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Medzi ocenenými osobnosťami pedagogiky, kultúry a umenia za rok 2014 bol aj riaditeľ 
Strednej odbornej školy Pavol Paradeiser (vpravo). S uznaním k dlhoročnej práci mu blaho-
želali primátor mesta Branislav Grimm (vľavo) a predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru 
a ZPOZ Peter Pastucha. Viac na strane 3.              Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod 
Krehké snežienky, prví poslovia jari, už 

dokončievajú svoj ročný cyklus a doko-
rán otvorili dvere ostatným z ríše rastlín, 
ktorí sa už nedajú zastaviť žiadnymi roz-
marmi prírody. Tešíme sa z pohľadu na ne, 
rovnako aj z ranného koncertu spevavcov 
ukrytých v korunách stromov. Hoci bola 
zima nevýrazná, asi všetci sme sa potešili, 
že jej vláda sa skončila. A tak so sviežou  
vôňou  prebúdzajúcej sa prírody sme pre-
žili prvý jarný deň.  Dvadsiaty marec nám 
okrem toho ponúkol aj zaujímavý prírodný 
úkaz. Čiastočné zatmenie Slnka, ktoré  
trvalo približne dve hodiny si v slnečnom 
dni vychutnávalo množstvo ľudí. Cvakali 
fotoaparátmi, aby si túto udalosť zazname-
nali do svojich archívov.  Veď úplné zatme-
nie Slnka u nás bude až o 120 rokov. A v 
tomto jarnom opojení už o pár dní oslá-
vime veľkonočné sviatky. Hoci sa ochladí 
už budú okrášlené žiarivým zlatým daž-
ďom, jemnou vôňou fialiek, miešajúcou sa 
s domácimi dobrotami, pestrofarebnými 
kraslicami a pripomenutím si zvykov našich 
predkov. Užite si ich  v  rodinnom kruhu 
v príjemnej a sviatočnej atmosfére v dob-
rom zdraví.   

Viera Barošková

Odkaz pre starostu
Samosprávy sa snažia reflektovať trendy 

v používaní nových informačných a komu-
nikačných technológií aj v komunikácii so 
svojimi obyvateľmi. Čoraz viac sa preto 
zaujímajú o portál Odkazprestarostu.sk. 
Ten umožňuje obyvateľom nahlásiť pro-
blémy, ktoré ich v meste trápia, jednodu-
cho a rýchlo. Portál od 7. apríla budú môcť 
využívať už aj obyvatelia Senice.    

Portál Odkazprestarostu.sk bol po 
prvýkrát spustený v roku 2010, odkedy sa 
postupne stal dobre fungujúcou súčasťou 
komunikácie samosprávy s obyvateľmi v 
ďalších mestách a obciach. Obľúbenosť 
portálu rastie najmä vďaka jeho užívateľs-
kej priateľskosti a samosprávy nič nestojí. 
Obyvatelia môžu podnety posielať buď 
priamo na webovú stránku www.odka-
zprestarostu.sk alebo prostredníctvom 
mobilných aplikácií, ktoré sú v súčasnosti 
dostupné pre všetky operačné systémy 
– iOS, Android aj Windows. Pri každom 
podnete je potrebné uviesť krátky názov 
a popis problému, zvoliť jednu z prísluš-
ných kategórií (napr. životné prostredie, 
parkovanie áut...), určiť ulicu, kde sa pod-
net nachádza a fotografiu, ktorá daný pro-
blém dokumentuje. 

Portál aktívne využíva vyše 4500 uží-
vateľov a so spustením mobilných apliká-
cií ich počet stále rastie. Užívatelia najčas-
tejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kva-
lity ciest a chodníkov, dopravného znače-
nia, a neporiadku či znečistenia životného 
prostredia. Po potvrdení podnetu adminis-
trátorom portálu nasleduje jeho odoslanie 
samospráve. O odoslaní podnetu portál 
informuje prostredníctvom e-mailovej noti-
fikácie. Po zverejnení podnetu samospráva 
odpovedá či a ako ho bude riešiť.

„Mesto Senica sa ako prvé zo Záhoria 
zapojilo do tohto projektu. Samospráva 
mesta od tohto kroku sľubuje nielen väčšiu 
angažovanosť obyvateľov na správe vecí 
verejných, ale prinesie to aj väčšiu kontrolu 
vykonávania mandátu 25 poslancov mest-
ského zastupiteľstva,“ zdôraznil zástupca 
primátora Ján Hurban.

Obyvatelia môžu sledovať pod každým 
podnetom komunikáciu medzi samosprá-
vou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprá-
vami a ďalšími subjektmi, ktoré do rieše-
nia problémov vstupujú. „Obyvatelia neraz 
nemajú vedomosť o tom, kto je kompe-
tentný ich problém riešiť, kedy ešte môže 
zasiahnuť samospráva a kedy už túto mož-
nosť nemá. Zverejnením komunikácie 
medzi úradníkom a obyvateľom sa o kon-
krétnom probléme a jeho možných rieše-
niach dozvedia ďalšie stovky obyvateľov. 
Prehľadne a bez námahy tak môžu nájsť 
odpovede na svoje otázky,“ hodnotí Jakub 
Kmeť z Inštitútu pre dobre spravovanú spo-
ločnosť, ktorý portál prevádzkuje.

TS, bar 

Pripomenieme si 
obete vojny

V Senici sa útrapy fašizmu pre obyva-
teľov skončili 7. apríla 1945. Od oslobode-
nia mesta vojskami Červenej armády uply-
nie o pár dní 70 rokov. Tieto významné 
udalosti si mesto a jeho občania pripo-
menú 8. apríla pietnou spomienkou, na kto-
rej sa zúčastnia predseda Národnej rady SR 
Peter Pellegrini, zástupcovia Veľvyslanec-
tva Rumunska, predseda Trnavského samo-
správneho kraja Tibor Mikuš a ďalší hostia.

Primátor mesta Branislav Grimm najprv 
prijme hostí v obradnej sieni. Pietna spomi-
enka a uctenie si obetí 2. svetovej vojny sa 
začne o 10.30 hod. pri soche Víťazstvo na 
Námestí oslobodenia. Po položení vencov 
a hymnách preletia nad hlavami účastníkov 
historické lietadlá. Po príhovoroch hostí 
budú na tomto mieste ocenení 10 vojnoví 
veteráni, z toho piati zo Senice. Účastníci 
pietnej spomienky sa potom presunú na 
cintorín, kde si pri pamätníku rumunských 
vojakov uctia pamiatku padlých. V Záhor-
skom osvetovom stredisku bude o 12. hod. 
otvorená výstava Zem potrebuje mier.

Pre verejnosť bude iste zaujímavý aj 
galaprogram Čestnej stráže prezidenta SR, 
ktorý predvedú po skončení pietnej spomi-
enky na Námestí oslobodenia o 11.30 hod. 

Senicu oslobodzovali vojská 2. ukrajin-
ského frontu maršála R. J. Malinovského, 
ktorého súčasťou bol aj 4. zbor rumunskej 
armády. 

bar
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

2. riadne zasadnutie Mestskej rady sa 
konalo 12. marca. Mestská rada odporučila 
prerokované materiály predložiť na roko-
vanie Mestského zastupiteľstva v Senici 
okrem dvoch návrhov, a to  na dispozície s 
majetkom mesta a návrh na odpredaj akcií 
spoločnosti Prima Banka Slovensko a.s., 
ktoré Mestská rada neodporučila predlo-
žiť na rokovanie MsZ. Primátor mesta Bra-
nislav Grimm zvolal 2. riadne zasadnutie 
MsZ na 26. marca.

Na rokovaní bolo prítomných 24 poslan-
cov MsZ a rokovanie bolo uznášania 
schopné. Primátor osobitne privítal Mgr. 
Daniela Radu, poslanca  mestského zastu-
piteľstva partnerského mesta Trutnov.

Program rokovania  mestského zastupi-
teľstva bol schválený aj s doplnením o bod 
- správy o činnosti zástupcov primátora – 
1. zástupcu primátora  Martina Lidaja a 2.  
zástupcu primátora Jána Hurbana za prvý 
štvrťrok ich pôsobenia vo funkcii. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie: 

- Správu primátora o stave mesta – primá-
tor mesta po viac ako sto dňoch odkedy sa 
ujal svojej funkcie predložil správu, v ktorej 
sa zameral na výpočet akcií, rokovaní a pra-
covných stretnutí, ktoré absolvoval, ale aj na 
vnútorné  organizačné zmeny, ktoré usku-
točnil na mestskom úrade. Primátor informo-
val o záveroch auditu obchodných zmlúv, o 
východiskách pre tvorbu rozpočtu na roky 
2015 – 2017, o stave záväzkov mesta. Oso-
bitnú pozornosť venoval analýze nákupu 
knihy Senica 2014, zmluvnému vzťahu s 

videoštúdiom RIS, TV SEN, obchodnému 
vzťahu s Technickými službami Senica, a.s., 
ale sa dotkol  aj Zmluvy so SAD a zabezpe-
čeniu mestskej hromadnej dopravy. V správe 
sa venoval aj riešeniu dopravy a dopravnej 
situácie v meste a ďalším úlohám, ktoré bude 
mesto riešiť v oblasti školstva, kultúry, športu, 
zdravotníctva, sociálnych vecí  a dotácií z 
fondu PRO Senica.

- Správu o činnosti Mestského kul-
túrneho strediska Senica za rok 2014 a 
zámery organizácie, ktorú predložil riaditeľ 
MsKS Mgr. Milan Jakubáč.

- Orientačné výsledky zápisu do prvého 
ročníka základných škôl pre školský rok 
2015 – 2016.

- Informáciu o zápise detí do mater-
ských škôl.

- Prehľad a sumár žiadostí o poskytnu-
tie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015, 
ktoré boli predložené v celkovej výške 306 
740, 85 eur.  Celkovo bolo predložených 
105 projektov a v rozpočte mesta na rok 
2015  bol schválený rozpočet fondu PRO 
Senica vo výške 200 000 eur. O žiadostiach 
mesto rozhodne do konca apríla 2015 tak, 
aby žiadatelia do 15. mája boli informovaní 
o výsledkoch schvaľovania žiadostí.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o plnení uznesení a riešení pri-

pomienok, ktorú predložila prednostka 
MsÚ a správu o plnení uznesení,  aj správu 
o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky 
Eleny Jankovičovej. 

- Rozpočet mesta, programový rozpo-
čet  a programy mesta na rok 2015 aj so 
zmenami a pripomienkami odporuče-
nými finančnou komisiou MsZ a mestskou 
radou. Celkové príjmy rozpočtu mesta  boli 
schválené vo výške  14 697 387 eur a cel-

kové výdavky vo výške 14 678 848 eur. 
Návrh rozpočtu a prezentáciu k predlože-
nému  návrhu rozpočtu predložil vedúci 
finančného odd. MsÚ  Robert Mozolič.

- Správu o činnosti Mestskej polície za 
rok 2014. Správu predkladal náčelník mest-
skej polície v Senici  Rastislav Janák.

- Správu o činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru mesta Senica  a DHZ v Senici 
za rok 2014,  vypracoval veliteľ DHZM a 
DHZ v Senici Andrej Laho. 

- Správu o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska Senica, ktorú predkladal ria-
diteľ MsKS Milan Jakubáč. 

- Dispozície s majetkom mesta aj s pri-
pomienkami MsZ.

- Doplnenie členov Správnej rady Polikli-
niky Senica, n.o. a zástupcov mesta do orgá-
nov spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s.

Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- Riaditeľom škôl a školských zariadení  a 

riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska 
vykonať rozpisy svojich rozpočtov na rok 
2015 a predložiť ich na rokovanie nasledu-
júceho MsZ.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Členov mestského výboru č. 7. Na 

svojom 1. zasadnutí si členovia MsV zvo-
lia svojho predsedu, ktorý musí byť poslan-
com MsZ.

Úplné znenie uznesení mestského zastu-
piteľstva bude zverejnené na www.senica.sk.

Na všetky vznesené interpelácie, nakoľko 
vyžadujú prešetrenie veci a prijatie konkrét-
nych opatrení,  bude odpovedané do 30 dní 
po rokovaní mestského zastupiteľstva.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

Rozpočet schválený
Mesto Senica bude na základe schvále-

ného návrhu rozpočtu na rok 2015 hospo-
dáriť s celkovými príjmami 14 697 387 eur 
a výdavkami vo výške 14 678 848 eur. Roz-
počet je zostavený s miernym prebytkom 
18 539 eur.

Bežný rozpočet je zostavený s prebyt-
kom  + 372 859 eur (príjem 13 503 186 
eur, výdaje 13 130 327 eur), kapitálový 
rozpočet s prebytkom + 911 634 eur (prí-
jem 1 194 201 eur, výdaje 282 567 eur), 
tak aby pokrývali schodok rozpočtu finanč-
ných operácií - 1 265 954 eur (Príjem 0 eur, 

výdaje 1 265 954 eur).
Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z 

dodržania základných princípov a to tak, 
aby sme neznižovali rozsah poskytova-
ných služieb občanom mesta či organi-
záciám pôsobiacich na území mesta, aby 
sme plnili všetky základné funkcie mesta a 
zachovali chod všetkých mestských orga-
nizácií. V rozpočte sú zakomponované 
aj menšie investičné akcie mesta v celko-
vej výške 282 567 eur,  a hlavne najväčšia 
investičná akcia mesta, a to rekonštrukcia 
mestskej plavárne.

Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Začala sa tvorba PHSR
Mesto Senica začalo s tvorbou Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHSR)  na roky 2016 – 2022. Mesto pro-
stredníctvom neho formuluje  predstavu o 
svojej budúcnosti a smerovaní, aktivitách 
a projektoch, ktoré bude v nasledujúcich 
rokoch realizovať.

PHSR je spolu s Územným plánom  
základným dokumentom pre riadenie  
samosprávy vychádzajúcim z poznania  
situácie a konkrétnych  potrieb občanov, 
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 
subjektov na území mesta. Samospráva 
mesta je povinná vypracovať dokument do 
konca roka 2015 a predložiť ho na schvá-
lenie v mestskom zastupiteľstve. Podľa 
novej metodiky tvorby je PHSR  postavený 
na princípoch partnerstva, koncepcii vízie 
mesta, prioritných cieľov a plánu projekto-
vých  aktivít na základe dialógu. 

Mesto Senica preto zapojilo do prípravy 
PHSR odborníkov z verejnej správy, občian-
skych, záujmových organizácií, jednotlivcov 
a podnikateľov  a vytvorilo päť pracovných 
skupín: Výstavba, doprava, životné prostre-
die, Sociálna oblasť a zdravotníctvo, Kultúra 
a vzdelávanie, Verejná správa a Oddych, 
šport a cestovný ruch. Existencia doku-
mentu je podmienkou pre subjekty miestnej 
samosprávy na čerpanie fondov EÚ.       bar
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Záznamy 
z rokovaní MsZ

Rokovania mestských zastupiteľstiev 
v Senici môžu Seničania sledovať naživo 
na stránkach televízií TV Sen a TV Region. 
Kto nestihne priamy prenos, môže si prie-
beh zasadnutí pozrieť zo záznamu na 
web stránke mesta. Mesto Senica sprístup-
nilo tieto záznamy z doterajších zasadnutí  
na www.senica.sk v hlavnom menu, časť 
Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – TV 
záznamy z rokovaní mestských zastupiteľs-
tiev, kde sú zverejnené všetky záznamy z 
prenosov v tomto volebnom období.

lv

Impulzy pre cestovný 
ruch

V sídle 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Záhorie (OOCR) v Smrdákoch sa 10. marca 
konalo valné zhromaždenie, na ktorom pri-
šlo k viacerým zmenám. Členovia zvolili 
nových zástupcov do riadiacich orgánov, 
rozhodovali o výške členského príspevku, 
odsúhlasili rozpočet na rok 2015 a plán čin-
nosti, s ktorým súvisí aj čerpanie prostried-
kov od štátu na podporu projektu rozvoja 
cestovného ruchu. 

Vzhľadom na výmeny primátorov            
a starostov v komunálnych voľbách bolo 
potrebné zvoliť nové vedenie OOCR. 
Predsedom  predstavenstva sa stal holíčsky 
primátor Zdenko Čambal, podpredsedom 
Ľudovít Bránecký zo Skalice. Desaťčlenné  
zloženie predstavenstva dopĺňa Martin 
Lidaj, Katarína Turečková, Renáta Fasurová, 
Ivana Nováková, Ľubomír Štvrtecký, Mária 
Turjaníková, Peter Švaral a Milan Hollý.  
Dozornú radu povedie Milan Ondruš ako 
predseda a spolu s ním na chod OO CR 
bude dohliadať Ingrid Tripšanská, Jana Jur-
kovičová, Róbert Bujna, Alena Chovancová 
a Krystyna Sečkárová. Za výkonnú riadi-
teľku valné zhromaždenie zvolilo Domi-
niku Levákovú, ktorá doteraz pracovala ako 
projektová manažérka a cestovný ruch má 
vyštudovaný. 

Ustanovujúcim valným zhromaždením 
odsúhlasená variabilná výška členského 
pre obce v rozmedzí od 10 do 70 centov 
na obyvateľa bola zjednotená na výšku 30 
centov. Tento rok je OOCR Záhorie prvý-
krát oprávnená žiadať o štátnu dotáciu. 
V prípade, že predložený projekt bude  
schválený, bude sa šíriť nový reklamný 
spot o Záhorí a informácie o našom regi-
óne budú turistom ponúkané v anglickom 
a nemeckom jazyku. 

OOCR Záhorie sa po dvoch rokoch 
postupného kreovania posúva do ďal-
šej kvalitatívne vyššej úrovne práce, ktorá 
bude znamenať  postupné napĺňanie hlav-
ného poslania organizácie. 

lv

Formujú naše životy
V spoločenskej sále senického Domu 

kultúry predstavitelia mesta vyslovili uzna-
nie  dvadsiatim  osobnostiam pedagogiky, 
kultúry a umenia, ktoré za predchádza-
júci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry 
a práce s deťmi a mládežou mimoriadne 
úspechy  a výborné výsledky. Tradičnú sláv-
nosť pripravuje samospráva mesta spolu s 
Komisiou pre vzdelávanie, kultúru a Zbor 
pre občianske záležitosti pri mestskom 
zastupiteľstve, ktorá predkladá nominácie.  

Slávnostné stretnutie sa konalo za účasti 
primátora mesta Branislava Grimma,   jeho 
zástupcov Martina Lidaja a Jána Hurbana, 
poslancov MsZ, riaditeľov materských, 
základných a stredných škôl, riaditeľov kul-
túrnych ustanovizní a spoločenských orga-
nizácií v Senici. 

Primátor mesta v slávnostnom prího-
vore zdôraznil, že učiteľ i kultúrny pra-
covník majú významný podiel na formo-
vaní nastupujúcej generácie. Naša spo-
ločnosť dnes naliehavo potrebuje príklady 
dobrých učiteľov, kultúrnych pracovníkov, 
ktorí nestratia smer vedúci k métam ľud-
skosti a kultúrnosti. „Sú medzi nami také 
osobnosti, ktorých veľkosť  sa neprejavuje 
v jedinom vrcholom okamihu, ale v každo-

dennej niekedy i úmornej práci,“ vyzdvihol 
zanietenosť a oduševnenie učiteľov a kul-
túrno-osvetových pracovníkov, ktorí vytr-
valo napĺňajú  svoje poslanie. Poďakoval aj 
pedagógom, seniorom  nad 70 rokov, ktorí  
sa po prvýkrát zúčastnili na slávnosti, za ich 
prácu pri výchove mladej generácie a za 
prínos k rozvoju mesta: „Prijmite  úprimné 
želanie, aby strom vášho života ešte dlhé 
roky obsypávali kvety, aby ste ešte dlho 
každú jar obdivovali ich krásu.“  

Primátor mesta Branislav Grimm spolu 
s predsedom Komisie pre vzdelávanie, 
kultúru a Zbor pre občianske záležitosti 
pri mestskom zastupiteľstve Petrom Pas-
tuchom odovzdávali po zápise do Pamät-
nej knihy mesta Senica oceneným osob-
nostiam pamätné listy a darčeky. Výnimoč-
nosť každej osobnosti priblížila účastníkom 
moderátorka Seničanka Lucia Wirthová.

Za všetkých ocenených poďakovala 
Anna Slobodová. 

Na slávnostnom oceňovaní kultúrnych a 
pedagogických pracovníkov vystúpil expri-
mátor  Pavol Grimm a odovzdal primáto-
rovi Branislavovi Grimmovi dve školské 
kroniky Meštianskej školy a Štátnej ľudovej 
školy, ktoré sa podarilo nájsť bývalej riadi-
teľke ZŠ na Sadovej ul. Oľge Manasilovej. 
„Kroniky nám iste poslúžia ako cenný zdroj 
informácií a nájdu si miesto v pripravova-
nom múzeu,“ poďakoval primátor. 

Kultúrny program bol v réžii ZUŠ a jej žia-
kov. Predstavil sa Spevácky zbor tejto školy, 
ktorý diriguje Ondrej Hluchý, zaspievali Nina 
Orthová a Natália Svatá. Akordeónový súbor 
Melódia pod vedením Anny Rýzkovej si za 
svoj výkon vyslúžil i potlesk v stoji. Na záver 
podujatia hrala kapela  Four Glasses.

Viera Barošková
Foto Radovan Samek

Ocenené osobnosti:
Mgr. Dana Bánska
Pracuje v rez-

orte školstva 
od roku 1984. 
Na Súkromnej 
strednej odbor-
nej škole pod-
nikania v Senici  
pôsobí od jej 
vzniku,  škol-
ského roku 
1999/2000 ako 
učiteľka nemec-
kého jazyka. 

Ocenenie získava za dlhoročnú úspešnú 
pedagogickú prácu so študentmi, prípravu 
jej zverencov na olympiádu nemeckého 
jazyka  a organizáciu tradičných zájazdov 
do Rakúska.

Rovnako  aj za  svedomitú prácu tried-
neho učiteľa a vedúcej predmetovej komi-
sie cudzích jazykov. V súčasnosti je už piaty 
rok  riaditeľkou tejto školy a má výrazný 
podiel na projektovej činnosti školy a pre-
sadzovaní inovatívnych  metód a postu-
pov v práci pedagogického zboru. Podpo-
ruje nové trendy v modernom  vzdelávaní, 
a tiež  a veľkou mierou participuje na raste 
kvality školy.      (pokračovanie na strane 4)

Rozšírenie kapacít MŠ 
Mesto Senica podalo žiadosť o poskyt-

nutie dotácie  na rozšírenie kapacity mater-
skej školy v objekte Základná škola s mater-
skou školou Ulica J. Mudrocha  v rámci zve-
rejnenej výzvy Ministerstva školstva.  Svoju 
žiadosť na rekonštrukciu kapacity  odôvod-
nilo počtom nevybavených žiadostí za 
ostatné 3 školské roky. 

V školskom roku 2012/13 bola v meste 
len jedna, a to Materská škola Ulica L. 
Novomeského, ktorá má po celom meste 8 
elokovaných pracovísk s celkovým počtom 
28 tried. Tie boli kapacitne naplnené. 
Mesto Senica vtedy evidovalo 42 nevyba-
vených žiadostí.

V školskom roku 2013/14 bolo po zápise 
do materskej školy evidovaných 56  nevyba-
vených žiadostí. „Na základe vzniknutej situ-
ácie  sa mesto Senica v roku 2014 rozhodlo 
vytvoriť nový právny subjekt, a to  Základnú 
školu s materskou školou  Ulica J. Mudrocha 
z pôvodnej ZŠ Ulica J. Mudrocha.  Od sep-
tembra 2014 sú v ZŠ s MŠ   vytvorené 2 tri-
edy  s celkovým počtom 46 detí,“ dopĺňa 
informácie Mária Výletová z finančného 
oddelenia Mestského úradu Senica.   

Napriek tomuto riešeniu k 9. februáru 
2015 mesto evidovalo 25 nevybavených 
žiadostí o umiestnenie detí v materských 
školách. Z toho sa týka ZŠ s MŠ Ulica J. 
Mudrocha 15 žiadostí  a 10 Materskej školy 
Ulica  L. Novomeského. 

Celkové predpokladané náklady na roz-
šírenie kapacity v ZŠ s MŠ Ulica J. Mudro-
cha  predstavujú 25 330 eur, z toho bežné 
výdavky na interiérové vybavenie škôlky 
predstavujú  8 700 eur.

bar 
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Formujú naše životy
(pokračovanie zo strany 3)

Mgr. Martina Bohunová
Pracuje v Cen-

tre voľného času v 
Senici od roku 2003 
na oddelení športu a 
telovýchovy. Jej pra-
covnou náplňou je 
vedenie záujmových 
útvarov v širokej 
oblasti športového 
vývoja detí a mlá-
deže: florbal, futbal, basketbal, pohybové 
aktivity pre malých, atletika, futbal pre ženy 
a dievčatá. V jej pôsobnosti je aj organizo-
vanie školských športových súťaží a olym-
piád, majstrovstiev okresu i kraja v hád-
zanej, futbale, volejbale, streľbe zo vzdu-
chovky, stolnom tenise, atletike, cyklistike. 
Ako členka komisie pre šport pri Mestskom 
zastupiteľstve v Senici  je spoluorganizátor-
kou mestských podujatí ako sú Záhorácky 
maratón, Silvestrovský beh, Challenge day.

Martina je všestranná vo svojej peda-
gogickej činnosti a v súčasnosti sa venuje 
i výtvarnej práci vo svojom záujmovom 
útvare Netradičná výtvarka s najmenšími 
deťmi. Aktívne sa zapája do príležitostnej 
činnosti v CVČ. Pod jej taktovkou vzniká 
množstvo divadelných scén od návrhu až 
po výrobu.

Mgr. Miriam Hanzlíčková
Pôsobí v Základnej škole na Ulici V. Pau-

línyho-Tótha od roku 1999. Vo výchovno-
vzdelávacom procese presadzuje hlavne 
ľudský prístup medzi  žiakmi i v pracovnom 
kolektíve. Má veľmi kladný vzťah k žiakom, 
čo sa prejavuje hlavne v jej práci ako obľú-
benej triednej učiteľky. Vedie krúžok hry na 
gitare a turistický krúžok, ktoré sú zamerané 
na organizovanie rôznych výletov populár-
nych medzi žiakmi. V rámci svojej aprobá-
cie sa hlavne venuje fyzikálnej olympiáde, 
kde máva každoročne úspechy so svojimi 
žiakmi na okresnej aj krajskej úrovni. Jej 
kladnou vlastnosťou je  schopnosť adaptá-
cie na meniace sa podmienky vo výchovno 
– vzdelávacom procese. Ocenenie jej 
patrí aj za využívanie nových a efektív-
nych metód vyučovania a zapájanie sa do 
ďalšieho vzdelávania pedagogických pra-
covníkov. Jej humánny prístup a pozitívne 
myslenie sú  veľkým prínosom pre  školu. 

Mgr. Ondrej Hluchý
Do ZUŠ v Senici 

nastúpil ako čerstvý 
absolvent Konzer-
vatória v Bratislave, 
kde vyštudoval dva 
odbory – hru na kla-
víri a cirkevnú hudbu. 
Vďaka týmto kvalifi-
káciám vyučuje dva 
hlavné predmety a to 
hru na klavíri a hru na organe. Jeho veľkou 
láskou je okrem toho zborový spev. Je čle-
nom speváckeho zboru Adoremus. Účin-
kovanie v tomto kvalitnom a uznávanom 
zborovom telese mu dáva aj veľa impul-

zov k vlastnej práci so speváckym zborom 
Základnej umeleckej školy, ktorý vedie od 
roku 2003. Vysoká profesionalita, zanie-
tenie a nadšenie, s akým sa zboru venuje, 
prináša opakovane svoje ovocie v podobe 
najvyšších ocenení na celoštátnej zboro-
vej súťaži Mládež spieva aj nespočetných 
vystúpení v rámci školy, nášho mesta ako i 
v zahraničí. Svojím umením – či už sólovo, 
alebo ako korepetítor sa podieľa na kultúr-
nom živote mesta.

Mgr. Jaroslava Hulková 
Učiteľka Špeciálnej materskej školy. Už 

22 rokov sa venuje výchove a vzdelávaniu 
detí so špeciálnymi výchovno -vzdeláva-
cími potrebami, z toho 5 rokov pracuje ako 
učiteľka v špeciálnej materskej škole. Od 
začiatku bola pri obnove a formovaní jej 
činnosti a podieľa sa na výborných výsled-

  .icineS v ylokš jenejopS itsačús otjet hcok
Svojím humánnym prístupom vytvára 
dobrú atmosféru na pracovisku, svedomito 
a zodpovedne pristupuje k plneniu svo-
jich povinností. Pri svojej pedagogickej čin-
nosti sa opiera o pozitívnu výchovu, ktorá 
je založená na empatii a dôvere k dieťaťu, 
čo je pri deťoch s pomerne vážnym hendi-
kepom zvlášť dôležité a náročné. Aktívne 
spolupracuje s rodičmi a spoľahlivo riadi 
metodické  združenie pre škôlku.

Anna Chrenková
Svoju pedago-

gickú prax začínala 
ako mladá učiteľka 
v Materskej škole na 
Kolónii. Pôsobila tu 
10 rokov, následne 
v pedagogickej čin-
nosti pokračovala v 
Materskej škole na 
Robotníckej ulici, 
kde odpracovala 22 rokov. Počas pôso-
benia v škole mala veľmi dobrý a srdečný 
vzťah k deťom, rovnako i k pracovnému 
kolektívu. Bola u detí veľmi obľúbená, svo-
jou obetavou prácou a ľudským prístupom 
bola vzorom pre ostatné spolupracovníčky. 
V práci dosahovala výborné výsledky. 
Mimoškolskú činnosť rozvíjala v tej dobe 
v rôznych mestských organizáciách. Dnes 
ako dôchodkyňa sa venuje záhradkárstvu a 
zdá sa, že prebrala žezlo po svojom otec-
kovi – pre Seničanov známy pán Freitag – 
nadšencovi tohto ušľachtilého koníčka.

Mgr. Elena Jamrišková 
Je učiteľkou náboženskej výchovy v 

Základnej škole na Komenského ulici. Ku 
svojej práci pristupuje veľmi svedomito a 
zodpovedne. Jej ochota a ľudský prístup 
sú tými vlastnosťami, ktoré k nej neod-
mysliteľne patria. Svojim žiakom sa venuje 
okrem vyučovacieho času i vo svojom voľ-
nom čase. Pripravuje žiakov  na Biblickú 
olympiádu, kde jej zverenci každoročne 
dosahujú pekné umiestnenia. 

Ing. Marta Juráňová
Je učiteľkou odborných ekonomických 

predmetov v Obchodnej akadémii v Senici. 
Výrazne sa podieľala na tvorbe obsahu štu-

dijného odboru služby v cestovnom ruchu 
a je garantom odbornej prípravy študen-
tov v tomto študijnom odbore. Dlhé roky 
sa venuje talentovaným žiakom, ktorých 
pripravuje na súťaže v oblasti administra-
tívy a korešpondencie a na štátne skúšky z 
kancelárskeho písania na PC. V tomto roku 
organizačne zabezpečovala Krajské kolo 
súťaže Spracovanie informácií na počítači. 
Každoročne úspešne pripravuje študentov 
na maturitné skúšky. 

Ing. Lucia Jurigová
Vyučuje na senickom gymnáziu od roku 

2006  anglický jazyk. Okrem toho je už 
niekoľko rokov povereným pedagógom na 
spoluprácu so školskou študentskou radou. 
Záujemcom o svoj predmet sa venuje aj 
v rámci mimovyučovacích aktivít. Jej žiaci 
sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží 
a umiestňujú sa na popredných miestach 
v kraji, ba dokonca na Slovensku. Svojím 
precíznym prístupom k práci si získala úctu 
nielen medzi kolegami, ale aj u svojich  žia-

  ja ylokš mogógadep mýnrobýv k írtaP  .vok
pre prácu s talentovanými študentmi, rov-
nako aj pre svoje schopnosti byť pre štu-
dentov nielen pedagógom, ale aj oporou 
či  partnerom.

Michal Krištof
Študent Matematicko-fyzikálnej fakulty 

Karlovej univerzity v Prahe. Michal Krištof 
sa  v meste Senica i celom našom regióne 
zaraďuje k výrazným autorom neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby, ktorý už vo svo-
jom mladom veku – ako junior, získal vyni-
kajúce výsledky. Fotografuje všetky žánre, 
ale jeho doménou je krajina, astrofotogra-
fia, nočná fotografia a tvorba multimediál-
nych prezentácií. 

Od svojich začiatkov sa zúčastňuje foto-
grafických súťaží a je nositeľom viacerých 

  .aknevolS icmár v i ijark ,enóiger v íneneco
Pravidelne sa prezentuje v regionálnych aj 
krajských súťažných výstavách a viackrát 
sa prepracoval do vrcholných, celoštát-
nych súťažných výstav AMFO, kde získal 
popredné ocenenia, napr. v r. 2014 v Levi-
ciach. Najvýznamnejšie ocenenie získal v 
roku 2011, keď sa umiestnil na  1. mieste v 
celoslovenskej súťaži Memoriál M. Buzalku 
v Žiari nad Hronom.   

Oceňuje sa za jeho významnú fotogra-
fickú činnosť a za úspešnú reprezentáciu 
na celoštátnych výstavách i fotosúťažiach, 
za prínos a rozvoj neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorby mesta Senica i nášho regiónu.

Mgr. Katarína Kružíková
V Základnej umeleckej škole  v Senici 

vyučuje sólový spev už do ukončenia 
svojho štúdia na konzervatóriu. Jej profesi-
onálny a ľudský prístup k žiakom a výborné 
výsledky vo vyučovaní priťahujú do jej tri-
edy stále nových záujemcov o štúdium 
spevu. Ako hlasový pedagóg má nesporný 
podiel na úspešnej činnosti speváckeho 
zboru Základnej umeleckej školy. Súčasťou 
jej pedagogickej práce je aj príprava žia-
kov na súťaže regionálneho, celoštátneho 
aj medzinárodného charakteru, z ktorých si 
jej speváci pravidelne prinášajú významné 
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na ďalšie odborné štúdium.

Ing. Valéria Kubíková
Je predsedníčkou 

Miestneho odboru  
Matice slovenskej  v 
Senici už od roku 
1991. Dá sa pove-
dať, že svojimi aktivi-
tami prispela k jeho 
oživeniu. Pravidelne 
organizuje poznáva-
cie zájazdy po sto-
pách histórie Sloven-
ska i matičného hnutia, tiež návštevy diva-
delných predstavení a aktivity pre školopo-
vinnú mládež. Od roku 1995 na jej návrh 
organizuje miestny odbor v spolupráci s 
Mestom Senica a so Záhorskou knižnicou 
v Senici úspešnú vlastivednú súťaž  pre žia-
kov 2. stupňa základných škôl a osemroč-
ného gymnázia : Senica - moje mesto. Za 
zásluhy o rozvoj matičného hnutia jej bola 
udelená  Maticou slovenskou v Martine v 
roku 2013 Zlatá medaila.

Darina Malatinská
Pani učiteľka pracuje v Materskej škole 

Ulica  L. Novomeského Senica v eloko-
vanom pracovisku na Kalinčiakovej ulici. 
Zodpovedne plní a aktívne sa podieľa na 
tvorbe preventívno – výchovného  pro-
gramu Máme sa  radi. Už 27 rokov pracuje 
s deťmi hlavne  predškolského veku. Vyu-
žíva inovatívne metódy vo výchove, zapája 
sa do rôznych výtvarných súťaží, v ktorých 
deti bývajú ocenené. Zabezpečuje rôzno-
rodé aktivity súvisiace so školským  vzde-
lávacím programom materskej školy.  Prí-
vetivosťou a otvorenosťou vo vzťahoch a 
premysleným konaním vytvára priaznivú 
atmosféru triedy školy. Vo svojej práci rada 
využíva informačné technológie vo vzdelá-
vaní detí.

RNDr.  Anna Parízková
Jej pedagogická 

prax je dlhá ako život 
samotnej školy, kde 
začínala ako uči-
teľka fyziky a ché-
mie na 2. stupni. Od 
októbra minulého 
roku pôsobí na nej 
ako riaditeľka. Vďaka 
jej organizačným a 
manažérskym schop-
nostiam sa podarilo 
vo veľmi krátkom čase sfunkčniť a uviesť 
do školskej praxe  nový právny subjekt – 
Základná škola s materskou školou Ulica 
J. Mudrocha 1343/19. V období od júna, 
keď sa začali búracie práce až do konca 
augusta, keď sa vybavili zariadením dve 
novučičké oddelenia materskej školy sa 
začali písať nové dejiny bývalej  IV. základ-
nej školy. Rovnako sa začali revitalizačné 
opravy budovy samotnej školy, ktorej triedy 
sa postupne obnovujú a škola získava novú 
tvár aj navonok. Vďaka jej profesionálnemu 
prístupu, zodpovednosti, usilovnosti a ľud-
skosti tieto zmeny kolektív učiteľov utužil a 

naštartoval k ďalšej práci. Dá sa povedať, 
že hoci je na začiatku behu a má ešte dlhú 
trať pred sebou, detské choroby v organi-
zácii práce spoločného zariadenia ZŠ s MŠ 
sú už vychytané a jej vízia ďalšieho rozvoja  
pokračuje. 

Mgr. Pavol Paradeiser
Je riaditeľom  Strednej odbornej školy 

Ulica  V. Paulínyho-Tótha  Senica od roku 
2009. Je spolurealizátorom komplexnej 
rekonštrukcie školy a vykurovacieho sys-
tému, čo prinieslo škole veľké finančné 
úspory. Pán Paradeiser je celorepublikový 
koordinátor environmentálneho projektu 
ENERSOL SK. Počas svojho vedúceho 
pôsobenia úspešne manažuje školu, udr-
žiava živé  kontakty s partnerskými školami 
v Maďarsku, Švajčiarsku, Českej repub-
like. Úspešne spolupracuje s podnikateľmi 
a zamestnávateľmi v našom regióne v 
zmysle uplatnenia sa absolventov školy na 
trhu práce.

Mgr. Anna Slobodová  
Pracuje v Materskej škole Ulica  L. Novo-

meského Senica v elokovanom pracovisku 
na ulici Janka Kráľa. Úzko spolupracuje 
so Záhorskou knižnicou v Senici, s deťmi 
ju pravidelne navštevuje,  a tak prostred-
níctvom aktivít realizovaných v knižnici si 
deti  rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť. 
Pri práci využíva metódy, ktoré všestranne 
rozvíjajú osobnosť detí. Je empatická, ori-
entuje sa na optimálnu komunikáciu a tým 
vytvára pozitívnu atmosféru v materskej 
škole, v kolektíve. Humanistickým riade-
ním výchovy a vzdelávania a pedagogic-
kého procesu napomáha k vzrastu nezá-
vislosti detí, ich zodpovednosti, k rozvíja-
niu komunikačných zručností a sociálnych 
kompetencií

Jarmila Ševčíková
Je senická medo-

vnikárka. Tomuto 
ľudovému ume-
niu sa venuje vyše 
15 rokov. Vychádza 
z tradičnej miest-
nej metódy zdo-
benia medovní-
kov, tak ako to bolo 
v domácnostiach 
našich predkov.  Za 
tento čas  si vypra-
covala svoju techniku a jej výrobky nechý-
bajú na žiadnej výstave či slávnostnej uda-
losti. V poslednom období pripravuje aj 
medovníky pre návštevy mesta, prezen-
tuje mesto na  expozíciách v rámci Trnav-
ského kraja i Slovenska a sladké umenie 
sa dostalo i do spriatelených miest Senice,  
napr. do Veľkých Pavlovíc a do Vojvodiny. 
Okrem tradičných zdobených medovníkov 
na jedenie vyrába aj umelecké kompozície 
z včelích plástov a medovníkov, ale aj aran-
žované kompozície z prírodných materiá-
lov – ovocia, zeleniny. Je členkou Sloven-
ského zväzu záhradkárov, na jeho výsta-
vách a prezentáciách nikdy nechýbajú jej 
výrobky. Svoje umenie si nenecháva len 
pre seba, ale rada chodí učiť deti i dospe-

lých zdobiť medovníčky na tvorivé dielne 
do Záhorského osvetového strediska. 

Dana Ševčíková
Je podpredsedníčkou občianskeho 

združenia Klub ochrancov zelene,  venuje 
sa  ochrane a tvorbe zelene. Jedným z 
dôvodov vzniku občianskeho združenia 
bola tvorba projektov, pomocou ktorých 
sa podarilo zachrániť, ošetriť a zviditeľniť 
množstvo stromov. Jedna z prvých aktivít 
bolo vzkriesenie čerešňovej aleje v Senici. 
O rok na to bolo vysadených 150 mla-
dých čerešní na Pánskej ceste v Čáčove. 
Ďalší projekt Danky mal názov Toto je môj 
strom, alebo poďme spolu zasadiť strom, 
čo využilo veľa ľudí v meste a s pomo-
cou nej a členov občianskeho združenia 
vysadili nové stromčeky. Medzitým cho-
dila po senických škôlkach spolu s arboris-
tom Jakubom a učila deti, prečo sú pre nás 
stromy dôležité a ako  sa ošetrujú. Bola ini-
ciátorkou výtvarnej výstavy Tvorivý Kozel. 
Po ošetrení moruše bielej v Senici ju prihlá-
sila do celoslovenskej ankety Strom roka, 
v ktorej moruša zvíťazila. V medzinárod-
nej ankete Európsky Strom roka sa moruša 
umiestnila na krásnom ôsmom mieste. 
Danka nepozná slová, nejde to. Je obe-
tavá, nekompromisná a oddaná stromom, 
za ktoré bojuje a chráni ich. Dokáže priti-
ahnuť veľa ľudí, ktorí majú podobný názor 
na  prírodu ako ona. A to je ešte len na zači-
atku svojej cesty. 

Viera Škodová
Pôsobí ako vycho-

vávateľka v školskom 
klube detí v Základ-
nej škole Sadová 
ulica od roku 1979. 
Je za ňou viac ako 
tri desiatky rokov 
húževnatej a svedo-
mitej práce s deťmi, 
mládežou i dospe-
lými. Svoje odborné vedomosti zo štúdia 
na Strednej pedagogickej škole v Seči a 
dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi vyu-
žíva vo výchovno–vzdelávacej činnosti 
dodnes a inšpiruje aj svojich kolegov – i 
tých najmladších, začínajúcich. Je dušou a 
hnacou silou pri organizovaní záujmových 
činností detí v školskom klube detí, teda v 
čase mimo vyučovania. Napomáha mla-
dým talentom pri realizácii ich odvážnych 
nápadov, je obdivuhodná pre svoju trpez-
livosť a ochotu pomáhať im. Príkladom je 
organizácia školských divadelných predsta-
vení, talentových súťaží, zábavných podu-
jatí nielen pre deti, ale aj celé rodiny. Jej srd-
covou záležitosťou sú aktivity s deťmi pod-
porujúce environmentálne cítenie a lásku 
k prírode, vzťah k životnému prostrediu. V 
kolektíve pedagógov je obľúbená pre svoju 
zodpovednosť, milú a skromnú povahu a 
obetavosť. 

Dominika Štuberová 
Je študentkou Gymnázia Ladislava 

Novomeského v Senici. Jej záľubou je 
umelecký prednes a divadelné umenie. Od 
útleho detstva navštevuje literárno-drama-
tický odbor        (pokračovanie na strane 6)
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a Studnička 
Päť divadelných vystúpení, činohra 

i pantomíma, stretnutie ľudí, ktorí majú 
radosť z tvorby, s láskou  a nadšením robia 
divadlo, plné hľadisko detí – také bolo toh-
toročné Senické zrkadielko Anky Gamano-
vej. Regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti okresov Senica a Ska-
lica sa už po 44. raz uskutočnila 17. marca  
v Dome kultúry v Senici. 
Jej súčasťou bol aj hod-
notiaci odborný semi-
nár, počas ktorého bolo 
pre deti pripravené pre-
mietanie rozprávky.

Deti z detských diva-
delných súborov zo Ska-
lice, Senice a Radošo-
viec sa snažili presved-
čiť o svojom talente, 
podať čo najlepší výkon. 
Najviac sa to podarilo 
Martinovi Kočárikovi z 
detského divadelného 
súboru Drak, pracuj-
úcemu pri Obecnom 
úrade v Radošovciach a 
ZUŠ v Skalica, ktorý zís-
kal diplom za stvárnenie 
postavy malého Noa v 
inscenácii Príbeh malého 
Noa. Odborná porota v 
zložení doc. Mgr. Mirka Čibenková-Nvo-
tová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v 
Trnave a pedagogička VŠMU v Bratislave a 
Martin Peterich, divadelný režisér, redaktor 
a dramaturg Rozhlasu a televízie Slovenska 
v Bratislave, najvyšším 1. miestom ohodno-
tila a do krajskej súťaže detskej dramatickej 
tvorivosti Trnavského kraja Senická diva-
delná jar odporučila divadelné predstavenie 
Viky, ktorú uviedol detský divadelný súbor 
Studnička zo ZUŠ v Skalici v réžii Mgr. Jany 

Kutalovej. Súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici 
vedený Mgr. art. Lindou Petrákovou, ArtD. 
sa do Senického zrkadielka Anky Gama-
novej zapojil s dvomi autorskými pantomi-
mickými scénickými miniatúrami. Vtipnej 
miniatúre Ó Fortuna sa ocenenie neu-
šlo, zato Rande bolo ocenené 1. miestom 
a právom postupu do krajskej súťaže. Prí-
beh malého Noa autora Johna Boyne zah-
ral detský divadelný súbor Drak z Radošo-
viec a ZUŠ v Skalici a domov si deti odniesli 
diplom za pekné 2. miesto. Novovzniknutý 

detský divadelný súbor 
Bodka, združujúci deti 
zo ZŠ v Skalici na Vajan-
ského ulici, uviedol prí-
beh o láske na motívy 
Jána Navrátila Sveto-
vládne blchy, za ktoré 
mu odborná porota 
udelila 3. miesto.

Na súťažnej preh-
liadke detskej drama-
tickej tvorivosti Trnav-
ského kraja Senickej 
divadelnej jari, ktorá 
bude 15. apríla opäť v 
Dome kultúry v Senici 
želáme zástupcom 
okresov Senica a Ska-
lica – detskému divadel-
nému súboru Zádrapky 
zo ZUŠ v Senici a det-

skému divadelnému 
súboru Studnička zo ZUŠ 

v Skalici veľa úspechov.
Regionálnu súťažnú prehliadku detskej 

dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko 
Anky Gamanovej pripravili Trnavský samo-
správny kraj – Záhorské osvetové stredisko 
v Senici a Mestské kultúrne stredisko v 
Senici s podporou Mesta Senica, Coop Jed-
nota, SD Senica a zriaďovateľov súborov.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica
Foto Jozef Hušek

Rozprávkové vretienko
Rozprávkové vretienko bývala kedysi 

vychytená súťaž. Ministerstvo školstva ju 
postupne vyňalo z postupových školských 
súťaží a ponechalo ju čisto v rukách zakla-
dateľov súťaže Základnej škole A. Dub-
čeka v Bratislave. 

Súťaž žije ďalej, hoci kvôli financiám má 
svoje krajské a celoslovenské kolo iba raz 
za dva roky. A to je práve teraz. Keďže v 
našom v meste i okrese sú  nadšení peda-
gógovia, ktorí sú  súťaži naklonení a vždy 
majú pre žiakov vybrané a pripravené 
krásne ukážky, zareagovali i v tomto roku. 
Spolu 8 škôl prihlásilo do súťaže 11 mla-
dých rozprávkarov a 12. marca v okres-
nom kole  sa všetci účastníci ponorili do 
sveta rozprávok. Šťastie, že je stále z čoho 
vyberať, ukážky sa takmer nikdy neopa-
kujú, vždy počuť nové a nové. Z mno-
hých malých súťažiacich sa raz určite stanú 
vynikajúci recitátori či divadelníci. Možno 
práve tieto deti, ktoré zvíťazili a budú repre-
zentovať okres Senica na krajskom kole:

V mladšej kategórii žiakov I. stupňa ZŠ 
boli výsledky na stupňoch víťazov nasle-
dovné:

S rozprávkou Ďuro-truľo zvíťazila Sabínka 
Ščepková zo ZŠ Prievaly, tesne za ňou s pre-
svedčivým Červeným autíčkom skončil Ema-
nuel Závodný zo ZUŠ Senica a dve tretie 
miesta prisúdila porota Tamarke Škodáčkovej 
zo ZŠ  Ulica V. Paulínyho-Tótha a  Katarínke 
Bučekovej zo ZŠ s MŠ Štefanov.

V II. kategórii boli udelené len dve 
miesta – prvé si vybojovala Bohdana 
Sameková zo ZŠ  Ulica V. Paulínyho-Tótha 
a druhé Diana Návratová zo ZUŠ Senica. 
Srdečne blahoželáme žiakom i pedagó-
gom a držíme palce v krajskom kole (kde 
postupujú prví dvaja v každej kategórii).

D. K.

Originálna rozlúčka 
s plavárňou

Pôvodne avizovaný termín odstávky 
plavárne 4. máj sa na žiadosť senic-
kých plaveckých klubov, ktoré majú v 
máji dôležité súťaže, posunul na 22. jún.  
Potom bude nasledovať niekoľkome-
sačná odstávka a po nej už sa verejnosť 
bude tešiť z vynovenej plavárne. Prídete 
sa s plavárňou rozlúčiť? 

S originálnou myšlienkou rozlúčky so 
starou plavárňou prišiel autor Senického 
leňošenia Jaroslav Fodor. V spolupráci s 
Mestom Senica sa zrodilo podujatie, ktoré 
môže na plaváreň prilákať množstvo ľudí, 
a to symbolické rozlúčenie 24-hodinovou 
štafetou v plávaní. Jej začiatok je napláno-
vaný na štvrtok 30. apríla od 9. hodiny a 
plávať sa bude počas celého dňa i noci do 
1. mája do 9. hodiny.

Na plavárni budú vyhradené 2 dráhy 
pre štafetu. Zvyšok bazéna bude celých 24 

hodín prístupný pre verejnosť. Do štafety 
sa môžete prihlásiť cez webovú stránku 
tak, ako sa prihlasovali ľudia na leňošenie. 
O spustení stránky organizátori budú už 
čoskoro informovať. Každý z účastníkov 
dostane účastnícky list ako pamiatku na 
plaveckú štafetu a na starú plaváreň. Záro-
veň budú ocenené rôzne kategórie - naj-
starší účastník, najmladší účastník, najpo-
četnejšia zúčastnená rodina. Zabodovať 
môžu účastníci s najoriginálnejšími plav-
kami a špeciálne ceny sa chystajú aj pre 
nočných plavcov. Šancu zapojiť sa má nao-
zaj každý - žiaci základných a stredných 
škôl, športové kluby, rodiny s deťmi, rôzne 
inštitúcie a firmy v meste, verejnosť pracu-
júca do večerných hodín či ľudia vracajúci 
sa z večerného posedenia s priateľmi. Pre 
prihlásených účastníkov bude vytvorený 
harmonogram, ktorý bude spolu s ďalšími 
bližšími informáciami o tejto pripravovanej 
akcii zverejnený na stránke mesta www.
senica.sk aj v iných médiách.

lv

(dokončenie zo strany 5) 
Základnej školy v Senici, je členkou diva-
delného súboru Zádrapky. V roku 2014 
vyhrala krajskú súťaž v prednese poézie 
európskych básnikov Beniakove Chyno-
rany v Modre a zúčastnila sa aj celoštát-
neho kola tejto súťaže. Mimoriadny úspech 
dosiahla i  za prednes básne Dyane Légero-
vej Príbeh krásy plynúceho času, keď vyh-
rala okresnú súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník,  kraj-
skú súťaž Hollého pamätník v Trnave a 3. 
miestom bol ocenený jej výkon na celoš-
tátnej súťaži v umeleckom prednese poé-
zie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dol-
nom Kubíne. V septembri v 2014 recitovala 
v Slovenskom národnom divadle v Brati-
slave na podujatí Ó, doba zmladeného 
chleba, na večere vystúpení ocenených 
recitátorov celoslovenskej súťaže v amatér-
skom umeleckom prednese 60. Hviezdo-
slavov Kubín. Ako úspešná recitátorka bola 
vybraná reprezentovať slovenský ume-
lecký prednes na súťaži slovenských diva-
delných súborov Scénická žatva v Martine 
a na súťaži najlepších amatérskych českých 
a slovenských recitátorov – Medzinárodný 
festival poézie vo Valašskom Meziříčí. 

DDS Zádrapky:  Rande
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Záhorská galéria Jána Mudrocha pripra-
vila vo svojich priestoroch od 9. apríla do 6. 
mája výstavu Medzi nami -  dvoch autoriek  
Bernardíny Lunterovej a Karin Patúcovej Lun-
terovej, v ktorej o. i. hrá závažnú rolu v súčas-
nosti menej frekventované médium kera-
miky.  Programovo sa mu od začiatku 70. 
rokov venuje predovšetkým Bernardína Lun-
terová (nar. 1945 v Nevidzanoch, okr. Prie-
vidza), poučená hlavne školením sochárov 
Teodora Lugsa a Štefana Belohradského na 
bratislavskej SŠUP. Známa slovenská kerami-
kárka staršej generačnej vrstvy, ktorej tvorba 
kulminovala hlavne v poslednej tretine uply-
nulého storočia, sa zaoberá keramikou ako 
v utilitárnejšie zameraných rovnako i vo voľ-
ných polohách. Okruh úžitkovej tvorby, 
ktorému sa viac venovala najmä v ranom 
období, na výstave nie je zastúpený. Jej pre-
zentácia sa sústreďuje na diela pulzujúce v 
rozmeroch voľných sochárskych koncepcií, 
v ktorých v niekoľkých tematických blokoch 
rozvíja predovšetkým poeticky motivovanú 
líniu na báze reflexií metamorfóz prírodného 
sveta. V  ateliéri Bernardíny Lunterovej  s kera-
mikou prirodzene nadviazala úzky kontakt aj 
dcéra Karin (nar. 1971 v Bratislave), sochárka 
z ateliéru prof. Jozefa Jankoviča na VŠVU v 
Bratislave, u ktorého absolvovala i doktorand-
ské štúdium. Karin Patúcová Lunterová má 
však dnes omnoho širší diapazón multimedi-
álnych výtvarných záujmov, zasahujúci pes-
trý žánrový, technický, materiálový, výrazový 
i tematický register polôh včítane kresby, 
maľby, fotografie a nových médií (videoart). 
Osobitnú a bohatú kapitolu pritom trvalo 
predstavuje jej práca s hlinou, v ktorej prekra-
čuje tradičné konvencie a hľadá nové mož-
nosti výrazu i technologického spracovania.

Na výstave sa obidve autorky prezentujú 
hlavne výberom svojej tvorby z uplynulého 
dvadsaťročia (1995-2015) doplneného o 
ďalšie ťažiskové diela staršej proveniencie. 
Výstava obsiahne trojrozmerné komorné 
plastiky a objekty, keramické reliéfy, tiež 
monumentálnejšie diela, voľnú resp. oje-
dinele študijnú sochársku kresbu a inštalá-
cie. Názov výstavy Medzi nami naznačuje 
ideové súvislosti výstavy – naznačiť rodové 
väzby a inšpirácie vo vzťahu matka – dcéra 
a ešte hlbšie v nadväznosti na najmlad-
šiu generáciu (vnúčatá). V prípade oboch 
autoriek sa aktuálna výstava v Záhorskej 
galérii v Senici radí k doteraz ich najkom-
plexnejším verejným vystúpeniam vôbec.

-bad-

Rok štyridsiaty piaty...
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 bezmenných 
ľudí, ktorí svoje životy položili pre nás, si my 
užívame  mier. Už 70 rokov.

Dva fragmenty. 
Prvý - v Senici žije ešte zopár ľudí, ktorí 

si pamätajú 7. apríl 1945 a oslobodzova-
nie mesta. Jednou z nich je 84-ročná  pani 
Mária Slivková. V tom čase 14-ročná slečna 
už vnímala tieto udalosti. Boli tak  silné, že 
zostali v pamäti do dnešných dní. Rozpráva 
o nich často, lebo si myslí, že si musíme slo-
bodný mierový život vážiť. 

Niečo z 
týchto det-
ských čias, no 
viac fotogra-
fií, výstrižkov 
z novín, fron-
tových listov 
získala neskôr, 
keď už ako uči-
teľka pôsobila 
v ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-
Tótha. Všetko 
má starost-
livo odložené 
v škatuliach 

už 70 rokov. Roztriedené, ak ktorýkoľvek 
fascikel otvoríte, tak okamžite začne roz-
právať príbeh a menovať ľudí na fotogra-
fiách. V pamäti zostali mená vojakov, ich 
ľudské osudy, hľadanie nezvestných, listy, 
návštevy, nečakané stretnutia... Niektoré 
príbehy sú aj po toľkých rokoch tak silné, 
že sa jej zlomí hlas a v očiach zaleskne slza. 

„Blížiaci sa front zahnal ľudí do pivníc 
a úkrytov, každý sa bál. V našej malej piv-
nici v rodičovskom dome bolo 17 ľudí,“ 

spomína si. „Germana net?“ S touto otáz-
kou sa obrátil sovietsky vojak na jej otca. 
Hoci občania už videli osloboditeľov, stále 
nechceli veriť, že je to pravda. Svedčí o 
tom postoj susedky, mamy 10-mesačného 
syna, ktorá po odchode sovietskych voja-
kov vyslovila obavu, či to neboli preoble-
čení fašisti a či sa nevrátia... 

Vo svojom detskom pamätníčku má 
zápis od Fedor Rogaľova, ktorý ešte s jed-
ným dôstojníkom bývali u rodičov Márie 
Slivkovej na dnešnej Dlhej ulici.  

Druhý - otvorila som kroniku Štátnej 
ľudovej školy v Senici, ktorú mestu daro-
val Pavol Grimm a zásluhy na jej objavení 
má Oľga Manasilová. Kroniku začali písať 
v roku 1945 – časť zápisu z týchto dní je 
na fotografii. V texte sa ďalej píše toto: A 
ľudia v krytoch, pivniciach očakávali slávnu 
chvíľu... A tá prišla, priletela tak proste, 
skoro neuveriteľne predpoludním dňa 7. 
apríla 1945. „Rusi sú tu, poďte von, nebojte 
sa,“ oznamovali si ľudia – susedia. „Zdrav-
stvujte! – Vitajte nám! – Sláva!“ – ozývalo 
sa všade a ľudia:  muži, ženy, deti  vychád-
zali z úkrytov a hostili, ponúkali všeličím 
slávnych sovietskych sokolov, svojich oslo-
boditeľov.               

Viera Barošková
foto autorka 

Mária Slivková so zaniete-
ním rozpráva príbehy.  

Obrazy priniesli krásno 
Do 6. apríla bude v Záhorskom osve-

tovom stredisku sprístupnená výstava, na 
ktorej sa svojou insitnou tvorbou predsta-
vuje Eva Husáriková a jej syn Ján  zo srbskej  
Kovačice. Výstava bola otvorená 15. marca. 

Uviedol ju senický evanjelický farár Juraj 
Šefčík, ktorý ako kaplán pôsobil práve v 
Kovačici. V programe vystúpil aj Komorný 
spevácky zbor ECAV v Senici pod vedením 
Anny Rýzkovej. 

Eva Husáriková mala ku kresleniu blízko 
už od detstva, no intenzívne sa maľovaniu 
venuje až v ostatných rokoch. Jej obrazy 
videli po celom svete (Japonsko, USA, 
Izrael, Nemecko...), no najradšej vysta-
vuje v krajine predkov. Na Slovensku mala 
výstavu 16. raz, najčastejšie v Bratislave, 
v Senici je prvýkrát. „Je to pre mňa veľká 
česť aj radosť,“ povedala. Jej obrazy žiaria 
farbami a radosťou zo života. Znázorňuje 
bežný život, to je pre ňu najväčšia inšpirá-
cia. Na jej obrazoch vidno práce na poli, 
rada robí zimné aj jarné motívy, veľa maľuje 
náboženské témy. „Mám veľkú lásku ku 
kroju, preto aj náboženské postavy oblie-
kam do kroja a dávam ich do nášho kova-
čického prostredia,“ hovorí o svojej tvorbe 
Eva Husáriková, ktorej maliarske gény prešli  
na syna Jána aj na jeho dcéru Zuzanu, ba 
objavujú sa aj u malého pravnuka.

Insitná tvorba Evy Husárikovej tak oča-
rila účastníkov vernisáže, že polovica vysta-
vených obrazov v ten deň zmenila majiteľa. 

Viera Barošková
Foto R. Samek

Mudrochova paleta
Medzinárodná súťažná výstava detskej 

výtvarnej tvorby Mudrochova paleta 13. 
marca zavŕšila 8. ročník. Zapojilo sa do 
nej 12  škôl, ktorých žiaci poslali 601 prác. 
Z nich 205 je do 30. apríla vystavených v 
ZUŠ Senica, ktorá je organizátorom súťaže. 
Odborná porota na čele s akad. sochárom 
Mariánom Mudrochom ocenila 17 autorov 
a čestné uznanie udelila 31 autorom.

bar

Ján Husárik a Eva Husáriková
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– príklad dobrej praxe 
Informačných centier Europe Direct je 

na Slovensku 12. To senické patrí medzi 
najaktívnejšie a najkreatívnejšie. Svedčí 
o tom pochvalný list vedúceho Zastúpe-
nia Európskej komisie v SR Dušana Chre-
neka aj odporúčanie aktivít senického ED 
Generálnym riaditeľstvom pre komuni-
káciu Európskej komisie ako príklad dob-
rej praxe pre všetkých 500 informačných 
centier, ktoré má Európska komisia v celej 
Európe.

„Dovoľte mi vyjadriť ako si cením spo-
luprácu s mestom Senica, ktoré je dlho-
ročným partnerom Zastúpenia Európs-
kej komisie v Slovenskej republike, pre-
dovšetkým v pozícii hostiteľskej štruktúry 
pre informačné centrum Europe Direct 
Senica,“ píše Dušan Chrenek v úvode 
svojho ďakovného listu, kde ďalej neše-
trí slovami chvály na adresu Mesta Senica, 
ako aj Europe Direct Senica: „Europe 
Direct Senica patrí medzi najaktívnej-
šie centrá siete a pravidelne prichádza s 
novými nápadmi na aktivity v oblasti pora-
denstva, poskytovania informácií či vzdelá-
vania o Európskej únii a jej činnosti. Mesto 
Senica je spoľahlivým partnerom, ktorý si 
svoje záväzky vyplývajúce z riadenia infor-
mačného centra Europe Direct plní načas, 
precízne a na veľmi vysokej úrovni. S pôso-
bením a službami centra Europe Direct 
Senica bolo Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike vždy nanajvýš spo-
kojné.“

Mesto Senica pôsobí ako hostiteľská 
štruktúra pre Informačné centrum Europe 
Direct Senica od roku 2005. Sieť infor-
mačných centier Europe Direct, ktoré v 
súčasnosti pôsobia na Slovensku, predsta-
vuje jeden z hlavných nástrojov Európskej 

         vonačbo hcykspórue einavomrofni an einú
o záležitostiach EÚ, najmä o právach obča-
nov a o prioritách EÚ a na podporu parti-
cipatívneho občianstva na miestnej a regi-
onálnej úrovni. Senické Europe Direct je 
okrem týchto aktivít známe najmä aktivi-
tami s mladými a pre mladých ľudí. Seni-
čania iste poznajú najmä Senický týždeň 
dobrovoľníctva, postupovú celoslovenskú 
súťaž Mladý Európan či rozdávanie žltých 
ruží na Deň Európy. Manažérka Infromač-
ného centra Europe Direct Senica Ivona 
Klimentová však posúva akcie ešte o tro-
chu ďalej. Pri svojich podujatiach využíva 
spoluprácu so športovými klubmi či regi-
onálnymi osobnosťami, ako napr. zapo-
jenie senických prvoligových futbalistov 
do podujatia Futbalová Európa či viaceré 
športové kluby do Challenge day. Fotosú-
ťaže a ich vernisáže realizuje na netradič-
ných miestach a témy výtvarných súťaží 
vždy zaujmú deti z rôznych kútov Sloven-
ska. „Je to pre nás veľkým povzbudením a 
najmä motiváciou do budúcnosti, “ hovorí 
o ohodnotení svojej práce Ivona Klimen-
tová. 

lv

Zľavy po novom 
V  utorok 17. marca sa v reštaurácii Jed-

nota uskutočnila výročná schôdza miest-
nej členskej základne COOP Jednoty 
Senica, spotrebné družstvo. Senická člen-
ská základňa je so svojimi 1 309 členmi naj-
väčšia zo všetkých 64 v celom družstve.

Správu o činnosti predniesol predseda 
dozorného výboru Štefan Ralbovský. Roz-
prával o jednotlivých prevádzkach v meste, 
o aktivitách, ktoré zorganizovali v priebehu 
roka i o plánoch na budúce obdobie.  

O výsledkoch za celé družstvo informo-
val predseda predstavenstva Ing. Ivan Bzdú-
šek. Vyzdvihol prácu pracovníkov družstva, 
ktorí mali zásluhu na dobrých výsledkoch 
za predchádzajúci rok, keď maloobchodný 
obrat dosiahol index 103,6, lahôdkárska 
výroba 101,9 a družstvo ukončilo rok so 
ziskom. Zhodnotil investičné akcie v roku 
2014 i plány na tento rok, z ktorých vybe-
ráme novinku v Senici. V supermarkete 
obchodný dom Cieľ budú v priebehu roka 
zavedené elektronické cenovky a inštalo-
vané 2 samoobslužné pokladnice. Pred-
seda predstavenstva Ivan Bzdúšek ďalej pri-
pomenul, že zľavy z nákupov za rok 2014 
sa vyplácajú od 27. marca do 30. septem-
bra 2015. 

Členom spotrebné družstvo  vyplatí v 
tomto roku 2 % zľavy v celkovej výške 157 
tisíc eur a zákazníkom 1 % zľavy vo výške 
231 tisíc eur.  Novinkou je  polročná frek-
vencia vyplácania zliav z nákupov: výplata 
za 1. polrok, teda od 1. januára do 30. júna 
sa bude realizovať ku koncu kalendárneho 
roka  pred vianočnými sviatkami. Výplata 
zliav za 2. polrok, teda od 1. júla  do 31. 
decembra sa bude realizovať v nasledujú-
com roku v období veľkonočných sviatkov.

Na schôdzi vystúpila aj pani Mária 
Rýšová, babka chorého Filipka Kaňu a 
vyslovila COOP Jednote vďaku za veľké 
množstvo nazbieraných uzáverov z plas-
tových fliaš i za úhradu dvojtýždenného 
pobytu v rehabilitačnom zariadení v Šúrov-
ciach. Odovzdané plastové uzávery sa pre-
mieňajú  na peniaze potrebné na úhradu 
rôznych foriem liečenia, ktoré Filipko  neu-
stále potrebuje.  

text a foto Oľga Zlochová

Chlapci uspeli 
na Chodbovici

V sobotu 7. marca patrila Základná 
škola na Ulici V. Paulínyho-Tótha hasič-
ským družstvám detí a mládeže od 6 do 

  hcanílpicsid hcýviltondej v is írotk ,vokor 61
merali sily so svojimi rovesníkmi. Na 9. roč-
ník do Senice tentoraz prišlo 32 päť-člen-
ných družstiev chlapcov (20) a dievčat 
(12), ktorí súťažili v 9 disciplínach, väčšinou 
hasičských. Pozdraviť malých súťažiacich 
prišiel aj primátor Senice Branislav Grimm. 

Chodbovica znamená, že súťaž sa koná 
na chodbách školy. Na  troch  poschodiach 
sú rozmiestnené stanovištia, na ktorých malí 
hasiči plnia úlohy. V čase mimo sezóny je 
Chodbovica dobrou previerkou priprave-
nosti i porovnaním s ostatnými družstvami. 

Medzi chlapčen-
skými družstvami 
zvíťazilo družstvo 
Špačince 1. Na dru-
hom mieste skon-
čili chlapci Senica 2 
časom 3:09.47 min. 
pred tretím druž-
stvom Špačince 
2. Druhé senické 
družstvo skončilo 

na 11. Z dievčenských bolo  najúspešnejšie 
družstvo Rybky 1, druhé boli dievčatá zo 
Špačiniec a tretie dievčatá z Kútov. Okrem 
súťaže družstiev bola aj súťaž jednotlivcov 
v uzlovaní. Za čo najkratší čas bolo treba 
uviazať štyri  uzly  podľa obrázkov. V dvad-
siatke súťažiacich boli aj domáci Martin 
Chodúr a Andrej Junek.     bar

foto R. Samek

Výstava plagátov
V Dome kultúry bola 10. 

marca otvorená výstava pla-
gátov z obdobia Veľkej vlas-
teneckej vojny (1941-1945) 
Hranice víťazstva. Výstavu 

  hcicújavátyhcaz ,votágalp
ťažké vojnové časy i mimo-
riadne hrdinstvo mnohoná-
rodného Ruska, pripravilo 
Záhorské osvetové stredisko 
v spolupráci s Klubom vojen-
skej histórie Záhorie. Výstavu 
pripravili pri  príležitosti 70. 
výročia skončenia 2. svetovej 
vojny. Potrvá do 14. apríla. 

Zľava: Š. Mocko, J. Hurban, 
V. Sládek

Výstavu 40 plagátov zo zbierok Štátneho 
ústredného múzea súčasných dejín Ruska 

poskytlo Ruské centrum vedy a kultúry. 
Uviedla ju riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová 

a príspevok  k výstave pred-
niesol bývalý stredoškolský 
učiteľ Štefan Mocko, ktorý 
na záver pripomenul myšli-
enku generála L. Svobodu: 
Nikdy nezabudnite, ako 
ľahko sme slobodu stratili a 
ako ťažko a za cenu veľkého 
úsilia a veľkých obetí  nášho a 
najmä sovietskeho ľudu sme 
ju dobývali späť.

  hcývonjov vylpv a aliS
plagátov sú v ich dokumen-
tárnej autenticite, vyzývali 

biť sa do poslednej kvapky krvi, nedať 
nepriateľovi ani piaď zeme.

bar, foto R. Samek



Naša Senica 3/2015

9

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taSenArt  vystavuje 

Neprofesionálna výtvarná tvorba má 
v našom meste dlhodobú tradíciu, a to aj 
napriek tomu, že sa dlhodobejšie nedarilo 
rozvíjať ju organizovanou formou. Prvý 
klub síce vznikol v 80. rokoch minulého 
storočia, prihlásil sa verejnosti aj formou 
výstavy, ale po čase jeho činnosť ustala 
až zanikla. Príčin bolo viacero, a preto sa  
jeho členovia, nazývaní aj nedeľní maliari, 
utiahli  do samoty ateliérov a s ich tvor-
bou sme sa mohli stretávať len spora-
dicky. Všetko sa  zmenilo pred siedmimi 
rokmi, keď iniciatívu prevzala skupina 
výtvarne činných autorov, ktorí pociťovali 
potrebu stretávať sa a koordinovať svoju 
činnosť formou klubového zastrešenia, čo 
logicky vyústilo založením takéhoto spo-
ločenstva. Od roku 2007 tak evidujeme 
na domácej scéne združenie s názvom 
SenArt, ktorého predsedom je od zači-
atku Ľubomír Miča. Aktuálne má združe-
nie 14 členov a na ich odbornom raste sa 
predseda  neustále podieľa organizova-
ním rôznych podujatí, stretnutí, ale pre-
dovšetkým tvorivých pobytov v prírode 
a prezentáciami. SenArt sa touto činnos-
ťou dostal do povedomia verejnosti nielen 
v samotnej Senici, ale aj v blízkom okolí 
a získal si svojich prívržencov a pravidel-
ných návštevníkov.

V tomto roku združenie začalo svoju 
činnosť v piatok 27. marca vernisážou 
kolektívnej výstavy v Dennom centre, čím 
nadviazalo na bohatú minuloročnú šnúru 
prezentácií,  v rámci ktorých sa predstavili 
členovia vo dvojiciach, respektíve i samo-
statne. Prítomná výstava je koncipovaná 
formou salónu a až na jednu výnimku plas-
tickej  sochárskej výpovede obsahuje výlu-
čne rôzne modifikované programy ploš-
ných maliarskych disciplín, vrátane maľby 
na textil. Zato je mnohovrstevnou ukáž-
kou generačného, žánrového a štýlového 
potenciálu združenia. V oblasti média 
maľby, respektíve kresby, prevažuje žáner 
krajinomaľby v mnohorakých podobách, 
od širokých panoramatických pohľadov až 
po malebné prírodné zátišia, od  krajiny čis-
tej respektíve obohatenej architektonickou 
štafážou až po krajinu pocitovú. Z ďalších 
žánrov, v ktorých sa vyslovili viacerí autori, 
sú kompozície s kvetmi, portrétna tvorba, 
ale aj nepredmetná abstrakcia a oblasť už 
zmienenej plastiky prezentujú dekoratívne 
priestorové objekty. Prevažujúce štýlové 
zastúpenie patrí spontánnemu realistic-
kému chápaniu zobrazovania skutočnosti 
popri menej početných sondách do maľby 
nepredmetnej. Výstava  ako celok je mno-
hotvárnym zúročením diel autorov aj opa-
kovaným ponorom do základnej výtvarnej 
problematiky. Je oslavou i sviatkom nielen 
tvorby jednotlivcov, ale tiež združenia ako 
celku.

Výstava členov združenia SenArt Paleta 
2015 bola v Dennom centre v Senici otvo-
rená  27. marca a potrvá do  17. apríla. 

Dana Janáčková                                                                                                              

Európa v škole
Tohtoročný 62. ročník  medzinárod-

ného projektu v literárnej a umeleckej 
tvorbe  sa žiakov pýtal  či Európa pomáha 
alebo či je to trocha inak. Napovedali tomu 
i jednotlivé témy súťaže, ktoré mohli peda-
gógovia s deťmi rozvinúť a dať na papier 
či na výkres. A veru ľahká práca to nebola. 

Tí v najmladšej kategórii tvorili ako a 
ktoré druhy zvieratiek by zachránili, keby 
mali takú moc, 10-12-roční sa v prácach zao-
berali otázkou, prečo všetky deti na svete 
nemajú rovnaké právo na vzdelanie a ako by 
im Európa mohla pomôcť a najstaršie deti sa 
potrápili s témou Voda znamená život (resp. 
kde hľadať obnoviteľné zdroje vody a čo na 
to Európa). V tejto téme bolo prekvapujúco 
najviac literárnych esejí a dokonca žiaci nak-
rútili  filmy z  prostredia ich mesta či dediny 
(výborný film prišiel od žiakov 6.-8. ročníka 
zo ZŠ Lakšárska Nová Ves).

V tomto ročníku bola vyhlásená i špeci-
álna téma 70 rokov mieru v Európe. Žiaci 
sa  zamýšľali najmä písomnom formou a 
niektoré úvahy najstarších žiakov by veru 
stáli za uverejnenie (napríklad Kristínky 
Halašovej zo ZŠ Sadová ulica).

Do projektu tento rok prišlo 127 výtvar-
ných, písomných či multimediálnych prác 
z 11-tich  škôl. Zo senických to boli ZŠ  
Ulica V. Paulínyho-Tótha, ZŠ Sadová ulica, 

ZŠ Komenského 
ulica a ZUŠ.  Žiaci 
týchto škôl neodi-
šli bez ocenenia. 
Najviac žiakov 
ocenila porota 
zo ZŠ Komen-
ského ulica (cel-
kovo 8) – vo 
výtvarnej časti to 
bola Ema Kan-
ská, Nina Ort-
hová, Adam Gala 
(hlavné ceny) 
a Lenka Blaná-
riková (čestné 
uznanie), všetci 

zverenci  pani učiteľky Ľubice Kohútovej. 
V písomnej časti sa z tejto školy darilo Bar-
bore Németovej a Lucii Rapákovej (pripra-
vovala pani učiteľka Katarína Rangelová) a v 
multimediálnej časti získali dve hlavné ceny 
Eliška Pavlovičová a Laura Slováková (pri-
pravovala pani učiteľka Alena Kováčová). 
Z toho práce Emy Kanskej, Adama Galu a 
Elišky Pavlovičovej z tejto školy postúpili do 
celoslovenského kola.

Zo ZŠ Sadová ulica sa z umiestnenia a 
jednej z hlavných cien vo výtvarnej časti tešil 
Timur Jačanin (pripravovala pani učiteľka Sil-
via Krišáková), písomné práce z tejto školy 
ocenila porota štyroch autorov Miriam 
Mikúškovú a Emu Polákovú (pripravovala 
pani učiteľka Silvia Vidová) a Janu Bachratú 
a Kristínu Halašovú (pripravovala pani uči-
teľka Žaneta Pikartová). Práce Miriam, Emy 
a Kristíny postúpili do celoslovenského kola.

Pavlína Rybnikárová, žiačka ZŠ Ulica V. 
Paulínyho-Tótha (pripravovala pani učiteľka 

Helena Minxová), získala jednu z troch hlav-
ných cien vo výtvarnej kategórii tejto súťaže.

Zo ZUŠ Senica sa darilo deťom v najmlad-
šej kategórii výtvarnej časti – všetky tri hlavné 
ceny získali iba 5-6 roční zverenci pána uči-
teľa Mária Harnúška Margarétka Mikul-
číková (postup do celoslovenského kola), 
Diana Kabaňová a Sebastián Čmarada a 
čestné uznanie dostala Mária Jelínková.

Výborne si viedli i práce najstarších 
účastníkov súťaže z radov 15 – 19 ročnej 
mládeže zo ZUŠ Senica – Karolíny Hut-
tovej, Michaely Plankovej a Adama Plaš-
tiaka, zverencov pána učiteľa Štefana 
Ortha. Všetci traja uspeli v krajskom kole a 
postúpili do celoslovenského.

Práce nielen týchto senických autorov, 
ale i ostatných ocenených (i neocenených) 
zo ZŠ Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Lak-
šárska Nová Ves, Cerová, Štefanov, Čáry  
a ZUŠ Sekule boli inštalované v senickom 
DAVe  od 26. februára do 27. marca.  

A aby som nezabudla – Ďakovný list za 
dlhoročný prínos v súťaži Európa v škole 
od poroty  prevzala Mgr. Silvia Krišáková, 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ Sadová Senica a 
návrh a nomináciu na celoslovenské oce-
nenie  získal pán učiteľ Štefan Orth.

Tešíme sa z úspechov senických žiakov 
a budeme nedočkavo čakať na výsledky v 
celoslovenskom kole.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, 
ktorí dokázali žiakom témy vysvetliť, hovoriť 
s nimi a  doviesť ich k rozmýšľaniu a výtvar-
nej či literárnej tvorbe v tomto projekte.

A samozrejme vďaka odbornej porote, 
ktorú tvorili Štefan Orth, Štefánia Jánošová, 
Mário Harnúšek (ZUŠ Senica) a Dana 
Kopecká (CVČ Senica) Organizátorom 
celoslovenskej súťaže je Iuventa Bratislava 
a v okrese Centrum voľného času detí a 
mládeže Senica.                 D. K.

Foto Miroslav Tehlár

Margaréta Mikulčíková 
postúpila do celoslo-
venského kola.  

Mikula v Kunsthalle
Do 16. apríla je v bratislavskom Dome 

umenia/Kunsthalle výstava Dielo (Predob-
raz). Je z dielne senického kreatívneho 
tvorcu Milana Mikulu, ktorý  je prvým domá-
cim autorom vystavujúcim v tomto priestore. 

Kurátorka výstavy Mária Rišková o výstave 
napísala: „Interaktívne prostredie Dielo (Pre-
dobraz) môžeme považovať za vyjadrenie 
celého princípu tvorby Milana Mikulu. Sme 
svedkami potenciálneho procesu vzniku 
obrazu, ktorý spúšťa divák svojím pohybom. 
Mikula je „iba“ strojcom v pozadí, autorom 
myšlienky a konštruktérom kontextu, ako 
autor diela zadáva prvý impulz a necháva 
diváka vstúpiť do svojej tvorby.“

Znalci umenia o Milanovi Mikulovi 
hovoria ako o univerzálnej osobnosti. V 
jeho tvorbe  nachádzame náročné  filozo-
fické témy, venuje sa otázkam bytia, pre-
žívania v rôznych civilizačných situáci-
ách. Skúma hodnoty sveta a ich posuny, 
nachádza ich  v komunikácii, ilúzii a v neu-
stálej premene. Tieto motívy sa vyskytujú  
vo všetkých prvkoch Mikulovho diela.

bar
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Čo sa skrýva za týmto názvom? Zrejme 
jednoduchá odpoveď. Ale nie každý vie, 
že je to názov cvičenia, ktoré organizuje 
Mestské kultúrne stredisko Senica už po 
niekoľkýkrát. Ponuka sa objavila v mesač-
níku Naša Senica, v Rádiu Regina, ale aj v 
ponukách aktivít MsKS Senica na výves-
kách na budove alebo na propagačných 
letákoch. Správy o tomto cvičení sa šíria aj 
tzv. ľudovým podaním od účastníčok cvi-
čenia, ktoré prvé hodiny cvičenia už majú 
za sebou.

Kto sa to včas dozvedel, prihlásil sa na 
kurz v MsKS Senica, ak bolo ešte voľné 
miesto a kládol si otázku, aké to bude? 
Zvládnem to s ohľadom na moje zdravie,  
vek, alebo aj preto, že som sa pravidel-
nému cvičeniu nevenovala, buď venovala, 
ale len málo? Pomôže to na môj ubolený 
chrbát? To boli otázky a možno i iné, ktoré 
sa rojili v hlavách budúcich cvičeniek až do 
obdobia, kým sa to nezačalo. 

Po prvom cvičení v budove Domu kul-
túry v Senici vo štvrtok ráno alebo v poo-
bedňajších hodinách/všetky tri kurzy sa 
uskutočňujú vždy vo štvrtok/ sa pocity 
cvičeniek rôznili. Niektoré dámy boli spo-
tené aj unavené, tie ktoré už mali nejaké 
tie základy z cvičenia doma alebo inde, to 
zvládli ľahšie, ale väčšina, ako si to neskôr 
medzi sebou porozprávali, neboli skla-
mané. Ba naopak, cítili sa príjemne.

Je veľmi dôležité, že cvičenia vedie 
skúsená fyzioterapeutka  Svetlana Cveč-
ková. Po získaní informácií o problémoch 
s pohybovým aparátom jednotlivých účast-
níčok kurzu pozorne sledovala ich pohy-
bové prejavy, následne poopravila držanie 
tela, usmernila a napravila to, čo by mohlo 
telu uškodiť. A robí to stále, lebo pôvodná 
zostava cvikov sa dopĺňa o nové náročnej-
šie cviky. Všetko toto sa deje v ovzduší prí-
jemných a upokojujúcich tónov relaxačnej 
hudby. Niektoré cviky sa zdajú byť jedno-
duché, iné sa na počiatočných cvičeniach 
nedajú zvládnuť celkom presne. V tom 
však nie je žiadny problém. Podľa vľúd-
nych a povzbudivých slov fyzioterapeu-
tky všetky cvičiteľky pochopili, že kurz Aby 
chrbát nebolel nie je o pretekoch, je to o 
tom, že pri cvičení treba načúvať svojmu 
telu, ktoré nám samo naznačí ako inten-
zívne treba cvičiť, ako sa naučiť správne 
dýchať a nepreceňovať vlastné sily.

Pri cvičení je veľkým pozitívom, že cviky, 
ktoré sú pre niektoré účastníčky nevhodné, 
nahrádza fyzioterapeutka inými alebo je 
možné ich vynechať a oddýchnuť si.

Tie štvrtky sú skutočne príjemné a sku-
točne pomáhajú. Okrem vhodných cvi-
kov na jednotlivé časti tela sa dá dozve-
dieť, že je dobré cvičiť zostavu aj doma, 
aj keď nie každý deň alebo v plnom roz-
sahu, ale treba sa hýbať. Začať od krčnej 
chrbtice a pekne pomaly pokračovať jed-
notlivými cvikmi až po končeky prstov na 
nohách, alebo je možné zacvičiť si len 
niektoré špeciálne cviky, ktoré sa na tomto 
kurze možno naučiť.

Študenti so seniormi
Študenti 2. ročníka Súkromnej stred-

nej odbornej školy podnikania v Senici 16. 
marca spolu  s vyučujúcimi Ing. Jankou 
Redechovou a Mgr. Martinou Sládečkovou 
zúčastnili aktivity Týždeň mozgu, ktorú 
organizovalo Sanatórium Dr. Elena Dérer 
v Senici. Účastníci sa oboznámili s choro-
bami, ktoré súvisia s mozgom a pamäťou. 
Študenti v rámci jednotlivých aktivít praco-
vali s klientmi sanatória. Ich úlohou bolo 
zistiť informácie z minulosti – kde chodili 
do školy, ako fungovala škola v čase, keď 
ju navštevovali, čo sa učili, čo jedávali, ako 
trávili voľný čas s kamarátmi a podobne. 
Zistené informácie následne prezentovali 
ostatným účastníkom. 

Ing. Janka Redechová

Tento posledný kurz, ktorý začal bude 
kratší. Zostali sme zaskočené, ale bez zby-
točných pripomienok, keď sme sa dozve-
deli, že Svetlanka, ako ju všetky účastníčky 
nazývame, je v očakávaní narodenia die-
ťatka. Všetky jej to z celého srdca prajeme, 
aby všetko dobre a šťastne dopadlo.

Touto cestou sa jej chceme tiež poďako-
vať za všetko, čo sme dostali a nie je toho 
málo. Každá z absolventiek kurzu tu našla 
nielen príjemné vyplnenie svojho voľného 
času, ale hlavne pomoc a cenné rady, ako 
sa o svoju telesnú schránku treba starať.

Pevne veríme, že naše cvičenia nebudú 
ukončené natrvalo a pani Svetlanka po 
zosúladení svojich materských povinností s 
profesijným životom bude v kurzoch Aby 
chrbát nebolel pokračovať.

Božena  Marečková 

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – marec 2015
 
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
2. Mlčochová, J.:   Dračí zub   Arkus
3. Walliams, D.:   Diabolská zubárka   Slovart
4. Morpurgo, M.:  Vojnový kôň   Arkus
5. Gohl., Ch.:  Kôň môjho života   Arkus
6. Kol.:   Zábavné hlavolamy 2   Arkus
7. Hevier, D.:  Hovorníček   Buvik
8. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
9. Bendová, K.:    Osmijanko sa vracia  Buvik
10. Kol.:     Superhry pre bystré deti   Perfekt
11. Bendová, K.:  Opice z našej police  Buvik
12. Kol.:   Hrady    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:

Genova, Lisa: Ľavá strana sveta
Z angličtiny preložila Viera Gregorcová
Ďalší román autorky, ktorej predchádzajúca kniha, Strácam svoje ja (Still Alice), bola sfil-
movaná a  hlavná predstaviteľka získala vo februári 2015 Oscara.
Sarah Nickersonová, viceprezidentka veľkej firmy, vedie hektický život so svojím manže-
lom a tromi deťmi. Je trvalo prepracovaná a jedného dňa má ťažkú autonehodu. Zrane-
nie mozgu jej úplne vymaže ľavú stranu sveta a Sarah sa ocitne v čudnej prázdnote, v kto-
rej si neuvedomuje jedlo na ľavej polovici taniera či dokonca svoju vlastnú ľavú ruku. Keď 
sa pokúša znovu získať svoje zdravie a nezávislosť, pochopí, že jej skutočný osud možno 
leží ďaleko od sveta konferenčných hovorov, tabuliek a grafov...     
Formát 145 x 220 mm, 264 strán, viaz., plánovaná cena 10,99 eur

Detské doplňovačky 2/15 motýlie 
Druhé tohtoročné číslo Detských doplňovačiek prináša najrôznejšie hádanky o motýľoch, 
ale aj o húseniciach, o tom, aké druhy motýľov poznáme, kde motýle žijú a kde nie, aká 
je dĺžka motýlieho života, atď.
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena 0,75 EUR, pre predplatiteľov 0,70 eur

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

Potrebné pre život
Už druhý rok pôsobí v ZŠ na Ulici V. 

Paulínyho-Tótha krúžok Mladý záchranár 
civilnej ochrany. Je určený nielen  pre žia-
kov prvého, ale aj druhého stupňa. Základ-
nou úlohou krúžku je deti naučiť ako si 

poradiť v nebezpečných situáciách, zorien-
tovať sa v teréne a správne poskytnúť prvú 
pomoc. Vedie ho František Šteffek. Dňa 24.  
marca bolo školské kolo súťaže pre štvor-
členné zmiešané družstvá žiakov a mala 
charakter športovej, vedomostnej a zruč-
nostnej súťaže.

Mgr. Slávka Hrebíčková
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proti vlámaniu     
1. Nenechávajte vonku 

rebrík.
2. Záhradnícke náradie slúži zlodejom 

ako páčidlo, lopatu, hrable, rýľ alebo krom-
páč preto zamykajte, prípade uložte tak, 
aby neboli poruke.

3. Vonkajšie osvetlenie nech vám zapí-
najú senzorové čidlá alebo umiestnite vypí-
nač v dome.

4. Dôkladne zamykajte, kľúč neschová-
vajte na miesta (pod kvetináč, rohožku…), 
ktoré zlodeji dobre poznajú.

5. Byt zabezpečte masívnymi dverami s 
kvalitnou  bezpečnostnou zámkou.

6. Okná riadne zatvorte, najlepšie je 
zabezpečiť okná bezpečnostnou fóliou 
alebo bezpečnostným sklom.

7. Nenechávajte prerastať živé ploty, 
nestavajte okolo domu ohrady, cez ktoré 
nie je do záhrady vidieť.

8. V prípade vašej neprítomnosti vo svo-
jom obydlí (nemoc, dovolenka, služobná 
cesta…) si zabezpečte pravidelný výber 
poštovej schránky, nezaťahujte rolety či 
žalúzie, urobte také opatrenia, aby ste 
budili dojem svojej prítomnosti v byte. 
Pomôcť môžu aj bezpečnostné služby 
alebo susedia.

9. Neuvádzajte na bytových a schrán-
kových vizitkách svoje tituly. Ak býva v 
dome/byte sama žena, je lepšie používať 
pri označení schránky a domových dvier 
svoje priezvisko bez koncovky –ová, ale 
napr. v tvare Mrkvovci.

10. Nechváľte sa svojimi majetkovými 
pomermi či zámermi kam a kedy pôjdete 
na dovolenku, zvlášť pred cudzími oso-
bami. 

Vyniesli sme Morenu

„Morena, Morena, zapálili sme ťa, zhodili 
sme ťa. Vo vode sme ťa utopili, spolu sme ťa 
odprevadili. Od dnes prišla krásna jar.“

Vo štvrtok 19. marca žiaci Základ-
nej školy na Komenského ulici  za sprie-
vodu akordeónu  vyniesli symbol zimy, 
Morenu. Ukončili jej vládu  a upálili ju v 
senickej rieke Teplica. Spevom a básňami o 
jari vyčarili  spomienky a úsmev  prizerajú-
cim sa starším ľuďom a vzkriesili nádej, že 
zvyky a tradície našich dedkov a babičiek 
ešte nevymreli.

Mgr. H. Kalamenová

Jar – pozor na požiare
Jarná príroda otvára svoju náruč pre 

rôzne aktivity.  Aby sme sa domov  vracali 
zdraví a oddýchnutí, treba byť  ostražití, 
predovšetkým pred neželaným ohňom.

V roku 2014 vzniklo na území Sloven-
skej republiky 9 011 požiarov. 

Na území okresu  Senica vzniklo v  roku  
2014 celkom  91  požiarov s priamou ško-
dou 138 755 eur, čo  v  porovnaní  s rokom  
2013 predstavuje pokles o 24 požiarov. 
Uchránené  hodnoty  boli vyčíslené sumou 
655 710 eur, usmrtená osoba nebola žiadna, 
jedna osoba bola zranená. Z celkového 
počtu požiarov bolo 51 v prírodnom pro-
stredí, čo predstavuje 56 %. Najčastejšou prí-
činou vzniknutých požiarov bolo úmyselné 
zapálenie neznámou osobou, a to v 20 prí-
padoch, nedbalosť a neopatrnosť dospelých 
osôb 14 prípadov, úmyselné zapálenie zná-
mou osobou 6 prípadov, fajčenie 5 prípadov, 
zakladanie ohňov na skládkach odpadu a 
odpadkov, manipulácia s otvoreným ohňom 
a vypaľovanie trávy a suchých porastov po 
4 prípady atď. V 8 prípadoch nebola príčina 
vzniku požiaru zistená.

V odvetví lesného hospodárstva vzniklo 
v roku 2014 v našom okrese 7 požiarov, 
čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 
2 požiare a priama škoda bola vyčíslená 
sumou 5 260 eur. Príčinu vzniku týchto 
požiarov bola 2-krát manipulácia s otvore-
ným ohňom, 2-krát iná nedbalosť a neopa-
trnosť dospelých,1-krát úmyselné zapále-
nie neznámou osobou, 1-krát deti vo veku 
od 6 do 15 rokov a 1-krát blesk – objekt 
nechránený bleskozvodom. Tieto požiare 
spôsobili svojou neopatrnou, ale často aj 
zakázanou činnosťou fyzické osoby, najmä 
pri upratovaní záhrad a lúk a následnom 
spaľovaní odpadu, ale aj pri likvidovaní 
suchých zaburinených trávnatých porastov 
ich vypaľovaním. Časť požiarov môže vzni-
kať aj konaním návštevníkov lesov pri turis-
tike a zakladaní táborových ohňov.

Nastala jar, čas, kedy sa prebúdza prí-
roda a vegetácia znovu začína svoju kaž-
doročnú činnosť. Začiatok jari, kým zeleň 
nevyrastie, býva poznačená suchým poča-
sím sprevádzaným vetrom. Toto obdobie, 
kedy sa v prírode vyskytuje veľa vyschnutej 
hmoty – suchá tráva, lístie, suché konáre, 
časti vyschnutých stromov, suché popí-
navé rastliny – to všetko sú veľmi dobré 
materiály pre vznik a šírenie požiarov v les-
ných porastoch. Preto je potrebné v tomto 
období správať sa veľmi opatrne a ohľadu-
plne, aby nedochádzalo k vzniku požiarov. 
Je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Nezakladať oheň na miestach, kde by 
sa mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať 
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň.

2. Nepoužívať otvorený oheň a nefaj-
čiť na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. 

3. Spaľovať horľavé látky len v typizo-
vaných palivových spotrebičoch. Ak to nie 
je možné, tak ide o činnosti spojené so 
spaľovaním horľavých látok sa na voľnom 
priestranstve  a v tom prípade fyzická osoba:

- Oznámi pred začatím spaľovania miesto 
a čas spaľovania na príslušné okresné ria-
diteľstvo na telefónne číslo 150.
- Sleduje klimatické a poveternostné pod-
mienky a kontroluje miesto spaľovania z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
- Ukladá horľavé látky do upravených 
hromád vo vzdialenostiach, z ktorých 
neohrozia sálavým teplom alebo odletuj-
úcimi horiacimi časticami okolité objekty 
a iné skladované alebo uložené horľavé 
materiály, ani porasty.
- Zabezpečí potrebné množstvo vhod-
ných hasiacich prostriedkov, pracovné 
náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a 
vhodný spojovací prostriedok na privola-
nie hasičskej jednotky.
- Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľo-
vania a priľahlých priestorov v priebehu 
celého spaľovania.
- Po skončení spaľovania vykoná dohase-
nie zvyškov po spaľovaní a skontroluje 
okolie.
Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že 

vypaľovanie porastov akéhokoľvek druhu 
je zákonom zakázané.

V prípade, že fyzická osoba vypaľuje 
porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá 
oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde 
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, manipu-
luje s otvoreným ohňom na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poži-
aru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svo-
jím konaním spôsobí vznik požiaru, môže 
jej byť, podľa zákona o ochrane pred poži-
armi, uložená pokuta až do výšky 331 eur.

mjr. Ing. Jarmila Drinková
odborný inšpektor OR HaZZ Senica

Hasiči o prevencii 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Senici vykonalo dňa 
12. marca  na hasičskej stanici v Kútoch pra-
covnú poradu pre zložky zainteresované 
na zabezpečovaní ochrany lesov pred poži-
armi. Všetci zúčastnení vlastníci, užívatelia 
a správcovia lesov v okrese Senica i zástup-
covia dobrovoľných združení pohybujú-
cich sa v prírodnom prostredí boli obozná-
mení so štatistikou požiarovosti za rok 2014 
so zameraním na lesné požiare, s vyhod-
notením ochrany lesov pred požiarmi za 
rok 2014 a s opatreniami na zabezpečenie 
ochrany lesov pred požiarmi v roku 2015, 
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi. Všetkým zúčastneným bola pred-
vedená hasičská technika, ktorá sa na hasič-
skej stanici v Kútoch nachádza.

JD

OPRAVA
V Našej Senici  č. 3 sa na strane 7 v článku 
Sladká Senica sa vyskytla chyba vo vete: 
„V r. 1965 založili bratia Alexander a Vik-
tor Komjaty výrobu likérov a limonád.“ 
Správne má byť rok založenia 1905. Čita-
teľom sa za chybu ospravedlňujeme. 

NS
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psíkovi v núdzi
Útulok Senica za poslednú dobu zazna-

menáva veľa prípadov týrania psíkov, prí-
padne psíkov v núdzi – v ohrození života.  Sú 
ľudia, ktorí bez zaváhania psíkovi pomôžu, 
sú však ľudia, ktorí majú strach sa ozvať, u 
niektorých je to  možno len nevedomosť – 
na koho sa obrátiť, komu zatelefonovať...

Preto ás chceme poprosiť:  Buďte všímaví! 
Ak vidíte niekde zraneného psíka, prípadne 
sa dlhodobo potulujúceho – ohláste to! Tak-
tiež si všímajte  pohodené škatule alebo vre-
cia v poli, v lese, pri kontajneroch – Počúvajte, 
či sa odtiaľ niečo neozýva, nakuknite, čo tam 
je... Možno práve vy zachránite nejeden psí 
život. Stačí len tak málo – mať oči otvorené, 

nebyť ľahostajný, nebáť sa vytočiť číslo... 
A tu chceme dať návod, ako môžete 

pomôcť vy - každý z vás!
V prípade, že vám to situácia dovolí a 

máte tú možnosť, je najlepšie vziať urých-
lene psíka k vám domov. Ak túto možnosť 
nemáte, kontaktujte náš Útulok Senica 0914 
112 125 alebo mestskú políciu  č. tel. 159,  
alebo mestsky (obecný) úrad. Obec a polí-
cia sú povinné zabezpečiť odchyt zvieraťa 
a jeho umiestnenie do karantény/útulku. V 
prípade, ak starosta obce, mestská polícia 
alebo miestny úrad nemôžu alebo nechcú 
byť nápomocní,  alebo nie ste spokojní s ich 
riešením, kontaktujte Linku proti krutosti:  č. 
tel.  0917 662 030 alebo e-mailom inspek-
tor@slobodazvierat.sk.

Týchto pár informácií postačí na to, aby 
ste sa i vy stali záchrancom psíka v núdzi 

- človekom, ktorý možno práve svojou vší-
mavosťou a včasnou reakciou - nahlásením 
na príslušné číslo, alebo orgány  zachráni 
život vďačnej psej duši.

Momentálne máme v útulku k adopcii 
tieto psíky, ktoré boli v ohrození života, ale 
ľudia ich včasnou reakciou zachránili: 

RASTÍK - Psík, ktorý sa skoro týždeň 
potuloval s rozbitým zaváraninovým pohá-
rom na krku (3 roky, kríženec špica). 

BERTÍK - Psíkovi musela byť amputovaná 
noha, lebo bol postrelený (3 roky, kríženec).

DUKE - Psík bol nájdený na smetisku 
podvyživený s vrastenou reťazou do krku 
(1,5 roka, kríženec retrievera). 

Útulok Senica

Nájdu  umiestnenie?
Už dlhšie sa v Senici ozývajú hlasy vola-

júce po mestskom múzeu. Je verejným 
tajomstvom, že nový primátor má po svo-
jom otcovi vzťah k histórii, a tak sa viac-
menej očakáva realizácia múzea a vyri-
ešenie dávnejšieho problému s historic-
kým pozadím. Pamätné tabule význam-
ných osobností sa asanáciou domov v 
70. rokoch 20. st. stali bezdomovkyňami 
a dlho sa uvažuje o postavení spoloč-
ného pamätníka – symbolického pan-
teónu senických osobností, kde by boli 
dosky verejnosti sprístupnené a plnili by 
svoju pôvodnú funkciu vzdelávať a pri-
pomínať významné udalosti. Určite by tu 
svoje miesto našli aj dve takmer zabud-
nuté dosky pripomínajúce utrpenie židov-
ských spoluobčanov Senice. Nachádzajú 
sa na Novom židovskom cintoríne, ktorý 
nie je verejnosti prístupný. K tabuliam vedú 
gaštanové stromoradia, ktoré patria medzi 
vzácnosti senickej zelene. Senickí židia 
vysadili dnes už vyše sto až 150 ročné gaš-
tany v rokoch 1860 - 1907 na počesť zís-
kania občianskej slobody a iné dosadili po 
dokončení prestavby márnice. Chodník  po 
celej dĺžke cintorína lemujú dve stromora-
dia s viac ako 50 stromami. Ich hrčovité 
bizarné kmene akoby symbolizovali ľudské 
utrpenie tohto miesta.

Židovský Spolok pohrebného bratstva 
Chevra Kadiša v Senici odhalil v roku 1919 
v interiéri synagógy vôbec prvú pamätnú 

Rastík Bertík

Duke

dosku v Senici. Je venovaná pamiatke 14 
padlým v 1. svetovej vojne, ktorí sa nevrá-
tili spomedzi 43 narukovaných židovských 
spoluobčanov. Nachádzala sa v interi-
éri Novej synagógy. Dosku umiestnili po 
jej zrúcaní v roku 1970 na fasáde már-
nice - Domu pohrebnej modlitby z vnú-
tornej strany  Nového židovského cin-
torína. Nemecký text dosky v hebrejskom 
jazyku oznamuje: Na rôznych bojiskách 
1. svetovej vojny v rokoch 1914 - 18 zahy-
nuli senickí židovskí muži: Fliescher Leo-
pold 22. 1916, Fleissig Alfred 24. 6. 1916, 
Grab Ignaz 11. 9. 1914, Heller Nathan 3. 6. 
1915, Hirsch Sándor 24. 9. 1915, Dr. Ken-
nedi Ladislaus 5. 9. 1916, Löwy Béla 18. 9. 
1916, Löwy Ignaz 26. 10. 1914, Sonnenfeld 
Heinrich 17. 2. 1917, Schönmann Max 24. 
10. 1915, Dr. Stark Franz 27. 5. 1915, Dr. 
Spitzer Erwin 15. 6. 1917, Weiss Bernat 9. 
4. 1916, Winter Sándor, 2. 9. 1917. Krstné 
mená a priezviská sú uvedené v nemec-
kom (sčasti maďarskom jazyku) a vpravo v 
hebrejskom jazyku. Päť obetí na tejto doske 
(Fleissig, Grab, Sonnenfeld, Weiss, Winter) 
nie je uvedených na pamätníku 1. sv. vojny, 
ktorý odhalili v centre  Senice v roku 1928.

Druhá pamätná mramorová tabuľa sa 
nachádza vpravo od vyššie uvedenej dosky. 
Tabuľa  obetiam holokaustu pripomína: 
„Venované večnej pamiatke 263 nevinne 
zavraždených židovských občanov Senice a 
ďalších 477 obč. bývalého Senického okresu, 
ktorí zahynuli v nemeckých koncentrač-
ných táboroch v rokoch perzekúcií 1942 – 

1945. Nikdy nezabudneme!“. Tabuľu odha-
lili židia, ktorí sa vrátili do Senice v rokoch 
1945 – 1946. Zostala ich malá časť vyše 50 z 
pôvodnej komunity v 30. rokoch 20. st., keď 
ich žilo v Senici takmer 400.  Tichá, skromná 
a bolestná slávnosť v úzkom uzatvorenom 
kruhu  sa uskutočnila v roku 1949. 

Demokracia je pomerne krehká a fašiz-
mus nad ňou raz už v minulosti na viaceré 
roky svojimi zločinmi proti ľudskosti zvíťa-
zil. Aj preto by mali obidve dosky nájsť 
miesto v zamýšľanom panteóne.

PhDr. Peter Brezina

Moruša skončila ôsma
V internetovom hlasovaní o titul Európ-

sky strom roka sa reprezentant Sloven-
ska senická moruša biela umiestnila na 8. 
mieste. Hlas jej počas februárového hla-
sovania dalo 6776 Slovákov.  Občianske 
združenie Klub ochrancov zelene  je s jej 
umiestnením spokojné. Cenia  si, že súťaž 
spojila viaceré skupiny ľudí, ktorí sa anga-
žovali v prezentácii moruše. Ako združe-
nie, ktoré sa zaslúžilo o záchranu stromu  
si vážia prácu a nápady všetkých, ktorí svo-
jimi možnosťami, schopnosťami, nápadmi 
a kreativitou  prispeli k popularizácii 
stromu na Slovensku i v európskom mera-
dle.  Víťazstvo s 59 836 hlasmi získal dub 
na futbalovom ihrisku z Estónska. Hlaso-
valo takmer 185 tisíc ľudí. 

bar



Naša Senica 3/2015

13

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taKaraoke show

V senickom DAVe bola 13. marca mes-
tská spevácka súťaž pre deti s názvom 
Karaoke show 2015. Zúčastnilo sa jej cel-
kovo 22 detí, ktoré boli rozdelené do troch 
súťažných kategórií: kategória A bola 
určená pre deti materských škôl, v kategó-
rii B súťažili žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ a v 
kategórii C to boli žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ. 
Do súťaže sa zapojili tiež deti z Centra voľ-
ného času Stonožka, zo ZŠ s MŠ J. Mudro-
cha, zo ZŠ Sadová  ulica a z Gymnázia L. 
Novomeského.

Do poroty zasadli učiteľky spevu 
Ľubica Mihalovičová a Božena Vojtková 
zo ZUŠ Brezová pod Bradlom a riaditeľ 
CVČ Senica Martin Dudáš. Porota si vypo-
čula kvalitné spevácke výkony a napokon 
dospela k vyhodnoteniu a oceneniu tých 
najlepších. 

1. miesto – Ester Grohmannová (CVČ)
2. miesto – Sofia Rýzková (CVČ)
3. miesto – Sofia Horvátová, Soňa Horvá-
tová (obe ZŠ s MŠ  Ulica J. Mudrocha)

1. miesto – Natália Svatá (ZŠ s MŠ Ulica J. 
Mudrocha)
2. miesto – Radka Florianová, Sofia Petro-
vičová (obe CVČ)
3. miesto – Viktória Vavreková (ZŠ Sadová 
Senica), Bibiana Maxianová (CVČ)

1. miesto – Miroslav Blažek (Gymnázium 
L. N.)
2. miesto – Vanesa Polakovičová (ZŠ s MŠ  
Ulica J. Mudrocha Senica), Simona Khu-
lová (CVČ)
3. miesto – Viktória Slobodová (CVČ), Olí-
via Dóková (ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha)

Všetkým zúčastneným spevákom ďaku-
jeme za odvahu i za predvedené spevácke 
výkony, a taktiež ich učiteľkám, ktoré žia-
kov do súťaže pripravovali. Ďakujeme aj 
sponzorom. Vzhľadom na to, že podujatie 
bolo úspešné a deťom sa veľmi páčilo, plá-
nujeme  aj ďalší ročník tejto súťaže.

Mgr. Miroslav Tehlár
foto: Soňa Pastorková

Patrícia Ivácková 
zo ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha. 

Druhá najlepšia 
na Slovensku

Senická Obchodná akadémia zorga-
nizovala  vo februári  krajské kolo súťaže 
žiakov stredných škôl s názvom Spracova-
nie informácií na počítači.  Zo Seničanov 
sa najlepšie darilo študentkám Obchod-
nej akadémie Patrícii Kucejovej (4. miesto) 
v disciplíne písanie na počítači a Adele 
Szegényovej v disciplíne wordprocessing 
(1. miesto, už po druhýkrát). Obidve die-
včatá postúpili do celoslovenského kola, 
ktoré sa konalo 11. - 12. marca v Slanickej 
osade v  Námestove, v nádhernom pro-
stredí pri Oravskej priehrade. To prinieslo  
Obchodnej akadémii  významný úspech. 
Adela v duchu hesla Píšte rýchlo, píšte 
presne, v úprave buďte zruční sa v konku-
rencii samých chlapcov nestratila. V disci-
plíne, v ktorej bolo len 7 súťažiacich (počet 
je obmedzený z dôvodu náročnosti opráv 
úloh), sa svojím výkonom umiestnila na 2. 
mieste. Získala tak  významné ocenenie 
nielen pre seba, ale urobila dobré meno i 
svojej škole.

Aké boli jej pocity pred súťažou a 
následne po vyhlásení výsledkov - o tom  
nám  porozprávala  Adela Szegényová. 

- Pred súťažou som bola veľmi ner-
vózna, pretože som zistila, že som jediné 
dievča v tejto disciplíne. Chlapci sa rozprá-
vali o makrách a technických veciach..., 
tak som bola vystrašená. Pri vyhlasovaní 
výsledkov som dúfala, že budem počuť 
moje meno aspoň na 5. mieste. Na moje 
veľké prekvapenie som skončila druhá. 
Bola som veľmi šťastná.

Wordprocessing je mladá súťažná dis-
ciplína, na Slovensku sa robí  iba tretí rok. 
Je to náročná disciplína, lebo sa v nej pre-
línajú vedomosti a zručnosti z informatiky 
a práce na počítači. Súťažiaci musia profe-
sionálne spracovať  externý text, čím preu-
kazujú praktické skúsenosti z administra-
tívy a korešpondencie a vedomosti v pred-
mete aplikovaná informatika. Ako si dosi-
ahla tento úspech? Lebo už samotná defi-
nícia tejto disciplíny znie dosť hrozivo.

- O môj úspech sa veľmi zaslúžila  naša 
pani učiteľka Viera Rosová, ktorá ma na 
súťaž pripravila. Práca na počítači mi šla 
ľahko už v nižších ročníkoch, takže šanca 
a hlavne chuť naučiť sa niečo nové boli pre 

mňa výzvou.
Do 1. miesta ti chýbalo len 1,5 boda. 

To by ťa posunulo na majstrovstvá sveta.
- Áno. Stratila som ich vo veľmi jedno-

duchej úlohe. Stres a snaha rýchlo spraco-
vať celé zadanie sa prejavili v tom, že som 
si nevšimla detail v poslednej úlohe.

Čo by si odkázala mladším spolužia-
kom?

- Nebojte sa do toho pustiť. Nie je to tak 
náročné, ako sa zdá. Pri súťaži je potrebná 
psychická pohoda, to je polovičný úspech.

Chcela by si sa touto cestou niekomu 
poďakovať?

- Veľká vďaka patrí pani učiteľke Viere 
Rosovej, ktorá ma na túto súťaž trpezlivo 
pripravovala a čítala všetky moje e-maily 
s prosbami o vysvetlenie úloh, ktoré som 
nevedela.

Druhou favoritkou bola Patrícia 
Kucejová. Pocit zodpovednosti a k tomu 
nemalá dávka trémy nepriniesli Patrícii 
želaný úspech. Umiestnila sa na 15. mieste 
z 19 súťažiacich. My však pokladáme aj 
toto umiestnenie za úspech a ako hovorí  
Paťka, ona je spokojná. Hoci  jej ambície 
boli o niečo vyššie,  je rada, že  sa zúčastnila 
na celoslovenskom  kole a zažila nevšednú 
atmosféru. Aj jej ďakujem –navzájom sme 
sa podporovali.

Okrem súťaže bola pre účastníkov pri-
pravená prehliadka Oravského hradu a 
okolia.  Žiačkam ďakujeme za ich výbornú 
reprezentáciu školy.

PhDr. Eva Otepková, 
Obchodná akadémia

Zľava Patrícia Kucejová, Mgr. Viera Rosová, 
Adela Szegényová.

Prvý máj po novom 
Mestské kultúrne stredisko začalo s prí-

pravami osláv 1. mája. Na Námestí oslo-
bodenia bude máj postavený vo štvrtok 
30. apríla o 17. hod. za sprievodu Osuskej 
kapely. Program osláv 1. mája sa presunie 
do amfiteátra a začne sa o 13. hod. sláv-
nostnými príhovormi.

Kultúrny program bude rozdelený na 
niekoľko častí. V prvej, nazvanej  Šláger máj 
zahrajú a zaspievajú Duo Jamaha, Senická 
heligónka, Rubin, Oľga Baričičová, Duo 
Sonet a senický  spevácky zbor Jednoty 
dôchodcov Slovenska Seniorka. V ďalšej 
časti programu uvidia návštevníci domáce 
tanečné skupiny Sonny, Scream, mažo-
retky Spirit a po nich  so strhujúcim príbe-
hom o senickom kanafase vystúpi Záho-
rácko šermírsko – divadelný spolek Ctibor. 
Domácu scénu zavŕši speváčka Viera Šus-
teková s gitaristom Petrom Kavickým. Na 
záver svoje najznámejšie hity zahrá pre 
Seničanov  hosť podujatia hudobná sku-
pina Gladiátor. 

Pred vchodom do amfiteátra si budú 
môcť Seničania pozrieť stánky s remesel-
níckymi výrobkami. Zabezpečené bude aj 
občerstvenie

Oslavy 1. mája budú pokračovať aj v 
Spoločenskom dome Kunov, kde 2. mája 
o 20. hod. bude  koncert domácich kapiel 
Viktor Kolbaba, Tusté baletky a ich hosťa 
Chiki liki tu – a.          Bc. Marek Grimm
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Fortuna lige

Posledný februárový deň začali senickí 
futbalisti jarnú časť Fortuna ligy. Na úvodné 
vystúpenie cestovali do Ružomberka, ktorý 
sa počas zimnej prestávky výrazne posil-
nil s jednoznačným cieľom - zachrániť sa. 
Na ťažkom teréne sa hral bojovný, vyrov-
naný zápas. V 1. polčase gól nepadol, naj-
bližšie k tomu mal Hlohovský, ale lopta po 
jeho hlavičke letela vedľa. Domáci ohrozo-
vali brankára Šullu strelami z diaľky. Úvod 
2. polčasu bol v réžii zverencov trénera 
Kostelníka. V 49. min šli hostia dokonca 
do vedenia - Dolný spoza šestnástky tra-
fil presne k pravej žrdi - 0:1. Od tohto 
momentu sa Senica dostala na koňa a bola 
častejšie pri lopte. Na rozdiel dvoch gólov 
mohol upraviť Kalabiška, ale gólovú šancu 
mu zmaril brankár Šavol. V 81. min hlavný 
rozhodca prísne vylúčil po 2. ŽK Hlohov-
ského a domácim sa o chvíľu podarilo 
vyrovnať, keď sa presadil striedajúci Masa-
ryk. Domáci ožili a chceli strhnúť víťazstvo 
na svoju stranu. Nakoniec sa im to aj poda-
rilo v 88. min - Masaryk sa šťastne dostal k 
lopte po strele Saparu a poslal ju druhýkrát 
za Šullov chrbát. Zápasu by viac svedčala 
remíza, Seničania ale odchádzali bez bodu.

Na domácej pôde sa prvýkrát Seničania 
predstavili o týždeň neskôr proti Košiciam. 
Pred televíznymi kamerami si prvý štart 
v lige na poste pravého obrancu pripísal 
dorastenec Privrel, keď v zostave chýbali 
zranení Pillár a Dolný. Úvod patril domá-
cim, Kalabiška nastrelil brvno a nepresadil 
sa ani Majtán. Senickému útočníkovi sa to 
podarilo v 18. min. keď po Hlohovského 
rohu prestrelil na 2x košického brankára - 
1:0. Po inkasovanom góle začali čoraz viac 
vystrkovať rožky aj východniari. V 40. min. 
využil Novák zlé postavenie brankára Šullu 
a ďalekonosnou strelou vyrovnal - 1:1. Do 
kabín však išli Seničania s jednogólovým 
vedením, keď lopta po strele Hlohovského 
spoza 16-ky prešla brankárovi Stijakovičovi 
do brány - 2:1. Po prestávke sa hral útočný 
zápas. V 60. min. ukážkový rýchly protiú-
tok zakončil krásnou strelou Majtán a bolo 
3:1. Košičania po tomto góle už neboli v 
útočnej fáze tak nebezpeční, a tak všetky 
body zostali na Záhorí.

V 22. kole cestovali Seničania k nová-
čikovi do Podbrezovej, zápas sa ale hral v 
Brezne. Hralo sa na ťažkom rozmočenom 
teréne, futbalovejším tímom boli síce hos-
tia, domáci viac bojovali. Veľkú šancu na 
otvorenie skóre mal Seničan Dolný, ale z 
dobrej pozície minul bránu. Domáci hro-
zili najmä po štandardných situáciách. Po 
jednej z nich otvorili v 37. min skóre - po 
rohovom kope sa presadil hlavou Nworah. 
Po prestávke sa v 62. min podarilo domá-
cim šťastne streliť druhý gól Vaščákom. 
Až potom boli nebezpečnejší smerom 
dopredu aj Seničania. Po rohovom kope 
hlavou znížil Kalabiška (strelil svoj 10. gól 
sezóny), ale napriek enormnej snahe sa im 
vyrovnať už nepodarilo.

Záverečnú tretinu zápasov začali zve-
renci trénera Jozefa Kostelníka záhorác-
ko-kopaničiarskym derby proti Myjave. 
Aj tento duel sa odohral pred televíznymi 
kamerami. Od začiatku boli naši futbalovej-
ším celkom, hostia sa zamerali na pozorné 
bránenie a rýchle protiútoky. Obidva 
tímy si vypracovali v prvom dejstve zopár 
nebezpečnejších akcií. Najväčšiu šancu 
na strelenie gólu mal Kalabiška po nará-
žačke s Majtánom, ale zoči-voči branká-
rovi Hruškovi neuspel. Aj po prestávke 
sa hralo vo svižnom tempe. V 59. min. sa 
Kuzma presadil cez senickú obranu a krás-
nou strelou z 18m do ľavej šibenice otvo-
ril skóre - 0:1. Myjava mohla dokonca viesť 
aj rozdielom dvoch gólov, ale našťastie pre 
Senicu Kuzma druhýkrát už úspešný nebol. 
V záverečných 20 min. domáci dostali 
súpera pod tlak a prišlo aj zaslúžené vyrov-
nanie. Po Kalabiškovej akcii po ľavej strane 
sa na 2x presadil Kosorin - 1:1. V závere išli 
viac za víťazstvom Seničania, ale potrebný 
druhý gól už nestrelili, a tak derby skončilo 
zaslúženou remízou.

Ivan Tobiáš

Bývalí  hráči 
O pohár primátora  

Ľad a atmosféra zimných štadiónov im 
je všetkým dobre známa. Niektorí ju nasá-
vali  už ako deti, iní prišli na chuť hokeju 
až vo vyššom veku. Kolektívna hra ich však 
uchvátila natoľko, že aj po skončení aktív-
nej hokejovej kariéry si chodia zahrať. Tak 
sa zrodila myšlienka turnaja neregistrova-
ných hráčov O pohár primátora Senice a 
úlohy organizátora sa zhostil zástupca pri-
mátora Senice Ján Hurban, bývalý hoke-
jista, ktorý hrával za HK 91 od 4. triedy ZŠ 
až po 1. ročník vysokej školy. 

Zimný štadión patril v sobotu 7. marca 
šiestim tímom, ktorí si okrem športového 
výkonu chceli užiť aj priateľskú a srdečnú  
atmosféru zo vzájomného stretnutia býva-
lých aktívnych hokejistov HC Dukla. K zau-
jímavostiam turnaja  napríklad patrilo, že 
po piatich rokoch si hokejový dres oblie-
kol Martin Krumpál  zážitok z turnaja si 
nenechali ujsť Slavomír Hološka a Rastislav 
Kuchta, ktorí v piatok pricestovali zo Švaj-
čiarska iba na túto príležitosť. Podľa slov 

Jána Hurbana si všetci pochvaľovali mož-
nosť stretnúť sa  a vytvorili na ľade i mimo 
neho príjemnú a priateľskú atmosféru:  
„Som rád, že už v prvom ročníku sa poda-
rilo dosiahnuť kvalitné športové podujatie. 
Prišlo veľa známych tvárí senického hokeja 
– J. Krišák, M. Sakmár, E. Šimek, F. Novák, 
M. Krumpál,  M. Šúrek....“

Po celodennom zápolení sa z trofeje 
tešilo mužstvo Autogames, ktorému pohár 
odovzdal primátor mesta Branislav Grimm. 
Najlepším strelcom turnaja sa stal Stanislav 
Nečas, autor 8 gólov. Turnaj rozhodovali 
Matúš Hladík, Ronald Zimka a Tibor Strýček.

Výsledky a strelcovia gólov:
1. zápas: Flyteam - Neshoda 7 : 0  

M. Jurík 4, M. Výleta, M. Páleník, P. Sixta
2. zápas: DDK-Led - Tréneri 3 : 3   

M.  Krumpál, I. Černek, M. Lanža - T. Slo-
vák, L. Hlavenka, P. Krutý

3. zápas: Autogames - Neshoda 4 :1    
S. Nečas 2, J. Jurica, M. Šúrek - M. Markovič

4. zápas: DDK-Led - Avokádo 1 :1  
O.  Dostál – H. Kollár

5. zápas: Autogames - Flyteam 4 : 2    
S. Nečas 2, J. Hladký, R. Šimek - M. Jurík, M. 
Výleta

6. zápas: Avokádo - Tréneri 1 : 4   
A. Pavlík – D. Štetina 2, M. Trubiroha, J. Krišák

O 5. a 6. miesto:
Neshoda - Avokádo  6 : 3
Brečka, F. Novák, J. Vašek, M. Marko-

vič, Riška, Sládek – P. Štepán, M. Gulyáš, 
M. Šefčovič

O  3. a 4. miesto:
DDK-Led - Flyteam  5 : 4  

na samostatné nájazdy,  T. Kosík 2, P. Kala-
menovič, A. Mikolaj, sam. nájazd preme-
nil P. Kalamenovič - M. Výleta 2, P. Sixta, E. 
Štefanka. Dramatické stretnutie o 3. miesto 
DDK prehrávalo ešte 2 sekundy pred kon-
com 3:4, v poslednej sekunde vyrovnali a v 
nájazdoch otočili skóre vo svoj prospech a 
tak získali 3. miesto.

Finále: Autogames - Trenéri 7 : 4   
S. Nečas 4, E. Šimek 2, J. Štefek – P. Krutý 2, 
J.  Krišák, T. Slovák

Autogames mal dobrý nástup, viedol 
už 4:0, potom Tréneri znížili na rozdiel 2 
gólov, ale nakoniec strelecky disponovaný 
Nečas o všetkom rozhodol a získal pre 
svoje mužstvo pohár primátora Senice.

Pavol Macek, bar
 Foto Radovan Samek
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tV pohári do semifinále
Seničania nastúpili 17. marca v Trnave 

na štvrťfinále Slovnaft cup-u (Slovenského 
pohára). Favoritom stretnutia bol domáci 
Spartak, ktorému však zápas vôbec nevy-
šiel. Senickí futbalisti podali počas celého 
zápasu kvalitný výkon, boli kombinačnej-
ším tímom a po konečnom hvizde roz-
hodcu sa radovali z postupu do semifinále. 
Strelecky sa v stretnutí presadili Tomáš 
Majtán a Jakub Kosorin.

Seničania tak postúpili medzi štvoricu 
najlepších tímov. V semifinále sa stretnú 
s klubom FC DAC 1904 Dunajská Streda. 
Prvý zápas sa hrá na súperovom ihrisku 
v utorok 7. apríla, odveta je na programe        

.

Ivan Tobiáš

Mládežnícke repre 
v Senici

V mesiaci apríl odohrajú na futbalovom 
štadióne v Senici dva medzinárodné zápasy 
slovenské mládežnícke reprezentácie.

Vo štvrtok 23. apríla o 11.00 h v rámci 
turnaja Slovakia Cup sa slovenská repre-
zentácia do 18 rokov stretne s rovesníkmi z 
Číny. V reprezentácii SR „18“ má FK Senica 
viacerých hráčov. Na vlastnej pôde by sa 
mohli predstaviť Jakub Krč, Samuel Mráz, 
Nikolas Včelka, Marek Pittner, či Matej 
Kosorin.

Michal Toure na 
ME v Turecku

Na seniorských majstrovstvách Sloven-
ska 21. februára v Žiline sa v konkurencii 
116 pretekárov z 33 klubov bojovalo nielen 
o tituly majstrov republiky, ale aj o nomi-
náciu na ME v tureckom Istanbule. Podľa 
predpokladov sa v kata mužov stretli vo 
finále dvaja neporazení a momentálne naj-
úspešnejší slovenskí reprezentanti. Matej 
Urik z Kachi Nitra a Michal Toure z Hanko 
kai Senica sú medailistami z európskych 
šampionátov a finále slovenského šampi-
onátu malo vynikajúcu úroveň. Tesne 3:2  
zvíťazil nitriansky karatista.

Svoju vynikajúcu formu dokázal senický 
karatista aj v Českom pohári 1. marca v 
Hustopečiach, kde suverénne zvíťazil, 
keď všetkých súperov porazil jasne 5:0. 
Na stupňoch víťazov prijímal gratulácie 
senický odchovanec Toure od druhého 
T. Zaťka (Brno) a tretích J. Olšáka (Hodo-
nín) a Kříža (Rosice). Slovenský zväz karate 
nominoval následne Michala Toureho do 
reprezentácie SR na seniorské majstrovstvá 
Európy v tureckom Istanbule. Ako najlepší 
Slovák  v reprezentačnom kimone  bojo-
val s najlepšími  karatistami z celej Európy. 
Uspieť na európskom  šampionáte v dňoch 
19. – 22. marca medzi elitou  495 preteká-
rov  zo 47 krajín, kde každý štát zastupuje 
iba 1 pretekár, bolo nesmierne ťažké.  

M. Toure prehral v 1. kole s Rohdem 
z Dánska a z ďalších kôl vypadol. V kata 
ženy získala bronzovú medailu Veronika 
Mišková reprezentantka  Českej republiky, 
žiačka M. Čulena.

V 1. kole Českého pohára v štýle goju 1. 
marca v Hustopečiach sa darilo i mladým 
karatistom Hanko kai Senica. V konkurencii 
143 pretekárov z 13 klubov sa najviac darilo 
dorastencovi Martinovi Kopáčovi, ktorý zvíťa-
zil v kata, keď vo finále prekvapujúco pora-
zil kolegu z klubu Filipa Phana, úradujúceho 
majstra ČR. Svedomito trénujúci M. Kopáč, 
nedávno vyhlásený ako Športovec roka, sa 
neustále zlepšuje. Bronzovú medailu pridala 
v kata junioriek Jana Švrčková, ktorá prehrala 
len s víťazkou Forstovou.

Najbližšie sa predstavia senickí kara-
tisti v 2. kole Českého pohára 11. apríla 
v Bruntále a 19. apríla na najväčšom tur-
naji Slovenska známej Veľkej cene Sloven-
ska v Bratislave. Výkvet najlepšieho žiac-
keho karate máme možnosť po dlhej dobe 
sledovať i v našom regióne. V Myjave sa 
11. apríla uskutoční 3. kolo Slovenského 
pohára žiakov.

Veľmi hrdí sú v 
Hanko kai Senica 
na vydanie knihy 
HANKO SENICA - 40 
rokov karate v meste 
Senica. Reprezen-
tatívna monografia 
mapuje úspechy jed-
ného z najstarších a 
najúspešnejších klu-
bov karate na Sloven-
sku od roku 1974 do roku 2014. Autorka, 
dlhoročná karatistka, trénerka a rozhod-
kyňa, Eva Čulenová napísala ozajstnú 
bibliu karate s históriou karate vo svete, 
Európe, na Slovensku i v Senici doplnenú 
podrobnými úspechmi športovcov, vizit-
kami reprezentantov, trénerov i rozhod-
cov. Bohatú fotografickú prílohu doplňujú 
i legendárne vtipné výroky z turnajov a 
sústredení. Naviac  na 200 stranovú pub-
likáciu môže byť pyšné i vydavateľ Záhor-
ské osvetové stredisko Senica.

E. J.

Cesta za trofejou 
Vo štvrtok 9. apríla, deň pred zápasom 

Fortuna ligy FK Senica - MŠK Žilina, privíta 
senické námestie zaujímavú akciu, ktorú 
organizuje Únia ligových klubov - Cesta za 
trofejou. V rámci nej bude na námestí roz-
ložený veľký stan, v ktorom budú prebie-
hať rôzne súťaže pre deti i väčších futba-
lových fanúšikov. Približne od 17.00 budú 
na námestí aj futbalisti FK Senica, ktorí sa 
zapoja do súťaže o najtvrdšiu strelu, vo fut-
balovom ume si to rozdajú so žonglérmi. 
Po meste bude chodiť i tipovacie komando 
Fortuna, na námestí bude i fanshop FK 
Senica s exkluzívnymi predmetmi. Približne 
od 17.30 je na programe na námestí aj 
autogramiáda futbalistov FK Senica.

IT

V stredu 29. apríla sa do Senice vráti 
bývalý tréner FK Senica a aktuálne kouč 
slovenskej 21-ky Pavel Hapal (jeho asisten-
tom je naďalej Oto Brunegraf, ktorý pôso-
bil po jeho boku aj v Senici). Jeho zve-
renci privítajú v priateľskom zápase Česko. 
Presný čas ešte známy nie je, no duel bude 
určite v poobedňajších, resp. večerných 
hodinách, aby sa mohla pozrieť i verejnosť. 
V slovenskej 21-ke by sa mohol predstaviť 
aj bývalý Seničan Róbert Mazáň, či hráč FK 
Juraj Chvátal, ktorý je momentálne na hos-
ťovaní v Sparte Praha. Členom reprezentá-
cie je aj ďalší Seničan Jakub Kosorin. Zápas 
bude mať určite zaujímavý náboj!

IT

Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Senici ozna-
muje svojim členom plánované aktivity:

COOP Jednota bude 23. apríla o 15. 
hod.

-
skeho kraja sa uskutoční  dňa 12. mája. 
Poplatok vo výške 8 eur sa vyberá v 
Klube dôchodcov  na Továrenskej ulici 
najneskoršie do 17. apríla. Odchod 
autobusu od plavárne o 7. hod.

Strede sa uskutoční 18. mája, poplatok 
12 eur, odchod od plavárne o 8. hod.

kúpeľoch Nimnica v termíne od 23. do 
28.augusta ( s 8 procedúrami) sa môžu 
záväzne prihlásiť do 20. apríla v Klube 
na Továrenskej ul. v dňoch  pondelok, 
streda a piatok od 14. do 16.00 hod. 
Poplatok je 152 eur bez dopravy.

ktorí mali v mesiaci február a marec 2015 
jubileum: JUDr. Pavol Hiža, Ľudmila 
Ravasová, Mária Srnková, Mária Blahová, 
Mária Heldová, Mária Jurášová, Ladislav 
Košinár, Jozefína Bartáková, Ján Toth, 
Mgr. Jozefína Vaculková, Jozef Brdečka, 
Anna Hollá, Mária Vavrincová.

Ľudmila Jankovičová 
podpredsedníčka MO JD v Senici
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t Jarný pohár prípraviek
Sobota 14. marec, 9. hod., hladký ľad, 

rozsvietená časomiera, bránky na svo-
jom mieste... a striedačky čakajúce na 
svoje obsadenie. Prichádzali  s úsmevom 
na tvárach, mnohí i s bojovým popevkom 
a hlavne netrpezliví zasiahnuť do bojov. 
Malí, no nasadením aj  prevyšujúci svoje 
dospelé vzory,  takí boli 7-9 roční nadšenci 
hokeja zo slovenských a českých klubov 
Břeclav, Olomouc, Brno, Žďár nad Sáza-
vou, Piešťany, Bratislava – Lamač, Skalica a 
domáceho HK 91 Senica, ktorí  rozohrali 
slovensko-český turnaj prípraviek, ktorého 
3. ročník bol z doposiaľ uskutočnených 
azda najvydarenejší.

A to nielen zásluhou domácich hokejis-
tov, ktorí po tuho vybojovaných víťazstvách 
nad Skalicou a Piešťanmi obsadili 5. miesto. 
Neutíchajúca energia každého malého 
chlapca i dievčaťa, ktorí zasiahli do bojov, 
prispeli k výbornej nálade priaznivcov 
hokeja na tribúnach i v útrobách štadióna, 
kde sa opäť prehĺbili výborné vzťahy nášho 
klubu so zástupcami klubov spoza  rieky 
Moravy i klubov slovenských konkurentov.

Vzájomné debaty rodičov, starých rodi-
čov, trénerov i vedúcich družstiev potvrdili 
náročnosť tohto športu a potrebu zapále-
nia celej rodiny preň, no práve tieto chvíle 
sú sladkou odmenou a dobytím energie 
do ďalšej práce. Tréneri družstiev po tur-
naji vysoko ohodnotili výkony svojich zve-
rencov a zúročenie celosezónnych trénin-
gových jednotiek a viacerí z nich, včítane 
domácich hokejistov, i skúsenosti zo zápa-
sov Európskej hokejovej miniligy. Tú naši 
hráči okúsili prvýkrát v práve prebiehajúcej 
sezóne 2014-2015. 

Čerešničkou na torte veľmi dobre zor-
ganizovaného turnaja bolo záverečné 
vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Druž-
stvá si odviezli nádherné poháre, medaily, 
diplomy, torty a pre každého hráča boli pri-
pravené sladké potešenia i suveníry prezen-
tujúce Senicu. Tieto im odovzdal zástupca 
primátora mesta Senica Ján Hurban, ktorý 
turnaj i slávnostne otvoril. 

Veľké ďakujeme patrí sponzorom a 
rodičom našich hráčov za prípravu celého 
turnaja, finančné a sponzorské príspevky 
umožňujúce odmeniť deti za ich snahu a 
úsilie vynaložené v zápasoch. Za možnosť 
uskutočniť turnaj a stráviť na senickom šta-
dióne príjemné chvíle počas takmer celého 
dňa ďakujeme i Mestu Senica a klubu HK 
91 Senica, ktorí nám poskytli v potrebnom 
časovom intervale ľadovú plochu a pries-
tory štadióna. 

Konečné poradie: 1. Břeclav, 2. Olo-
mouc, 3. Brno, 4. Žďár nad Sázavou, 5. 
Senica, 6. Piešťany, 7. Skalica, 8. Bratislava 
– Lamač.

Zostava HK 91 Senica: 
Matúš Čenteš, Matúš Žúrek – Adrián 

Roman, Martin Žák, Vanesa Sameková, 
Adam Kalman, Lukáš Wallner, Nikolas 
Neshoda, Martin Cák, Alex Kovár, Samuel 
Pavlík, Jaroslav Vašek, Richard Šrámek, 
Samuel Deščík 

Tréneri: Vladimír Plott, Martin Ondro-
vič, Peter Kalamenovič 

Jana Vallová
Foto Radovan Samek

HK 91 Senica

Útulňa zhorela do tla 
Valentín-

ska sobota  
14. februára 
bola ako 
s t v o r e n á 
na potulky 
zimnou prí-
rodou. Bol 
príjemný slnečný deň, ktorý bol na Záhorí  
venovaný 52. zimnému turistickému zrazu. 
Konal sa v Sobotišti a 58 účastníkov zo 
Senice, Studienky, Holíča a Sobotišťa si 
vychutnávalo 10-km potulky po kopanici-
ach Sobotišťa. Pritom nemohli obísť Útulňu 
pod Uchánkom, obľúbené miesto stretáva-
nia sa nielen turistov, ktoré poskytuje   nád-
herný výhľad do zvlneného kopaničiar-

skeho kraja.
V sobotu 28. februára ju pri prechádzke 

občania Sobotišťa nenašli, resp. našli zho-
renú do tla. Tejto správe nechcel nik uveriť 
a členovia Klubu slovenských turistov (KST) 
Sobotište, ktorí sa pred 10 rokmi najviac 
zaslúžili o jej vybudovanie, sa na miesto 
išli pozrieť 1. marca. Zavládlo veľké skla-
manie a smútok v srdciach. Zrubová chata 
vo výške 516 metrov nad morom, v ktorej 
mohlo prenocovať  8-10 ľudí ľahla popo-
lom rukou či rukami vandalov... 

„Dostali sme veľa ohlasov na túto uda-
losť.  Ani sme nevedeli, že útulňa má toľko 
priaznivcov. Boli to hlavne ľudia z blízkeho 
okolia a majitelia chalúp. Každý, s kým som 
sa rozprával na túto tému, vyjadril poľuto-
vanie nad  jej  podpálením  a podporu na 
jej obnovenie“, povedal nám tajomník KST 
Juraj Koba.  Členovia KST aj za pomoci ďal-
ších občanov ju postavili vďaka podpore  
Konta Orange, RD Samuela Jurkoviča Sobo-
tište, obce a ďalších subjektov. Útulňa bola 
daná do užívania 13. augusta 2005 a na 
tomto mieste sa za ten čas  vystriedalo veľa 
ľudí. Turisti tam organizovali viacero podu-
jatí, priestranstvo pri útulni slúžilo na pose-
denia, výlety rôznych skupín ľudí od detí až 
po seniorov. Útulňa a jej okolie  bolo obľú-
beným miestnom stretnutí aj ľudí zo Senice.  
KST sa o útulňu staral, bola to ich pýcha, 
ako sa vraví srdcová záležitosť.  Turistom i 
milovníkom prírody, ktorí si chceli posedieť 
na tomto peknom mieste, je za Útulňou 
úprimne ľúto. Prípad rieši polícia. 

Zakrátko po tom, čo tajomník KST Juraj 
Koba oznámil túto smutnú správu pria-
teľom prírody a turistiky,  rozprúdila sa na 
sociálnej sieti búrlivá diskusia odsudzujúca 
tento úbohý čin. Ešte v ten deň sa zrodila 
myšlienka obnovy útulne. Po pár dňoch 
KST Sobotište  predložilo všetky potrebné 
formality a verejnú finančnú  zbierku povo-
lil Okresný úrad Senica.  „Podporte dobrú 
vec a získajte za odmenu svoje meno  na 
tabuli, ktorá  bude umiestnená na zrekon-
štruovanej útulni,“ vyzýva KST. Všetci, kto-
rým je smutno za peknou chatou, chcú 
podporiť dobrú myšlienku a ukázať, že 
vandali nemôžu víťaziť nad dobrou myš-
lienkou a slušnými ľuďmi, môžu finančne 
prispievať do 30. júna.  Na obecnom úrade 
v Sobotišti bude v pracovných dňoch k dis-
pozícii všetkým záujemcom stacionárna 
pokladnička a druhou možnosťou je pri-
spieť  na účet v Tatrabanke (č. ú. 29 4400 
1480/1100 IBAN SK 78 11 00000000 
2944001480).        

      Viera Barošková
Foto Ľubica Krištofová,  jk 
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tRetro z garáže
Zdvihový objem do 50 cm2. Motor - 

dvojtaktný jednovalec. Trojstupňová prevo-
dovka. Maximálna rýchlosť neuveriteľných 
60 km/h. Výkon splašených 3,5 k. Tento 
pekelný stroj fičí na benzíne s prímesou 
oleja. Ešte stále neviete o čom  hovorím? A 
čo keď vám prezradím, že v časoch ČSSR 
s týmto brilantným motocyklom brázdili 
cesty všetci, ktorí mali cit pre dvojkolesové 
tátoše? Pokiaľ myslíte na pravú a nefalšo-
vanú Jawu Pionier, nie je vám čo vyčítať.                                                                                  

Pre priblíženie histórie načrtnem, že 
spoločnosť JAWA bola  založená v roku 
1929 inžinierom a vynálezcom Františkom 
Janečkom, ktorý kúpil licenciu od nemec-
kej firmy Wanderer,  v tom období vyrába-
júcej automobily a motocykle, a tak spoje-
ním mien Janeček a Wanderer vznikla spo-
ločnosť JAWA. Nuž, minulosť hovorí za 
všetko. Preto aj my, motoristickí nadšenci 
a priaznivci vône benzínu, občianske zdru-
ženie Autocross 3R Prietrž, sme prepadli 
silnej túžbe znova priviesť tieto pre mno-
hých už zabudnuté mašiny späť k životu. 

Prvé nápady a myšlienky sme ako 
autocrossové združenie dotiahli do konca 
na jar v roku 2013. V obci Prietrž a blízkom 
okolí sa našlo mnoho priaznivcov motorov 
a milovníkov veteránov, ktorí sa s nesmier-
nou radosťou a zápalom vrhli do realizácie 
všetkých našich bláznivých a kreatívnych 
ideí.  A tak sme sa mohli  po prvýkrát tešiť 
z podujatia Jawa Retro Race. Názov prí-
značný, jasný a výstižný. Také boli aj naše 
disciplíny. Slalomom a šprintom sme poba-
vili nielen samotných súťažiacich a ich tímy, 
ale v ostatnom rade fandiacich divákov a 
nás organizátorov. Tá radosť z retro výstavy 
naleštených, „nažhavených“ pionierov 
a babiet pripravených vrhnúť sa do víru 
súťaže sa slovami nedá ani opísať. Akcia 
bola tak úspešná, že sme sa nevyhli žiado-
stiam o realizáciu aj ďalších kôl. A preto, 
že to robíme vždy pre lásku k motorom, 
ľuďom a nadšenie, nemohli sme inak ako 
po  jarnom kole spraviť aj jesenné. Druhý 
ročník  „jafky“ sme trošku vynovili, spravili 
pár zmien a pridali takzvanú tímovú trofej. 
Jazdci teda súťažili každý za seba, no mohli 
sa o putovný pohár starostky obce Prietrž  
Dany Blažkovej posnažiť aj ako tímoví hráči 
v maximálne trojčlennom tíme. Októb-

rové počasie nám ukázalo krásu slnečnej 
jesene, listina súťažiacich sa rozrástla o ďal-
šie hladné krky po trofeji a atmosféra retro 
„feelingu“ sa dala krájať.

V roku 2014 sme začali úzko spolupra-
covať  s našou spriatelenou obcou Buko-
vec. Tretie kolo súťaže sme zorganizovali 
v priestoroch pred obecným úradom pri-
amo v Bukovci. Trať starých známych disci-
plín slalomu a šprintu sa prispôsobila zme-
nenému terénu, a tak bola dráha zaujíma-
vejšia nielen technicky, ale aj na pohľad. 
Bukovčania prejavili ochotu spolupraco-
vať a ťahať za jeden povraz s Prietržanmi, a 
tak aj tento ročník sa tešil veľkému záujmu 
i napriek inému miestu konania.  Svojou 
návštevou nás dokonca poctil aj náš veľmi 
dobrý priateľ a každoročný účastník vytr-
valostných pretekov Rally Dakar Ivan Jakeš. 

Štvrté podujatie sa konalo opäť v našej 
rodnej obci Prietrž pri futbalovom ihrisku, 
kde sme vystavali trať ako sa patrí a čakali 
už len na príchod alfy a omegy celej akcie, 
strojov! Svieži a nový vietor tentokrát vniesli 
do súťaže odvážne dievčatá. Oficiálne sa 
prvýkrát vyhlasovala aj dámska trofej. Pre-
tože ani dámy sa nenechali zahanbiť a uká-
zali, že aj ony vedia ako správne popohnať 
tie tri (skoro štyri!) neskrotené kone, získali 

typický červený karafiát a cenné medaily.  
Z tohto jedinečného a originálneho 

podujatia je dnes už tradícia a my chys-
táme v poradí piaty podnik Jawa Retro 
Race. Tohto roku začína naše jarné kolo v 
obci Bukovec. Opäť v duchu skvelej atmo-
sféry a súťažného spiritu. Pripravujeme 
však pár zmien,  a tou najzákladnejšou je 
oficiálna prihláška jazdca z dôvodu lepšej 
prehľadnosti celkového organizačného hľa-
diska. Predídeme tak zbytočným chybám, 
zdržiavaniam, zlepšíme prejazdnosť dráhy. 
Niet pochýb, že súťaž sa stáva čoraz popu-
lárnejšou a známejšou nielen na Záhorí, ale 
aj za hranicami Slovenska a do zoznamu 
jazdcov pribúdajú aj majitelia pionierov z 
Čiech, ba až Viedne. Preto chceme zabez-
pečiť okrem zábavy aj vysokú mieru dobre 
spracovaných organizačných pokynov tak, 
aby všetko prebiehalo hladko a na profesi-
onálnej úrovni. 

V. ročník JAWA 50 Retro Race sa bude 
konať v obci Bukovec v priestoroch pred 
obecným úradom v sobotu 11. apríla  zo 
začiatkom o 9. hod. Oficiálna prihláška 
sa zasiela do správy na našu facebookovú 
stránku Jawa 50 Retro Race alebo na 
mail autocross.sports@gmail.com v tvare: 
meno a priezvisko, kontakt, typ motocykla. 
Uzávierka prihlášok je stanovená do pol-
noci 8. apríla.

Upozornenie! Jazdci musia spĺňať pod-
mienky účasti a teda mať motocykel JAWA 
s maximálnym objemom do 50 cm2, 
prilbu a rukavice. Počet jazdcov je obmed-
zený na 40, preto tí, ktorí túžia po takomto 
nostalgickom dobrodružstve neváhajte ani 
minútu! Diváci a fanúšikovia majú vstup za 
dobrú náladu, úsmev a nadšenie. Nebude 
chýbať skvelá hudba a dobré občerstvenie, 
takže sobotňajší obed radšej vynechajte. 

Tešíme sa na všetkých, ktorí si vedia 
vybrať ako nevšedne stráviť aprílovú 
sobotu.

P. S. Stačí mrknúť do vašich garáží. 
Verím, že mnohí z vás tam niekde tento 
poklad stále majú. Je teda najvyšší čas, aby 
ste poutierali vrstvu prachu z plechovej 
karosérie a začali repasovať.

Dana Reháková
AC3R Prietrž, o. z. 

Foto Iveta Riedlová

Najstarší účastník súťaží Pavol Rýzek z Pri-
etrže.

Stonožkári lyžovali 
Centrum voľného času Stonožka aj  tento rok pripravilo pre deti 

aj rodičov jarné prázdniny ako vyšité. Spolu s  malými i väčšími lyži-
armi  sme sa vybrali do stredu Európy - do lyžiarskeho strediska 
Skalka aréna. Kým sme vycestovali nám síce trochu robilo vrásky 
prvé väčšie oteplenie, no napriek obavám z nedostatku snehu sme 
to riskli a plný autobus  lyžiarskych i snowboardových nadšencov 
celý týždeň brázdilo zjazdovky kremnických vrchov.  Prvý mar-
cový týždeň plný nielen lyžovania a snowbordovania, ale aj bežko-
vania a relaxovania vo wellness a saunách nás natoľko nabudil, že 
už teraz sa tešíme na ďalšiu zimu, vynikajúcu partiu, skvelú zábavu 
a plno hier. Ďakujeme všetkým zúčastneným a sme radi, že sa k 
nám stále vraciate.

Vaši stonožkári
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PROGRAM DOMÁCICH ZÁPASOV FK SENICA:

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

In
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út

ik Vyberte si z podujatí

Do 11. apríla 
Sonda – výstava z tvorby Milana Flajžíka
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

Do 30. apríla
Mudrochova paleta – výstava detskej 
výtvarnej tvorby
miesto: Galéria ZUŠ

Zem potrebuje mier – výstava k 70. výro-
čiu ukončenia II. svetovej vojny 
miesto: Záhorské osvetové stredisko, 
výstava potrvá do  30. apríla

Medzi nami – vernisáž výstavy z tvorby 
keramikárok  Bernardíny Lunterovej a Karin 
Patúcovej Lunterovej
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

12. apríl, 15.00 
Duo Jamaha a hostia 
–  natáčanie TV Šláger, vstupné 10 eur  
miesto: Dom kultúry 

Do 14. apríla 
Hranice víťazstva – výstava plagátov             
z obdobia Veľkej vlasteneckej vojny
miesto: Dom kultúry

Saxofónový recitál – Frederika Babulia-
ková – saxafón, Ladislav Fančovič – klavír
miesto: ZUŠ

14. apríl, 10.00
Mladý Európan – vedomostná súťaž pre 
študentov
miesto: Dom kultúry

16.  apríl,  9.00
Senická divadelná jar – súťažná prehli-
adka detskej dramatickej tvorivosti Trnav-
ského kraja
miesto: Dom kultúry 

16. apríl, 18.00
Tak nás tady máte – koncert hudobnej sku-
piny Veselá trojka
miesto: Dom kultúry

Paleta 2015 – výstava členov združenia 
SenArt 
miesto:  Denné centrum

Senickí  pesničkári  II. –  stretnutie s úspeš-
nými hudobníkmi
miesto: DAV 

Študentská fotoprezentácia –  mladí  autori  
miesto: DAV

GET FUN PARTY – DJ Milan Lieskovský, 
vstupné 6 eur                                          
miesto: Dom kultúry

22. apríl
Les ukrytý v knihe – prednášky a work-
shopy pre žiakov I. stupňa 
miesto: Záhorská knižnica

22. apríl, 13.00 
Deň zeme – zasadenie lipy Ľ. Štúra, pro-
gram pre deti i dospelých vo folklórnom 
duchu 
miesto: park pri DAVe

25. apríl, 16.00
Absolventská výstava žiakov Štúdia pre 
dospelých
miesto: ZUŠ - Galéria v podkroví

28. apríl, 18.30
Matuzalem – koncert gospelovej folkovej 
skupiny
miesto: Kresťanské centrum, Železničná ul.

Pripravujeme:
9.  máj, 14.00
Míľa pre mamu – zábavné popoludnie pre 
celé rodiny pri príležitosti  Dňa matiek

14.  máj, 19.00 
Švejkoviny – hudobno-zábavný program,  
účinkujú: R. Féder, A. Šišková, C. Kassai, 
vstupné: 7 eur

Veselá  trojka
Mestské kultúrne stredisko Senica 

pozýva  do Domu kultúry na koncert Tak 
nás tady máte hudobnej skupiny Veselá 
trojka, ktorý sa uskutoční  16. apríla  o 18. 
hod. Príďte  sa započúvať do prekrásnych 
piesní, napríklad  Já mám doma Máňu, 
Už nám kamarádi, bylo padesát, Holka 
z Moravy, Hajnej Mizera a ďalšie ktoré 
pochádzajú z ich vlastnej dielne. Piesne, 
ktoré hrajú a spievajú sú ľúbozvučné  s 
krásnym textom, ktoré chytia za srdce. Sku-
pina je na hudobnej scéne necelé dva roky 
a získala si  veľa hudobných fanúšikov.

Vstupné: 7 eur, predpredaj vstupe-
niek v Infosene Senica.  Bližšie informácie 
o koncerte získate na t. č. 034/651 2301, 
034/651 6459. 

Anna Kaščáková
MsKS Senica

3. – 4. 4.  Verbascum, Sotinská 1586
5. 4.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
6. 4. Verbascum, Sotinská 1586
11. 4.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
12. 4.  Verbascum, Sotinská 1586
18. 4. Melissa, Hurbanova 2827
19. 4. Verbascum, Sotinská 1586
25. 4. Sun Pharma, Sotinská 1591
26. 4. Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární

Pozvánky  do DAVu 

Študentská fotoprezentácia 2015
Vernisáž  výstavy mladých senických foto-
grafov, ktorí uspeli v I. kole prezentácie,
pozrite si virtuálnu výstavu zaslaných foto-
grafií 10-tich autorov na  stránke www.
senica.sk, resp. na FB (I. kolo). Ktorých 
5 najlepších autorov bude vystavovať 
v DAVe, to rozhodne porota po 8. apríli  
(rozhodnutie nájdete tiež na webe a FB 
mesta).
Na vernisáž srdečne pozýva CVČ Sto-
nožka a Študentský parlament mesta 

Senickí pesničkári II.
Pokračovanie „rodinného“ stretnutia pri 
folku a country s hudobnými osobnosťami 
mesta. 
Februárové stretnutie s  touto hudbou sa 
mimoriadne páčilo, ako by aj nie, keď zah-
rali a zaspievali Jaro Závodský, Viera Šuste-
ková, Rišo Havel, Peťo Rusnák a Rado Plk 
Polakovič (svojou troškou do mlyna pri-
speli i mladí gitaristi zo Stonožky). Tento-
raz sa predstavia Veronika Štefková, Pavol 
Pady Truban a Maja Závodská, Rado Šalík 
a Paula Krajčiová. Samozrejme, pozývame 
i protagonistov februárového podujatia a 
fanúšikov muzikantov i folkovej a country 
muziky. 
Podujatie pripravuje CVČ Stonožka

18. apríl, 9.00 
Dve hodiny pre DAV
Mládežnícka dobrovoľnícka brigáda             
v DAVe, resp. jarné upratovanie v budove 
i v okolí,  príďte priložiť ruku k dielu, nech 
môžeme pokračovať v našich aktivitách. 
Môžete prísť medzi 9. a 16. hod. 
Organizuje CVČ a Študentský parlament 
mesta. 

23. apríl, 9.00 
6. stretnutie  študentských rád  stredných 
škôl mesta. Ide  nielen o prezentáciu škôl, 
študentských rád a parlamentu, ale tento-
raz  i o mládežnícke  vzdelávanie, ktoré  pri-
pravuje Stredoškolská študentská únia Slo-
venska a Študentský parlament mesta. Čo 
to bude? Napríklad Asertivita a jednanie     
s autoritami, Neverbálny prejav, Práva mla-
dých, Kritické myslenie a rozhodovanie, 
Politológia – celková situácia v Európe plus 
Ukrajina.
Podujatie je určené vybraným pozvaným 
študentom, prevažne členom študentských 
rád

D. K. 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá

Branislav Matula a Dominika Skalová
Igor Jamárik a Elena Koníková

Vítame nových Seničanov

Naya Luptáková narodená v Dubline
Sára Rišková narodená v Trnave
Lujza Held narodená v Bratislave
Timon Pinkava narodený v Myjave
Beňadik Reško narodený v Skalici
Emily Ryšavá narodená v Myjave
Deanna Ďuratná narodená v Bratislave
Ema Hyžová narodená v Myjave
Pavol Hodúl narodený v Myjave
Nikola Križánková narodená v Myjave
Roman Bachratý narodený v Myjave
Izabela Pavlíková narodená v Skalici
Nina Tomanová narodená v Skalici
Aron Valentín Sivák narodený v Skalici
Matúš Pavlík narodený v Skalici

Opustili nás

Štefan Baďura, Tehelná 420 7. 8. 2014
vo veku 71 rokov
Peter Chropúvka, S. Jurkoviča 1205 1. 2. 2015
vo veku 45 rokov
Mária Andelková, Hollého 743 3. 2. 2015
vo veku 81 rokov
Paula Gašparíková, Sládkovičova 179 8. 2. 2015
vo veku 82 rokov
Pavol Sládek, Štefánikova 719 10. 2. 2015
vo veku 75 rokov
Mária Štefečková, Štefánikova 1377 11. 2. 2015
vo veku 86 rokov
František Paračka, Čáčov 85 12. 2. 2015
vo veku 82 rokov
Ján Vávra, Palárikova 303 12. 2. 2015
vo veku 55 rokov
Oľga Vachová, Čáčov 73 14. 2. 2015
vo veku 71 rokov
Martin Mikulík, Čáčov 225 17. 2. 2015
vo veku 94 rokov
Mgr. Emil Novanský, Nám. oslobodenia 16 18. 2. 2015
vo veku 84 rokov
Jarmila Šajdáková, Nám. oslobodenia 16 18. 2. 2015
vo veku 85 rokov
Viola Oríšková, Štefánikova 722 19. 2. 2015
vo veku 82 rokov
Terézia Tomišová, J. Kráľa 739 19. 2. 2015
vo veku 83 rokov
Jozef Dingha, Štefánikova 1377 20. 2. 2015
vo veku 78 rokov
Milan Macek, Kalinčiakova 295 21. 2. 2015
vo veku 76 rokov
Mária Michaličková, Bernolákova 201 26. 2. 2015
vo veku 87 rokov
Anastázia Vlková, Okružná 932 26. 2. 2015
vo veku 94 rokov

Blahoželáme jubilantom

V apríli oslávia
80 rokov: Rudolf Čajko, Mária Driečna, MVDr. Vladimír Hlá-
vek, Mária Hojná, Irena Kohútová, Mária Nestarcová, Anna  
Rehušová, Samuel Zelenka 
85 rokov: Helena Hilková, Štefánia Kočíšková, Kliment Krutý 
91 rokov: Mária Kosecová, Helena Macová 
92 rokov: Anna Vázalová
94 rokov: Imrich Gembeš

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

Spomienka
Odišla, nie je medzi nami, 
ale v našich spomienkach zostáva 
stále s nami...
Dňa 15. marca sme si pripomenu-
li 5. výročie úmrtia milovanej manželky, 
mamičky a babičky Anny Šajánkovej, rod. 

Geschwandtnerovej.

S  láskou a úctou spomína manžel Pavel, synovia Jaro-
slav, Peter a Vladimír s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie, bolesť trápi, teba nám 
už nik nenavráti...
Dňa 3. apríla uplynie 6 rokov,
kedy nás opustila dcéra, mama, 
stará mama a sestra Emília Hižová, rod. 
Vávriková.

Spomienka
Stíchlo navždy srdce  unavené, 
nebolo z ocele, kameňa, 
bolesťou unavené prestalo biť
nebolo lieku, ktorým by mohlo 
ďalej žiť. 
Dňa 18. apríla uplynie smutných a stá-

le ťažkých 12 rokov, kedy nás  náhle a nečakane bez slo-
va rozlúčky opustil milovaný syn Ladislav Malý vo veku 
48 rokov
S láskou, smutnou spomienkou spomína mamka, sestra 
Zdenka s rodinou a ostatná rodina. 

Spomienka
Aj keď ho už niet medzi nami, 
v našich srdciach žije stále s nami...
Dňa 17. apríla si pripomenieme 3. 
výročie smrti  manžela a otca Ján 
Žilu. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka a syn s rodinou.

S láskou spomínajú rodičia, dcéry Jana a Ľubica 
s manželmi, vnúčatami a ostatná rodina.
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Premietame v digitálnej technológii 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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Streda 1. apríl
CHOĎ  DO  PEKLA
Osemnásťročný Jason žijúci so svojou matkou v 
kočovníckej kolónii na okraji Paríža sa chystá na 
svoj krst a už má za sebou pár drobných krádeží. 
K tomu všetkému sa na scénu na dostáva jeho 
brat Fred, ktorý sa vracia po 15 rokoch z väze-
nia. Medzitým sa udialo mnoho, ale jedno sa 
nemení. Jeho bratia sa chystajú na veľkú lúpež 
nákladu medi. Fred sa k ním pridáva, lenže plán 
sa im vymkne z rúk...
dráma
Vstupné: 3,50 eura, FK: 2 eurá, MP 15 r., 94 min.

Piatok 3. sobota 4. a nedeľa 5. apríl
VYBÍJANÁ
PREMIETAME o 17. hod.
Vybíjaná je groteskou o priateľstve, osudo-
vých láskach, kráse a škaredosti, alkoholea hľa-
daní ľudského šťastia. Rozpráva príbeh spoluži-
akov, 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. 
Ich protipólom sú dve ženské hrdinky - triedna 
kráska Eva a šeredná Hujerová.
komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 90 min.

Piatok 3. sobota 4. a nedeľa 5. apríl

Aj autá môžu lietať. Minimálne to platí pre nesmr-
teľnú sériu Rýchlo a Zbesilo. Jej hrdinovia stihli 
prežiť neuveriteľné veci, ale teraz narazia na 
nepriateľa, vedľa ktorého budú všetci ich dote-
rajší súperi vyzerať ako neviniatka. Počet fanúši-
kov ságy s každým dielom rapídne narastá, ale 
tvorcovia nič nenechávajú na náhode. Natáčanie 
Rýchlo a zbesilo 7 zásadne ovplyvnila tragická 
autonehoda Paula Walkera, predstaviteľa Briana 
O´Connera, jedného z kľúčových hrdinov filmu. 
akčný
Vstupné: 4 eurá, MP 12r., 140 min.

Utorok 7. apríl
MIRAGE
Moderný western, ktorý vypovedá o rasizme, 
rovnoprávnosti, moci a slobode. Zobrazuje prí-
beh afrického futbalistu Francisa, ktorý je na 
úteku pred spravodlivosťou a nachádza úkryt 
na farme ďaleko od civilizácie, v srdci maďars-
kej pusty. Veľmi skoro však zisťuje, že farma je 
v skutočnosti miestom moderného otrokárstva a 
vedie ju šéf miestnej mafie. Francisova prítom-
nosť na ranči odštartuje sled udalostí, ktoré vyvr-
cholia násilnou vzburou „otrokov“ proti zloči-
neckým „vládcom“.
dráma/western
Vstupné: 3,50 eura, FK: 2 eurá, MP 15 r., 99 min.

Streda 8. a piatok 10. apríl
5  PLUK
Prostredníctvom svedectiev priamych účastní-
kov vojenskej misie ISAF – príslušníkov 5. Pluku 
špeciálneho určenia, prináša pohľad na konflikt 
kultúr a priame nasadenie slovenských jednotiek 
v ňom. Tento dokument je jedinečný aj z toho 

pohľadu, že v doterajšej histórii bola činnosť, 
nasadenie a úlohy príslušníkov 5. Pluku špeciál-
neho určenia zo Žiliny prísne utajované a verej-
nosti prakticky neprístupné. Misia Afganistan je 
reálnou, bezprostrednou a priamou neprikrášle-
nou sondou do vojny ako takej.
dokumentárny film
Vstupné: 3 eurá, MP 12 r., 62 min.

Piatok 10. sobota 11. a nedeľa 12. apríl
POPOLUŠKA
PREMIETAME o 17. hod.
Obľúbený príbeh sleduje osud malého dievčaťa 
Elly, ktorej otec sa po smrti matky opäť ožení. 
Ella víta do rodinného domu novú macochu a 
jej dcéry Anastáziu a Drisellu. Keď Ellin otec 
nečakane zomrie, ocitne sa zoči-voči nemilosti 
a krutosti novej rodiny. Nakoniec skončí ako 
slúžka špinavá od popola a pomaly stráca nádej. 
Napriek krutosti, ktorú prežíva, je odhodlaná 
na počesť svojej matky neustále myslieť na jej 
posledné slová „byť odvážna a láskavá“. Nemi-
eni podľahnúť zúfalstvu, ani pohŕdať tými, ktorí s 
ňou zaobchádzajú zle.
rodinný/dobrodružný/fantasy
Vstupné: 4 eurá, MP, 106 min.

Sobota 11. a nedeľa 12. apríl
DRUHÝ  BÁJEČNÝ  HOTEL  MARIGOLD
Báječný hotel Marigold leží v indickom Jaipure a 
v predchádzajúcom filme sa stal útočiskom sied-
mich, trochu noblesných a trochu bláznivých brit-
ských penzistov. Teraz už je Báječný hotel Mari-
gold plne obsadený stálymi hosťami a jeho mana-
žérka Muriel a aj majiteľ Sonny chcú svoje podni-
kanie rozšíriť. Majú totiž veľký sen, ktorý sa volá 
Druhý báječný hotel Marigold.
dráma/komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 122 min.

Streda 14. a štvrtok 15. apríl
NOČNÝ  BEŽEC
Film hovorí o kedysi skvelom nájomnom vrahovi 
Jimmym Conlonovi, ktorý mal prezývku Gravedig-
ger. V súčasnosti je už  55-ročný Jimmy iba tieňom 
seba samého a hriechy svojej minulosti sa snaží 
vyriešiť pri poháriku whisky. Jeho najlepším pria-
teľom je  starnúci mafiánsky boss Shawn Maguire. 
Zvláštnu trojicu dopĺňa detektív, ktorý  je už tridsať 
rokov o krok pozadu za Jimmym. Život unaveného 
zabijaka naberie rýchly spád, keď sa podsvetie roz-
hodne zlikvidovať jeho syna Mika.
akčná dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 114 min.

Piatok 17. apríl
VZKRIESENIE  DÉMONA
Pri vedeckom experimente vstane z mŕtvych a 
zo zakázaného územia si v sebe prinesie kus 
samotného pekla a ničím neriedené zlo. Vzkrie-
senie démona vzniklo v produkcii osvedče-
ných hororových tvorcov z Blumhouse Produc-
tions, ktorí do kín priniesli Paranormal Activity, 
Sinister, Očistu či Insidious. Skupina vedcov sa 
snaží posunúť poznanie až na samotnú hranicu 
božstva a získať nepredstaviteľnú možnosť pri-
viesť späť k životu mŕtve telo. Zatiaľ čo Ježiš si 
vzkriesením Lazara vydobyl vieru svojich nasle-
dovníkov, vedecký experiment narazí na úplne 
opačné sily a jeho následky sa ponesú v zna-
mení skazy.
horor/triler
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 83 min.

Sobota 18. a nedeľa 19. apríl
DIPLOMACIA
25. augusta 1944 Spojenci vstupujú do Paríža. 
Krátko pred úsvitom sa nemecký vojenský mies-
todržiteľ Paríža Dietrich von Choltitz chystá 
vykonať krutý príkaz Adolfa Hitlera, a to vyho-
diť do povetria pýchu všetkých Francúzov - 
hlavné mesto Paríž. Všetky mosty a historické 
budovy sú už podmínované, no Paríž stále stojí 
a vyčkáva. Z akého dôvodu Dietrich von Chol-
titz odmieta splniť Führerov príkaz aj napriek 

jeho bezhraničnej vernosti Nemeckej ríši? Má v 
tom prsty švédsky konzul v Paríži Raol Nordling 
alebo sám generál mení názor?  
dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 91 min.

Utorok 21. apríl
PIESEŇ  MORA
V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom 
majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny 
sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že 
malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. 
Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky 
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň 
čarodejnica Macha.
animovaný/fantasy
Vstupné: 3,50 eura, FK: 2 eurá, MP, 93 min.

Streda 22. apríl
LÁSKA  JE  DOKONALÝ  ZLOČIN
Horské oblasti medzi Švajčiarskom a Francúz-
skom ponúkajú nielen panensky krásnu krajinu, 
ale aj netušené možnosti ukryť pod závejmi snehu 
nežiaduce dôkazy. Marc, profesor tvorivého písa-
nia na Univerzite v Lausanne, má povesť záletníka 
a Barbara je jednou zo študentiek, ktorá podľahne 
jeho čaru. Po spoločnej noci záhadne zmizne. Do 
mesta prichádza Barbarina nevlastná matka Anna, 
ktorá sa snaží zistiť, čo sa onej noci stalo.
dráma/triler
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 110 min.

Piatok 24. sobota 25 a nedeľa 26. apríl
OVEČKA SHAUN
PREMIETAME o 17. hod.
Život na farme je nekonečná nuda. Každý deň 
plynie v rovnakom rytme, Shaun musí poslú-
chať a robiť, čo jej farmár prikáže. Mať tak jeden 
jediný deň voľna! To chce poriadny plán, takže 
Shaun vymyslí spôsob, ako mať zase jeden deň 
na oddych. Ale aj plánovať je treba vedieť a 
každý plán sa môže zvrtnúť! Farmár sa ocitá vo 
veľkomeste a ovečky sa vydávajú ho hľadať a 
doviezť domov. Na tejto záchrannej výprave ich 
čaká množstvo dobrodružstva...
animovaný/komédia
Vstupné: 4 eurá, MP, 90 min.

Piatok 24. a sobota 25. apríl
V  KRÁĽOVÝCH  ZAHRADÁCH
Čo všetko skrývajú záhrady vo Versailles? Veľko-
lepú nádheru, ale tiež intrigy, neresť, nenávisť... a 
jeden prekvapivý príbeh. Kráľovský dvor za doby 
Ľudovíta XIV. bol nabitý vášňou, lascívnosťou a 
nebezpečenstvom. To sa často ukrývalo pod 
korzety, napudrovanými parochňami a boha-
tými krinolínami dvorných dám, ktoré za svojimi 
vejármi vedeli zamaskovať nejednu špinavosť. A 
tak je tomu aj v prípade kráľovej záhradníčky.
romantický/historický
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 116 min.

Nedeľa 26. apríl
S  TVÁROU  ANJELA
V roku 2007 bola v talianskom meste Perugia 
nájdená zavraždená britská študentka Meredith 
Kercher. Jednou z obvinených sa stala jej spo-
lubývajúca, Američanka Amanda Knox. Film nie 
je detektívkou, thrillerom alebo filmovou rekon-
štrukciou tohto kriminálneho prípadu. Je týmto 
skutočným príbehom inšpirovaný a jeho hrdi-
novia skôr ako vrahov a dôkazy hľadajú osobné 
vyrovnanie s takýmto šokujúcim násilným činom 
a jeho dozvukmi. 
dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 101 min.

Utorok 28. a streda 29. apríl
PRÍBEHY Z  LESOV
Zábavný muzikál je moderná spleť obľúbených 
rozprávok bratov Grimmovcov. Klasické príbehy 
sú prepletené do jedného rozprávania, ktorého 
spojivom je kliatba zlej čarodejnice.
muzikál/dobrodružný/komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 125 min.


