorom 
kurzu je  Ing. Milan Danihel.  Záväznú pri-
hlášku treba podať do 6. marca na  telefón-
nom čísle 0907/246 385. Začiatok kurzu 9. 
marca o 18.30 hod v Dome kultúry v Senici.

Anna Kaščáková
MsKS Senica 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá

Jaroslav Štefanka a Monika Štefanková
Boris Thebery a Veronika Bíliková
Martin Petrula a Ivana Horná 

Vítame nových Seničanov

Chloe Zloch Neeson narodená v Dubline
Miroslav Prokeš narodený v Myjave
Mihok  - meno neurčené narodený v Bratislave
Mihoková - meno neurčené narodená v Bratislave
Nicol Stachová narodená v Skalici
Filip Kubina narodený v Skalici
Nina Zelenková narodená v Myjave
Boris Blažek narodený v Trnave
Patrik Petráš narodený v Bratislave
Simona Mihalovičová narodená v Skalici
Ema Galliková narodená v Myjave
Alex Kir narodený v Bratislave
Barbora Pavúčková narodená v Myjave
Hugo Hučko narodený v Myjave
David Otrísal narodený v Skalici

Opustili nás

Vlasta Petrlová, Sotinská 1592 1. 1. 2015
vo veku 66 rokov
Amália Mittáková, S. Jurkoviča 1202 4. 1. 2015
vo veku 87 rokov
Viktor Valent, Štefánikova 720 5. 1. 2015
vo veku 60 rokov
Vincent Váňa, Hollého 752 7. 1. 2015
vo veku 69 rokov
Vlasta Millová, Štefánikova 1377 10. 1. 2015
vo veku 85 rokov
Jozef Vulgan, Nám. oslobodenia 16 10. 1. 2015
vo veku 77 rokov
Igor Turanský, J. Mudrocha 1356 17. 1. 2015
vo veku 52 rokov
Alfonz Jakubáč, Štefánikova 726 18. 1. 2015
vo veku 89 rokov
Božena Pausová, Kolónia 549 22. 1. 2015
vo veku 88 rokov
Leopold Gmuzdek, Hviezdoslavova 469 24. 1. 2015
vo veku 83 rokov
Ing. Milan Brkal, Kvetná 1126 25. 1. 2015
vo veku 65 rokov
Mária Kalková, Hollého 740 26. 1. 2015
vo veku 86 rokov
Emília Lániková, Štefánikova 1377 29. 1. 2015
vo veku 68 rokov
Anna Svobodová, Rovenská 676 29. 1. 2015
vo veku 75 rokov

Spomienka
Čas plynie, bolesť trápi, teba nám už 
nik nenavráti...
Dňa 27. marca uplynú 2 roky  čo nás 
navždy vo veku 84 rokov opustil
milovaný manžel, otec, svokor 
a dedko Ivan Mizerák

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia Vlasto 
a Rado s rodinami.

Blahoželáme jubilantom

V marci oslávia
80 rokov: Mária Bajanová,  Pavol Mach, Mária Štepanovská
85 rokov: Ida Čerňáková, Cyril Garčár, Milan Kuchta, Rudolf 
Medlen, Vlasta Václavíková 
90 rokov:  Anna Rišková
93 rokov: Helena Kvačková, Jozef Fritz
98 rokov: Michal Mrázek

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

Spomienka
Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal si 
rád prácu, život i všetkých nás...
Dňa 13. marca to budú 4 roky, čo 
nás vo veku 81 rokov navždy opus-
til drahý manžel, otec a dedko
 Ladislav Malý.

S veľkou úctou a láskou  spomínajú manželka, dcéra s 
rodinou a ostatná rodina. 

Spomienka
Nezabudnuteľné spomienky zanechal 
v nás milovaný manžel, otec, dedko, 
krstný otec, strýko Jozef Petrák, 
ktorý nás opustil  4. marca 2013. Tichú 
spomienku venujeme aj jeho rodičom 
Anne a Jánovi Petrákovi z Kunova.

V tichej spomienke so smútkom v srdci zostáva 
manželka, dcéra s rodinou a celá príbuzná rodina. 

Spomienka
Odišiel, niet  ho  medzi nami, ale 
v našich srdciach zostáva stále 
s nami...
Dňa 3. marca si pripomenieme 
5. výročie úmrtia manžela, otca 
a deda Samuela Malárika. Ten, kto ho 

poznal spomenie si, ten kto ho mal rád, nezabudne.

S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Spomienka
Ako ticho žil, tak ticho odišiel, 
skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
Dňa  14. februára 2015, kedy nám 
neúprosný osud to najdrahšie vzal, 
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny 

domov a spomienky ponechal, sme si pripomenuli  
30. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 
starého a prastarého otca Jána Holického.

S láskou spomína manželka Anna, synovia Ján a Ivan 
s rodinami, vnučky s rodinami a celá ostatná rodina. 



NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 
905 01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/698 7618). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. 
povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj 
neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v 
platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 25. februára 2015. Náklad 4 000 výtlačkov. Internet: URL: http://
www.senica.sk; e-mail: viera.barošková@senica.sk.   ISSN 1339-0074

N E P R E D A J N É

P 
R

 O
 G

 R
 A

 M
   

 K
 I 

N
 A

   
 M

 L
 A

 D
 O

 S
 Ť

   
 S

 E
 N

 I 
C

 A na MAREC 2015
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
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Nedeľa 1. marec
FOCUS
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. 
Krimi/komédia
Vstupné: 4 eurá, 105 min., MP 15 r.

Utorok 3. a streda 4. marec
TEÓRIA VŠETKÉHO
Jeho myseľ zmenila náš svet. Jej láska zmenila 
ten jeho. Teória všetkého ponúka výnimočný a 
neuveriteľný životný príbeh Stephena Hawkinga, 
ktorý na svojom veľmi nemocnom tele nosí jednu 
z najchytrejších hláv, akú kedy ľudstvo poznalo. 
Životopisná dráma
Vstupné: 4 eurá, 123 min., MP 12 r.

Piatok 6. sobota 7. a nedeľa 8. marec
ASTERIX: SÍDLO BOHOV
PREMIETAME O 17.00 hod.
Píše sa rok 50 pred Kristom. Celá Gália trpí oblie-
haním Rimanmi... Celá?! Iba hŕstka nepoddaj-
ných Galov sa naďalej vysmieva priamo do tváre 
slávneho rímskeho orla a odoláva jeho vojno-
vým výpadom. Teraz má však Ceasar geniálny 
plán ako sa drzých Galov zbaviť.
Animovaný/dobrodružný
Vstupné: 4 eurá, 85 min.,  MP

Piatok 6. marec
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Špionážna služba Kingsman je oproti iným brit-
ským službám nevládna a supertajná. Počet 
agentov je pevne daný a za každého, kto odi-
šiel,  nastúpi starostlivo vycvičený a otestovaný 
nováčik, ktorého odporučí niektorý z agentov 
v službe. Do systému sa tak dostávajú hlavne 
synovia z významných rodín. Výnimkou z pravi-
dla sa stane až Garry „Eggsy“ Price, ktorý je oby-
čajným chlapcom vybaveným vysokým IQ.
Akčná komédia
Vstupné: 4 eurá,  129 min., MP 15 r. 

Sobota 7. a nedeľa 8. marec
CESTA NÁDEJE
Hlavného hrdinu čaká  dobrodružné putovanie 
naprieč nepokojným Tureckom po prvej sve-
tovej vojne, kde pátra po osude svojich troch 
synov, ktorí sa nevrátili z bojového poľa. Epický 
a silný príbeh plný odhodlania je osobným pro-
jektom Russella Crowea.
Dobrodružný, historický, romantický
Vstupné: 4 eurá, 111 min.,  MP 12 r.

Utorok 10. marec
DIVOKÉ HISTORKY
Každému raz rupnú nervy... alebo šesť divokých 
historiek, ktoré spája téma pomsty a drobných 
i väčších nespravodlivostí či krívd. Človek sa im 
nedokáže brániť, ak nechce prekročiť hranice 
zákona či dobrých mravov. Hrdinovia filmu sa v 
rôznych situáciách dostávajú do bodu, kedy im 
dochádza trpezlivosť. Rozhodnú sa vziať osud 
do vlastných rúk a s ľudskou malosťou, byrokra-
ciou či vypočítavosťou si to vybavia s intenzitou 
rozzúreného zvieraťa. 
Čierna komédia
Vstupné: 3,50 eura, FK 2 eurá, 122 min., MP 15 r. 

Streda 11. marec
HOLUB SEDEL NA KONÁRI A PREMÝŠĽAL O ŽIVOTE
Ako dvojica Don Quijote a Sancho Panza, tak 
Sam a Jonathan, dvaja obchodní cestujúci s 
drobnými čačkami, nás vezmú na kaleidosko-
pické potulky ľudskými túžbami. Na výlet, ktorý 
ukáže krásu jednotlivých momentov ľudského 
života, malichernosť druhých, humor i tragédiu, 
ktoré sa skrývajú vo vnútri každého z nás, maje-
státnosť života, ale i ľudské slabiny.
Dráma/Komédia
Vstupné: 4 eurá, 99 min.,  MP 12 r.

Sobota 14. a nedeľa 15. marec
VYBÍJANÁ
Vybíjaná je groteskou o priateľstve, osudových 
láskach, kráse a škaredosti, alkohole a hľadaní 
ľudského šťastia. Rozpráva príbeh spolužia-
kov, ktorí spolu prežívajú rôzne životné etapy. 
V centre príbehu sú traja kamaráti Jeff, Skippy a 
Tom, ktorých životné peripetie neustále vracajú 
do spoločného bydliska – staromládeneckého 
brlohu, ktoré sa pre nich stáva útočiskom podľa 
toho, ako získavajú či strácajú životné partnerky. 
Komédia
Vstupné: 4 eurá, 90 min., MP 12 r. 

Utorok 17. a streda 18. marec
DIVOČINA
Každý z nás má chvíle, kedy sa cíti mizerne, má 
všetkého plné zuby a všetko okolo neho padá. 
Cheryl po smrti matky a krachu manželstva si 
myslí, že už prišla o všetko. Do života jej naviac 
vstúpia drogy a náhodné známosti na jednu noc. 
A keď už má pocit, že nemá čo stratiť, urobí roz-
hodnutie svojho života. S nulovou skúsenosťou 
s divokou prírodou a s ohromne veľkým ruksa-
kom, poháňaná zvyšnou vôľou, rozhodne sa 
úplne sama zdolať 1770 km dlhú vysokohorskú 
trasu nazývanú PCT- Pacifik Crest Trail. 
Dráma/životopisný
Vstupné: 4 eurá, 115 min.,  MP 15 r. 

Piatok 20. sobota 21. a nedeľa 22. marec
REZISTENCIA   
Hlavná hrdinka Tris pokračuje v boji s neľú-
tostným systémom a tiež so svojimi vlastnými 
démonmi. Idylická spoločnosť žijúca v symbióze 
rôznych frakcií je teraz na pokraji vojny, osudy 
všetkých naberajú rýchly spád a každá voľba 
má svoje následky. Tris nie je výnimkou. Mal to 
byť pre Tris šťastný a slávnostný deň, ale všetko 
dopadlo úplne inak. Po krvavej tragédii medzi 
frakciami narastajú konflikty a nad spoločnosťou 
sa vznáša vojna. Tris sa už raz musela rozhodnúť 
a teraz ju čaká ďalšia voľba.  
Sci-fi/fantasy/akčný/dobrodružný
Vstupné: 4 eurá, 120 min., MP 12 r. 

Utorok 24. marec
HĽADANIE VIVIAN MAIER
Príbeh záhadnej ženy nás zavedie do ulíc New 
Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 
až do svojej smrti v roku 2009 nafotila vyše 100 
000 dych vyrážajúcich fotografií. Žiadnu z nich 
však za svojho života nikomu neukázala. Foto-
grafie strávili desiatky rokov v zaprášených ška-
tuliach a objavili ich čírou náhodou. Umelecká 
hodnota tohto diela bola však taká, že Vivian 
Maier je dnes považovaná za jednu z najvý-
raznejších osobností svetovej fotografie 20. sto-
ročia.
Dokument
Vstupné: 3,50 eura, FK 2 eurá, 83 min., MP 12 r.

Streda 25. marec
Z  TEMNOTY 
Mladí manželia Sarah a Paul spolu s dcérkou 
Hannah opúšťajú New York a sťahujú sa do 
Kolumbie. Sarah tam má nastúpiť ako vrcholová 
manažérka v továrni na spracovanie papiera. 
Kým sa oboznamuje s prevádzkou strojov a 
účtovníctvom, Paul zostáva doma, aby sa veno-
val svojim ilustráciám a staral sa o dieťa aj o 
domácnosť. Jedného dňa sa vyberú nakupovať 
do mesta a Hannah stratí svojho milovaného 
plyšového koníka Silvera. Trvá na tom, že jej ho 
vzala žena so zahalenou tvárou, ale dospelí jej 
samozrejme neveria.
Horor/triler
Vstupné: 4 eurá, 92 min., MP 15 r. 
 

Piatok 27. sobota 28. a nedeľa 29. marec
KONEČNE DOMA   
PREMIETAME O 17.00 hod.
Planéta Zem je ovládnutá mimozemšťanmi 
Buvmi, ktorí hľadajú nový domov,  a preto  všetci 
ľudia sa museli vysťahovať. Len jedno vynalie-
zavé dievča Tipy sa dokázala zachrániť a zozná-
mila sa s vyhosťeným Buvom O. Dvaja utečenci 
zistia, že v stávke je oveľa viac ako medzigalak-
tické vzťahy.
Animovaný/komédia
Vstupné: 4 eurá, 105 min.,  MP  
 

Piatok 27. a sobota 28. marec
GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL
Napätie, že by sa dalo krájať a zúrivý súboj 
dvoch oscarových drsniakov Seana Penna a 
Javiera Bardema prinesie v rytme výstrelov a 
svištiacich guliek akčný špionážny thriller.  Sean 
Penn sa ocitne v smrtiacej slučke svojich býva-
lých kolegov a jedinou jeho šancou je zásada, že 
najlepšia obrana je útok. 
Akčný/krimi/dráma
Vstupné: 4 eurá, 105 min.,  MP 15 r.  
 

Nedeľa 29. a utorok 31. marec
MESTO 44  
Sú to príbehy mladých ľudí, ktorí žijú svoje 
životy,  akoby každý deň mal byť ich posledný. 
Píše sa rok 1944 a ich príbehy sa odohrávajú v 
okupovanej Varšave. Títo poľskí študenti vní-
majú svoje zapojenie do podzemného hnutia 
nielen ako vlasteneckú povinnosť, ale  aj ako 
mladícke dobrodružstvo, príležitosť pochváliť sa 
pred vrstovníkmi a zapôsobiť na dievčatá. Flir-
tujú, predvádzajú sa a robia plány bez toho, aby 
si uvedomovali, že blížiace leto sa stane najťaž-
šou skúškou ich života. 
Vojnová dráma
Vstupné: 4 eurá, 127 min.,  MP 12 r.


