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Pri soche Víťazstvo pribudlo 8. apríla 16 vencov a kytíc ako prejav úcty a vďaky dnešných 
generácií za 70 rokov slobody.                            Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod 
Apríl je o stromoch. Stromy v tomto 

mesiaci vyťahujú svoje najkrajšie šaty. 
Svieža zelená farba im nesmierne pristane. 
Ako sa blížil máj, začali na šaty postupne 
pridávať aj šperky - kvety. A my sa nevieme 
vynadívať na tú dokonalosť prírody. Prelom 
apríla a mája opäť do nášho mesta prinie-
sol veľa krásna a pôvabu v podobe rozkvit-
nutých stromov a kríkov a množstva kve-
tov v záhradách. Sú to úchvatné pohľady, 
zážitky pre oči i uši, veď koncert malých 
obyvateľov korún stromov – a to celé v 
symbióze, uvoľní napätú myseľ, rozžiari 
tvár a človek si uvedomí blahodarný vplyv 
prírody. Teší nás, že tento rok prišla jar v 
správnom čase, tak ako sme zvyknutí, aj  
prvý máj sláviť pri rozkvitnutých sakurách.  

Opäť zdobia naše mesto, ružovými kvetmi 
mu dodávajú jemnosť a vznešenosť. No aj 
ostatné stromy sa chvália svojimi šperkami 
a pozývajú sláviť jar, radosť, život. Dajme 
sa pozvať, neodmietnime a vstúpme do 
májových dní s úsmevom. Prežime ich v 
zajatí neobyčajnej krásy, pohody a lásky, 
lebo máj sa neodmysliteľne spája s láskou. 
A všímajte si, čo všetko nám príroda v sym-
boloch odkazuje. Napríklad srdiečko, ktoré 
po májovom dáždiku v mláčke vytvorili 
jemno ružové lupienky sakury. 

Viera Barošková
Foto autorka

30. apríl 2015  15:30 oslavy 10 rokov centra EUROPE DIRECT v Senici
30. apríl 2015  17:00 stavanie mája na námestí v Senici - Osuská kapela
30. apríl 2015   stavanie mája v Kunove, podvečerná opekačka

1. máj 2015   Jarmočné stánky ľudových remesiel
   Program v amfiteátri:
   vstupné 5 eur, deti do 6 rokov a ZŤP zdarma
  13:00  ŠLÁGER MÁJ
   Oľga Baričičová
   Duo Jamaha
   Rubín
   Príhovor primátora Senice a predstaviteľov politických strán
   Seniorka
   Duo Sonet
   Senická heligónka

  17:00  DOMÁCA SCÉNA
   Mažoretky Spirit
   Sonny
   Scream
   Záhorácky šermírsko-divadelný spolek Ctibor
   Viera Šusteková a Peter Kavický

  18:30  KONCERT SKUPINY GLADIÁTOR

2. máj 2015 14:30  Stavanie mája v Čáčove
   Vystúpenie detí z MŠ, folklórny súbor Kopaničiar, kolotoče

2. máj 2015 20:00  Koncert Chiki liki tu-a, Tusté baletky,
   Viktor Kolbaba, vstupné 6 EUR (Spoločenský dom Kunov)

Organizátori: Mestské kultúrne stredisko, Mesto Senica, politické strany Smer-SD, TIP, 
Most-Híd, SDKÚ-DS

P r v o m á j o v á  S e n i c a

70 rokov slobody 
V novodobých dejinách mesta Senica  

patrí najvýznamnejšie miesto dátumu oslo-
bodenia mesta spod fašistickej krutovlády, a 
tým je 7. apríl 1945. V tento deň si po šiestich 
vojnových rokoch ľudia konečne  vydýchli 
od utrpenia, úzkosti, hrôz a strachu. 

Pri tejto vete sa asi viacerí pousmejú. 
Áno, je to už 70 rokov slobody, bez voj-
nového konfliktu, v mieri a pokoji, a tak sa 
nám zdá, akoby sa nás to už ani netýkalo. 

(pokračovanie na str. 4)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

3. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
konalo 16. apríla. Mestská rada preroko-
vala materiály, ktoré budú predmetom 
rokovania 3. riadneho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva, ktoré primátor zvo-
lal na 29. apríla. 

Predmetom rokovania boli: 
-   Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-

počtových organizácií na rok 2015 – Mes-
tské kultúrne stredisko v Senici, príspev-
ková organizácia mesta, ktorá predložila 
rozpis rozpočtu v celkovej výške 538 476 
eur, no transfer z rozpočtu mesta na rok 
2015 bol schválený vo výške 315 000 eur. 
Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení 
– rozpočtových organizácií  v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta - materské školy, 
základné školy, Základná umelecká 

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za rok 
2014 – Záverečný účet mesta za rok 2014. 
Rozpočet mesta na rok 2014 bol v prie-
behu roka zmenený osemkrát a po týchto 
zmenách:

 - rozpočet príjmov predstavoval 
celkom k 31.12.2014 - 16 194 924,00 eur.

 - rozpočet výdavkov predstavoval 
celkom k 31.12.2014 - 16 000 905, 00 eur.

- Výsledky  inventarizácie majetku k 31. 
decembru 2014.

- Informatívna správa o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta.

- Návrh na navýšenie základného imania 
spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica 
s.r.o. sa predkladá z dôvodu realizácie 
rekonštrukčných a modernizačných prác v 
roku 2015 na mestskej plavárni v Senici.

- Návrh na predĺženie platnosti zmluvy o 
kontokorentnom úvere mesta.

- Návrh na schválenie Organizačného 
poriadku mestskej polície a Návrh na 
uzavretie zmluvy medzi mestom Senica 
a obcou Šajdíkove Humence za úče-
lom vykonávania úloh Mestskou políciou 
Senica na území obce Šajdíkove Humence  
na dobu  určitú.

- Návrh na zmenu VZN č. 41, ktorým sa 
upravujú podmienky,  za ktorých sa môžu 
poskytovať jednorazové finančné prostri-
edky na účely sociálnej pomoci a inej nevy-
hnutnej pomoci v čase náhlej núdze a kto-
rým sa určuje postup pri poskytovaní prí-
spevkov na vykonávanie opatrení  sociál-
no-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

- Návrh na zmenu VZN č. 48 o poskyto-
vaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za poskytované sociálne služby.

- Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi 
mestom Senica a obcou Dojč  za  účelom 
vykonávania sociálnej posudkovej  činnosti.

- Návrh  na doplnenie VZN č. 59 o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach v meste 
Senica a o trhovom poriadku pre príleži-
tostné trhy.

- Návrh na určenie platu primátora a 
hlavnej kontrolórky na rok 2015 – návrh 
vyplýva zo zákona č. 253/1994 Z.z. o práv-

nom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest a na 
základe zákona o obecnom zriadení, ktorý 
upravuje platové nároky hlavných kontroló-
rov.  Na základe týchto zákonov pri určení 
platov sa vychádza z Oznámenia Štatis-
tického úradu SR o priemernej mesačnej 
mzde zamestnanca v hospodárstve SR, 
ktorá v roku 2014 dosiahla 858 eur. 

- Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z 
Fondu PRO Senica – Mestská rada odpo-
ručila 4 projekty na poskytnutie dotácie z 
Fondu PRO Senica, ktorých výška je v kom-
petencii MsZ, a prerozdeliť na tieto projekty  
sumu v celkovej výške 147 200 eur. O pro-
jektoch do 3 320 eur rozhoduje primátor po 
prerokovaní v komisiách mestského zastupi-
teľstva. Oznámenie výsledkov schvaľovania 
žiadostí vykoná mestský úrad do 15. mája.

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na doplnenie a zmeny  v komisii 

MsZ a v orgánoch spoločností. 
- Primátor informoval o návrhu na odvo-

lanie a vymenovanie nového riaditeľa Mes-
tského kultúrneho strediska v Senici, ktoré 
predloží na rokovanie Mestského zastupi-
teľstva.

- Prvý zástupca primátora  Martin Lidaj - 
informoval o možnosti zapojenia sa mesta 
do projektu na budovanie cyklotrasy.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Rokovanie o obchvate
Primátora mesta Branislava Grimma 

prijal 21. apríla štátny tajomník Minister-
stva dopravy, výstavby a verejných prác SR 
Ing. Viktor Stromček. Predmetom rokova-
nia bola príprava stavby Cesta I/51 Senica 
– Jablonica – Trstín, I. stavba (obchvat 
Senice). Štátny tajomník informoval primá-
tora mesta, že v roku 2015 sa bude zabez-
pečovať vypracovanie štúdie uskutočniteľ-
nosti stavby, ktorá je nevyhnutná pri stav-
bách financovaných z prostriedkov EÚ. 
Nasledovať bude územné konanie, pričom 
predpokladaný termín pre vydanie územ-
ného rozhodnutia je v I. polroku 2016. 

Z výsledkov štúdie uskutočniteľnosti 
stavby vyplynie priorita, s akou bude 
stavba zaradená na riešenie ďalšej prípravy 
a následnej realizácie stavby. Štátny tajom-
ník Viktor Stromček prisľúbil pomoc pri rie-
šení ďalších krokov tak, aby mesto bolo od 
tranzitnej dopravy odbremenené.

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

Výročie skončenia vojny
70. výročie skončenia vojny v Európe 

si v Senici pripomenieme 7. mája o 10.30 
hod. pri soche Víťazstvo na Námestí oslo-
bodenia. Mesto Senica pozýva občanov, 
aby prišli vzdať hold pamiatke ľudí, ktorých 
životy vyhasli pri porážke fašizmu a pri-
niesli vytúženú slobodu.    NS

Po zime vyčistené
Približne mesiac trvalo jarné čiste-

nie miestnych komunikácií a chodníkov v 
meste od nánosov nečistôt a štrku. Samo-
správa mesta Senica v spolupráci s Technic-
kými službami Senica, a.s. začínalo s prá-
cami  v druhej polovici marca. Tohtoročná 
údržba po zime si vyžiada náklady asi 20 
tisíc eur. 

Na základe spracovaného harmono-
gramu sa začalo čistiť v strede mesta na 
najfrekventovanejších miestach a potom 
sa práce posúvali do ďalších častí mesta. 
Vyžadovalo si to komunikáciu aj s občanmi, 
ktorí museli parkujúce autá na miestnych 
komunikáciách na nevyhnutný čas zapar-
kovať na inom mieste. Technické služby 
Senica 3 dni vopred upozorňovali vodičov 
na čistenie miestnej komunikácie. 

Mesto Senica má približne 60 km miest-
nych komunikácií a 120 km chodníkov. Do 
čistenia boli nasadené 3 zametacie stroje, 
UNC a autá na odvoz nečistôt a posypo-
vého materiálu. Tohtoročná zima bola 
náročnejšia na posyp. Pri čistení komuni-
kácií robili okrem pracovníkov Technic-
kých služieb aj pracovníci, ktorých mesto 
zamestnáva v rámci podpory  rozvoja 
miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

Čistenie krajníc vykonávali zametacie 
stroje, ručné čistenie si vyžadovali pries-
tory okolo vpustí, kvetináčov, lavičiek, pri 
schodoch, zastávkach MHD a pod. Disci-
plína vodičov pri uvoľňovaní jednotlivých 
úsekov bola rôzna, niekde sa museli pra-
covníci opätovne vracať, prípadne čistiť 
ručne. 

bar

Deratizácia
Na výzvu Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom 
v Senici Mesto Senica vyhlasuje celo-
plošnú deratizáciu (opatrenie na regu-
láciu živočíšnych škodcov), ktorú treba 
vykonať v termíne od 27. apríla do 20. 
mája 2015. 

Fyzické osoby oprávnené na podni-
kanie sú povinné vykonať deratizáciu v 
objektoch určených na podnikanie, pre-
dovšetkým v objektoch školských zari-
adení, zdravotníckych zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, bytových a poly-
funkčných  domoch, v suterénnych  a piv-
ničných priestoroch objektov, v areáloch 
živočíšnej výroby, v areáloch potravinár-
skej výroby a v potravinárskych prevád-
zkach, reštauračných  zariadeniach, sklad-
och potravín a poživatín, v skladoch  ďal-
ších komodít a skládkach komunálneho 
odpadu. Fyzické osoby – občania vyko-
najú deratizáciu v pivničných priestoroch 
v rodinných a bytových domoch.

Premnoženie živočíšnych škodcov  
môže byť príčinou ohrozenia verejného 
zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami. 

NS
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o pripojení cesty
Na Mestskom úrade Senica sa 17. apríla  

uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti 
investora, projektanta, zástupcov mesta a 
Okresného dopravného inšpektorátu OR 
PZ Senica ohľadom riešenia dopravného 
pripojenia stavby BROWNFIELD Sloven-
ský hodváb Senica na cestu I/51. Na roko-
vanie boli prizvaní aj zástupcovia obyva-
teľov Hurbanovej ulice, ktorí v predchád-
zajúcom období vyjadrili nesúhlas s reali-
záciou navrhnutej komunikácie okolo byto-
vého domu č. 523.

Projektant dopravného riešenia obo-
známil prítomných s výsledkami doprav-
ného prieskumu a podkladmi, z ktorých 
vychádzal pri spracovaní návrhu. Investor 
deklaroval pripravenosť riešiť komplexne 
dopravnú situáciu tak, aby zabezpečil 
dopravnú obslužnosť celej lokality. 

Zástupca Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ Senica sa k danej pro-
blematike vyjadril z hľadiska bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky. Vzhľadom na 
v súčasnom období nepriaznivú situáciu 
na ceste I/51 v danom úseku sa uvažuje s 
umožnením len pravého odbočenia z miest-
nej komunikácie Hurbanova ulica na cestu 
I/51 (v súčasnosti je možný aj priamy smer). 

Vzhľadom na to, že pri riešení doprav-
ného napojenia uvažovanej stavby na 
cestu I/51 bude umožnené len pravé odbo-
čenie z cesty I/51, čo by skomplikovalo 
obsluhu lokality Hurbanovej ulice, mesto 
v záujme obyvateľov a majiteľov prevád-
zok navrhuje riešiť situáciu vybudovaním 
ukľudnenej komunikácie - obytnej zóny a 
na zlepšenie prostredia vybudovanie det-
ského ihriska a parčíka, ktoré zlepšia kva-
litu života obyvateľom danej lokality.    

Zástupcovia obyvateľov si nevypočuli 
všetky odborné argumenty a v priebehu 
rokovania odišli, čo je v rozpore s deklaro-
vaným záujmom o informovanie o priebehu 
prípravy celého projektu. Z toho dôvodu 
Mesto Senica po spracovaní dokumentá-
cie pre územné rozhodnutie zvolá stretnu-
tie s obyvateľmi a majiteľmi prevádzok, aby 
dostali objektívne informácie a odborné 
vysvetlenie navrhovaného riešenia.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy

Prípravný ročník
V Základnej škole na Ulici V. Paulí-

nyho-Tótha  zapísali 10. apríla  do príprav-
ného ročníka 10 detí s odloženou škol-
skou dochádzkou. Trieda  bude  otvorená 
1. septembra 2015 a vyučovanie bude pod 
vedením špeciálneho pedagóga. Deti si v 
prípravnom  ročníku budú hravou formou  
zlepšovať svoj rečový prejav, výslovnosť a 
slovnú zásobu. Výhodou tiež je, že deti si 
budú  postupne zvykať na školský rytmus. 

bar

Otvorená samospráva
Primátor mesta Branislav Grimm za prí-

tomnosti zástupcu primátora Jána Hurbana 
prijal 22. apríla  predsedu strany Tvoríme 
inú politiku (TIP) Tomáša Hudeca. 

Ten  odovzdal primátorovi mesta proti-
korupčný balíček Spolupráca proti korupcii. 
Ide o celoslovenskú iniciatívu strany TIP, v 
ktorej prináša konkrétne opatrenia  a návrhy 
na zvýšenie transparentnosti v samospráve, 
ale i v ďalších inštitúciách. „Je to súbor 
odporúčaní, z ktorých si môže samospráva  
vybrať to, čo jej chýba v otvorenosti voči  

občanom. Konkrétne opatrenia smerujú k 
tomu, aby bola samospráva otvorenejšia 
voči občanom,“ povedal T. Hudec. 

Primátor Branislav Grimm  konštatoval, 
že samospráva Senice  nemá zásadné pro-
blémy  v informovaní občanov, no niektoré 
kroky chce zrealizovať. „Chýba nám hla-
sovacie zariadenie a jeho kúpou by sa pre 
verejnosť, no i pre Mestský úrad sprehľad-
nilo hlasovanie poslancov,“ konštatoval pri-
mátor.  Ani do diskusií na rokovaniach mes-
tského zastupiteľstva sa občania nemajú 
možnosť zapojiť priamo, ale občania sa  
zapájajú prostredníctvom poslancov, kto-
rým posielajú svoje podnety. Iniciatíva 
strany TIP smeruje k tomu, aby sa občania 
mohli do diskusie zapojiť priamo. 

bar

Diskusia o múzeu
Senica je jediné mesto na Záhorí, ktoré 

nemá svoje múzeum. Muzeálnymi expo-
zíciami sa pýšia aj viaceré obce. Konštato-
vala to pracovná skupina odborníkov, ktorá 
sa zišla 23. apríla na Mestskom úrade, aby 
prediskutovali problematiku okolo vzniku 
múzea v Senici. Rokovanie viedol primátor 
Senice Branislav Grimm.

Práve nový primátor avizoval vznik tejto 
inštitúcie, ktorá podľa jeho slov by pomohla 
pozdvihnúť hrdosť na mesto, zachovala by 
sa jeho história v rôznych dokumentoch a 
artefaktoch na jeho vlastnom území. 

Senica nemá na svojom území vystavené 
takmer nič z  jej bohatej histórie. Množstvo 
vzácnych exponátov sa nachádza v rôz-
nych iných múzeách. Archeologické vyko-
pávky s množstvom nájdených predmetov 
v ostatných rokoch potvrdili, že na území, 
ktoré dnes obývame, žijú ľudia nepretržite 
6 tisíc rokov. Diskusie o potrebe múzea 
rezonujú v dlhšom časovom období. Do 
svojich výstupov  a odporúčaní ich zakom-
ponovala v roku 2012  Konferencia o kul-
túre. Veľký záujem verejnosti o ďalšiu Kon-
ferenciu o histórii svedčí o tom, že obyva-
teľov  mesta zaujímajú ich korene. V pred-
chádzajúcom období aj 600. výročie ude-
lenia mestských výsad  (1996) a 750. výro-
čie prvej písomnej zmienky (2006) a podu-
jatia k nim vytvorené zaujali ľudí a účas-
ťou dokázali, že dejinné udalosti ich upú-
tali. Napokon zdravý lokálpatriotizmus sa dá 
vybudovať iba na základe hrdosti k činom 
našich predkov. Myšlienku vzniku múzea z 
tohto pohľadu podporila aj riaditeľka Záhor-
ského múzea Skalica Viera Drahošová, ktorá 
muzeálne aktivity  dala do súvisu aj s aktív-
nym rozvojom cestovného ruchu.  Podotkla, 
že mestu sú ochotní poskytnúť metodickú 
pomoc pri zriaďovaní múzea. 

V diskusii o múzeu  sa nemohla obísť 
otázka, kde by malo byť umiestnené. Spo-
mínali sa viaceré priestory (Dom kultúry,  
DAV, Sokolovňa, tá však nie je v majetku 
mesta). Prevažná väčšina účastníkov sa pri-
klonila k názoru, že sídlom múzea by mal 
byť DAV, predtým Múzeum L. Novomes-
kého. Riaditeľka Záhorského múzea Viera 
Drahošová túto budovu označila po funk-

čnej stránke  za ideálne miesto pre stálu 
expozíciu, samozrejme s nevyhnutnou 
rekonštrukciou a úpravami. Riaditeľ Centra 
voľného času Martin Dudáš, ktoré v DAVe 
vykonáva aktivity pre deti a mládež  infor-
moval, že pred 4 rokmi, keď budovu dostali, 
bola značne zdevastovaná a mládež i pra-
covníci CVČ strávili pri jej úprave a skrášľo-
vaní  desiatky hodín. Nevylúčil umiestne-
nie múzea v DAVe, no zdôraznil, aby sa pre 
deti a mládež našiel  nový vhodný priestor. 
Primátor Branislav Grimm  informoval, že  
nové  priestory pre mládež sa už hľadajú.  

Čas od myšlienky zriadiť múzeum po 
jeho otvorenie je beh na dlhšiu trať. Legis-
latívny proces vzniku múzea, príprava 
obsahu expozície, zhromažďovanie zbie-
rok  si vyžiadajú dlhšie časové obdobie, do 
ktorého treba započítať aj stavebné úpravy 
budovy DAVu. Z diskusie vyplynulo, že 
zrejme najlepším riešením by bolo zriade-
nie múzea ako súčasti Mestského kultúr-
neho strediska. 

Prvé pracovné rokovanie odštartovalo 
proces prípravy inštitúcie, postupne budú 
do diskusie zapojení aj ďalší. Vyžiada si to 
pripraviť komplexný materiál, ktorý bude 
predložený na rokovanie mestského  zastu-
piteľstva. 

Viera Barošková

Dračie lode budú
Preteky Dračích lodí o putovný pohár 

primátora mesta je v Senici najobľúbenej-
ším podujatím a tradičným vrcholom leta. 
Vlani bol už 5. ročník tejto úspešnej akcie. 
Aj keď pred časom zaznela informácia, že 
Dračie lode tento rok nebudú, napokon sa 
toto podujatie uskutoční.

„Rokovali sme s hlavným organizátorom  
pánom  Macháčkom, dohodli sme si nové 
pravidlá hry a dohodli sme sa na nejakých 
úpravách. Myslím si, že občania a návštev-
níci budú spokojní. Tento rok na Dračích 
lodiach nájdu aj také atrakcie, ktoré tam 
doteraz neboli,“ informoval  primátor mesta 
Branislav Grimm. „Podarilo sa nájsť také rie-
šenie, aby to nezaťažilo mestský rozpočet a 
všetko bolo v súlade s príslušnými zákonmi. 
Organizátorom podujatia bude firma MIC 
zo Skalice a Mesto Senica bude figurovať 
ako spoluorganizátor,“ doplnil slová primá-
tora viceprimátor Martin Lidaj.

Koncept tohtoročných pretekov Dra-
čích lodí bude predstavený na 3. riad-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva v 
Senici 29. apríla.       TS
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(dokončenie zo str.1)

Akoby to ani nebola historická pravda. 
Ľudia zabúdajú, čo vojna znamenala, koľko 
utrpenia do ľudských životov priniesla a 
koľkí sa z frontových línií k svojim nevrátili. 
Bojovali, aby porazili fašistickú nadvládu, v 
záujme slobody. Tú dnes považujeme za 
tak samozrejmú, že si neuvedomujeme, za 
akú cenu sme ju dostali. Za cenu miliónov 
ľudských obetí. Žijúcich priamych účastní-
kov je z roka na rok menej. Asi aj preto sme 
svedkami mnohých pochybných diskusií, 
väčšinou na sociálnych sieťach, najlepšie v 
anonymite. Kritizujú, posudzujú, zavrhujú, 
vyjadrujú sa bez znalosti veci. Ak natrafíte 
na niekoho takého, tak napokon zistíte, 
že ani  nevie povedať nič o histórii svojho 
mesta. Práve preto je dobré a potrebné 
pripomínať si dôležité dejinné okamihy, 
medzi ktoré v našom meste patrí 7. apríl. Je 
podstatné pripomínať si výročie oslobode-
nia mesta i štátu, aby ľudia nezabudli, aby 
sa zamýšľali nad týmito okamihmi histórie 
s podstatnou myšlienkou: aby sme nedo-
pustili už nič podobné. 

Tento rok pripadol 7. apríl  na utorok po 
Veľkej noci (aj oslobodzovanie bolo počas 
veľkonočných sviatkov). Samospráva 
mesta ako organizátor pietnych spomienok 
už niekoľko rokov  pozýva na ne aj žiakov 
základných škôl, a pretože v utorok boli 
prázdniny, tak sa spomienkové slávnosti 
konali o deň neskôr 8. apríla.
Uctili sme si pamiatku osloboditeľov

Dôstojne, s úctou a vďakou padlým 
sovietskym a rumunským vojakom v 2. sve-
tovej vojne si mesto Senica a jeho obyva-
telia pripomenuli 70. výročie oslobodenia 
Senice vojskami II. ukrajinského frontu mar-
šála J. R. Malinovského, ktorého súčasťou 
bol i 4. zbor rumunskej armády. Červená 
armáda útočila 7. apríla 1945 od skorých 
ranných hodín, pre delostrelecký odpor 
nepriateľa sa jej vojaci dostali do mesta až 
popoludní okolo 17. hod. 
Prijatie v obradnej sieni

Hudobná kulisa  piesne Hoj vlasť moja v 
podaní pedagóga ZUŠ Ondreja Hluchého 
a úvodná báseň A kde má človek vlasť v 
podaní zástupkyne riaditeľky ZŠ s MŠ 
Beaty Kádekovej  otvorili prijatie význam-
ných hostí v obradnej sieni Mestského 
úradu. Primátor mesta Branislav Grimm 
vysoko ocenil, že spolu s nami si pripo-
menú oslobodenie mesta. Oboznámil 
hostí stručne aj s históriou mesta. Hostia sa 
zapísali do Pamätnej knihy mesta. Potom  
išli peši cez Námestie oslobodenia k soche 
Víťazstvo. 

Sláva našim osloboditeľom

Pamätník oslobodenia bol odhalený v 
roku 1965. Jeho ústrednou výtvarnou domi-
nantou je alegorická socha Víťazstvo v 
podobe ženskej postavy so vztýčenými 
rukami. Autorom bronzovej plastiky je  aka-
demický sochár Vladimír Farár. Pamätník 
ďalej dopĺňajú vodorovná betónová doska 
s bronzovým nápisom Sláva našim oslobodi-
teľom a trojica štíhlych vysokých betónových 
stél rozložených na lúčovitom pôdoryse.

Na tomto pietnom mieste o 10.30 hod. 
za zvukov Pochodu padlých revolucioná-
rov postupne pribudlo na podstavce pred 
sochou 16 vencov a kytíc. Ako prvý polo-
žil veniec predseda Národnej rady SR Peter 
Pellegrini spolu s poslankyňou NR SR Vie-
rou Kučerovou, potom v zastúpení veliteľa 
sídla prezidenta SR Norberta Kádeka polo-
žila Čestná stráž prezidenta SR veniec od 
prezidenta SR Andreja Kisku. Pamiatke mili-
ónov obetí sa potom poklonili predstavite-
lia mesta Senica primátor Branislav Grimm 
a jeho zástupcovia Martin Lidaj a Ján Hur-
ban. Za Trnavský samosprávny kraj polo-
žili veniec jeho podpredseda Zdenko Čam-
bal. Za Veľvyslanectvo Ruskej federácie na 
Slovensku sa poklonil pamiatke 3. tajom-
ník ambasády Sergej Nikitin. Vence polo-
žili aj predstavitelia partnerských  miest 
Trutnov na čele s jeho starostom Ivanom 
Adamcom a mesta Velké Pavlovice na 
čele so starostom Pavlom Procházkom. 
Ďalej položili vence predstavitelia Okres-
ného úradu Senica, občianskeho združe-
nia Delostrelec, Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov, politických strán 
Smer-SD, Slovenskej národnej strany, Most-
Híd, SDKÚ-DS, TIP. Spomienku  na voj-
nové obete vyjadrili vencami aj zástupco-
via občianskeho združenia Ľavicové Záho-
rie, KSS a firmy Arcelor. 

Po hymnách Slovenska, Ruskej fede-
rácie a Rumunskej republiky nad hlavami 
účastníkov niekoľkokrát preletelo lietadlo 
– imitácia MIG3 v zimných farbách leti-
ace pod ruskou vlajkou. Prelet zabezpe-

čil Záhorácky aeroklub Senica a pilotoval 
ho vedúci letovej prevádzky Richard Záhu-
menský. Báseň Až pôjde tento vlak od 
Milana Rúfusa predniesla úspešná senická 
recitátorka Dominika Štuberová. 

Potom zástupca primátora Martin Lidaj 
privítal všetkých zúčastnených. Po ňom sa 
ujal slova primátor mesta Branislav Grimm. 
V príhovore zdôraznil, že nemožno zabud-
núť na to, že  v 2. svetovej vojne tiekla krv  
ľudí, ktorí ďaleko od domova bojovali za 
slobodu, za život v pokoji a mieri. Preto je 
dôležité upozorňovať  najmä mladú gene-
ráciu na hrôzy, krutosť vojny a fašizmu. 
Každá vojna prináša mnoho utrpenia a 
bolesti. „O to viac si musíme pripomínať 
príčiny a dôsledky vojny a poukazovať na 
nebezpečenstvo, ktoré nám  hrozí, ak pod-
ceníme hrozby,“ uviedol primátor Senice.

Predseda Národnej rady SR Peter Pel-
legrini vyjadril radosť z toho, že pri soche 
Víťazstvo sa každoročne stretávajú viaceré 
generácie, ktoré si s úctou pripomínajú 
obete 2. svetovej vojny a protifašistického 
odboja. „Je našou povinnosťou pripomí-
nať si udalosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť našich dejín a najmä mladej gene-
rácii vysvetľovať okolnosti doby, v ktorej sa 
zverstvá 2. svetovej vojny diali, aby aj v zlo-
žitej situácii vedeli oddeliť dobré od zlého. 
Učiť ich hodnotám a tomu, že konflik-
tom treba predchádzať a keď vzniknú, je 
potrebné ich riešiť pokojnou cestou a dia-
lógom a nesnažiť sa za každú cenu priná-
šať mier so zbraňou v ruke,“ povedal pred-
seda NR SR.  

K účastníkom pietnej spomienky sa pri-
hovoril aj 3. tajomník Veľvyslanectva Rus-
kej federácie Sergej Nikitin, ktorý pove-
dal, že koniec vojny znamenal víťazstvo 
nad fašizmom, dobra nad zlom, spravodli-
vosti nad nezákonnosťou. Poďakoval aj za 
uchovávanie pamiatky na vojakov Červe-
nej armády, ktorí oslobodzovali mesto. Pri 
bojoch v Senici a okolí zomrelo vyše 450 
sovietskych vojakov.

Veniec položili predstavitelia mesta.

Peter Pellegrini a Viera Kučerová

Sergej Nikitin
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ocenili 10 vojnových veteránov  Pamätnou 
medailou k 70.  výročiu  SNP a ukončeniu 
2. svetovej vojny.  Z občanov Senice bola 
medaila udelená Alžbete Dankovej, Gizele 
Fišerovej, Márii Jarošovej, 101-ročnej 
Jozefe Nemečkayovej a Anne Švancarovej. 
Oceneným osobne zablahoželali Branislav 
Grimm,  Peter Pellegrini  i Sergej Nikitin.  

Táto časť pietnej spomienky sa skončila 
piesňou Aká si mi krásna a hostia prešli k 
pamätníku rumunských vojakov  na cintoríne.

Pamätník rumunských vojakov

Na pomníku je vytesaný dátum oslobo-
denia mesta, symbol mieru v podobe holu-
bice nad zemeguľou a reliéf skupiny voja-
kov. Podľa pamätnej tabule na pomníku ho 
dal postaviť rumunským vojakom národný 
výbor mesta. Zrejme dodatočne bolo dopí-
sané slovo sovietskym.  Za zvukov Pochodu 
padlých revolucionárov aj tu účastníci polo-
žili vence. Pribudol k nim veniec veľvyslan-
kyne Rumunska na Slovensku Steluty Arhire, 
ktorá v príhovore zdôraznila, že 2. svetová 
vojna je historická udalosť, ktorá drama-
ticky zmenila ľudské osudy. „Viac ako 14 
tisíc vojakov rumunskej armády zomrelo pri 
oslobodzovaní Slovenska.  Vo Zvolene, naj-
väčšom vojenskom cintoríne rumunských 
vojakov, je pochovaných asi 11 tisíc vojakov. 
Ostatní našli svoj večný odpočinok na ďal-
ších vyše 50 cintorínoch po Slovensku,“ pri-
pomenula veľvyslankyňa. Poďakovala tiež 
za starostlivosť o pamätník a uchovávanie 
pamiatky. 

Zem potrebuje mier
Účastníci spomienkových osláv potom išli 
do Záhorského osvetového strediska, ktoré 
spolu s Klubom priateľov histórie pripra-
vilo výstavu Zem potrebuje mier. Hostí pri-
vítali najprv tóny heligónky, na ktorej hral 
Miroslav Zálešák a deti oblečené v kroj-
och. Báseň v ruštine od K. Simonova Ždi 
meňa predniesol pedagóg Gymnázia L. 
Novomeského Milan Bošák. Riaditeľka 
ZOS Ľubica Krištofová  hosťom predsta-
vila expozíciu, ktorá bola zostavená  z foto-
grafií, dokumentov, dobových tlačív, plagá-
tov, trojrozmerných predmetov. „Tieto čri-
epky z udalostí a výpovede ľudí sú svedec-
tvom oslobodzovania mesta Senica i regi-
ónu, hovoria príbehy ľudí angažujúcich sa 
v národnooslobodzovacom boji, zachytá-
vajú pamätníky,“ pripomenula Ľubica Kriš-
tofová.  

Galaprogram Čestnej stráže prezidenta  
SR

Na Námestí oslobodenia si školská mlá-
dež i občania pozreli  galaprogram Čestnej 
stráže prezidenta SR.  

Oslobodenie Čáčova

Občianske združenie Pro Čáčov v spo-
lupráci s Klubmi vojenskej histórie (KVH)  
v Senici a Dojči a mestským výborom č. 1  
pripravilo pietnu spomienku  9. apríla popo-
ludní. Účastníkov pred Notárskym domom 
v Čáčove privítala poslankyňa  mestského 
zastupiteľstva v Senici Emília Wágnerová.  
Prítomná bola aj druhá poslankyňa za 
túto mestskú časť Ivana Mičová. Za počet-
nej účasti občanov Čáčova i Senice boli 
hosťami podujatia primátor mesta Brani-
slav Grimm a jeho zástupca Martin  Lidaj. 
Oslobodzovanie Čáčova v skratke pripo-
menul predseda občianskeho združenia 
Pro Čáčov Slavomír Bučák, ktorý o.i. pove-
dal, že oslobodzovacie vojská Červenej  
armády vstúpili do Čáčova  na troch mies-
tach. Po príhovore primátora mesta Bra-
nislava Grimma tri deti oblečené v čáčov-
skom kroji za asistencie členov KVH polo-
žili veniec vďaky  k pamätnej doske  na 
priečelí   Notárskeho domu. 

Vo vnútri tohto objektu si potom 
návštevníci pozreli výstavu venovanú 

národnooslobodzovaciemu boju v rokoch 
1939 – 45, ale koncipovanú aj v širšom roz-
mere života Čáčova. Expozíciu tvorilo  veľa 
trojrozmerných predmetov, ktoré vytvárali 
plastický obraz o zariadení domácností, 
úradov, ale i používaných zbraniach a uni-
formách počas vojny. Časť expozície bola  
venovaná čáčovskému richtárovi Martinovi 
Bartoňovi popravenému v roku 1848 a ďal-
ším významným osobnostiam obce.

Viera Barošková
Foto Radovan Samek

Jozefa Nemečkayová

Steluta Arhire

Strom Senice
Mesto Senica, občianske združenie Klub 

ochrancov zelene a redakcia Naša Senica 
vyhlasujú anketu Strom Senice 2015. 

Máte v Senici svoj obľúbený strom, 
alebo strom, ktorý je pre vás z nejakého 
dôvodu zaujímavý? Nominujte ho do našej 
ankety Strom Senice 2015. Spolu s fotogra-
fiou nominovaného stromu napíšte o aký 
strom ide, kde v Senici rastie, odmerajte 
jeho obvod a v stručnosti uveďte čím vás 
zaujal a prečo ho do súťaže prihlasujete.  
Vaše nominácie na Strom Senice 2015 
posielajte elektronicky na adresu viera.
baroskova@senica.sk do 20. mája. Porota 
z prihlásených stromov vyberie päť finá-
lových stromov,  ktoré zverejníme v májo-
vom čísle a potom bude možné hlasovať. 

Najpopulárnejším stromom tejto ankety je 
moruša biela z Robotníckej ulice, ktorá v roku 
2010 mestskú súťaž vyhrala, v roku 2014 
zvíťazila v celoslovenskej ankete Strom roka 
a v roku 2015 kandidovala na titul Európsky 
strom, kde sa umiestnila na ôsmom mieste.

D. Š. 

Inšpiratívne stretnutie
V budove DAVu sa 23. apríla  uskutoč-

nilo 6. stretnutie študentských rád pôsobia-
cich na senických školách. Spolu 45 štu-
dentov sa stretlo spolu s ich koordinátormi 
a s pozvanými hosťami, zástupcom primá-
tora Jánom Hurbanom, riaditeľom CVČ 
Martinom Dudášom, predsedom komisie 
pre mládež pri mestskom zastupiteľstve 
Pavlom Krutým a členmi predsedníctva 
Študentskej únie Slovenska.

Aj teraz išlo predovšetkým o výmenu 
skúseností a prezentáciu  študentských rád 
a Študentského parlamentu  mesta a pred-
stavenie činností, ktoré organizujú. 

Na programe bol i „problém“ DAVu a 
jeho údajnej premeny späť na múzeum. 
Predsedovi komisie pre mládež bol ofici-
álne odovzdaný Otvorený list mládeže s 
nesúhlasným stanoviskom. Názory možno 
vysloviť. Či nie?

Tohtoročné stretnutie študentských rád 
bolo obohatené prvýkrát workshopmi, a to 
na témy Asertivita a jednanie s autoritami, 
Politológia - situácia v Európe, Kritické mys-
lenie a rozhodovanie, ktoré viedli zástup-
covia Študentskej únie Slovenska. Všetkým 
sa tieto praktické semináre veľmi páčili. 
Mnohí objavili ďalší  uhol pohľadu na vec 
i na svet. 

Radka Rybnikárová, členka ŠP
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Skupiny COFELY 
zaplatia za teplo menej 

Obyvatelia v mestách, v ktorých teplo 
dodávajú spoločnosti Skupiny COFELY, 
zaplatia tento rok za teplo menej. Cenu 
tepla okrem miernejšej zimy ovplyvnila aj 
nižšia cena zemného plynu a investície do 
rozvoja a modernizácie tepelných hospo-
dárstiev, ktoré Skupina COFELY prevádz-
kuje. 

K 31. marcu 2015 väčšina spoločností 
Skupiny COFELY pripravila pre svojich 
odberateľov vyúčtovanie cien tepla. Uply-
nulú vykurovaciu sezónu výrazne ovplyv-
nila teplá zima, ktorá patrila k najmiernej-
ším za posledných 10 rokov. Okrem poča-
sia náklady na teplo ovplyvnila aj cena 
zemného plynu, ktorá bola v medziročnom 
porovnaní nižšia. „S dodávateľom plynu sa 
nám pre uplynulú, ale aj budúcu vykurova-
ciu sezónu  podarilo dohodnúť na výhod-
nejších podmienkach, čo je určite dobrá 
správa pre našich zákazníkov. Maximálne 
ceny plynu sú pre rok 2015 nižšie v porov-
naní s rokom 2014 približne o 5 %.,“ hovorí 
Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distri-
búcie energií v Cofely.

„Pokles nákladov na teplo pozitívne 
ovplyvnilo aj mierne zníženie variabilnej 
zložky ceny tepla. Cofely sa darí vďaka 
investíciám do rozvoja a modernizácie 
tepelných hospodárstiev zvyšovať účinnosť 
a znižovať straty pri výrobe tepla, čo má 
samozrejme pozitívny vplyv aj na konečnú 
cenu tepla pre našich odberateľov,“ dopĺňa 
Martin Žigo.  

Konkrétnym príkladom je rekonštruk-
cia tepelného hospodárstva v Pezinku. 
Termming, spoločnosť Skupiny COFELY, 
plánuje v Pezinku celkovo preinvestovať      
5,3 milióna eur. V prvej etape rekonštruk-
cie, ktorá bola ukončená minulý rok, Term-
ming vymenil teplovodné rozvody a nain-
štaloval 60 odovzdávacích staníc tepla pria-
mo v domoch. Vplyv investície, ktorý sa na 
cene tepla naplno prejaví budúci rok, pozi-
tívne ovplyvnil cenu už aj počas tohtoro-

čnej vykurovacej sezóny. 
 „V mestách, v ktorých prevádzkujeme 

tepelné hospodárstva sa nám darí pripá-
jať nové objekty a budovať nové zdroje 
tepla. Zvyšuje sa tak regulačný príkon, 
fixná zložka sa rozrátava na väčšie množ-
stvo odberateľov, čo v konečnom dôsledku 
znižuje celkovú cenu za teplo. Okrem toho 
plánujeme v tepelných hospodárstvach      
v Bratislave a v Malackách vybudovať 
kogeneračné jednotky, vďaka ktorým sa 
zvýši energetická efektívnosť,“ hovorí Mar-
tin Žigo.  

Všetky spomenuté pozitívne vplyvy sa 
premietajú do nižších nákladov za teplo 
pre koncových odberateľov spoločností 
Skupiny COFELY. Skutočná cena tepla  za 
rok 2014 dodávaného spoločnosťami Sku-
piny COFELY je v priemere vo variabilnej 
zložke približne o 3 % nižšia a vo fixnej 
zložke o približne 6 % nižšia, ako schvá-
lená maximálna cena pre rok 2014. 

„Teší nás, že našim zákazníkom 
môžeme ponúkať kvalitné služby za sta-
bilné a konkurencieschopné ceny. Moder-
nizácia  a investície do rozvoja tepelných 
hospodárstiev, ktoré majú významný vplyv 
na výšku ceny tepla, patria medzi prioritné 
ciele našej spoločnosti,“ uzatvára Martin 
Žigo. 

NS 1/2015

Využívať alternatívne 
zdroje energie

Stredná odborná škola Senica bola 14. – 
15. apríla po piaty raz organizátorom celo-
štátneho kola súťaže ENERSOL SK, ktorú 
vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR. Odborným, metodic-
kým a finančným garantom súťaže je Štátny 
inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Súťaž Enersol je zameraná na využívanie 
alternatívnych zdrojov energie. Hlavným 
cieľom súťaže  je  rozvíjať  tvorivé  odborno-
teoretické a odborno-praktické schopnosti 
žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ochrane život-
ného  prostredia a problematike využívania 
alternatívnych  zdrojov energie. 

Otvárací ceremoniál za účasti mnohých 
hostí a súťažiacich zo všetkých krajov bol 
opäť na veľmi vysokej úrovni. Zástupca 
Ministerstva životného prostredia Jozef 
Klinda na margo energie slnka (ener-
sol) povedal, že už starí Sumeri sa klaňali 
Slnku, klaniame sa mu dnes a ešte hlbšie 
sa budeme klaňať zajtra, keď si  nevysta-
číme s tradičnými zdrojmi energie. „Ener-
sol znamená život, energiu. Energia môže 
zachraňovať, ale môže aj mariť, môže tvo-
riť a môže aj ničiť. Vašou úlohou bolo, aby 
energia  zachraňovala človeka a tvorila. 
Ak sú vaše práce také, zvíťazili ste všetci,“ 
povedal na margo súťaže Jozef Klinda.

Riaditeľ SOŠ Senica Pavol Paradeiser 
zdôraznil, že je potešiteľné, že súťaže sa 
každý rok zúčastňuje stále viac žiakov a 
stredných škôl a v prácach,  ktoré  boli pre-
zentované  najskôr  v  školských  a neskôr  
v  krajských  kolách súťaže, bolo  veľa origi-

nálnych nápadov a netradičných spôsobov 
riešenia v hľadaní alternatívnych zdrojov 
energie. Primátor Senice Branislav Grimm 
ocenil prístup školy k mladým talentova-
ným študentom, ktorým nie je ľahostajné 
životné prostredie a hľadajú nové riešenia 
zamerané na úsporu energie, obnoviteľné 
zdroje, znižovanie emisií.  

V celoštátnom kole v hlavnej kategó-
rii súťažilo 12, v tvorivej kategórii 13 a vo 
vedľajšej  10 jednotlivcov a kolektívov, ktorí 
pred odbornými hodnotiacimi komisiami 

prezentovali svoje práce. Študenti stredných 
škôl prišli s rôznymi zaujímavými myšlien-
kami a nápadmi. V hlavnej kategórii zvíťazil 
a na medzinárodné kolo do Jihlavy postúpil 
Milan Kalina z SPŠ Nitra, vo vedľajšej Vero-
nika Piklová a Katarína Žiaranová z Gym-
názia Liptovský Hrádok a v tvorivej Marek 
Šaróka zo SOŠ Šahy. Organizátora Strednú 
odbornú školu Senica reprezentovali 4 štu-
denti (viac v článku v Študentských listoch). 

SOŠ Senica počas otváracieho dňa 
súťaže Enersol všetkým hosťom prezento-
vala demonštračnú budovu vo využívaní 

Patrik Valanec a Ján Horňák pri prezentácii 
autodráhy na solárny pohon.  

alternatívnych zdrojov energie. V rámci pro-
jektu CEC5 financovaného z prostriedkov EÚ 
a Trnavského samosprávneho kraja  rekon-
štruovali demonštračnú budovu, na streche 
jedálne a kuchyne nainštalovali fotovoltaické 
panely o výkone 6,75 kW, ktoré vyrábajú jed-
nosmerné napätie a cez regulátor dobíjajú 
24 batérií. Výkon z batérií je použitý na napá-
janie celého zariadenia (ventilátory vetra-
cej jednotky, tepelného čerpadla, kotla na 
peletky, čerpadiel a elektrických zariadení na 
meranie  a reguláciu celého systému, výťahu 
pre imobilných návštevníkov.)

Viera Barošková
foto Vladimír Michalka 

Krídla fantázie 2015
Občianske združenie Organizácia mus-

kulárnych dystrofikov v SR a občianske 
združenie Puart Gallery vyhlásili celoslo-
venskú výtvarnú súťaž po názvom Krídla 
fantázie 2015. 

Do súťaže bolo zaslaných 1094 prác zo 
109 škôl a od 14 jednotlivcov z celého Slo-
venska. Porota v zložení Roman Hvizdák, 
Andrea Madunová, PaedDr. Denisa Kolá-
řová, Mgr. art. Lucia Grejtáková, Mgr. art. 
Erik Šille, Anna Šišková a Kvetka Bobáková 
vyhodnotila 57 víťazov a 7 víťazných škôl. 
Veľký úspech zaznamenala aj ZUŠ v Senici 
a jej pedagógovia Mgr. art. Štefan Orth 
ml. a  Mgr. art. Ľudmila Pilná. ZUŠ získala 
ocenenie ako jedna z vybraných siedmich 
víťazných škôl. Za víťaznú prácu bola indivi-
duálne ocenená Alexandra Šullová, žiačka 
pedagóga Mgr. art. Štefana Ortha ml.

Ľudmila Pilná, ZUŠ Senica
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na knihy i podujatia
Záhorská knižnica v Senici aj v marci nazý-

vanom Mesiac knihy plnila svoj základný cieľ 
– pozitívne zviditeľňovať knižnicu ako kul-
túrnu a vzdelávaciu inštitúciu. Našou sna-
hou je sústrediť sa v tomto mesiaci na rôzno-
rodé aktivity, ktoré súvisia s knižnicami a kniž-
ničnou prácou, aby sme ukázali, že knižnice 
nie sú iba požičovňami kníh, ale majú oveľa 
väčšie portfólio služieb, sú modernými inšti-
túciami, ktoré spracúvajú a poskytujú  infor-
mácie širokého spektra pre všetky vekové 
a záujmové kategórie čitateľskej verejnosti, 
najmä zo svojich knižničných fondov (spra-
vujeme takmer 90 000 knižničných jedno-
tiek), no vedia pripraviť aj zaujímavé podu-
jatia pre svojich čita-
teľov a návštevníkov.

Začali sme podu-
jatiami pre najmen-
ších - Dni ľudovej roz-
právky, potom sme 
predstavili senického 
básnika Pavla Stani-
slava Piusa v  Knižnici 
J. Fándlyho v Trnave, 
pripomenuli sme si 
100. výročie narode-
nia básnika a prekladateľa Pavla Bunčáka v 
Skalici a univerzitného profesora, preklada-
teľa, literárneho a divadelného vedca Jána 
Boora v Holíči. Posledný marcový týždeň, 
ktorý je už tradične venovaný Týždňu slo-
venských knižníc (TSK), bol  v tomto roku 
slávnostne otvorený v Trnave. Jeho súčas-
ťou sú stovky podujatí vo verejných a škol-
ských knižniciach vo všetkých regiónoch 
Slovenska, vyhlasuje ho  Slovenská asociá-
cia knižníc  a Spolok slovenských knihovní-
kov a knižníc, hlavným mottom podujatia je 
myšlienka  Knižnice pre všetkých.  

Záhorská knižnica otvárala TSK v nedeľu 
22. marca  v Borskom Mikuláši spomienkou 
na  230. výročie narodenia  kňaza, básnika 
a prekladateľa Jána Hollého na slávnostnej 
svätej omši v Kostole svätého Mikuláša i pri  
jeho rodnom dome. 

TSK pokračoval 23. marca  otvorením  
fotodokumentačnej  výstavy  Ľudovít Štúr 
(1815 -1856) v priestoroch knižnice a podu-
jatím  pre žiakov prvého stupňa základných 
škôl  Majster slova, ktoré bolo tiež venované 
nášmu významnému dejateľovi Ľudovítovi 
Štúrovi. Žiaci sa všeličo  o  tejto osobnosti  
dozvedeli  od pani učiteľky i tiet knihovní-
čok. Spomenuli i historickú návštevu Ľudo-
víta Štúra od 15. do 17. júla 1843 na  evan-
jelickej fare v Hlbokom neďaleko Senice, 
kde spolu s Jozefom Miloslavom Hurba-
nom a Michalom Miloslavom Hodžom roz-
hodli o kodifikácii spisovného jazyka Slová-
kov na základe stredoslovenských nárečí 
Básničky Z abecedy od Jany Belašičovej 
ožili  24. marca v podaní malých  recitáto-
rov z Materskej školy na ulici Janka Kráľa v 
Senici. V detskom oddelení Záhorskej kniž-
nice si predškoláci vo veku 5-6 rokov upro-
stred knižiek „prevetrali“ pamäť a sólovo i 

spoločne recitovali básničky podľa písmen 
v abecede. Pripravili ich učiteľky Viktória 
Kalmanová a  Soňa Štefíková. 

Tradičnou súčasťou TSK bola  predajná 
výstava  pražského vydavateľstva  odbornej 
pedagogickej literatúry Portál, ktoré prišlo 
s ponukou asi 200 titulov. Na Slovensku je 
najväčší záujem o odborné knihy z peda-
gogiky a psychológie. 

V čajovni Avalonross v Senici sa verej-
nosť  bližšie zoznámila so spisovateľkami, 
ktoré do literatúry vstúpili v približne rov-
nakom čase - pred piatimi až šiestimi 
rokmi. Medzi čitateľov a knihovníkov pri-
šli  na besedu Zdenka Mahajová žijúca v 
Myjave a Kristína Mišovičová, rodáčka z 
Bratislavy, no  už od 12 rokov Sekulanka. 
Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína 
Soukupová obe autorky predstavila a v 

krátkych rozhovo-
roch a pri autorskom 
čítaní z ich kníh sme 
mohli nazrieť aj do 
ich vnútra. Stretnu-
tie so spisovateľkami 
spevom spest-
rila Mária Závod-
ská, ktorej repertoár 
bol ako stvorený k 
besede s citlivými 
dušami oboch auto-

riek. Komorné prostredie čajovne i šťastný 
výber autoriek potvrdili, že knihy a litera-
túra už v Avalonrosse „zapustili korene“. 
Stretnutie poetky Zdenky Lacikovej sústre-
dilo v detskom oddelení knižnice  tri desi-
atky tretiakov z troch tried  Základnej školy 
na Komenského ulici. Na besedu prišli 
spolu s učiteľkami Zuzanou Návratovou a 
Janou Ponechalovou dobre pripravené aj 
výborne naladené. Bez ostychu sa pýtali na 
všetko, čo ich zaujímalo. Pani knihovníčka 
Terézia Pöštényiová predstavila deťom 
autorku  14-tich knižiek básní, rozprávok i 
povestí, pochádzajúcu z Prašíc a žijúcu na 
Záhorí v Kopčanoch. Písať začala ako trid-
siatnička roku 1999. A po najnovšej 14-tej 
knihe Večerná rozprávka už sa rodí jej 15.  
Zlatá loď. Stretnutie so Zdenkou Lacikovou 
v senickej knižnici plynulo ako rýchla rieka. 
Naplnené radosťou i potešením. Aj spiso-
vateľka vyslovila poklonu malým recitáto-
rom, ktorí jej v Záhorskej knižnici besedu 
spestrili. Meliska Žofčíková, Emko Závodný 
a Emka Kutálková boli naozaj výborní. 

V Základnej umeleckej škole 26. marca 
na spoločnom podujatí Literárneho infor-
mačného centra Bratislava a Záhorskej 
knižnice prezentovali novú publikáciu Hľa-
danie súčasnosti. Tento prehľadný sprie-
vodca s obalom v štýle retro-zošitov pribli-
žuje študentom, učiteľom a ďalším záujem-
com našu najnovšiu spisbu súčasnú sloven-
skú literatúru 21. storočia. O knihe besedo-
vali  - za vydavateľa redaktorka LIC Marta 
Bábiková a za editorov Ivana Taranenková 
z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave. Auditórium tvo-
rili študenti a  pedagógovia Gymnázia Ladi-
slava Novomeského v Senici i knihovníčky.

V Záhorskom osvetovom stredisku  bese-

doval s čitateľmi Vojtech Czobor, ktorý žije 
už 25 rokov v južnom Nemecku a pochádza 
zo Smoleníc. Rozprával najmä o svojej naj-
novšej knihe Habánka. Ako emigrant sa usa-
dil v kraji, odkiaľ aj k nám v 15. storočí ute-
kali prenasledovaní novokrstenci. Vojtech 
Czobor spomínal na  návraty domov na Slo-
vensko. Miesta pôsobenia habánov-novo-
krstencov, ktorí žili špecifickým komunitným 
životom v habánskych dvoroch  Sobotište, 
Veľké Leváre, Košolná, aj ich pravlasť v juž-
nom Nemecku a na severe Švajčiarska, pre-
nikli do príbehov jeho kníh. 

Príležitosť siahnuť po knihe majú čitate-
lia vo všetkých knižniciach, ktoré sú podľa  
Karla Havlíčka Borovského  „takou školou 
pre mládež a pre dospelých, v ktorej učí 
mnoho múdrych učiteľov.“

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Foto Milan Soukup

Zdenka Laciková v obliehaní malých čita-
teľov.

Pripomenieme si Ľ. Štúra
Pri príležitosti 200. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra pripravili Mesto Senica, 
Záhorská galéria Jána Mudrocha a Záhor-
ská knižnica v Senici pre kultúrnu verejnosť  
literárno-historicko-hudobný program  Vzli-
etli orli vysoko...  Uskutoční sa  15. mája o 
10.00 dopoludnia v koncertnej sále Základ-
nej umeleckej školy.

Na stretnutí vystúpi majster umelec-
kého slova a autora pásma Juraj Sarvaš a 
mužské spevácke okteto Danubius octet 
singers. Historik doc. Ivan Mrva, CSc. v 
úvode priblíži poslucháčom dobu a život 
Ľudovíta Štúra.

Pred obecenstvom kompozícia pro-
gramu plasticky odvíja slovom i hudbou 
onen nezabudnuteľný zápas za slobodu 
národa, slobodu jazyka a za oslobodenie od 
sociálneho jarma. Juraj Sarvaš publikum vťa-
huje do atmosféry toho obdobia úryvkom zo 
Štúrovej reči z 15. januára 1848 na uhorskom 
sneme, dnes budove Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Ľ. Štúr mal vtedy v sneme päť 
prejavov, ale až v roku 1953 vyšli aj knižne 
vďaka redakcii K. Rosenbauma. Juraj Sarvaš 
si vybral prejav, v ktorom navrhol Štúr kľú-
čovú zmenu zákona. Namiesto povinnosti 
vyučovať na celom území aj vtedajšieho Slo-
venska už od základných škôl v maďarčine 
navrhol slovo jazyk maďarský nahradiť slo-
vom jazyk materinský. Prejav uverejnili vtedy 
Slovenské národné noviny. Dodnes je nie-
len strhujúcim čítaním, ale doslova pôžitkom 
pre Štúrovu argumentáciu. Pri dramatickom 
umeleckom prednese akoby ožila atmosféra 
sporu o slovenčinu, ktorý ako vieme, sa defi-
nitívne vyriešil až hlboko v XX. storočí. Bol to 
zápas za vzdelanie s tým istým cieľom, ako 
ho poznáme dnes.

Prednes rozsiahlych politických textov v 
štúrovskej slovenčine sa strieda s predne-
som poézie štúrovskej generácie. Vyvrcho-
lením kompozície  je  Modlitba za Sloven-
sko Milana Rúfusa. Okrem toho Juraj Sar-
vaš  sprevádza celý program a rozpráva prí-
behy zo života štúrovskej generácie.      

KS
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Víťazom regionálneho kola súťaže 
Mladý Európan v Senici sa stali študenti 
Obchodnej akadémie Senica, ktorí svojich 
ostatných rovesníkov výrazne predčili. So 
ziskom 170 bodov nechali za sebou druž-
stvo Gymnázia Malacky so 125 bodmi a 
Gymnázia Piešťany so 110 bodmi. Študenti 
z Obchodnej akadémie  boli už v minu-
losti víťazmi a opäť potvrdili  vysokú úro-
veň práce pedagógov so študentmi. 

Už 10. ročník  tejto celoslovenskej 
súťaže sa konal v Dome kultúry v utorok 
14. apríla a jeho organizátorom bolo Infor-
mačné centrum Europe Direct Senica pod 
vedením manažérky centra Ivony Klimen-
tovej. Hlavným poslaním  súťaže je zvý-
šiť povedomie o Európskej únii na Slo-
vensku medzi študentmi stredných škôl a 
pozdvihnúť úroveň ich všeobecnej infor-
movanosti o Európskej únii.  

Medzi súťažiace družstvá prišiel aj pri-
mátor mesta Senica Branislav Grimm. 
Zastúpenie Európskej komisie na Sloven-
sku reprezentoval Andrej Krchňavý, ktorý 
spolu so zástupcami informačných cen-
tier  ED zo Žiliny a Trenčína bol aj v porote. 
Okrem iného konštatoval, že súťaž  medzi 
študentmi získava na popularite, preto sa v 
tomto ročníku počet účastníkov v regionál-
nych kolách zvýšil z 10 na 15. 

V Senici súťažilo štrnásť trojčlenných 
družstiev: Obchodná akadémia Senica, 

Gymnázium L. Novomeského Senica, 
SSOŠP Senica, SOŠ Senica, Gymnázium 
J. B. Magina Vrbové, Gymnázium Pierra 
de Coubertina Piešťany, Gymnázium Jána 
Bosca Šaštín - Stráže, Stredná priemy-
selná škola Myjava, SOŠ strojnícka Skalica, 
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica, Gymná-
zium Malacky, SOŠ poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku Trnava, Gymnázium 
Angely Merici Trnava, Športové gymná-
zium J. Herdu Trnava.

Regionálne kolo súťaže malo tri časti. V 
prvom kole si študenti vyskúšali svoje vedo-
mosti vo vedomostnom teste o EÚ. Druhé 
kolo bolo v podobe jazykovej krížovky a 
určenia jej tajničky v čo najkratšom časo-
vom limite. Do tretieho, finálového kola sa 
prebojovali tri družstvá, ktoré získali naj-
viac bodov v predchádzajúcich kolách. V 
ňom otestovali svoje vedomosti v obrázko-
vom kvíze zameranom na osobnosti, domi-
nanty a symboly EÚ. 

Partnerom súťaže v  10. ročníku je Úrad 
vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Informatizácia spoločnosti a Cen-
trálny koordinačný orgán. Záštitu nad súťa-
žou v roku 2015 prevzal predseda vlády 
SR, Robert Fico a podpredseda Európskej 
komisie pre energetickú úniu Maroš Šef-
čovič. Víťazi regionálneho kola – študenti 
Obchodnej akadémie Senica  - sa 4. júna 
zúčastnia národného kola súťaže Mladý 
Európan v hoteli Bôrik  v zariadení Úradu 
vlády SR a o prvenstvo budú zápoliť s ďal-
šími víťazmi regionálnych kôl. 

Porota na záver súťaže odovzdala spolu 
s gratuláciami aj hodnotné ceny finálovým 
tímom, no odmenila aj ostatných súťažia-
cich a učiteľov, ktorí ich na súťaž pripravo-
vali.     

   ab
Foto Marek Štítny

Obchodnú akadémiu reprezentovali Kriš-
tof Huťťa, Nikola Lakatošová a Andrej 
Považan (s diplomami, pripravovala ich 
stredoškolská učiteľka Viera Medňanská. 
Vpravo manažérka ED I. Klimentová. 

Úspešní v projekte
Ready -  set - go for live after  schol as happy 
Europeans  
Pripravení  na život po škole ako šťastní 
Európania

Taký je názov nového - štvrtého projektu 
medzinárodnej spolupráce medzi školami,  
do ktorého sa zapojila Základná škola na 
Sadovej ulici. Ide o projekt v rámci nového 
programu Erasmus+, ktorého predchod-
com bol program Comenius, v ňom bola 
škola zapojená až trikrát. 

Škola je právom hrdá na to, že získala  
ďalší grant z prostriedkov EÚ, ktorý podpo-
ruje aktivity v oblasti vzdelávania, odbor-
nej prípravy mládeže a športu. Získať tento 
grant nebolo vôbec jednoduché a škola 
bola jednou z mála na Slovensku, ktorým 
bol tento grant pridelený. 

Učiteľom i žiakom sa opäť poskytla 
možnosť spolupracovať so školami v zahra-
ničí, spoznať nové krajiny, kultúru, zdoko-
naliť sa v cudzích jazykoch a získať i nové 
priateľstvá a skúsenosti. Počas dvojroč-
ného trvania projektu budú s partnerskými 
školami z Nemecka, Talianska, Litvy, Špani-
elska a Cypru pracovať na spoločnej téme 
Ako byť šťastným Európanom. 

K aktivitám, ktoré si naplánovali patrí: 

povolania, dobrovoľnícke aktivity,

Tieto aktivity sa  budú s partnermi rea-
lizovať v medzinárodných workshopoch a 
pri vymieňaní si  skúseností.

Prvé skúsenosti v rámci nového projektu 
už  žiaci i učitelia získali. Štyria žiaci a dve 
učiteľky sa zúčastnili výmenného pobytu  
na Cypre. Žiaci od 14. do 21. marca 2015 
navštevovali školu v hlavnom meste Cypru 
v Nikózii. Spolu s ostatnými žiakmi zo všet-
kých zúčastnených krajín spoločne praco-
vali na projektových úlohách. Celý týždeň 
navštevovali školu a zvyšok dňa strávili v 
rodinách cyperských žiakov. Nadviazali 
nové priateľstvá, zdokonalili sa v anglickom 
jazyku, v ktorom komunikovali. Dozvedeli 
sa o histórii ostrova, o rozdelení na tureckú 
a cyperskú časť. Skúsili typické grécke 
jedlá (syr Chaloumi, souvlaki či baklavas), 
ktoré im veľmi chutili. Počas výletu do prí-
morského  mesta Limassol spoznali nielen 
historické pamiatky, ale aj prírodné krásy 
ostrova. 

Súčasťou programu bola aj prezentá-
cia Slovenska, mesta Senice a svojej školy 
pre všetkých partnerov. Tak  získali  prvý 
obraz o našej krajine a meste, ktoré  v blíz-
kej budúcnosti navštívia v rámci ďalšieho 
výmenného pobytu. 

Mgr. Katarína Ružičková 
ZŠ Sadová ulica

Žiaci 8. ročníka Damian Švárny, Šimon Mach, 
Lívia Kubeková a Sabína Krčová na Cypre. 

Tvorivé dielničky
V  priestoroch Domky Senica sa uskutoč-

nili 11. apríla tvorivé dielničky pod názvom 
Umenie hrou. Deti spolu so svojimi rodičmi 
vyrábali nápadité výrobky z rôznych materi-
álov, predovšetkým zvieratká a jarné motívy. 
Stretnutie bolo obohatené o tradičné báb-
kové divadielko s poučnou myšlienkou. 

Počas celého popoludnia prevládala v 
Domke výborná  nálada. Všetkým účastní-
kom ďakujeme za ich prítomnosť a tešíme 
sa na ďalšie spoločné dielničky. Naša 
vďaka patrí aj inštitúcii Iuventa, s pomocou 
ktorej sa tento projekt uskutočnil. 

Domka Senica
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V Senici je veľa talentovaných mladých ľudí – potvrdil to aj premiérový projekt Študentskej 
fotoprezentácie. 

číslo 2.   Apríl 2015   ročník XI.

Nádejní fotografi v DAVe 
V DAVe sa 17. apríla konala vernisáž 

autorskej fotografickej výstavy, presnejšie 
výstavy víťazov súťaže vyhlásenej Študent-
ským parlamentom mesta a nazvanej Štu-
dentská fotoprezentácia  2015. 

Porota zložená z fotografa Mareka Štít-
neho, dvoch členiek Študentského parla-
mentu a Dany Kopeckej z CVČ, vybrala z 
celkového počtu 12 zúčastnených autorov 
päť, ktorých fotografie si môžete pozrieť v 
DAVe  do 6. mája.  

Marek Mach (14 rokov)  zo ZŠ s MŠ na 
Mudrochovej ulici  fotografuje všetko, čo sa 
dá (okrem portrétov) a ako letecký modelár 
by sa chcel venovať fotografiám z kokpitu 
lietadla. Jeho najväčším vzorom pri fotogra-
fovaní je jeho otec. Ďalej v DAVe vystavujú 
Katka Radočáková a Monika Chvaštulová, 
obe 17 ročné študentky senického Gym-
názia L. Novomeského, sa chcú fotografo-
vaniu venovať i v budúcnosti a ísť študovať 
na vysokú školu s týmto zameraním. Katka  
uprednostňuje portréty, ale rada fotí i prírodu, 
zvieratá a šport.  Monika zase mesto či histo-
rické pamiatky. V budúcnosti  túži fotografo-
vať napr. nórske fjordy alebo škótske hory. 
Na výstave nájdete aj fotky Terezky Funteko-
vej, 14-ročnej žiačky ZŠ s MŠ na Mudrocho-
vej ulici, ktorá najradšej fotí prírodu. Päticu 
najlepších uzatvára 16-ročný Róbert Fritz, 
rodák z Myjavy, študent myjavského gymná-
zia, pre ktorého je fotografovanie celoživotný 
sen a hobby. Fotí takmer všade a najradšej 
šport, hudobné koncerty a portréty. 

Pred vernisážou viedol fotograf Marek 
Štítny seminár, počas ktorého sa všetci 
zúčastnení dozvedeli, čo je super a jedi-
nečné  a naopak, čo by mohli ešte vylep-
šiť. Počas celej vernisáže panovala dobrá 
nálada a ako hosť prišiel poslanec mest-
ského zastupiteľstva v Senici Pali Krutý, 
ktorý je aj  predseda komisie pre mládež. 
Spevom a gitarou spestrila program  Paula 
Krajčiová.  Všetkým zúčastneným fotogra-
fom prajeme ďalšie úspechy!

Do projektu zaslali  fotografie tiež 
Lujza Skalová, Stanislav Jánoš, Kristína Kli-
mešová, Monika Stehlíková, Jana Kova-
čechová, Patrícia Beličková a Katarína 
Somorovská. Aj ich vybrané fotografie 
nájdete na výstave.

Sabína Štefková - predsedníčka Študent-
ského parlamentu mesta a členka poroty 

Príloha Našej Senice

Dobrovoľníci v DAVe
Už po ôsmykrát sa zišli mladí ľudia       

v DAVe pri veľkom upratovaní. Bolo to          
v sobotu 18. apríla a bolo ich 19. Stredo-
školáci, vysokoškoláci a aj tí najmladší zo 
ZŠ. A pretože to v dnešnej dobe považu-
jem takmer za hrdinstvo, tu sú ich mená 
– Romanka Skalová, Katka Burianová, 
Tomáš Krška, Paťa Maxianová, Lucia a 
Martina Pekarové, Miška Holičová, Jaro 
Vajči, Robo Masaryk, Sabína Štefková, 
Tomáš Provazník (ten už 7-krát za sebou), 
Rišo Grimm, Erik Nazarey, Magda Truba-
nová, Mišo Klačanský, Maťo Mudroch, 
Roman Brečka, Peťo Babic a Monika 
Kolényová, človek azda najviac spätý                     
s DAVom. 

Do posledného centimetra sa grunto-
valo najmä v kinosále, ale tiež  vo vestibule, 
sklade, okolí DAVu a „triasli“ sa i všetky 
okná.... Skrátka hrable, metly, vedrá, han-
dry a  saponáty mali koncert. Dobrá nálada 
brigádnikov neopúšťala po celý čas a keď o 
druhej poobede dojedali chlebíky a pagá-
čiky, prišlo i na vážne i vášnivé debaty o 
budúcnosti DAVu. Veru nápadov padalo 
neúrekom. Ale o tom inokedy. 

Druhá časť brigády, tentoraz v hor-
ných priestoroch DAVu, sa koná v štvrtok 
7. mája od 14. hod.

D. K.

Enersol
Po marcovej motivačnej konferencii k 

súťaži Enersol o využívaní alternatívnych 
zdrojov energie v Strednej odbornej škole 
(SOŠ) Senica nasledovalo krajské kolo v 
Trnave, kde žiaci SOŠ prezentovali svoje 
práce a najlepšie boli vybrané do celoslo-
venského kola. To sa konalo 14. – 15. apríla 
v SOŠ Senica. 

Stretli sa tu študenti z celého Slovenska, 
víťazi krajských kôl. V prvý deň bola súťaž 
otvorená, v programe sa kultúrnym progra-
mom prezentovali aj žiaci. Na  druhý deň 
sa študenti prezentovali svojimi prácami. 
V krajskom kole sa umiestnili aj traja štu-
denti zo SOŠ Senica, a to v hlavnej kate-
górii Monika Čechová s prácou Ekologické 
stavby, v tvorivej kategórii Patrik Valanec a 
Ján Horňák s prácou Autodráha na solárny 
pohon a vo vedľajšej kategórii Michal Šte-
fečka s prácou Recyklácia - šetrenie ener-
giou. Títo študenti prezentovali svoje práce 
aj v celoslovenskom kole,  v ktorom M. Šte-
fečka získal  2. miesto.

Ja osobne som hrdá na to, že študujem 
na tejto škole, pretože ma teší, že práve 
„moja“ škola je propagátorom nových 
myšlienok využitia alternatívnych zdrojov 
energie a  umožňuje študentom ukázať, čo 
vedia. 

Michaela Holičová
SOŠ Senica 
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OTVORENÝ LIST
senickej verejnosti

História do DAVu 
– mládež do „sklepa“?
Mladí Seničania sa v posledných týž-

dňoch mobilizujú! Je naozaj tak dôle-
žité umiestniť plánované senické múzeum 
do budovy, ktorá síce bola postavená na 
tento účel, ale posledné štyri roky je vyu-
žívaná hlavne mládežou a deťmi? Napriek 
všeobecnému nesúhlasu zo strany mlá-
deže, mestského zastupiteľstva a rodičov 
sú ľudia, ktorí s nápadom súhlasia?! Jedi-
ným vysvetlením je asi len fakt, že títo ľudia 
nemajú s DAVom osobnú skúsenosť. My 
máme.

Pred štyrmi rokmi Mesto Senica  
ponúklo do správy CVČ minimálne vyu-
žívanú a  chátrajúcu budovu DAVu, ktorá 
bola opustená už niekoľko rokov a mala 
pochybnú povesť. Stonožka sa hneď pus-
tila do upratovania a brigád, ktoré trvali 
celé mesiace. Podarilo sa osloviť desiatky 
dobrovoľníkov z radov študentov stred-
ných a základných škôl, členov Študent-
ského parlamentu, záujmových krúžkov, 
rodičov a širokej verejnosti, ktorí sa s nad-
šením pustili do vypratávania,  maľovania, 
nekonečného čistenia, opráv, ale i nakupo-
vania, zháňania sponzorov... Robilo sa vo 
voľnom čase, cez prázdniny, cez víkendy 
aj po škole. Aj my sme sa zúčastnili väčšiny 
brigád a budova nám prirástla k srdcu. Nie-
len priestory, ale aj komunita ľudí, ktorá sa 
tam začala pravidelne stretávať 
v novovzniknutom krúžku Spo-
ločenská herňa pre mládež. Krú-
žok umožnil zmysluplné využi-
tie voľného času namiesto toho, 
aby  sa mladí bezcieľne potulo-
vali po uliciach, krčmách a dis-
kotékach. Mohli si tu zahrať bili-
ard, stolný futbal, šípky, pin-
g-pong, spoločenské hry, uvariť 
si čaj v zime, zohriať sa, sedieť v 
pohodlných kreslách a len tak sa 
rozprávať, hrať na gitare či robiť 
projekt do školy. Spoznali sme 
nových ľudí, ktorí sú našimi pria-
teľmi doteraz a študujeme spolu 
v Brne a Bratislave. Aj keď sa už 
v DAVe stretávame len na diskus-
ných večeroch, vďačíme mu za túto príleži-
tosť. A milujeme to tam stále.

I mnohé  Stonožkine krúžky sa konečne 
mohli presunúť do väčších priestorov - 
tanečné prípravky, dramatický krúžok, folk-
lórny Ľudovček, mažoretky, stolný hokej,  
hip-hoperi, breakeri... 

A podujatia? Pre tie bol a je DAV ako 
stvorený. Dokonca i s prenocovaním, napr. 
Strašidelná noc či Pyžamová párty. Obľú-
bené a maximálne navštevované bývajú 
každoročné detské karnevaly, Valentínska 
párty, spoločenské stretnutia pre deviata-
kov a piatakov, mládežnícka Improliga, kon-
certy začínajúcich kapiel, ale i filmové, dis-
kusné a literárne večery, besedy s osobnos-
ťami, výtvarné a  fotografické výstavy, gita-

rové večery, športové turnaje, X-box show, 
hip-hopový večer, školské súťaže, zasad-
nutia Študentského parlamentu, mestské 
tábory CVČ, nácviky divadelných predsta-
vení CVČ či rozmanité podujatia Mater-
ského centra pri CVČ. Stredné školy vyu-
žívajú priestory ako „azyl“ počas maturit-
ného týždňa, na nácvik stužkových a imatri-
kulácií, triedy tu mávajú vianočné večierky.

Pred DAVom to boli a sú známe akcie, 
napr. Dni detí, Dni dobrovoľníkov, Deň 
Zeme, Deň otvorených dverí, Svetlonose-
nie, Street art, Proti šedým múrom... 

A to je len zlomok toho, čo všetko by 
DAV mohol ešte v budúcnosti ponúknuť. 

DAV si tiež mimoriadne obľúbili i senickí 
hasiči, DOMKA, OZ Element a najmä 
senické hudobné kapely. Majú tu svoj raj, 
skúšajú, tvoria, nahrávajú... je to výborná 
alternatíva garáží a pivníc. 

Podľa doterajších slov pána primátora 
bude činnosť mladých v DAVe zachovaná, 
ale nevieme si predstaviť, že by sa všetky 
podujatia odohrávali medzi exponátmi 
múzea. Investovať do bývalej Billy či sute-
rénu Domu kultúry sa nám nezdá ekono-
mické.

V DAVe sme spoznali  nových ľudí, našli 
nové priateľstvá, zažili veľa zábavy, zúčast-
nili sme sa mnohých podujatí, strávili sme 
tu hodiny a hodiny upratovaním, zveľaďo-
vaním a bolo by nám veľmi ľúto, keby toto 
všetko malo skončiť. 

Magdaléna Trubanová, 
Monika Kolényová

(študentky Masarykovej univerzity Brno)

Ani ďalším mladým ľuďom 
nie je osud DAVu ľahostajný:
František Pisarovič (študent Univerzity 
Komenského Bratislava):

Zámer mesta ma zasiahol najmä ako 
člena jednej z kapiel, ktoré budovu aktívne 
využívajú. Je to multifunkčný priestor, 
preto jeho premena na mestské múzeum 
by musela prebehnúť až nerealisticky 
sofistikovane, aby som si povedal niečo v 
zmysle: „Hej, tak to som ochotný pregl-
gnúť.“ Netreba zabudnúť na fakt, že Cen-
trum voľného času vynaložilo veľa úsilia 
na prerod priestoru do závideniahodného 
stavu, v ktorom je teraz. Pod vedením 
pedagógov CVČ nastal pozorovateľný roz-

mach na objekte samotnom i v jeho okolí. 
A neprestane ma tešiť, keď vidím DAV 
naplnený baviacou sa omladinou. V DAVe 
je zriadené aj kompletne vybavené nahrá-
vacie štúdio M. K. production. Stojí za tým 
neuveriteľné množstvo investovaného úsi-
lia a času viacerých organizácií a jednotliv-
cov. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že zámer 
mesta je trocha nefér. Naozaj chceme zby-
točne zasahovať do niečoho čo funguje?

Lýdia Rosová, bývalá členka ŠP (študentka 
Vysokej školy ekonomickej Praha):

Dať DAV do rúk CVČ bol veľmi dobrý 
nápad. Dobrovoľníci si ho sami vo voľ-
nom čase zveľadili a to, čo sa im zo sta-
rej budovy podarilo vytvoriť, je úžasné. Z 
DAVu spravili miesto stretnutia a oddychu 
detí aj študentov.

Filip Nosko, bývalý podpredseda ŠP (štu-
dent Masarykovej univerzity Brno):

Azda pre každého človeka je zvláštnym 
zadosťučinením pocit, že prispieva k nie-
čomu, čo je väčšie než on sám. Rád si to 
hovorím vždy, keď spomínam na čas, ktorý 
som venoval Študentskému parlamentu  a 
DAVu, pretože sa nám podarilo obnoviť 
ducha DAVu, budovy, ktorú si väčšina z nás 
ešte vie vybaviť ako chátrajúcu, takú, do 
akej naše kroky len ťažko mohli  zablúdiť. 
Byť svedkom ako sa z DAVu stalo útulné 
útočisko mladých a  liaheň úžasných nápa-
dov, bude pre mňa navždy fascinujúce. 
Nie som expertom na život a tvorbu Laca 
Novomeského, nechcem sa prieť o  jeho 
význame pre Senicu a  potrebe udržiavania 

jeho odkazu, no dovolím si pove-
dať, že sám Novomeský by bol 
vskutku hrdý na to, že budova 
spojená s jeho menom slúži 
práve tomuto účelu. 

Monika Kolényová, bývalá pod-
predsedníčka ŠP, bývalá členka 
Komisie pre mládež pri mest-
skom zastupiteľstve (študentka 
Masarykovej univerzity Brno):

„Prečo by pamätné dosky, 
sochy či kroje mali byť ukryté 
stále niekde v pivniciach? Mys-
lím si, že by sme konečne mali 
začať s budovaním hrdosti k 
Senici. Keď k nám príde návšteva, 

nemáme jej čo ukázať“ - toto sú slová pána 
primátora. Máme teda do pivníc presunúť 
mládež? Veď buďme hrdí na DAV a mlá-
dež, ktorá budovu  takto zveľadila!

Martin Mudroch, bývalý člen mládežníc-
keho klubu v DAVe (študent Univerzity 
Komenského Bratislava): 

Nechápem prečo sa vôbec uvažuje 
nad budovou DAVu. Analyzoval niekto na 
umiestnenie múzea aj iné budovy? Argu-
ment, že DAV bol postavený ako múzeum, 
sa mi zdá  tragický a komický zároveň. 
Prečo vyháňať mládež niekam do „sklepa“, 
keď sú k dispozícii iné budovy, ktoré sa 
nevyužívajú. Verím, že nie som s týmto 
názorom ani z ďaleka sám. 
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Pred rokom 8. apríla 2014 vo veku 73 
zomrel  spisovateľ Jozef Repko.  Literárny 
fond, Slovenská sekcia IBBY, BIBIANA, 
medzinárodný dom umenia pre deti, ude-
lili cenu TROJRUŽA 2014 Jozefovi Rep-
kovi in memoriam za celoživotné úsilie 
povýšiť dobrodružný žáner v literatúre pre 
deti a mládež na umenie. Zverejňujeme 
príspevok Rudolfa Dobiáša prednesený 
2. decembra 2014 pri odovzdávaní Ceny 
Ľudovíta Fullu a Trojruže.

Vážení a milí priatelia literatúry pre 
deti a mládež. Jeden z jej významných 
predstaviteľov, spisovateľ Jozef Repko, 8. 
apríla 2014 v Senici zomrel. Odišiel tak 
ticho, že mnohí sme sa to dozvedeli až po 
týždni - dvoch, ja napríklad až po veľko-
nočných sviatkoch. Mrzí ma, že som sa s 
ním nerozlúčil. S kamarátom sa to patrí. 
S Jozefom som sa skamarátil v Trenčíne. 
Činžiaky, v ktorých sme bývali, stáli oproti 
sebe, stačilo prejsť cez cestu a mohli sme 
si podať ruky. Po čase sa z nás stali pria-
telia. Jozef Repko - na rozdiel odo mňa 
- bol pravým Trenčanom. V Trenčíne sa 
12. októbra 1940 narodil. Ja som sa do 
mesta pod Matúšovým hradom nasťaho-
val až koncom roku 1967. Dovtedy som 
býval v neďalekej dedinke Dobrá. V tom 
čase bol Jozef osvetovým pracovníkom a 
neskôr zástupcom riaditeľa Domu kultúry. 
Ale už vtedy sa s jeho menom stretávali aj 
malí čitatelia časopisov Ohník a Slniečko. 
Roku 1973 sa aj s rodinou presťahoval do 
Senice. Odvtedy sme sa stretávali zriedka-
vejšie, obyčajne v rozhlase a na rozhlaso-
vých festivaloch. Ešte šťastie, že som sa od 
neho stihol priučiť rozhlasovému remeslu. 
V roku 1969 meno Jozef Repko zarezono-
valo totiž aj na vlnách Slovenského roz-
hlasu. Dnes to môžeme považovať za his-
torickú udalosť. Pretože v 70. - 90. rokoch 
bol už azda najproduktívnejším autorom 
píšucim pre deti a mládež. Jeho široko-
rozchodná tvorba obsiahla priam nedo-
hľadnú tematickú a žánrovú rozmani-

tosť. Postupne napísal desiatky rozhlaso-
vých hier pre deti a mládež - boli medzi 
nimi  rozprávky, povesti, zábavné seriály i 
náučné historické pásma.

Jeho prvým vážnym prozaickým die-
lom bol román Milión krokov domov s 
tematikou druhej svetovej vojny a SNP. 
Viaceré svoje rozhlasové hry pre mládež 
prepísal do prozaickej podoby. S citom 
pre tajomno a s uvedomením si potreby 
ponúknuť mládeži napínavý dramatický 
príbeh podarilo sa mu v knihách Kliatba 
čierneho brala, Kliatba zeleného plameňa, 
Záhady starej pevnosti, Nedoručená zási-
elka zaujať svojich čitateľov. Jeho priam 
verneovsky odvážny rozprávačský výlet 
do dovtedy na Slovensku málo preskú-
maných sfér bol výzvou nielen pre spi-
sovateľov, ale aj pre čitateľov. Románom 
Pomsta mŕtvych rýb sa pridal k mladým 
ochrancom prírody. Ako jeden z prvých 
literárnych odvážlivcov sa pustil do písa-
nia dobrodružno-fantazijnej literatúry. 
Román Kolónia Lambda Pí, kniha povie-
dok Vynálezy uja Elektróna, prózy Tajom-
stvá troch strelených, kniha Záhady starej 
pevnosti spolu s knihou Prípady z budú-
cej minulosti sa zapísali do zoznamu lite-

ratúry pre deti a mládež. Bola to jednodu-
cho jeho parketa. Príbehy sa odohrávajú v 
atraktívnom prostredí počítačových ústa-
vov, čitateľ sa v nich dozvie čo-to o psy-
chotronických výskumoch, jednu dra-
matickú situáciu strieda druhá, nechýba 
medzi nimi napríklad ani kontakt človeka s 
delfínmi. Jeho (väčšinou) mladiství hrdino-
via sa predbiehajú v odvahe, hrdinstvách i 
vylomeninách rozličného druhu.

Spisovateľ Jozef Repko sa vo svojich 
prácach vyhýba pridlhým opisom, používa 
moderné prozaické postupy, strihy i denní-
kové záznamy. Toto jeho tvorivé obdobie 
vyvrcholilo na začiatku 90. rokov.

Jozef Repko písal aj pre dospelých: 
jeho scenár Smoliari sa stal podkladom na 
hudobnú komédiu. Na festivaloch pôvod-
nej rozhlasovej tvorby jeho hry pre deti a 
mládež zakaždým patrili k najlepším. Hry 
Bez medaily, Slnko nad Antarktídou a 
Dotknúť sa hviezd získali ocenenia na Fes-
tivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťa-
noch. Za svoju najvýznamnejšiu hru Vlak 
k belasým ránam, venovanú osudom detí v 
koncentračných táboroch, získal prvú cenu 
v medzinárodnej súťaži OIRT.

Silné puto ho viazalo aj k našej národ-
nej minulosti. Začalo sa to knihou povestí 
Udatný Idar a romanticko-fantazijným 
románom z čias kráľa Svätopluka Vládca 
ohňa. Romány Gorazdov posol, S požeh-
naním kríža, Metodov prvý pomocník 
sú príbehy z čias príchodu vierozvestov, 
svätých Konštantína-Cyrila a Metoda, na 
Veľkú Moravu. Románom Za úsvitom 
zory pripomenul roky meruôsme. Po roku 
2000 napísal rozhlasové pásmo Slovenské 
rody.

Mohol by som vymenovať desiatku, 
možno i viac žánrovo pestrých rozhlaso-
vých prác i viacero publikácií pre deti, v 
ktorých autor odpovedal na otázky a výzvy 
svojej doby.

Nepísal iba v dňoch sviatočných. Bol 
robotníkom slova, pokorným sluhom 
svojho talentu, za čo si zaslúži náš obdiv 
a úctu.

Úspešná jar 
mladých klaviristov 

Každý rok sa koná  na jar v Trnave celo-
slovenská klavírna súťaž Schniederova 
Trnava, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú 
žiaci klavírneho odboru Základnej umelec-
kej  školy. V  počte súťažiacich tento rok  
prekonala všetky ročníky, lebo bolo prihlá-
sených 150 detí zo všetkých kútov Sloven-
ska. Súťaže sa 16. apríla zo senickej ZUŠ-ky  
zúčastnilo 16 žiakov z piatich  klavírnych 
tried.   

Súťažiaci boli podľa veku zaradení do 5 
kategórií. Výkony detí hodnotila odborná 
porota zostavená z pedagógov sloven-
ských konzervatórií. ZUŠ Senica si odniesla 
samé výborné ocenenia:

z klavírnej triedy pani učiteľky Oľgy 
Benešovej získala Mirka Banská strie-
borné pásmo (2 kategória) a Peter Hasl 

bronzové pásmo (1 kategória), 
z klavírnej triedy pani učiteľky Aleny 

Nemčekovej získal Patrik Babic strieborné 
pásmo (2 kategória),

z klavírnej triedy Mgr. Ondreja Hlu-
chého získala Gabriela Vávrová zlaté 
pásmo (4 kategória),

z klavírnej triedy Mgr. Ľubice Mikušo-
vej získal Matúš Sivoň bronzové pásmo (1 
kategória), Martina Sivoňová  bronzové 
pásmo (3 kategória), Ondrej Cibula zlaté 
pásmo (1 kategória), Daniela Rybnikárová 
zlaté pásmo (2 kategória), Alica Zahumen-
ská zlaté pásmo (2 kategória), Júlia Hur-
baničová zlaté pásmo (4 kategória), Pav-
lína Praskačová zlaté pásmo (2 kategória), 
z klavírnej triedy Mgr. Zuzany Janovičovej 
získala Nina Orthová zlaté pásmo (2 kate-
gória), Darina Tomašovičová zlaté pásmo 
(3 kategória), Samuel Kristián Vacula  zlaté 
pásmo (4 kategória), Kristína Slezáková 
strieborné pásmo (2 kategória) a Tereza 
Planková bronzové pásmo  (4 kategória). 

Deťom a ich pedagógom za výbornú 
reprezentáciu  srdečne blahoželáme!

Mgr. Zuzana Janovičová,
vedúca odboru

foto Štefan Orth

Vedúca odboru ZUŠ Zuzana Janovičová s 
úspešnými klaviristkami Ninou Orthovou a 
Darinou Tomašovičovou. 
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ako prvý krok 
Neformálne vzdelávanie alebo Komen-

ského zásady aktívnosti a názornosti? 
Pedagogické zásady J. A. Komenského 
nadobúdajú vo vyučovacom procese nové 
moderné formy a menia sa na tzv. nefor-
málne alebo zážitkové vzdelávanie, ktoré 
má často podobu rôznych projektových 
aktivít. 

Cieľ zostáva však nezmenený – rozší-
riť a prehĺbiť získané vzdelanie, vedieť vyu-
žiť vo svojom ďalšom živote to, čo sa žiaci 
naučili. A to bolo snahou všetkých stred-
ných škôl, ktoré sa v minulom školskom 
roku aktívne zapojili do činností, ktoré 
podporili oblasť neformálneho vzdeláva-

nia. Školy, ktoré dosiahli potrebný počet 
bodov pre hodnotenie, boli ocenené Čest-
ným uznaním za aktívnu podporu nefor-
málneho vzdelávania vydaným pod zášti-
tou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu (MŠVVaŠ)  a Iuventou – Slovenským 
inštitútom mládeže. 

Medzi ohodnotenými školami v Trnav-
skom kraji bola i Obchodná akadémia v 
Senici, ktorá získala Čestné uznanie za 
aktívnu podporu neformálneho vzdeláva-
nia. Medzi najzaujímavejšie aktivity patrili 
napr. účasť študentov na KomPraxe (orga-
nizované Iuventou, žiaci vypracovali malé 
podnikateľské projekty a realizovali ich), 
exkurzia v Národnej banke Slovenska a 
na Burze cenných papierov v Bratislave, 
odborné exkurzie do výrobných a obchod-
ných podnikov v regióne i mimo regiónu, 

účasť žiakov na celoslovenskej finančnej 
olympiáde (postúpili do 2. kola), návšteva  
divadelného predstavenia v angličtine, 
poznávací zájazd do Anglicka, mesačné 
praxe v Nemecku počas letných prázd-
nin, aktivity v rámci Európskeho dňa jazy-
kov, exkurzia vo Viedni, jazyková súťaž v 
Rakúsku v St. Pöltene. Odbor služby v ces-
tovnom ruchu pravidelne boduje v celoslo-
venskom kole súťaže Mladý Európan. Veľmi 
dobrá je spolupráca so Zastúpením Európs-
kej komisie Europe Direct v Senici. Prezen-
táciu  študentov k 10. výročiu vstupu SR do 
EÚ ocenili dokonca v Bruseli.  Požiadavka, 
aby žiak získaval svoje poznatky aj vlastnou 
skúsenosťou, je prvým krokom k tomu, aby 
sa viac zaujímal o dianie okolo seba. 

Eva Otepková
Obchodná akadémia Senica 

Úspechy výtvarníkov
Európa v škole je medzinárodný projekt 

organizovaný v Európe od roku 1953 pod 
záštitou Rady Európy, Európskeho parla-
mentu, Európskej komisie a u nás Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
V školskom roku 2014/2015 súťažili žiaci  
základných, stredných a umeleckých škôl 
vo všetkých vekových kategóriách  od 6 do 
19 rokov.

V každej kategórii bola udelená len 
jedna cena a niekoľko čestných uznaní.

V celoslovenskom kole už 62. ročníka 
získali významné ocenenia aj dve žiačky 
výtvarného odboru Základnej umeleckej 
školy  Senica.

Karolína Huttová dostala cenu v kategó-
rii Základných umeleckých škôl (od 16 do 
19 rokov) za prácu k téme Len nech sú moje 
džínsy v pohode a lacné!  Porota ocenila 
nápad a výtvarné spracovanie tejto témy. 
Výtvarné práce mali vyjadrovať  úvahu o 
tom, že málokoho trápi, odkiaľ dovážame 
mnohé tovary a potraviny. V Európe si 
všetci radi kupujeme veci, ktoré sú lacné a 
ľahko ich potom aj odhadzujeme. Sú lacné 
aj  preto, lebo vznikli v ťažkých podmien-
kach, neraz za otrockú prácu. 

V tej istej kategórii získala Michaela 
Planková  čestné uznanie za prácu k téme 
70 rokov mieru v Európe. Už žiadna vojna? 

Oceneným blahoželáme.

text a foto Štefan Orth, ZUŠ 

Výtvarná práca Karolíny Huttovej.   

Vtáčí hotel i nový strom 
Za Záhorskou galériou v Senici rastie 

stará moruša. Žiaľ, jej zdravotný stav už 
nezaručoval požadovanú statickú bezpeč-
nosť. Množstvo dutín od koreňového sys-
tému cez kmeň až po kostrové konáre, 
početné zlomy konárov, výtoky, prítom-
nosť hmyzu, hniloba a iné defekty boli 
dôvodom k obavám z jej zlyhania. V bež-
nom prípade sa pri takto poškodenej dre-
vine realizuje výrub. Keď sa vám však na 
takýto strom pozrie arborista Jakub Kováč, 
na bežné riešenie zabudnite.

Takto narušený strom je totiž okrem 
iného i dôležitým a hodnotným bioto-
pom. Dutiny a rozkladajúce sa drevo 
môžu poskytovať životný priestor pre 
mnohé živočíchy, napríklad vtáctvo, neto-
piere, hmyz... Vďaka Jakubovej myšlienke, 
ktorú sme s nadšením začali rozvíjať a rea-
lizovať, rozhodli sme sa zo starej moruše 
vytvoriť hmyzí a vtáčí hotel. Idea pozostá-
vala z ponechania časti stromu, ktorá by 
prestala byť pre svoje okolie nebezpečná a 
z umiestnenia viacerých  búdok a kŕmidiel 
na takto upravený strom by mali radosť nie-
len operence.

Koruna moruše musela byť teda z bez-
pečnostných dôvodov radikálne zredu-
kovaná, aby boli čo najviac odľahčené 
defektné kostrové konáre. V žiadnom inom 
prípade nie je možné korunu takto zosadiť, 
jedine vtedy, ak  skutočne ide o alternatívu 

k výrubu. Jakub ešte i v tejto situácii pone-
chával na strome množstvo ľahučkých mla-
dých výhonkov, aby strom nestratil šancu 
zazelenať sa a poskytnúť svetu svoje sla-
dučké morušové plody.

Po potrebnej redukcii a uprataní pries-
toru pod stromom prišlo na rad šindľova-
nie -zastrešovanie veľkých rezných rán a 
dutín a montáž deviatich búdok a kŕmidiel. 
Nespočetné množstvo zlezení a vylezení 
na strom pri rozmiestňovaní vtáčích dom-
čekov bolo náročné a únavné. Vďaka Jaku-
bovej húževnatosti a šikovnosti a bezpo-
chyby i motivácie z realizácie krásnej myš-
lienky bolo dielo dokončené k vzájomnej 
spokojnosti a radosti. Medzitým sme ešte 
stihli komunikovať so žiackymi kolektívmi i 
zvedavými okoloidúcimi a odprezentovať 
im náš projekt.

Moruša zostáva zachovaná v maximál-
nej možnej miere, alegoricky vyzdobená 
vtáčími domčekmi. Strom sám o sebe 
poskytuje dostatok úkrytov pre život vtác-
tva a hmyzu, búdky sú akýmsi zvýrazne-
ním i výtvarným dotvorením myšlienky pre 
zachovanie dreviny ako biotopu. Keďže sa 
jedná o netypickú úpravu stromu, pre lep-
šie vysvetlenie myšlienky i kvôli náučnému 
významu sme v jeho blízkosti umiestnili aj 
informatívnu tabuľu.

Pre pokračovanie ďalšieho morušového 
života za Záhorskou galériou dali sme 
Zemi novú nástupníčku - mladučkú morušu 
bielu. Stalo sa tak 22. apríla 2015 symbo-
licky na Deň Zeme, ktorý mal síce iba 24 
- hodinové trvanie, ale v našich dvoch roz-
dielnych morušových stromoch  bude pre-
trvávať aj počas ďalších dní.

Dana Ševčíková

Stretnutie heligónkarov 
Klub priateľov heligónky,  ktorý pracuje 

pod vedením Vlasty Križanovej z Prietrže 
sa zišiel 18. apríla na ďalšom nácviku.  Ďal-
šie stretnutie bude v máji v Dome kultúry. 
Mnohí heligónkari  sa zúčastnia aj XXV. 
stretnutia heligónkarov v Kultúrnom  dome 
Samka Dudíka v Myjave. 

bar    
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môže hroziť 
vonku i v aute

Páchatelia vyhľadá-
vajú miesta najmenšieho 
odporu a nebezpečenstva. Vždy na to mys-
lite a svojím bezstarostným konaním im 
neuľahčujte vaše možné okradnutia alebo 
prepad. Najlepšia ochrana pred prepadom 
je, keď k nemu vôbec nedôjde.

- Opravte si svetlá v blízkosti vášho 
domu alebo bytu. Páchatelia sa radi skrý-
vajú v tme. Pri vstupe do domu majte pri-
pravené kľúče a buďte viac opatrní. 

- V prázdnejšom autobuse si sadajte rad-
šej do blízkosti vodiča. Ak sa potrebujete 
spýtať na cestu, pýtajte sa radšej vodiča 
ako náhodných cestujúcich.

- Ak sedíte v aute a na niekoho čakáte, 
majte zatvorené dvere aj okná.

- Po meste jazdite so zamknutými dve-
rami. Znížite riziko, že k vám nasadnú do 
auta cudzie osoby, napríklad na križovatke.

- Ak vás na križovatke niekto obťažuje, 
neodpovedajte a okamžite pri prvej príleži-
tosti choďte preč.

- Schovajte si tašky, peňaženky a iné 
cenné veci tak, aby neboli voľne poho-
dené na sedadlách a nelákali tak zlodejov 
ku krádeži.

- Pri návrate k autu sa presvedčte, či 
niekto nie je v blízkosti auta alebo dokonca 
schovaný vo vašom aute.

- Ak sa dá, parkujte čo najbližšie k miestu 
určenia a na dobre osvetlených miestach.

- Neberte stopárov. Nikdy neviete, čo sa 
v nich skrýva a prečo stopujú. 

- Ste povinný poskytnúť prvú pomoc 
pri dopravnej nehode. Ak  zastavujete pri 
dopravnej nehode, buďte v strehu a veľmi 
opatrní dovtedy, kým sa nepresvedčíte, že 
nehoda nie je iba fingovaná.

- Buďte realista v posúdení schopností 
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia kri-
kom alebo útekom môže byť úspešná, ale 
na druhej strane môže i viesť k vyprovoko-
vaniu útoku útočníkom. Zvážte svoje mož-
nosti a schopnosti, skúste odhadnúť reak-
cie útočníka. Ak ste ohrozený a neviete si 
pomôcť, k ochrane niekedy stačí i pasívna 
ochrana (zvracanie, pomočenie sa…). 
Pamätajte, že každá situácia je iná a len vy 
môžete rozhodnúť ktorú využijete.

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – apríl 2015
 
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
3. Walliams, D.:   Diabolská zubárka   Slovart
4. Mlčochová, J.:  Dračí zub   Arkus
5. Kol.:   Hrady    Arkus
6. Kol.:   Zábavné hlavolamy 2   Arkus
7. Kol.:   Zvieratká pre deti od 1 – 3 rokov Svojtka
8. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
9. Kol.:     Najlepšie nápady pre deti na celý rok Anagram
10. Čapek, K.:    Dašenka     Buvik
11. Tolstoj, L.N.:  Rozprávky a bájky   Buvik
12. Gohl, Ch.:  Kôň môjho života   Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:

Hádajko 6/15 a mravec Dalibor
Jedného dňa sa mravce z mraveniska Pri borovici vydali pod vedením mravca Dalibora na 
výskumnú výpravu. Cestou videli veľa zaujímavých a prekvapujúcich vecí, no najväčšie 
prekvapenie ich čakalo vo chvíli, keď sa vrátili naspäť. 
Čo zažili mravce po návrate domov? A čo by mali teraz urobiť? Ako si s týmto problémom 
poradí ich vodca Dalibor... a dokáže to vôbec?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, mäkká väzba, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

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

Zabudnutí v útulku
Sú to psíci krásni, zdraví, priateľskí, a 

predsa prehliadaní alebo sa nenarodili pod 
šťastnou hviezdou. Títo psíci sú v útulku už 
tak dlho, že sa stal ich domovom... 

NERO - 10 ročný pes malého vzra-
stu – kríženec ratlíka. Kedysi bol jedným 
z prvých oby-
vateľov útulku 
a vtedy u nás 
strávil dlhé 
roky. Keď sa 
mu konečne 
podarilo nájsť 
v y t ú ž e n ý 
domov, po 
pár rokoch mu 
zomrel maji-
teľ a Nerko sa 
opäť ocitol v útulku. Hľadáme pre neho 
pokojné miesto, kde prežije peknú jeseň 
života. Nerko nie je náročný, je vďačný za 
každý prejav pozornosti. Je vhodný skôr 
do bytu.  Keď žil vo dvore zvykol sa zabá-
vať naháňaním hydiny. Nerko je prítulný, 
dobrý psík, iste svojho nového ďalšieho 
pána nesklame.

PIŠKÓT - 6 ročný kríženec stredného 
vzrastu. Je to úžasný, kontaktný, skromný 
psík. Je nenáročný, stačí mu miska, búda 
a „pomojkať“ sa s pánom. Piškót bol vrá-
tený z adopcie 
pre jeho túlavé 
labky, a preto 
je vhodný 
do rodin-
ného domu s 
dobre zabez-
pečeným plo-
tom. Piškót je 
„zabudnutý“ v 
útulku skoro 3 
roky - najdlhšie 
zo všetkých psíkov!

BORA - 6 ročná sučka plemena rotva-
jler. Je milá, prítulná, priateľská, pre svoj 
vzhľad  vhodná ako strážca do rodinného 
domu - do rodiny, ktorá pozná toto ple-
meno a vie s ním pracovať.

Títo traja psíci sú stálice nášho útulku 
– psíci, ktorí deň čo deň čakajú na vytú-
ženého majiteľa – na nový domov, kde 
budú obdarení 
len láskou a 
nebudú musieť 
spoza mreží 
hľadieť na to, 
ako ostatní 
psíci šťastne 
odchádzajú s 
novou rodinou 
do nového 
života. Nájde 
sa niekto, kto Nerovi, Piškótovi alebo Bore 
daruje nový domov?

V prípade záujmu o informácie alebo 
adopciu psíka volajte na tel. č. 0914 112 
125 (správca útulku), alebo píšte na mail: 
adopcia@utuloksenica.sk.

Útulok Senica

Opäť vo finále
Senickí futbalisti zvládli dvojzápas v 

semifinále Slovnaft cup-u (Slovenský pohár) 
proti Dunajskej Strede a po troch rokoch si 
opäť zahrajú finále.

Prvý zápas semifinále sa hral na Žitnom 
ostrove 7. apríla a skončil 1:0 pre DAC.

Odveta bola na programe 21. apríla.  
Seničania vyhrali 1:0, o postupe rozhodli 
penalty 6:5.

Finále Slovenského pohára Senica - 
Trenčín  sa hrá v Národnom tréningom 
centre v Poprade v piatok 1. mája o 18.15 
hod. V máji 2012 boli nad sily Seničanov  
Žilinčania, ktorí zvíťazili 3:2 po predĺžení. 
Veríme, že tentoraz sa bude Seničanom 
dariť oveľa lepšie.      Ivan Tobiáš
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v plávaní 

Mestská plaváreň zavŕši svoju činnosť v 
doterajšej podobe 22. júna, kedy sa začne 
niekoľkomesačná odstávka z dôvodu cel-
kovej rekonštrukcie. Pôvodca myšlienky 
Senického leňošenia Jaroslav Fodor pri-
šiel aj tentokrát s originálnou myšlienkou, 
no nebude sa leňošiť, ale aktívne športo-
vať. S plavárňou sa občania Senice rozlúčia 
24-hodinovou štafetou v plávaní. 

Celá akcia v spolupráci s Mestom Senica 
sa začne 30. apríla o 9. hod. a skončí 1. mája 
o 9. hod.  Poľa informácií Jaroslava Fodora 
štafetu odštartuje 1. viceprimátor mesta 
Martin Lidaj a záverečná dĺžka bude patriť 
2. zástupcovi primátora Jánovi Hurbanovi. 
Svoju účasť prisľúbil aj primátor mesta Bra-
nislav Grimm. Medzitým sa v plavárni vystri-
edajú žiaci základných a stredných škôl, 
športové kluby, priestor dostanú aj rodiny 
s deťmi, rôzne inštitúcie a firmy v meste.  
Šancu zapojiť sa má naozaj každý, verejnosť 
pracujúca do večerných hodín či ľudia vra-
cajúci sa z večerného posedenia s priateľmi. 
Netreba dlho váhať, treba sa prihlásiť čo naj-
skôr, aby  si každý zabezpečil pre seba ten 
najlepší čas. Do polnočného plávania pri 
sviečkach sa už prihlásil aj známy muziká-
lový herec a spevák Ján Slezák.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať 
e-mailom na adrese stafeta@reco.sk alebo 
telefonicky na čísle 0905 970 058. Všetky 
aktuálne informácie,  poradovník s jednotli-
vými časmi sú uverejnené a budú postupne 
aktualizované na web stránke www.reco.
sk/stafeta2015.

Na plavárni budú v tento deň vyhradené 
2 dráhy, kde bude prebiehať štafeta. Plávať 
sa bude podľa časového rozvrhu. Do šta-
fety bude zaradený každý, kto príde do pla-
várne aj bez zapísania do poradovníka. Za 
danú skupinu môže odplávať 1, 2, 3, až 10 
plavcov. Pre účastníkov štafety bude vstup 
do bazéna zdarma. Voľný vstup bude pla-
tiť na pol  hodinu plávania. Ak bude chcieť 
účastník na plavárni zostať dlhšie, dostane 
zľavu 50 % z aktuálneho vstupného, ktoré 
je teraz 50 centov za hodinu. 

Každý účastník získa diplom o účasti 
ako pamiatku na starú plaváreň a bude 
zaradený do žrebovania o ceny. Špeciálne 
ocenenie dostanú noční plavci od 00.01 
do 6.00 hod. Tak využite jedinečnú šancu 
zaplávať si v bazéne senickej plavárne 
večer, v noci či skoro ráno. 

lv

FK Senica vo 
Fortuna lige

Po reprezentačnej 
prestávke cestovali 
senickí futbalisti na stret-
nutie 24. kola najvyššej futbalovej súťaže k 
poslednému celku Fortuna ligy do Banskej 
Bystrice. Seničania pristúpili k stretnutiu 
zodpovedne, počas celého zápasu herne 
jasne dominovali a po hladkom víťazstve si 
pripísali všetci body.

Zverencom trénera Jozefa Kostelníka sa 
darila kombinačná hra a všetky góly padli 
po krásnych akciách. Strelecky duel vyšiel 
najlepšiemu strelcovi Kalabiškovi, ktorý 
strelil hetrik, štvrtý gól pridal Opiela. Prehra 
0:4 bola pre hráčov domácej Dukly ešte 
priaznivá, keď viacero ďalší gólových šancí 
už Seničania nepremenili.

Ďalšie stretnutie sa hralo v Senici v pia-
tok 10. apríla a Seničania v ňom nastúpili 
proti Žiline, ktorá má v tejto sezóne majs-
trovské ambície. Od začiatku videli diváci 
výborný útočný futbal, rušné momenty 
boli na oboch stranách. Úvod patril hrá-
čom zo Senice, no úvodnú veľkú šancu 
mali hostia Jelićom, ale Šulla bol pripra-
vený. Do polčasu mali obidva tímy via-
ceré možnosti na otvorenie skóre. Naviac, 
Seničania mali kopať po zákroku bran-
kára Volešáka na Majtána pokutový kop, 
ale rozhodcova píšťalka mlčala. Aj po 
prestávke pokračoval zaujímavý futbal, 
padli už aj góly. Ten úvodný v 66. min., 
keď Škvarka dostal veľmi veľa priestoru 
na hranici 16-ky a tvrdou strelou prest-
relil Šullu - 0:1. V 75. min dostali hos-
tia možnosť zahrávať penaltu po Šullo-
vom zákroku na Škriniara a Čmelík upra-
vil na rozdiel dvoch gólov. Hneď o min-

útu sa mala jednoznačne kopať penalta 
aj na druhej strane po jasnej ruke Škrini-
ara, ale aj tentoraz hlavný rozhodca roz-
hodol v prospech Žiliny. Zdramatizovanie 
zápasu priniesla  80. min., keď po roho-
vom kope a hlavičke Pillára dotlačil loptu 
do siete Kóňa - 1:2. Seničanom sa však už 
nepodarilo streliť vyrovnávajúci gól a na 
svoje konto si pripísali prvú tohtosezónnu 
prehru na domácom ihrisku.

Zápas 26. kola odohrali Seničania v Zla-
tých Moravciach, teda u súpera, ktorý rov-
nako ako B. Bystrica bojuje o záchranu v 
súťaži. Napriek celozápasovej domináncii 
nedokázali hostia toto stretnutie doviesť do 
víťazného konca. Už v 9. min. išli Seničania 
do vedenia, keď po centri Kalabišku si stre-
lil ukážkový vlastný gól Chrien - 0:1. V 18. 
min. po Pittnerovej ruke mal domáci ViOn 
výhodu penalty a Juhar vyrovnal na 1:1. 
Ten istý hráč sa presadil aj v 26. min.. - po 
prieniku Orávika a jeho spätnej prihrávke 
otočil vývoj zápasu na stranu domácich - 
2:1. Tesne pred odchodom do kabín mohol 
vyrovnať Hlohovský, keď po faule na Maj-
tána kopal pokutový kop, ale brankár 
Kováč mu strelu z bieleho bodu zneškod-
nil. Po prestávke bola herná prevaha Seni-
čanov výrazná, ale strelecká aktivita bola 
mizerná. Domácim sa otváral priestor na 
rýchle protiútoky a dva z nich mohli skon-
čiť gólom. V 84. min. sa Seničanom predsa 
len podarilo streliť vyrovnávajúci gól, keď si 
loptu do vlastnej siete usmernil Charizopu-
los - 2:2. Hostia cítili, že by mohli aj vyhrať, 
no viaceré možnosti sa už gólom neskon-
čili. Naopak ViOn-u vyšiel v 89. min. ukáž-
kovo rýchly protiútok, na konci ktorého bol 
opäť Juhar a svojím tretím gólom v zápase 
rozhodol o veľmi dôležitom víťazstve pre 
domácich.

Ivan Tobiáš

Senica cup

Úvodným hvizdom otvoril 20. apríla  v 
nafukovacej športovej hale 3. ročník tur-
naja v minifutbale žiakov neplnoorgani-
zovaných základných škôl okresov Senica 
a Skalica primá-
tor Senice Brani-
slav Grimm. Tur-
naj pripravilo Meto-
dické združenie 
neplnoorganizova-
ných základných 
škôl oboch okre-
sov a organizačne 
ho zabezpečila ZŠ 
Smrdáky. 

Na turnaji súťa-
žilo 12 družstiev, a to chlapci a dievčatá 
zo ZŠ Častkov, Dubovce, Hlboké, Ková-
lov, Petrova Ves, Prietrž, Prievaly, Smrdáky, 
Šajdíkove Humence, Vrádište a Základné 
školy s materskou školou Smolinské a 
Osuské.    

Tretí ročník turnaja sa opäť stretol s 
veľkým záujmom žiakov. „Dôraz sa dnes 
kladie na informačno-komunikačné tech-

nológie, ktoré však žiakov nútia sedieť. 
Hľadáme protiváhu, aby si deti  našli čas aj 
na pohybové aktivity,“ zdôraznila význam 
športu pre všestranný rozvoj osobnosti  kaž-
dého žiaka vedúca Metodického združe-
nia Svetlana Vachová. Riaditeľka ZŠ v Smr-
dákoch Denisa Mihálová pridala informá-

ciu, že pre malých 
žiakov – futbalistov  
je veľkým zážitkom, 
keď môžu hrať  tur-
naj v nafukova-
cej športovej hale. 
Možno  raz z niek-
torého žiaka vyras-
tie výrazný futba-
lový talent. 

Mužstvo Petro-
vej Vsi išlo celým 

turnajom bez jedinej prehry, ich hráči zís-
kali aj ceny pre najlepšieho strelca, aj pre 
najlepšieho brankára. Stali sa ním Adam 
Ravas so 14 strelenými gólmi a Christián 
Chňupka, ktorý počas turnaja pustil iba 2 
góly. 

Výsledky: 1. ZŠ Petrova Ves, 2. ZŠ Čast-
kov, 3. ZŠ Prievaly, 4. ZŠ Koválov.  

bar, foto lv
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tZlato z Veľkej ceny 
Slovenska

Najväčší medzinárodný turnaj karate 
Veľká cena Slovenska sa uskutočnil 12. 
apríla v Bratislave. Už 35. ročník prilákal do 
hlavného mesta Slovenska okrem domácej 
špičky i karatistov a reprezentačné výbery 
z ČR, Maďarska, Poľska, Chorvátska a Slo-
vinska. Medzi 563 pretekármi bojujúcimi 
v cvičení kata a zápase kumite nechýbali 
samozrejme ani zástupcovia Hanko kai 
Senica. 

N a j -
lepšie si 
v i e d l a , 
ako už 
t radične, 
d o r a s -
t e n e c k á 
majsterka 
E u r ó p y 
a sloven-
ská repre-
zentantka 
A l ž b e t a 
O v e č -
k o v á . 
Medailové 
u m i e s t -
nenie na 
prestížnej VC Slovenska, ktorá patrí medzi 
nominačné turnaje slovenskej reprezentá-
cie znamená pre slovenských reprezentan-
tov veľkú šancu stať sa aktuálnou jednot-
kou na Slovensku. Najlepší juniori vo svojej 
kategórii budú reprezentovať SR na junior-
ských MS v Indonézii. Motivácia dostať sa 
vo vyraďovacích súbojoch čo najďalej bola 
preto veľká. Prehra znamenala vyradenie a 
koniec nádejam. Žiačka MUDr. M. Čulena  
Alžbeta Ovečková išla brilantne a vyraďo-
vala jednu súperku za druhou. V sloven-
skom finále o zlato sa stretli dve dovtedy 
neporazené pretekárky, slovenské repre-
zentantky Ovečková z Hanko kai Senica 
a Pešková zo Zvolena, ktoré v semifinále 
porazili karatistky z južnej Európy. Vo finále 
triumfovala po skvelom výkone mladá drži-
teľka čierneho pásu z Hanko kai Senica 
Ovečková a je na najlepšej ceste vybojovať 
si nomináciu na novembrové MS v indo-
nézskej Jakarte. 

Darilo sa i mladším dorastenkám. Na 
Českom pohári v štýle goju 11. apríla v 
Bruntále získala po bojovnom výkone 
bronzovú medailu v zápase kumite Adela 
Sadloňová, ktorá získala i 4. miesto v kata.

Po sústredení na Morave 17. - 19. apríla 
organizuje klub Hanko kai turnaj pre mlá-
dež v našom meste. V Senici sa uskutoč-
nil  v sobotu 25. apríla v telocvični  ZŠ na 
Sadovej ulici Pohár Hanko kai, na ktorom 
sa zúčastnili začiatočníci chlapci a diev-
čatá od 6 rokov s bielymi opaskami i skúse-
nejší karatisti so zelenými i modrými opas-
kami. Pretekári z A - družstva sa zúčastnia 
30. mája na medzinárodnom turnaji Európ-
sky pohár mládeže.

E. Jareč

Alžbeta Ovečková víťazka 
Veľkej ceny Slovenska 2015.

Ako bolo na 
JAWA Retro Race

Slnko, hrmot motorov a súťažné nasa-
denie boli v sobotu 11. apríla správne dáv-
kované počas celého dňa a my sme sa 
mohli opäť tešiť z fantastickej akcie JAWA 
Retro Race. Počas celého dňa sme sa mohli 
kochať z krásnych originálnych lakov, 
rámov aj svetiel z motocyklov Jawa typ 20, 
21 či Mustang.  Premiéru na našej súťaži 
zažívala aj špičková Jawetta, 
ktorú mnohí z nás videli po 
prvýkrát v živote.  

Otvorenie tohtoročnej 
retro pretekárskej sezóny sa 
konalo od skorých ranných 
hodín na Bukovci  v duchu 
jarnej nálady, rozkvitajúcej 
prírody a energických výko-
nov súťažiacich bojujúcich 
o najvyššie priečky. Nikto z 
32 pretekárov sa nenechal zahanbiť a hrdo 
ukázal, čo je v jeho silách a stroji. Okrem 
pretekárov sa seriálu zúčastnili aj dve ženy, 
ktoré sa veru pánmi zastrašiť nedali. Posta-
venú trať zvládli bravúrne a vybojovali si 
miesto v dámskej trofeji.                                            

Súťaž sa začala tréningom na šprinte, 
kde si mohli pretekári overiť, že aerodyna-
mika a hmotnosť (najmä samotného pre-
tekára) stroja je dôležitou súčasťou taktiky 
pre dosiahnutie úspešného času... Po tré-
ningu sme sa vrhli na ostré jazdy. Jazdilo 

sa na dve kolá a medzi celkové výsledky sa 
rátali obe jazdy.  Po menšej prestávke pre-
tekári zostatok času mohli venovať tech-
nicky náročnejšiemu zato atraktívnejši-
emu slalomu. Takisto sa jazdilo sa na dve 
kolá a rovnako sa obe jazdy zaratúvali do 
finálnych výsledkov. Na pozícií najrýchlejší 
šprintér sa umiestnil Jozef Krause s časom 
16.53 s. Igor Chlapečka obhájil už po tretí 
raz titul najrýchlejšieho slalomára s časom 
29.70 s. Okrem týchto dvoch základných 
disciplín sa samozrejme vyhlasovala aj 

tímová trofej starostky obce 
Bukovec, ktorá rovnako ako 
v minulom ročníku putovala 
do Manďo tímu, no tento raz 
v trochu inom zložení, a to 
Ján Manďák, Igor Chlapečka 
a Jozef Kuček. 

Ako spestrenie dňa a 
oddýchnutie si od súťaž-
ného napätia sa konala aj 
dražba kresieb od detí z 

Materskej školy Bukovec, ktorej výťažok 
putoval naspäť  do MŠ na kúpu rôznych 
pracovných pomôcok. Na záver obec 
Bukovec usporiadala aj tombolu s hodnot-
nými cenami.  

Víťazi sa tešili z cenných medailí, orga-
nizátori z toho, že všetko dobre dopadlo 
a diváci, z krásneho zážitku. Už teraz sa 
nemôžeme dočkať jesene, kedy budeme 
opäť počuť naštartované pioniery, tento 
raz v Prietrži.              Dana Reháková

AC3R Prietrž, o. z.

Pochod turistov 
Klub slovenských turistov Senica už tra-

dične organizuje turistický Veľkonočný 
pochod k Rehušom, ktorý bol tento rok v 
sobotu 4. apríla. Počas organizačných prí-
prav boli obavy, aké bude počasie, tak sme  
tradičnú trasu cez Hlboké odklonili smerom 
na Brestové popri Kunovskej priehrade  do 
osady Rehuši. 

Napokon nás potešili blankytná obloha 
a  slniečko. Prišlo medzi náš 48 turistov zo 
širokého okolia. Vystupujúc hore svahom 
do osady Rehuši sme navštívili aj zmoder-
nizovanú múzejnú expozíciu, rozdelenú 
na niekoľko častí, ktoré vypovedajú o his-
tórii i súčasnosti obce. Po príchode všet-
kých  do cieľa sme sa pri ohníku občers-
tvili, pochutnali si na koláčikoch, zaspie-
vali ľudové piesne so sprievodom heligón-
kara P. Čepku z Myjavy. Potom sme sa v 
skupinkách vybrali na vrchol hory Lipovec 
(424 m n.m.), kde je rozhľadňa  s panora-
matickými pohľadmi na pohorie Malých 
a Bielych Karpát s okolitými dedinkami. V 
osade U Rehušov  funguje aj  expozícia 
roľníctva, ktorú si účastníci pochodu so 
záujmom prezreli. Na záver sme zišli do 
Hradišťa pod Vrátnom, pozreli sme si upra-
venú dedinku, čistý potok, na brehoch kto-
rého rastie liečivý podbeľ. 

Pozývame medzi nás aj  ďalších milov-
níkov prírody.

Výbor KST Senica

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov  Sobotište 

pozýva milovníkov jarnej turistiky na klasiku 
– Sobotištskú pätnástku, ktorá sa uskutoční 
8. mája.  Pochod je zaradený do kalendára 
IVV a je tiež súčasťou Svetového dňa turis-
tiky. V 33. ročníku turistického pochodu si 
účastníci môžu vybrať z piatich trás, a to 
10, 12, 15, 30 a 50 km, ktoré vedú krásnym 
zvlneným terénom a poskytujú prekrásne  
výhľady. Štart je od 6. do 12. hod. od Domu 
kultúry Sobotište, kde je aj cieľ. Všetky trasy 
vedú po turistických značených trasách. 
Podrobný popis „svojej“ trasy spolu s map-
kou nájde každý  na účastníckej karte, ktorú 
dostane pri prezentácii. Štartovné pre kaž-
dého účastníka je    1 euro. 

Priatelia turistiky sú informovaní, že 
nedávno rukou vandalov zhorela Útulňa 
pod Uchánkom, na obnovu ktorej je vypí-
saná verejná finančná zbierka. Aj účastníci 
Sobotištskej  pätnástky môžu prispieť na jej 
znovu vybudovanie príspevkom do pripra-
venej pokladničky v priestore štartu a cieľa. 
Viac  info o pochode môžete získať na tele-
fónnych číslach 0907 649 935 alebo 0904 
212 381.    

  bar 

Domáce zápasy FK Senica

29. kolo 8.5.  19.00 Senica - Trenčín
31. kolo 19.5.  19.00 Senica - Ružomberok 
33. kolo 30.5. 17.30 Senica - Podbrezová
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Výbor Mestskej organizácie  
Jednoty dôchodcov Slovenska  v Senici 
oznamuje svojim členom plánované 
aktivity:

COOP Jednota bude 21. mája o 15. hod.

Strede sa uskutoční 22. júna, odchod od 
plavárne bude o 8. hod. Poplatok 12 eur.

-
dičný pobyt v kúpeľoch Nimnica  ozna-
mujeme zmenu termínu, a to od 18. do 
23. septembra. Cena poukazu je 165 eur 
včítane dopravy, poplatok treba uhradiť 
najneskôr do 19. júna.

júna športové hry, ktoré sa uskutoč-
nia v Dennom centre na Hviezdoslavo-
vej ulici. Začiatok o 10. hod., poplatok 
4 eurá. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
v Klube dôchodcov na Továrenskej ul. 
v pondelok, stredu a piatok  od 14. do 
16.hod. a v Dennom centre na Hviezdo-
slavovej ul.

Uhorské Hradište) sa uskutoční 16. sep-
tembra. Cena 12 eur,  včítane vstup-
ného. Poplatok treba uhradiť najneskôr  
do 30. júna. Odchod bude o 8. hod. od 
plavárne.

Blahoželáme členom organizácie, ktorí 
mali v mesiaci apríl a budú mať v mesi-
aci máj jubileum: Zuzana Andelková, 
Mária Driečna, Helena Hilková, Pavol 
Masaryk, Mária Nestarcová, Mgr. Anna 
Robychová.  Viliam Ďuriš, Leoš Eisner, 
Emília Eichingerová, Miroslav Hurban, 
Emília Chvosteková, Jozef Končitík, Jiří 
Lišaník, Ing. Milan Podhoráni, Anna Pet-
rášová, Eva Tomišová, Judita Wolfová, 
Jozef Závodský.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

e

Vyberte si z podujatí
Do 7. 5.  
Medzi nami – z tvorby keramikárok  Ber-
nardíny Lunterovej a Karin Patúcovej  Lun-
terovej
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

Do 10. mája 
Zem potrebuje mier – výstava k 70. výro-
čiu  ukončenia II. svetovej vojny
miesto: ZOS  

Do 10. 5.
Absolventská výstava žiakov Štúdium pre 
dospelých – vystavujú  Jana Hajdinová a 
Margita Konopová
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

1. – 17. mája 
Hokejové majstrovstvá v DAVe - deti a mlá-
dež – sledujte zápasy slovenskej reprezen-
tácie  na premietacom plátne.  Prvý 3. mája 
o 16.00 za účasti senického hokejistu Eda 
Šimka. Sledujte stránku CVČ.

5. máj, 9.00
Klavírna Senica – regionálna súťaž žiakov 
umeleckých škôl
miesto: koncertná sála  ZUŠ

7. máj, 17.00
Koncert žiakov ZUŠ
miesto: koncertná sál ZUŠ

9. máj, 14.00
Míľa pre mamu – zábavné podujatie pre 
celé rodiny pri príležitosti Dňa matiek
miesto: areál mestského kúpaliska

11. máj, 16.00 
Prezentačná výstava klientov domovov 
sociálnych služieb okresov Senica a Ska-
lica – vernisáž, potrvá do 15. mája 
Miesto: Dom kultúry

12. máj, 10.00 – 15.00
Bezplatné energetické poradenstvo - 
poskytuje Slovenská inovačná a energetická 
agentúra v rámci projektu Žiť energiou
miesto: Námestie oslobodenia

12. máj, 10.00 
Slávik Slovenska 2015 - postupová súťaž 
pre žiakov v interpretácii ľudovej piesne, 
okresné  kolo
miesto: ZUŠ 

14. máj, 19.00   
Švejkoviny – dobová spomienka na Jaro-
slava Haška, hudobno-divadelné predstave-
nie naplnené humorom a autentickou hud-
bou. Účinkujú Zuzana Tlučková, Csongor 
Kassai, Andrej Hryc, Anna Šišková, Marta 
Sládečková, vstupné 7 eur 
miesto: Dom kultúry 

14. máj, 18.00
Klavírny recitál Olga Punko (Rusko)
miesto: koncertná sála ZUŠ

15. máj, 10.00 
Vzlietli orli vysoko... - pásmo slovenskej 
národnej hudby a umeleckého slova pri prí-
ležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra. Účinkujú Danubius octet singers a 
herec a recitátor Juraj Sarvaš.      
miesto: ZUŠ

16. máj, 15.00   
Absolventská výstava žiakov 1. stupňa - 
výstava potrvá do 8. júna
miesto: ZUŠ - galéria prízemie, galéria v 
podkroví

16. máj, 18.00
Majáles – kultúrno-spoločenské  posede-
nie členov Zväzu postihnutých civilizač-
nými chorobami 
miesto: Dom kultúry

17. máj
Verejný strelecký pretek B-100 + OS-40 
miesto: strelnica v Čáčove (smer Dojč)

21. máj, 17.00
Koncert žiakov ZUŠ
miesto: koncertná sála ZUŠ

21. máj, 16.30
MODEL 2015 - vernisáž, vyhodnotenie 
a módna prehliadka 3. ročníka autorskej 
súťaže mladých návrhárov pre deti a mlá-
dež od 12 rokov
Miesto: DAV

22. máj,  21.30
Temné kecy trip - nová najpredávanejšia 
stand-up comedy Jara Szaba a Iva Ladižin-
ského, vstupné: 6 eur 
miesto: Dom kultúry

25. máj, 9.00
Výchovný koncert pre žiakov základných 
škôl  - divadelné centrum Martin 
miesto: Dom kultúry

30. máj, 9.00 
Memoriál Soni Cádrovej - detská hasičská 
súťaž 
miesto: areál Základnej školy na Ulici. V. 
Paulínyho-Tótha

P R I P R A V U J E M E :
 
11. jún,  18.30 
Zlaté dobré časy SK Tour 2015 - jedinečný 
trojkoncert  Petr Kotvald, Standa Hložek, 
Naďa Urbánková, Maduar
miesto: Dom kultúry      

13. jún
Záhorácky maratón

23. jún
Challenge day – športuje celé mesto 

DSS vystavujú
Dom kultúry Senica bude v dňoch 

11. – 15. mája miestom XIII. prezentačnej 
výstavy výtvarných prác klientov zariadení 
sociálnych služieb  Senického a Skalického 
okresu.  Verejnosť bude mať opäť príleži-
tosť pozrieť si práce klientov, ktoré sú vždy 
nápadité, inšpiratívne a úžitkové. Návštev-
níci výstavy  kúpou týchto výrobkov ocenia 
nielen šikovnosť klientov zariadení, ale uro-
bia radosť aj sami sebe. 

Oficiálne bude výstava otvorená 11. 
mája o 16. hod. Záštitu nad ročníkom 
výstavy prevzal predseda TTSK Tibor 
Mikuš. organizátorom je Domov sociál-

nych služieb pre deti a dospelých Rohov a 
občianske združenie Prometheus Rohov. 
Garantom výstavy je primátor Senice  Bra-
nislav Grimm. Výstava bude otvorená 
denne od 9. do 17. hod.    bar 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Tomáš Magoč a Zuzana Jediná
Milan Hajtmánek a Gabriela Mizdošová
Peter Mikulíček a Sylvia Starychová

Vítame nových Seničanov
Šimon Zukal narodený v Brne
Katarína Himpánová narodená v Dubaji
Simona Zelenáková narodená v Bratislave
Tobias Štefanka narodený v Skalici
Adam Pavlík narodený v Myjave
Emma Morávková narodená v Skalici
Lujza Švecová narodená v Myjave
Viktória Vilčeková narodená v Skalici
Katarína Petrulová narodená v Myjave
Miroslav Kubačák narodený v Myjave
Alžbeta Michalčíková narodená v Skalici
Laura Čížová narodená v Myjave
Dávid Polák narodený v Skalici
Sofia Flajžíková narodená v Skalici
Sofia Kalášková narodená v Skalici

Opustili nás
Ján Maxian, Hollého 748 4. 3. 2015
vo veku 56 rokov
Etela Krčová, Kunov 111 9. 3. 2015
vo veku 77 rokov
Anna Šimonová, Ružová 226 10. 3. 2015
vo veku 66 rokov
Štefan Lysý, Ružová 226 11. 3. 2015
vo veku 76 rokov
Ján Mazúr, Priemyselná 266 11. 3. 2015
vo veku 84 rokov
Klára Hlavatá, SNP 783 14. 3. 2015
vo veku 40 rokov
Mária Chlapečková, Moyzesova 790 19. 3. 2015
vo veku 80 rokov
Katarína Ondrišová, Hurbanova 524 23. 3. 2015
vo veku 83 rokov
Milan Pagáč, Sadová 624 28. 3. 2015
vo veku 87 rokov
Júlia Kanská, Štefánikova 1377 29. 3. 2015
vo veku 91 rokov
Anna Víteková, Kolónia 602 31. 3. 2015
vo veku 83 rokov

Blahoželáme jubilantom

V máji oslávia
80 rokov: Mgr. Etela Hlávková, Miroslav Hurban, Ing. Karol 
Luža, Frantrišek Ruža, Jozef Skladan, Anna Stehlíčková  
85 rokov: Jozef Holič, MUDr. Dagmar Kanisová, Štefánia 
Klindová, Anna Pinkavová, Štefánia Vávrová
90 rokov: Albert Goldschmidt, Martin Kalka, Ľudmila Zá-
vodská, 
91 rokov: Viliam Ďuriš

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

Spomienka
V neznámy svet si odišiel spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Už niet návratu ani  nádeje,
len cesta k hrobu nás zavedie.

Dňa 20. mája si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia manžela, otca, dedka Vladimíra Balážiho.

Spomínajú manželka, matka, dcéra Erika, synovia Radko 
a Vladko s manželkou Norikou, vnučky Sandrika, Nori-
ka, Erika, Anetka a Radka a ostatná rodina. 

Spomienka
Zavreli sa ti oči, srdce prestalo biť,
ako veľmi si chcela s nami žiť.
Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.

Dňa 24. mája si pripomenieme 4. výročie 
úmrtia milovanej manželky Márie Rehákovej, 
rod. Pánikovej, ktorá nás opustila vo veku 78 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manžel s rodinou. 

ň,

1.5.    Verbascum, Sotinská 1586
2. 5.   Eurodom, Hviezdoslavova 309
3. 5.   Verbascum, Sotinská 1586
8. 5.   Verbascum, Sotinská 1586
9. 5.   Dr. Max,  Obchodná 2875
10. 5.   Verbascum, Sotinská 1586
15. 5.   Sun Pharma, Nám. oslobodenia 18
16. 5.   Verbascum, Sotinská 1586
23. 5.   Centrum, Štefánikova 726
24. 5.   Verbascum, Sotinská 1586
30. 5.   Eurodom, Hviezdoslavova 309
31. 5.   Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych 

vecí a rodiny týmto upozorňuje poberateľov peňažných príspev-
kov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby pred-
ložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej 
osoby (manžel/manželka) za rok 2014 na účely prehodnocovania 
príjmov:

- fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 1. januára 2014 
alebo potvrdenie o vyplatenom dôchodku za rok 2014,

- čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2014 - potvrdenie 
zamestnávateľa

- u  SZČO vyžiadať potvrdenie o podaní daňového priznania k 
dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 na účely poskytovania 
peňažného príspevku na kompenzáciu

- potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských 
dávok alebo dávok v nezamestnanosti.

Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne osobne doručiť 
na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych 
vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu  
ŤZP a posudkových činností  – Senica, Vajanského 17 - kanc. číslo 
60,61 najneskôr do 30. apríla 2015.

TS - ÚPSVaR
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Premietame v digitálnej technológii 2K.
Digitalizácia kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore 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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Sobota 2. a nedeľa 3. máj
MALÝ PÁN    
PREMIETAME o 17. hod.  
Malý Pán je sympatický chlapík, ktorý si spo-
kojne nažíva v dutine malého vŕšku. Jednej 
noci sa mu však sníva prečudesný sen. Keď sa 
zobudí, nedokáže sa zbaviť pocitu, že mu niečo 
chýba. Čo to je, netuší. Vydá sa preto na dlhú 
cestu plnú dobrodružstva, na ktorej stretne všeli-
jaké rozprávkové bytosti.
rozprávka
Vstupné: 3,50 eura, 83 min., MP

Sobota 2. a nedeľa 3. máj
AVENGERS 2: Vek Ultrona  
Po divokých udalostiach v New Yorku a na ďal-
ších miestach sa Tony Stark pokúša oživiť drie-
majúci program na udržanie svetového mieru. 
Situácia sa však vymyká kontrole a najvýzna-
mnejší superhrdinovia – Iron Man, Thor, Hulk, 
Captain America, Čierna vdova a Hawkeye sa 
musia znova spojiť voči hrozbe zničenia planéty. 
akčný/sci-fi
Vstupné: 4 eurá, 145 min.,  M P  1 2  r .  
  

Utorok 5. a streda 6. máj
FOTOGRAF   
V príbehu voľne inšpirovanom osudom sveto-
známeho českého fotografa Jana Saudka (Karel 
Roden) sa vrátime k niektorým zásadným križo-
vatkám života umelca obdareného výnimočným 
talentom, živelnosťou a vášňou. Všetky tieto 
vlastnosti mu priniesli slávu i odmietanie, lásku i 
zradu, zástupy obdivovateľov, ale aj samotu.
tragikomédia
Vstupné: 4 eurá,  133 min., MP 15 r.  
 

Sobota 9. a nedeľa 10. máj
TO DIEVČA MUSÍŠ MILOVAŤ  
PREMIETAME o 17. hod. 
Živelná komédia plná zmätkov a dobre miere-
ných (rád) zaúch, normálne povedané faciek. 
Nebudeme si nič nahovárať, Isabel je ľahká diev-
čina. Najstaršou profesiou sa snaží našetriť, aby sa 
mohla stať herečkou, napokon ako každý v New 
Yorku. Akonáhle však naozaj vstúpi na Broadway, 
spustí lavínu bláznivých situácií a zábavy. 
romantická komédia
Vstupné: 4 eurá, 93 min., MP 12 r. 

Piatok 8. sobota 9. a nedeľa 10. máj
EX-MACHINA    
Dvaja muži a dievča tvoria súčasť veľmi neob-
vyklého vzťahového trojuholníka, ktorý sa vytvo-
ril v laboratórnom komplexe skrytom v srdci 
aljašskej divočiny. Bizarnosť ich spolužitia pod-
trháva fakt, že to dievča je robot. Alex Garland, 
autor slávneho románu Pláž a scenárista sci-fi 
Sunshine, natočil atmosférický sci-fi thriller z blíz-
kej budúcnosti, v ktorom názorne ukazuje ako 
to dopadne, keď sa hráte na Boha.
sci-fi/triler
Vstupné: 4 eurá, 108 min.,  MP 12 r.

Utorok 12. máj
PROTI PRÍRODE (Filmový klub) 
Film je cestou do drsnej nórskej krajiny a do 
hlavy tridsiatnika Martina, mladého otca a man-

žela. Martin si pripadá odcudzený od svojich 
kolegov v práci aj od svojej rodiny. Má pocit 
nedostatočnosti, pretože nedokáže zaujať rolu, 
v ktorej by sa cítil pohodlne. Vyráža preto sám 
na víkendovú túru do hôr a my počujeme jeho 
necenzurované myšlienky.
komédia/dráma
Vstupné: 3,50 eura/FK 2 eurá, 83 min., MP

Streda 13. máj
VIOLETTE    
Violette sa narodila na začiatku minulého sto-
ročia ako nemanželské dieťa. Dievča, ktoré 
celé svoje detstvo trpelo nízkym sebavedo-
mím, nachádzalo únik vo svete literatúry. Ten 
jej poskytoval istú útechu a možnosť sebareali-
zácie. V povojnovej parížskej štvrti Saint-Germa-
indes-Prés stretáva Simone de Beauvior, slávnu 
spisovateľku a feministickú ikonu a zahorí k nej, 
žiaľ, neopätovanou láskou. 
biografická dráma
Vstupné: 4 eurá, 139 min., MP 15 r.

Piatok 15. sobota 16. a nedeľa 17. máj
MAD MAX: Zbesilá jazda   
Mad Max prenasledovaný svojou pohnutou 
minulosťou, je presvedčený, že jediný spôsob 
ako prežiť je vydať sa na osamelú púť. Narazí 
však na ozbrojenú skupinu v obrnenom voze, na 
ktorej čele stojí elitný Imperator Furiosa.
akčný sci-fi triler
Vstupné: 4 eurá, 120 min., MP 15 r.                      

Utorok 19. máj
SAMA NOCOU TMOU (Filmový klub) 
Nezvyčajný čierno-biely film sa odohráva vo 
fiktívnom iránskom Skazenom meste, domove 
pasákov, dílerov a prostitútok, kde sa po noci-
ach túla dievča - mladá osamelá upírka, ktorá 
nastoľuje poriadok podľa vlastných pravi-
diel. Z osamelej a smutnej rutiny ju vytrhne až 
nečakané stretnutie s perzským Jamesom Dea-
nom, chlapcom menom Arash. 
romantický triler
Vstupné: 3,50 eura/FK 2 eurá, 99 min., MP 15 r.

Streda 20. máj
LADÍME 2    
Majú skvelé hlasy, dokonalé telá (až na výnimky) 
a sú kráľovnami v spievaní a capella, takže vo 
svojich vystúpeniach nepoužívajú hudobné 
nástroje. Celá Amerika im leží pri nohách a 
dokonca ich pozvú, aby zaspievali prezidentovi 
Obamovi k narodeninám. Lenže stačí drobná 
technická komplikácia, v ktorej figuruje spe-
váčka s príznačnou prezývkou Tučná Amy bez-
mocne visiaca na lanách pred Barrackovými 
očami čiastočne tak, ako ju Boh stvoril. 
hudobná komédia
Vstupné: 4 eurá, 113 min., MP 12 r.

Piatok 22. máj o 17.00, sobota 23. a nedeľa 
24. máj o 19.00 
ŽIVOT  JE  ŽIVOT  
Ondřej Vetchý a Simona Stašová ako manžel-
ský pár riešia v komédii Život je život milostné a 
životné eskapády svojich 3 dcér, ale predovšet-
kým svoje vlastné. Film sľubuje viac humoru, fan-
tázie a bláznivých situácií. Tak ako to už v živote 
býva… Ondřej Vetchý sa naviac vo filme objaví 
v dvojrole dvoch úplne odlišných mužov. A jed-
nému z nich hlavu poriadne poblázni šarmantná 
Slovenka Kristína Peláková.
komédia
Vstupné: 4 eurá, 95 min., MP 12 r.

Piatok 22. máj
POLTERGEIST    
Legenda hororového žánru Sam Raimi pri-
chádza s úplne novým spracovaním klasického 
príbehu o rodine, ktorej pokojný život sa obráti 
naruby, keď sa v ich dome začnú diať podivné 
veci. Útoky desivých bytostí sa stále stupňujú 

a rodina musí čeliť najhoršej nočnej more vo 
chvíli, keď zmizne ich najmladšia dcéra...
hororový triler
Vstupné: 4 eurá, 92 min., MP 15 r.

Utorok 26. máj
SURI (Filmový klub)    
Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke 
nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu 
Suri. Počas putovania ich územím spoznávame 
spoločenstvo, ktoré sa rozhodlo bojovať za 
zachovanie svojich tradícií a pôvodného spô-
sobu života. Film je vážnym zamyslením sa  nie-
len nad ich budúcim osudom a zanikaním jedi-
nečných kultúr, ale aj nad potrebou rôznorodo-
sti ľudstva, nevyhnutnej na prežitie našej civilizá-
cie v globalizujúcom sa svete.
dokumentárny
Vstupné: 3,00 eurá/FK 2 eurá, 65 min., MP 15 r.

Streda 27. máj
DEŇ BLBEC  
Prežili ste niekedy deň blbec? Pokiaľ nie, tak si to 
môžete nanečisto vyskúšať v tejto komédii. Till 
Reiners (Axel Stein) vedie kľudný, nekompliko-
vaný a priemerný život. Pracuje ako pokladník v 
banke a jeho manželstvo s Miriam je šťastné, aj 
keď po všetkých tých rokoch spoločnej harmó-
nie sa postupne dostavuje stereotyp. Bod zlomu 
na seba však nenechá dlho čakať.
komédia
Vstupné: 4 eurá, 110 min., MP 12 r.

Piatok 29. máj
KÔŇ NA BALKÓNE    
Desaťročný Mika sa od svojich vrstovníkov trochu 
líši. Nielenže miluje matematiku, ale okrem toho 
nie je schopný klamať, rozpoznať vtip a svoj obed 
musí mať  na stole presne o 14:17. Mika totiž trpí 
aspergerovým syndrómom, čo jeho život nerobí 
práve jednoduchým. Jedného zimného večera 
obráti pokojný viedenský činžiak, v ktorom Mika 
býva so svojou matkou, naruby zvláštna udalosť. 
Na susednom balkóne sa objaví  kôň. Mika ani 
chvíľu neváha a púšťa sa do riešenia záhady, ktorá 
ho dá dokopy so skrachovaným hazardným hrá-
čom Saschom, dievčaťom menom Dana, ktorá 
tvrdí, že je indická princezná, a skupinkou veľmi 
nepríjemných vymáhačov dlhov.
rodinná komédia
Vstupné: 4 eurá, 90 min., MP 12 r.

Piatok 29. sobota 30. a nedeľa 31. máj
SEDEM ZHAVRANENÝCH BRATOV 
PREMIETAME o 17. hod. 
Bolo raz jedno kráľovstvo, o ktorom by sa dalo 
rozprávať. A tiež kráľovská rodina, o ktorej by sa 
dalo všeličo povedať. Samozrejme tu bola čaro-
dejnica, ktorá bývala v lese a tá len bola zaují-
mavá. Tiež tu bola dedina a v nej veľa ďalších 
ľudí a osudov. Tých príbehov by mohlo byť tisíc, 
ale náš príbeh je o slovách, ktoré môžu byť 
silnejšie než meč, jedovatejšie než hadie pohryz-
nutie, ale tiež cennejšie než zlato a drahokamy. 
Je o slovách, ktoré je potrebné vysloviť opatrne, 
ako pekár kladie nakysnuté bochníky do pece...
rozprávka
Vstupné: 4 eurá, 90 min., MP

Sobota 30. a nedeľa 31. máj
SAN ANDREAS  
Potom, čo o sebe dá vedieť nechválene známy 
tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifor-
nii zemetrasenie o sile 9 stupňov Richterovej 
škály, vydávajú sa pilot prieskumného a záchran-
ného vrtuľníka a jeho bývalá manželka, s ktorou 
už dlhšiu dobu nežije, na cestu z Los Angeles do 
San Francisca zachrániť svoju jedinú dcéru. Ale 
ich zložitá cesta na sever je len začiatok. A keď 
si už myslia, že to najhoršie majú za sebou... tak 
veľká dráma sa len začne.
dobrodružný/akčný/katastrofický
Vstupné: 4 eurá, 110 min., MP 12 r.


