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Záhorácku stenu slávy odhalili zľava Ján Hurban, Pavol Nemec Lelín, Mária Kráľovičová, 
Branislav Grimm a Martin Lidaj.   

Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod 
Všetci by sme chceli riešenia rýchlo, 

hneď, a samozrejme, vo svoj prospech.  
Čiastočne je za tým doba, ktorá nás núti 
reagovať okamžite, nebrať ohľad na 
nikoho okolo seba, hlavne, že jednotliv-
covi sa polepší či skvalitní život. Neraz sa 
totiž stalo, že ten, kto bol ústretový napo-
kon nedopadol najlepšie a ešte zožal aj 
posmech. Tento fenomén netolerancie sa 
objavuje nielen vo vypätých situáciách, 
ale aj v takých momentoch, kde na prvý 
pohľad nejde o veľa. Krik, slová vyhrážok 
ba i hrozieb sa objavujú v našom živote 
stále častejšie. Do roztržiek, nezhôd a  spo-
rov  nevstupuje najprv rozum, ale prehnané 
emócie. Pokiaľ sa účastníci sporu navzá-
jom nevypočujú a neprejavia ochotu disku-
tovať, tam tak skoro k dohode či kompro-
misu nepríde. Z podstaty si všetci želáme, 
aby sme neboli účastníkmi takýchto kraj-
ných situácií. Lenže ohrozenie a emócie 
nami zalomcujú tak, že strácame sebakont-
rolu, obviňujeme svoje okolie a siahame po 
rýchlom a efektívnom riešení. Málokto si v 
takých chvíľach uvedomuje, že by nemal 
odstrihnúť to, čo môže rozviazať. Dôle-
žité v živote je pozdvihnúť význam svojich 
slov, nie svoj hlas. Lebo aj v prírode platí, že 
dážď pomáha kvetom rásť, nie hrom.

Viera Barošková 

Vence na pamiatku obetí
S odkazom, že dnešné generácie si ctia 

pamiatku a hrdinstvo 50 miliónov obetí a 
nezabúdajú na zverstvá fašizmu, v predve-
čer štátneho sviatku bola 7. mája  pietna 
slávnosť pri príležitosti 70. výročia ukonče-
nia 2. svetovej vojny v Európe a Dňa víťaz-
stva nad fašizmom. 

Za účasti žiakov základných škôl, pred-
staviteľov rôznych inštitúcií, organizácií, 
združení a občanov sa pietna spomienka 
konala pri soche Víťazstvo na Námestí 
oslobodenia. Za zvukov Pochodu padlých 
revolucionárov vence úcty a vďaky položili 
delegácie Okresného úradu Senica, samo-
správy mesta Senica, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, občianskeho 
združenia Delostrelec, politických strán 
Smer-SD, Sieť, SDKÚ-DS, KSS a občian-
skeho združenia Ľavicové Záhorie. 

V príhovore prednosta Okresného 
úradu Vladimír Kocourek zdôraznil, že 2. 
svetová vojna  bola najničivejším a najroz-
siahlejším vojnovým konfliktom v dejinách 
ľudstva. 

(pokračovanie na str. 3)

Zhromaždenie občanov
k dopravnému pripojeniu stavby 
na cestu I/51

V Dome kultúry sa 26. mája  z inicia-
tívy samosprávy mesta  Senica uskutočnilo 
zhromaždenie občanov, ktorého témou 
bolo predstaviť verejnosti návrhy riešení  
dopravného pripojenia stavby Brownfield 
Slovenský hodváb na cestu I/51.

Na zhromaždenie boli pozvaní oby-
vatelia bytoviek na Hurbanovej ulici č. 
523, 524, 525 a 526 a podnikateľské sub-
jekty z danej lokality. Návrhy prezentoval 
dopravný expert Vladimír Pančík. Prítomní 
boli zástupcovia investora stavby, odborná 
verejnosť, poslanci mestského zastupi-
teľstva. Cieľom bolo predložiť verejnosti  
objektívne informácie o navrhovanom rie-
šení dopravnej situácie. Primátor Senice 
Branislav Grimm v úvodnom slove vyzval 
všetkých na konštruktívny dialóg vo vzá-
jomnom vypočutí a rešpektovaní názorov 
a postojov.  Na záver sa k téme rozvinula 
diskusia.  

Poskytnúť objektívne informácie
Prezentovaný zámer je výsledkom viac 

ako dva roky trvajúcich pracovných roko-
vaní investora s dotknutými orgánmi, kto-
rých odborné pripomienky a návrhy projek-
tant zohľadnil v dokumentácii pre územné 
rozhodnutie stavby. Pretože zástupco-
via obyvateľov Hurbanovej ul., ktorí boli 
pozvaní na pracovné rokovanie 17. apríla 
na Mestskom úrade, odišli bez toho, 

(pokračovanie na str. 3)

Pocta hereckej legende
Tak  ako sme máj slávnostne a s rado-

sťou stavali, tak podobne chceme zakon-
čiť aj jeho zmysel, symbol obnovujúcej sa 
prírody. S takouto myšlienkou sa Mestské 
kultúrne stredisko a Mesto Senica  podu-
jali zorganizovať váľanie mája. Na Námestí 
oslobodenia sa v nedeľu 31. mája popo-
ludní poschádzali ľudia, ktorí si v príjem-
nom takmer letnom počasí vychutnali pri-
pravený program.  

Najprv ožil foyer Domu kultúry, kde sa  
pod záštitou občianskeho združenia Ele-
ment predstavili verejnosti šikovní tvoriví  
ľudia. Na burze ručných prác s názvom 
hand made s deťmi prezentovali svoju 
vlastnú tvorbu a kreativitu ľudia zo Senice i z 
okolia. Bolo čo obdivovať, veď tu boli ručne 
vyrábané šperky, pletené oblečenie pre deti, 
voňavé mydielka, háčkované výrobky, kras-
lice, textilné  kabelky, doplnky do interiéru, 
šité hračky, medovníčky, výrobky z papiera... 
Burza sa stretla aj so značným  záujmom 
návštevníkov, takže sa možno dočká aj opa-
kovania. O deti, ktoré prišli s mamičkami sa 
postaral šašo Fifo, deti si mohli vyfarbovať 
obrázky, maľovať na kamienky  či v tvori-
vej dielničke vyrobiť vyrobiť dáku  drobnosť. 
Podujatie tohto druhu sa konalo po prvý 
raz, prinieslo mnoho inšpirácie a podnetov 
pre vystavujúcich i návštevníkov. 

O 15. hod. na námestí  začali vyhrávať 
kapely. Najprv Záhorácky výbjer, potom 
Orbita, Lux a napokon hudobné zoskupenie 
Grimmovci.  (pokračovanie na str. 4)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

3. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 29. apríla  a 
jeho rokovanie viedol primátor mesta Bra-
nislav Grimm. Na rokovaní bolo prítom-
ných 22 poslancov a jeho rokovanie bolo 
uznášania schopné. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:

- Správu nezávislého audítora za rok 2014 
k záverečnému účtu mesta za rok 2014.

- Informatívnu správu o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta za rok 2014.

- Informácie zástupcov primátora o ich 
činnosti za prvý štvrťrok 2015.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o plnení uznesení s termínom 

plnenia do 29. apríla  a riešení pripomie-
nok.

- Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpoč-
tových organizácií na rok 2015.

- Záverečný účet mesta za rok 2014 a 
celoročné hospodárenie bez výhrad, pou-
žitie prebytku rozpočtu mesta vo výške 
161 971,11 eur na tvorbu rezervného fondu 
mesta a odborné stanovisko hlavnej kont-
rolórky k záverečnému účtu za rok 2014.

- Správu hlavnej kontrolórky o výsledku 
kontroly inventarizácie majetku a záväzkov 
mesta Senica k 31. decembru 2014 a inven-
tarizáciu majetku k 31. decembru 2014. 

- Navýšenie základného imania spoloč-
nosti Rekreačné služby mesta Senica, spol. 
s r.o. peňažným vkladom mesta Senica vo 
výške 500 000 eur  za účelom realizácie 
rekonštrukčných prác na mestskej plavárni 
v Senici.

- Predĺženie platnosti zmluvy o kontoko-
rentnom úvere mesta od Prima banky Slo-
vensko, a.s. vo výške 220 221 eur  na vykry-
tie nesúladu vo finančných tokoch s dobou 
platnosti 1 rok a ručenie za tento úver for-
mou blanko zmenky.

- Zmenu VZN č. 41, ktorým sa upravujú 
podmienky, za ktorých sa môžu poskyto-
vať jednorazové finančné prostriedky na 
účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej 
pomoci v čase náhlej núdze a ktorým sa 
určuje postup pri poskytovaní príspevkov 
na vykonávanie opatrení sociálno - právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately.

- Zmenu VZN č. 48 o poskytovaní sociál-
nych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  
poskytované sociálne služby.

- Uzatvorenie zmluvy medzi mestom 
Senica a obcou Dojč za účelom vykonáva-
nia sociálnej posudkovej činnosti. 

- Uzatvorenie zmluvy medzi mestom 
Senica a obcou Šajdíkove Humence za 
účelom vykonávania úloh Mestskou polí-
ciou Senica na území obce Šajdíkove 
Humence na dobu určitú.

- Doplnenie VZN mesta č. 59/2014 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskyto-
vania služieb na trhových miestach v meste 
Senica a o trhovom poriadku pre príleži-
tostné trhy,  a to o trhové miesto zriadené 
pre ambulantný predaj na trhovom mieste 

pred hypermarketom Tesco Senica.
- Plat primátora na rok 2015 vo výške 2 

480 eur, plat hlavnej kontrolórky vo výške 
1 922 eur.   

- Dotácie z Fondu PRO Senica nasle-
dovne:
- OMS ARENA Senica, a.s. 
- podpora Futbalového klubu – prevádz-
kové náklady: 58 000 eur  
- TJ Záhoran Senica – oslava 90. výročia 
založenia TJ Záhoran: 2 000 eur  
- PRO REGION, n.o. - Svetluška je tu pre 
všetkých: 20 000 eur  
- Poľnohospodárske družstvo Senica – 
Tvorba a ochrana životného prostredia, 
ochrana zdravia obyvateľstva: 67 200 eur  

Spolu bolo na veľké projekty schválených 
MsZ v Senici 147 200 eur. Na malé pro-
jekty do 3 320 eur. MsÚ evidoval 99  žia-
dostí  a bolo na ne vyčlenených 52 800 eur.  

V príslušných komisiách bolo odporu-
čené podporiť 80 projektov z celkového 
počtu žiadostí.

V súčasnosti už je na stránke mesta zve-
rejnený zoznam schválených  žiadateľov o 
dotáciu z fondu PRO Senica, ktorým bude 
v priebehu roka 2015 poskytnutá dotácia.

- Dispozície s majetkom.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- Predložiť návrh na zmenu VZN č. 23 o 

rozpočtových pravidlách mesta na základe 
vznesených pripomienok poslanca MsZ 
Pavla Kalmana. 

- Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 
2016 postaviť s prebytkom tak, aby bolo 
zabezpečené dofinancovanie rekonštruk-
cie plavárne.

- Jedinému spoločníkovi – mestu Senica 
– zastúpenému primátorom mesta schvá-
liť na Valnom zhromaždení spoločnosti 
zmenu v Zakladateľskej listine spoločnosti 
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 
a určiť 3 člennú dozornú radu spoločnosti.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Milana Kopeckého za člena komisie pre 

vzdelávanie, kultúru a Zbor pre občianske 
záležitosti.

Mestské zastupiteľstvo udelilo riadi-
teľovi Mestského kultúrneho strediska 
Mgr. Milanovi Jakubáčovi pamätnú pla-
ketu mesta Senica a poďakovalo za dlho-
ročnú prácu v oblasti kultúry a vo funkcii 
riaditeľa MsKS. Riaditeľ MsKS v mesiaci 
júni 2015 končí na vlastnú žiadosť výkon 
tejto funkcie, ktorú vykonával od roku 
1988.  Nového riaditeľa vymenuje na návrh 
primátora mesta mestské zastupiteľstvo. 

Úplné znenie uznesení MsZ a zápisnica 
z MsZ je zverejnená na webovej stránke 
mesta.

Ďalšie 4. riadne zasadnutie mestské ho 
zastupiteľstva sa bude konať 25. júna o 15. 
hod.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Záverečný účet mesta 
Mestské zastupiteľstvo Senica schvá-

lilo na rokovaní 29. apríla  Záverečný účet 
mesta za rok 2014.

Mesto Senica dosiahlo v roku 2014 cel-
kové príjmy vo výške 16 375 868,48 eur. Z 
toho bežné príjmy mesta boli  vo výške 13 
147 869,65 eur, bežné príjmy škôl a škol-
ských zariadení boli vo výške  344 068,24 
eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 2 572 
024,34 eur a finančné operácie mesta – prí-
jmové vo výške 311 906,25 eur.

Mesto Senica čerpalo v roku 2014 cel-
kové výdavky vo výške 16 153 042,02 Eur. 
Z toho bežné výdavky mesta (na financo-
vanie základných funkcií mesta, financova-
nie mestských organizácií a poskytovanie 
služieb občanom a organizáciám v meste) 
vo výške 7 656 759,26 eur, bežné výdavky 
škôl a školských organizácií (základné 
školy, materská škola, Centrum voľného 
času, Základná umelecká škola) vo výške 
5 572 576,04 eur, kapi-
tálové výdavky mesta 
na investičné akcie vo 
výške 512 732,26 eur a 
finančné operácie mesta 
– výdavkové vo výške 2 
410 974,46 eur (splátky 
komerčných úverov vo 
výške 656 057,72 eur, 
splátky úverov zo Štát-
neho fondu rozvoja 
bývania vo výške 290 
303,67, výdavky na 
dodávateľský úver vo 

výške 136 283,53 eur, splátka akontácie 
finančného leasingu vo výške 969 829,54 
eur, výdavky na navýšenie základného ima-
nia spoločnosti Mestský podnik služieb 
s.r.o. vo výške 255 000,00 eur na nákup 
miestnej komunikácie a výdavky na navýše-
nie základného imania spoločnosti Rekre-
ačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 
103 500,00 eur na rekonštrukciu a moder-
nizáciu zimného štadióna.

Na základe dosiahnutých skutočných 
príjmov a výdavkov v roku 2014 mesto 
dosiahlo výsledok hospodárenia s prebyt-
kom + 222 826,46 eur.

Prebytok rozpočtu 222 826,46 eur 
upravený o nevyčerpané prostriedky zo 
štátneho rozpočtu, ktoré sa z prebytku roz-
počtu vylučujú vo výške 60 855,35 eur, 
tvorí zdroj pre tvorbu rezervného fondu 
mesta vo výške 161 971,11 eur.

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného odd. MsÚ

PODIEL BEŽNÝCH VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV V EUR
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Nocľaháreň je využívaná
Nocľaháreň ako prvý stupeň sociálnych 

služieb krízovej intervencie sa nachádza 
na prízemný bytového domu č. 1378 na 
Hurbanovej ulici. Mesto Senica ju prevád-
zkuje od roku 2005. Poskytuje sa prístre-
šie na účel prenocovania, utvárajú sa pod-
mienky na vykonávanie základnej osobnej 
hygieny a základné poradenstvo. Je určená 
pre občanov v nepriaznivej sociálnej situá-
cií, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie  
alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. 
Kapacita nocľahárne je 7 postelí. Seničania 
s príjmom pod hranicou životného minima 
platia 0,30 eura, ostatní 1 euro za 1 nocľah.

Počas zimných mesiacov november 
2014 – február 2015 bolo  poskytnutých 
610 nocľahov (november 138, december 
189, január 171, február 112), čo je napl-
nenosť na 72,6 percenta. Záujem o túto 
službu je stále veľký. Väčšinou sa služba 
poskytuje Seničanom, prichádzajú však  aj 
z okolitých obcí z Jablonice, Dojča, Pod-
branča, ale aj z Vrbového  či Žiliny. Mnohí 
z nich prenocovanie využívajú opakovane, 
len zriedkavo sa vyskytuje prípad, že klient 
prenocuje 1- 2 noci a odchádza. Vracajú 
sa najmä po výkone trestu alebo po neú-
spešných pokusoch zlepšiť svoju kvalitu 
života, napr. pridelenie izby alebo umiest-
nenie v inom zariadení sociálnych služieb 
a následné porušovanie podmienok alebo 
neplatenie.

V minulom roku bolo v nocľahárni 
poskytnutých 1967 nocľahov, čo je naplne-
nosť na 77 % pre 20 klientov.

RND. Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

Zhromaždenie občanov
(dokončenie zo str. 1) 

aby si vypočuli všetky odborné argu-
menty, vedenie mesta  sa rozhodlo zvo-
lať verejné zhromaždenie občanov, aby 
nedostávali zo strany svojich zástupcov len 
sprostredkované, nie vždy objektívne infor-
mácie.  Svojím správaním na pracovnom 
stretnutí preukázali, že nechcú hľadať kon-
štruktívne riešenia, ale svojím odmietavým 
postojom k všetkým návrhom investora oby-
vateľom danej lokality môžu skôr uškodiť.

Miestna komunikácia 
Keďže v predchádzajúcom období 

občania vyjadrili 
nesúhlas s budova-
ním miestnej komu-
nikácie okolo byto-
vého domu č. 523, 
investor prišiel s 
návrhom, že pred-
metnú komuniká-
ciu nebude budo-
vať. Toto riešenie 
by spôsobilo pro-
blémy najmä samot-
ným obyvateľom Hurbanovej ulice a maji-
teľom prevádzok a garáží v danej loka-
lite, keďže z dôvodu už teraz kompliko-
vanej dopravnej situácie sa pre budúce 
obdobie predpokladá pri výjazde z miest-
nej komunikácie Hurbanova ulica na cestu 
I/51 prikázaný smer doprava (v súčasnom 
období je možný aj priamy smer na Tová-
renskú ul.) a po pripojení stavby Brownfield 
Slovenský hodváb bude musieť byť zaká-
zané ľavé odbočenie z cesty I/51 zo smeru 
od Holíča.  Ak obyvateľ alebo aj návštev-
ník tejto lokality pôjde v smere od Holíča, 
bude musieť prejsť cez Továrenskú ul. na 
cestu II/500 (Hviezdoslavova ulica) cez 
svetelnú križovatku na Hurbanovu ulicu, 
aby mohol odbočiť doprava pri obchod-
nom dome Perla. S takýmto riešením nes-
úhlasí Okresný dopravný inšpektorát OR 
Policajného zboru Senica, 
pretože to znamená ďalšie 
zahustenie dopravy na sve-
telnej križovatke. 

Vzhľadom na to, že 
nevybudovaním navrhova-
nej miestnej komunikácie 
by sa neprimerane zhor-
šila dopravná obslužnosť 
lokality a v budúcnosti by 
obyvatelia Hurbanovej 
ulice sami žiadali jej vybu-
dovanie, Mesto Senica a 
Okresný dopravný inšpek-
torát OR PZ navrhujú, aby 
investor vybudoval komu-
nikáciu ako vyvolanú inves-
tíciu. Komunikácia je navrhnutá ako obytná 
zóna, kde je maximálna dovolená rýchlosť 
20 km/h. 

O pripojení celej stavby a aj navrhova-
nej miestnej komunikácie bude rozhodo-
vať Okresný úrad Trnava, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií ako 

cestný správny orgán pre cesty I. triedy v 
kraji. Pri rozhodovaní bude brať do úvahy 
ochranu cesty I/51 a bezpečnosť premávky 
na nej a zabezpečenie dopravnej obsluž-
nosti. Navrhnuté pripojenie musí zodpo-
vedať požiadavkám príslušných noriem a 
technických predpisov. 

Konanie sa ešte nezačalo
Zástupca Združenia domových samo-

správ Marcel  Slávik opakovane písomne 
mestu oznámil, že sa považuje za účastníka 
územného a stavebného konania a žiada, 
aby bol informovaný o všetkých aktivitách, 
ktoré sa uskutočnia pri príprave navrho-
vanej investície. Je potrebné pripomenúť,  
keďže stavebník nepodal žiadosť o vyda-

nie územného roz-
hodnutia na pred-
metnú stavbu, dote-
raz žiadne kona-
nie nebolo začaté. 
Účastníci územ-
ného a stavebného 
konania sú taxatívne 
určení v stavebnom 
zákone, podľa kto-
rého sa bude v úze-
mnom a stavebnom 

konaní postupovať. Združenie domových 
samospráv nie je účastníkom žiadneho 
z týchto konaní. V prípade, že stavebník 
podá žiadosť o vydanie územného rozhod-
nutia, splní stanovené podmienky, stavebný 
úrad oznámi všetkým účastníkom kona-
nia začatie konania, ktorí sa budú môcť v 
rámci konania vyjadriť a podávať prípadné 
návrhy a pripomienky. Zároveň im bude 
doručené územné rozhodnutie. Po nado-
budnutí právoplatnosti územného rozhod-
nutia môže stavebník požiadať o vydanie 
stavebného povolenia, pričom účastníci 
stavebného konania budú oboznámení so 
začatím konania, s podkladmi pre stavebné 
konanie a tiež sa budú môcť v rámci kona-
nia vyjadriť a bude im potom  doručené sta-
vebné povolenie. 

Občania nesúhlasia
Zúčastnení obyvatelia 

Hurbanovej ulice na zhro-
maždení občanov vyjad-
rili nesúhlas s budovaním 
navrhnutej komunikácie, 
pretože pociťujú negatívne 
vplyvy dopravy (hluk, vib-
rácie) a obávajú sa, že sa 
im vybudovaním komuni-
kácie zhorší kvalita života. 
Negatívne vplyvy sú však 
spôsobené polohou byto-
vého domu č. 523 v bez-
prostrednej blízkosti cesty 
I/51, ktorá je veľmi zaťa-
žená a vybudovanie ukľud-
nenej komunikácie žiad-

nym spôsobom ich život neovplyvní.  
Investor už v predchádzajúcom období 

deklaroval pripravenosť na realizáciu 
obidvoch variantov riešenia (s vybudova-
ním alebo bez vybudovania komunikácie 
okolo domu č. 523), na ktorom sa dohodnú 
odborníci.  Pri rozhodovaní v rámci konaní 

Vence na pamiatku obetí
(dokončenie zo str. 1)

„Naša aj ďalšie generácie občanov si 
musia tieto udalosti neustále pripomínať 
preto, aby sa už niečo podobné nikdy vo 
svete nestalo,  aby ľudia žili už len v mieri,“ 
povedal Vladimír Kocourek.

V prejave spomenul dôležité udalosti, 
ktoré viedli napokon k vypuknutiu 2. sve-
tovej vojny,  najvýznamnejšie fakty a bitky, 
ktoré  sa odohrali až po víťazné dobytie 
Berlína. „Nemožno nespomenúť ani parti-
zánsky odboj v takmer všetkých fašistami 
obsadených štátoch, a čo sa nás týka, 
hrdinské Slovenské národné povstanie, 
ktoré začalo 29. augusta 1944, a ktoré tiež 
urýchlilo postup Červenej armády na Slo-
vensko a postupné oslobodenie Českoslo-
venska,“ pripomenul Vladimír Kocourek.

Na záver pietnej spomienky zaznela 
pieseň Aká si mi krásna. 

Viera Barošková

budú rozhodovať odborné argumenty, 
ktoré zohľadnia potreby riešenia dopravy v 
celom meste.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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V Základnej škole s Materskou školou 

na Ulici J. Mudrocha pribudne ďalšia trieda 
pre škôlkarov s potrebným príslušenstvom. 
Bude to možné vďaka dotácii, ktorou vláda 
SR prostredníctvom výzvy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pod-
porila rozšírenie kapacít materských škôl.

Senická radnica na základe predlože-
nej žiadosti bola medzi 113 úspešnými žia-
dateľmi z celkového počtu 422. „Na roz-
šírenie kapacít  získalo mesto Senica cel-
kovú výšku podpory v objeme 29 tisíc 
eur,“ informoval zástupca primátora mesta 
Senica Martin Lidaj.  Na kapitálové výdavky 
je určených 25 tisíc eur a 4 tisíc eur na 
výdavky bežné. „Spoluúčasť mesta bude 
minimálne 5 %, čo predstavuje 1 450  eur,“ 
dodala  Mária Výletová z Mestského úradu 
v Senici.

NS 

Hľadáme Strom Senice
Mesto Senica, občianske združenie Klub 

ochrancov zelene a redakcia Naša Senica 
vyhlásili 5. ročník ankety Strom Senice 2015. 

Na výzvu zverejnenú v Našej Senici č. 4 
sme dostali do redakcie  nominácie 3 stro-
mov, a to lipu na Fajnorovej ulici, hrušku v 
čerešňovej aleji za IBV Juh a smrek v parku 
pri Záhorskej galérii J. Mudrocha.  

Hlasovanie bude možné od 3. do 28. 
júna na oficiálnej internetovej stránke mesta 
www.senica.sk, kde zadáte svoje meno a 
e-mail.  Hlasovanie bude spustené aj na face-
booku mesta Senica. Hlasovať bude možné 
aj výstrižkom z Našej Senice a zakrúžko-
vaním stromu – vášho favorita. Výstrižky 
možno vhodiť do schránky na prízemí MsÚ 
Senica. Hlasujte len raz, opakované hlasova-
nie bude vyhodnotené ako neplatné.

Vyberte strom, ktorý sa vám najviac páči 
a ktorý si podľa vás zaslúži miestne označe-
nie chránený strom.  Výsledky hlasovania 
zverejníme v Našej Senici č. 6-7. 

bar

LIPA
Lipa rastie na parkovisku na Fajnoro-

vej ulici. Bola zasadená na dvore mešti-
anskej školy. Sadili ju 
žiaci spolu s profeso-
rom Feldsamom na 
pamiatku 10. výročia 
vzniku  Českosloven-
skej republiky.

Navrhovateľka 
Elena  Sochorová, 

rodená Feldsamová

HRUŠKA V ČEREŠŇOVEJ ALEJI
Krásny starý ovocný strom. V poli medzi 

Hlbokým a Senicou stála oveľa skôr, než 
bola vysadená 
čerešňová aleja 
za IBV Juh, kto-
rej je teraz 
súčasťou. Vraví 
sa, že môže mať 
aj 200 rokov. 
Koluje o nej 

legenda, že mala kedysi zázračnú moc a 
pomáhala neplodným párom pri počatí. Či 
si túto schopnosť uchovala do dnešných 
dní overené nemáme.

Navrhovateľ - Klub ochrancov zelene

SMREK V PARKU PRI GALÉRII 
Žije si skromne, nenápadne, v neudržiava-

nom parku. Má 224 cm v obvode a nevieme, 
aký má vek, ale predpokladáme, že už dosť 
významný. Bude to určite jeden z najstarších 
smrekov rastúcich v našom meste. Je zachy-
tený na starých 
f o t o g r a f i á c h 
Senice, keď park 
pri galérii lemo-
val ešte muro-
vaný plot. Je 
zdravý, perspek-
tívny a veríme, 
že tu pretrvá ešte 
niekoľko ľud-
ských generácií.

Navrhovateľka
Viera Barošková

Vzlietli orli vysoko...
Základná umelecká škola Senica bola 

15. mája predpoludním dejiskom spomi-
enkovej slávnosti venovanej 200. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra. 

Jej organizátori Mesto Senica, Trnav-
ský samosprávny kraj a Záhorská knižnica 
spolu so Záhorskou galériou Jána Mudro-
cha v Senici predostreli publiku, v ktorom 
sedeli aj študenti stredných škôl, literárno-
historicko-hudobnú kompozíciu Vzlietli orli 
vysoko... 

Primátor mesta v úvodnom pozdrave 
uviedol, že Štúr vyriešil pre Slovákov 
životne dôležitú otázku, keď spolu s J. M.  
Hurbanom a M. M. Hodžom na hlbockej 
fare  povýšili stredoslovenské nárečie na 
spisovný jazyk všetkých Slovákov. „Týmto 
počinom výrazne naplnil svoje životné 
poslanie – zápas za slobodu národa, slo-
bodu jazyka, za oslobodenie od sociál-
neho jarma,“ pripomenul primátor. 

Historik Ivan Mrva potom poslucháčov 
pútavo vtiahol do doby, v ktorej Ľudovít 
Štúr žil,  hovoril o všetkých súvislostiach, 
ktoré ho formovali, rozprával o všetkých 
dôležitých momentoch jeho života, ktorý 
zasvätil službe národu a zachovaniu jeho 
materinskej reči. 

Herec a recitátor Juraj Sarvaš spolu s 
Danubius Octet Singers pod dirigentskou 
taktovkou Daniela Simadla predniesli pod-
manivú  kompozíciu slova a hudby, pôso-
bivo spracované posolstvo Ľudovíta Štúra 
a štúrovskej generácie pre dnešok, keď 
naša materinská reč je pre nás takou samo-
zrejmosťou. Politické texty sa striedali s 
básňami a piesňami, ktoré dokumentovali 
zápas za národnú slobodu a materinskú 
reč, v ktorej sa najlepšie vyjadrujú myšli-
enky, učí sa i vyjadrujú city. Na záver podu-
jatia zaznela pieseň Aká si mi krásna.

Viera Barošková
foto R. Samek 

Juraj Sarvaš svojím prednesom zaujal kaž-
dého poslucháča. 

Pocta hereckej legende
(dokončenie zo str. 1)
Na záver popoludnia nastala dlho oča-

kávaná chvíľa, keď sa iniciatíva recesistic-
kej Záhoráckej sebjestačňí svojpomocňí 
republiky v spolupráci s Mestom Senica 
premenila na skutočnosť, a to na založenie 
Záhoráckej steny slávy. Prvou osobnosťou, 
ktorej sa dostalo pocty je oddaná Záho-
ráčka, vynikajúca herečka, národná umel-
kyňa Mária Kráľovičová. 

Herecká legenda si pri príchode na 
pódium právom zaslúžila potlesk. Po 
hymne Záhoráckej republiky jej prezident 
Pavol Nemec Lelín objasnil, že po Záho-
ráckej soche pohody v Skalici dozrel čas 
na  Záhorácku stenu slávy práve v Senici, 
kde táto recesia v spolupráci so Záhorác-
kym divadlom pred rokmi začala. Primá-
tor Senice Branislav Grimm zdôraznil, že 
cieľom je zviditeľňovať osobnosti pochád-
zajúce zo Záhoria a propagujúce úspechy 
a rozvoj regiónu v rôznych oblastiach spo-
ločenského života. „Rozhodli sme sa to uro-
biť ozubeným kolieskom či zubatým slnieč-
kom. Koliesko má po obvode zúbky, zapa-
daním do seba sa kolieska roztočia a vzniká 
pohyb. Aj Záhoráci sú neustále v pohybe. 
Máme šikovných a múdrych ľudí, ktorí točia 
pomyselnými kolieskami  vždy  v prospech 
rozvoja našej spoločnosti,“ povedal primá-
tor Senice. Vyzdvihol, že meno Márie Kráľo-
vičovej, ktorá je už 70 rokov verná divadlu, 
aj momentálne účinkuje v štyroch inscenáci-
ách SND a s dvomi cestuje po Slovensku, je 
zárukou vysokého morálneho a spoločen-
ského nastavenia úrovne steny slávy. „Sem 
velice ščasná, že sem tady medzi vama,“ pri-
hovorila sa divákom, aby v írečitej záhoráč-
tine dala najavo svoju príslušnosť k tomuto 
rázovitému  regiónu a zároveň poďako-
vala za prejavenú česť. Potom spoločne so 
zástupcami primátora M. Lidajom a J. Hur-
banom pred Domom kultúry odhalili Záho-
rácku stenu slávy. 

Viera Barošková



Naša Senica 5/2015

5

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Nová predsedníčka
Okresná organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska (JDS) v Senici hodnotila 29. 
apríla svoju činnosť v období rokov 2012 
– 2014. Medzi delegátov snemu prišla 
aj  predsedníčka krajskej organizácie JDS 
Margita Fabianová. 

Delegáti snemu prerokovali správu o čin-
nosti prednesenú predsedníčkou organizá-
cie Boženou Hradskou, správu o  hospodá-
rení, tiež návrh rozpočtu  a plán hlavných 
úloh na rok 2015. Predseda volebnej komi-
sie Štefan Vaculka delegátov informoval, že 
doterajšia predsedníčka sa zo zdravotných 
dôvodov rozhodla ďalej nekandidovať. Za 
novú predsedníčku Okresnej organizácie 
JDS bola jednomyseľne zvolená Anna Šef-
číková zo Šajdíkových Humeniec.  

Na sneme poďa-
kovali pani Božene 
Hradskej (na foto) 
za 21 rokov zásluž-
nej a tvorivej práce 
v prospech senio-
rov mesta Senica 
i celého okresu 
Senica. Stála i pri 
vzniku JDS v Senici 
a jej zásluhou 
senická organizá-
cia patrí stále medzi 
najlepšie na Slovensku. Za doterajšiu prácu 
jej poďakoval na sneme aj primátor Senice 
Branislav Grimm a odovzdal je Pamätný list 
mesta za dlhoročnú aktívnu prácu pri budo-
vaní a rozvoji mestskej i Okresnej organizá-
cie JDS. Na návrh Š. Vaculku zvolili Boženu 
Hradskú za čestnú predsedníčku Okresnej 
organizácie JDS Senica.   

Na sneme Krajskej organizácie JDS 
v Trnave 15. mája Božene Hradskej za 
2 desaťročia práce poďakoval predseda 
Ústredia JDS Ján Lipiansky a odovzdal jej 
Ďakovný list za dlhoročnú obetavú pomoc 
a spoluprácu  v  prospech rozvoja organi-
zácie JDS.

bar

Odpoveď na článok
Pracovné rokovanie o pripojení cesty

Som obyvateľ v lokalite Hurbanova 
ulica v Senici a musím zareagovať na uve-
rejnený príspevok p. Oslejovej z MsÚ zve-
rejnený v Našej Senici v čísle 4/2015.

Občania v minulosti vyjadrili svoj nes-
úhlas s navrhovanou miestnou komuniká-
ciou na verejnom prerokovaní konanom 
17. júna 2014 v Dome kultúry. To ste už 
zabudli, že verejné prerokovanie k uvede-
nej problematike sa už konalo?  A prichád-
zate so sľubovou iniciatívou ako pomôcť 
obyvateľom, ktorí žijú na Hurbanovej ulici 
sľubmi o vybudovaní detského ihriska 
a parčíka a s vybudovaním ukľudnenej 
komunikácie. Ten stav, aký tam je momen-
tálne chcete dopravne preriešiť vybudo-
vaním novej cesty, ktorá bude obkoleso-
vať dom 523 a potom to riešiť ukľudnenou 
komunikáciou? Zaujíma vás, že ľudia býva-
júci v uvedenej lokalite vyjadrili svoj odmi-
etavý postoj na už spomínanom verejnom 
prerokovaní? A neboli tam iba obyvatelia b. 
d. 523, ale obyvatelia celej dotknutej loka-
lity. Ľudia tam bývajúci nemajú záujem ani 
o vybudovanie detského ihriska (to, čo tam 
je, využíva iba určitá skupina maloletého 
obyvateľstva = neustály hurhaj a neporia-
dok, takže naše deti si tam ani nepúšťame) 
a ani o vybudovanie mini zeleného parčíku 
(v Senici máme rozľahlejšie parky a sta-
rostlivosť o ne je úbohá, tak načo ďalší?). 
Ďalej citujem z článku: „Zástupcovia oby-
vateľov si nevypočuli všetky odborné argu-
menty a v priebehu rokovania odišli, čo je v 
rozpore s deklarovaným záujmom o infor-
movanie o priebehu prípravy celého pro-
jektu.“ Touto vetou ste to zaklincovali,  keď 
vy priamo ste dotknutých obyvateľov ozna-
čili za účastníkov územného a stavebných 
konaní a následne s časovým odstupom to 
nový pán primátor oficiálnym listom zne-
goval. Na rokovaní som bol priamo zúčast-
nený, návrhy a aj odborné argumenty od 
investora sme si vypočuli a akonáhle sa náš 
zástupca z občianskeho združenia ZDS 
dostal ku slovu a začal argumentovať, bol 
investorom napomenutý, aby bol ticho a 
že bol pozvaný iba ako hosť. Keď  som zis-
til, že na uvedenom rokovaní sme takpove-
diac štatisti a nie v pozícii spoluhľadateľov 
riešenia, ktoré už v minulosti investor navr-
hoval a neustále navrhuje (stále to je to isté 
riešenie ako pri prvom prerokovávaní spred 
roka), nemalo význam ostávať na roko-
vaní naďalej. Potrebovali nás tam asi iba 
ako vzorku obyvateľstva, aby sa nepove-
dalo... Doteraz sme boli a naďalej chceme 
byť tými iniciátormi o informovaní obyva-
teľov, navrhovaní riešení, žiadaní o stret-
nutia s občanmi a nimi volenými zástup-
cami. Zamýšľal sa niekto z vedenia mesta 
nad tým, že by bolo vhodné navrhnúť i iné 
riešenie dopravného napojenia areálu Slo-
venského hodvábu? Investor presadzuje 
napojenie v bode, kde je momentálne naj-
viac komplikovaná doprava v Senici. Teda 
pardón, okrem hlavnej svetelnej križo-
vatky,  ktorá je vzdialená cca 200 metrov 

od novo navrhovanej investorom, ktorú 
investor taktiež plánuje rekonštruovať s 
nástupnými ostrovčekmi pre chodcov. Jed-
noznačne, keď chcete zorganizovať stret-
nutie s obyvateľmi a majiteľmi prevádzok, 
tak ho treba zorganizovať v takom časo-
vom predstihu, aby prípadné postrehy a 
návrhy občanov(i keď nie sú odborníci z 
hľadiska plánovania dopravy, ale tu dlho-
dobo žijú) mohli byť zapracované do doku-
mentácie pre územné rozhodnutie a nie 
ich iba informačne oboznámiť, na čom sa 
predstavitelia mesta s investorom dohodli, 
ako v časoch minulých - my rozhodneme a 
ostatní nech... 

Mám z toho celého čudný pocit, ako 
keby už bolo o riešení rozhodnuté a niekto 
to neustále podsúva ako najideálnejšie rie-
šenie a presviedča o tom ostatných.

Ľubomír Paracka

Zem je náš domov
22. apríla sa v Senici konala slávnosť Dňa 

Zeme, ktorú zorganizovalo Záhorské osve-
tové stredisko v Senici (ZOS), Slovenský 
zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) 
a Mesto Senica. Senica je jedným z prvých 
miest, ktoré si začali v roku 1990 pripomínať 
Deň Zeme rôznymi podujatiami. Kedysi osa-
motené aktivity SZOPK a Centra voľného 
času prerástli do šnúry nádherných podujatí 
v školách a v občianskych združeniach, ktoré 
netrvajú zvyčajne len jeden deň. 

V tomto roku sa oslavy konali v parku 
pri DAVe, kde sa zišli deti i dospelí, aby si 
symbolicky pripomenuli sviatok Zeme, jej 
krehkosť a ohrozenie a nutnosť chrániť ju.   

Záštitou nad podujatím prevzal pred-
seda Trnavského samosprávneho kraja 
Tibor Mikuš. 

Slávnosť v Senici  sa tento rok niesla v 
duchu ľudových tradícií, krojov, piesní a tan-
cov v podaní našich najmenších folkloristov.

Riaditeľka Záhorského osvetového 
strediska Ľubica Krištofová spolu s deťmi 
odovzdala ďakovné listy zástupcovi Trnav-
ského samosprávneho kraja, primátorovi 
mesta Branislavovi Grimmovi, ale aj spolu-
pracovníčkam v environmentálnych akti-
vitách. Ani tento rok nechýbalo zasadenie 
pamätného stromčeka, tentoraz štúrov-
skej lipky. Ku skupine líp, sakúr, javorov 
v parku pribudla lipa, ktorá dostala meno 
podľa národovca Ľudovíta Štúra, ktorého 
200. výročie narodenia si tento rok pripo-
míname. 

Program pokračoval prehliadkou našich 
detských folklórnych súborov, spevákov 
a tanečníkov. S pásmami oslavujúcimi jar 
vystúpili deti z detského folklórneho súboru 
Ľudovček z CVČ Stonožka, Dvojkáčik zo 
Základnej školy na Komenského ulici a súbor 
Sadováčik zo Základnej škole na Sadovej 
ulici v Senici. V ďalšom programe vystúpili 
mažoretky z CVČ Stonožka  Mini Spirit a 
Spirit Kadetky. Talentovaná speváčka, štu-
dentka Gymnázia L. Novomeského v Senici 
Lily Michálková, uzatvorila program hudob-
ným pozdravom Dňu Zeme.   

Slávnosť Dňa Zeme v parku bola vyvr-
cholením aktivít Záhorského osvetového 
strediska, ktoré  počas celého roka organi-
zuje environmentálne podujatia pre deti, 
mládež i dospelých. Cieľom tohto dňa 
bolo upozorniť verejnosť aj predstaviteľov 
samosprávy, štátnej správy a organizácií 
na potrebu zaoberať sa témami ochrany 
prírody a životného prostredia a pestovať 
si vlastné environmentálne povedomie. 
O tom, že to je nadmieru potrebné bolo 
vidno i z  účasti týchto predstaviteľov na 
podujatí. 

RNDr. Ľ. Krištofová
riaditeľka ZOS
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Mladý účtovník 
O tom, že Obchodná akadémia Senica 

vychováva výborných účtovníkov niet dlhé 
desaťročia pochýb. Dôkazom je Martin 
Ondro, žiak 4. ročníka odboru obchodná 
akadémia. Zaradil sa do druhej desiatky 
študentov tejto školy, ktorí sa kvalifiko-
vali do celoslovenského finále olympiády 
Mladý účtovník.

Rozhľadený, cieľavedomý a sympatický  
študent sa cez školské a regionálne kolo v 
Bratislave prebojoval do celoslovenského 
finále prestížnej účtovníckej olympiády. 
Súťaž sa konala v Žiline 24. apríla. V silnej 
konkurencii najlepších mladých účtovní-
kov Slovenska na medailu už nedosiahol, 
ale získal spolu s ostatnými účastníkmi 4. 
miesto a finančnú prémiu. Za vzornú repre-
zentáciu školy ďakujeme, k prvému odbor-
nému zárobku blahoželáme a Martinovi 
prajeme veľa účtovných a osobných úspe-
chov v štúdiu na vysokej škole.  

Branislav Černek
Obchodná akadémia

Sila slova
Celoslovenská súťaž školských časopi-

sov pre základné a stredné školy s názvom 
Sila slova sa tohto roku konala po prvý 
raz. V ZŠ na Sadovej ulici vychádza časo-
pis Červíček už 7. rok pod vedením Mgr. 
Jarmily Matelovej. Časopis je určený pre 
malých aj veľkých a každý sa v jeho riad-
koch dočíta o svojich spolužiakoch, aktivi-
tách školy a kde - tu sa nájde aj na fotogra-
fii. 

Červíček je populárny aj pre rôzne 
hry, hlavolamy, logické systémy a omaľo-
vánky. Tie spolu so všetkými ilustráciami 
tvoria žiaci. V priemere vydávame 150 
– 200 ks každého čísla, čo svedčí o tom, 
že je oň veľký záujem. Možnosť zapojiť 
sa do súťaže  Sila slova sme bez váhania 
využili. V  SOŠ elektrotechnickej v Trnave 
sme sa  30. apríla zúčastnili  slávnostného 
vyhodnotenia súťaže. Najskôr boli odo-
vzdané mimoriadne ocenenia Mestskou 
televíziou Trnava a  Fakultou masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave. Nevedeli sme 
sa dočkať, kedy príde na rad vyhlásenie 
výsledkov pre základné školy. Aká veľká 
bola naša radosť, keď sme v tejto celoslo-
venskej súťaži získali prvé miesto! Ocene-
niu sme sa potešili aj preto, lebo konku-
rencia bola veľká a o umiestnení rozhodo-
vali zástupcovia MTT, FMK UCM v Trnave 
a SOŠE v Trnave. Cenu za našu školu pre-
vzali zástupcovia redakčnej rady Ľubomír 
Fábik a Kristína Halašová z 9. A. Okrem 
diplomu a pohára sme si odniesli aj množ-
stvo cien. Zámerom organizátorov bolo 
motivovať tvorivé aktivity žiakov, podporiť 
ich kreatívne myslenie a oceniť ich snahu i 
prácu nad rámec školských povinností. 

Mgr. Jarmila Matelová

Klavírna Senica 2015
Priestory  senickej ZUŠ sa  5. mája zapl-

nili deťmi, mladými klaviristami, ktorí si pri-
šli zmerať sily, nabrať skúsenosti na regio-
nálnej súťažnej prehliadke Klavírna Senica. 
Tento rok sa konal už tretí ročník a na 
súťaži sa zúčastnilo  61 detí z regiónu zo 
ZUŠ – Holíč, Gbely, Kúty, Skalica, Stu-
pava, Sereď a Senica.

Odborná porota, ktorú tvorili pedagó-
govia z konzervatória a základnej ume-
leckej školy, mala dôležitú a zodpovednú 
úlohu, nakoľko podľa jej vyjadrenia mala 
súťaž veľmi dobrú úroveň a vypočuli si 
krásne umelecké výkony detí. Hlavnou  
myšlienkou bolo, aby sa do súťaže zapo-
jil väčší počet detí z nášho regiónu, lebo na 
celoslovenských súťažiach sa môže zúčast-
niť menšia skupina detí. Účasť na súťažiach 
je veľmi dôležitým motivujúcim prvkom 
pre ďalšiu činnosť detí a ich pedagógov. 

Zámer sa vydaril, deti si odnášali domov 
pekné vecné ceny, o ktoré sa postarali 
sponzori a rodičia žiakov zo ZUŠ Senica, 
ale najmä veľa pekných zážitkov, nové 
priateľstvá, motiváciu do ďalšej práce a 
duševné bohatstvo. Veľké ďakujem patrí aj 
sponzorom súťaže a občianskemu združe-
niu Výchova umením za pomoc s finančne 
náročným podujatím.

Zuzana Janovičová

Ocenení žiaci zľava Pavlína Praskačová, 
Daniela Rybnikárová, Alica Záhumenská a 
Nina Orthová.

Spevácky zbor do Grazu
Spevácky zbor ZUŠ Senica sa 16. mája 

predstavil na koncerte v Jezuitskom kos-
tole v Skalici. V pestrom, viac ako hodino-
vom programe zazneli skladby rôznych 
štýlových období počnúc renesanciou cez 
barok a klasicizmus až po súčasnú tvorbu. 
Ako sólistka zažiarila Veronika Sedláč-
ková, (pedagogické vedenie Eva Poláková) 
víťazka viacerých celoštátnych aj medzi-
národných speváckych súťaží. Zboristky 
nemali núdzu o vďačné publikum. Jeho 
väčšinu tvorili návštevníci práve prebieha-
júceho Trdlofestu, ktorých na koncert prilá-
kal krásny spev nesúci sa von cez otvorené 
dvere kostola.

Úspešnému koncertu predchádzala 
intenzívna príprava. Okrem pravidelných 
vyučovacích hodín zborového spevu sa 
počas dvoch voľných dní  8. a 9. mája  zišlo 
dvadsať speváčok s dirigentom  Ondrejom 
Hluchým, hlasovou pedagogičkou Katarí-
nou Kružíkovou a korepetítorkou Mirkou 
Gáfrikovou na sústredení v rekreačnom 
zariadení na Rozbehoch. Dôkazom pria-
teľstva, súdržnosti a zápalu pre spoločnú 
vec bolo aj to, že sústredenia sa zúčast-
nili aj maturantky počas svojho akademic-
kého týždňa, ba aj dlhoročné členky zboru, 
ktoré už študujú na vysokých školách v 
Prahe, Brne či Bratislave.

Svoje umenie zbor ešte predvedie aj 
na koncerte v rakúskom meste Graz, kam 
odcestuje na pozvanie dirigentky a peda-
gogičky tamojšieho konzervatória Zuzany 
Ronck v polovici júna. Sústredenie zboru, 
aj cesta do Rakúsk. sa môže uskutočniť 
vďaka finančnej podpore Mesta Senica a 
združenia rodičov Výchova umením pri 
ZUŠ, za čo im touto cestou ďakujeme. 
Treba však dodať, že časť nákladov si zbor 
hradí z vlastných prostriedkov získaných na 
súťažiach (je viacnásobným držiteľom zla-
tého pásma v celoslovenskej súťaži Mlá-
dež spieva) i na koncertných vystúpeniach 
a nemalou mierou sa na nich podieľajú aj 
pedagógovia zboru a rodičia speváčok.

Spevácky zbor v terajšom zložení absol-
vuje pravdepodobne už len niekoľko 
naplánovaných vystúpení, pretože viaceré 
dlhoročné zboristky ukončia svoje pravi-
delné účinkovanie. Zaslúžia si veľké poďa-
kovanie nielen za spevácke výkony, ale aj 
za to, že prispeli ku krásnej a priateľskej 
atmosfére, ktorá v zbore vládla. Zostáva už 
len dúfať, že ich mladšie kamarátky budú 
úspešne pokračovať v tom, čo začali ich 
predchodkyne.

Mgr. Mirka Gáfriková

Škôlka má výročie
Materská škola na Ulici L. Novomeského 

- elokované pracovisko na Ulici  Janka Kráľa 
si 21. mája pripomenula 40. výročie existen-
cie. Vznikla ako 7. materská škola v Senici 21. 
apríla 1975 a začalo ju navštevovať 128 detí.  

Zástupkyňa riaditeľky Anna Slobodová 
pripomenula hosťom, medzi ktorými bol 
primátor Senice Branislav Grimm a riadi-
teľka Materskej školy na Ulici L. Novomes-
kého Marta Haslová, aj ďalšie významné 
momenty v histórii tohto predškolského 
zariadenia, ktoré sa vo veľkej miere orien-
tuje na spoluprácu so Záhorskou knižnicou. 
Poďakovala za tvorivý a činorodý prístup 
k výchove a vzdelávaniu najmenších svo-
jim terajším kolegyniam, ale aj predchodky-
niam, ktoré sú už na dôchodku a ktoré spo-
luvytvárali dobré meno tejto škôlky.   

Deti od najmenších po predškolákov 
pozdravili hostí s pekným programom.

bar
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z Nemecka a Cypru
V rámci aktivít projektu Erasmus+ sa 

konal od 23. do 30. apríla výmenný pobyt 
žiakov v ZŠ Sadová ulica. ZŠ  navštívilo  
desať žiakovi a štyria  učitelia z Emmerthalu 
z Nemecka a z Nikózie  na Cypre.

Počas týždňa mali možnosť nahliad-
nuť nielen do života školy, ale spoznať 
i mesto Senica, kultúru a krajinu. Učite-
lia zo ZŠ Sadová ulica pripravili pre všet-
kých bohatý program. Jeho súčasťou bola 
návšteva MsÚ v Senici a prijatie u primá-
tora, spoločné aktivity s informačnou kan-
celáriou Europa direct v Senici s európsku 
tematikou, výlet do Piešťan a Podolia a veľa  
iných aktivít. 

Keďže jednou z tém v rámci projektu 
Erasmus + je  šport a zdravie, na ktoré sa 
ZŠ na Sadovej ulici  zamerala, žiaci veľa 
športovali. V spolupráci s FK Senica sa 
zúčastnili  ako hostia dvoch futbalových 
zápasov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť i 
do života profesionálneho športovca - fut-
balistu.  Futbalisti z FK Senica si pre nich 
pripravili rôzne športové aktivity, ktoré ich 
veľmi zaujali. V rozhovoroch s nimi tak 
spoznali i tienisté stránky tohto športu. 
Žiačky z Cypru sa dokonca veľmi rýchlo 
naučili hymnu Železnej únie, ktorú futba-
listom zaspievali. 

Okrem aktivít s futbalistami si mali žiaci  
z Nemecka a Cypru možnosť vyskúšať 
rôzne formy aerobicu. Veľmi ich zaujalo 
i cvičenie na trampolínach jumping. Tento 
druh športu bol pre väčšinu z nich úpl-
nou novinkou. Súťaživého ducha prejavili 
v jednom z netradičných druhov športu  
paintballe, ktorý ich veľmi zaujal. Súťažili 
vždy v zmiešaných tímoch.  

Žiaci zo zahraničia boli ubytovaní v rodi-
nách senických žiakov. Takisto rodiny  pre 
nich pripravili zaujímavý  program zame-
raný najmä na spoznávanie krás Sloven-
ska.  Komunikácia medzi žiakmi prebiehala 
v anglickom jazyku, čo prispelo k zdokona-
leniu praktických jazykových zručností u 
všetkých žiakov. 

Žiaci i učitelia zo zahraničia hodno-
tili tento pobyt veľmi pozitívne, domov 
si okrem nových priateľstiev, poznatkov 
a skúseností odniesli krásne a nezabud-
nuteľné zážitky. Všetkým sa u nás veľmi 
páčilo a mnohí vyjadrili želanie, že by  sa 
na Slovensko ešte  raz vrátili.

Mgr. Katarína Ružičková
ZŠ Sadová 

Deň rodiny
Verejnosť po celom svete si 15. máj 

už 22 rokov pripomína ako Svetový deň 
rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou 
spojených národov. Rodina tvorí dôležitú 
súčasť života každého z nás. 

V prostredí rodiny sa delíme so svojimi 
radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní 
prekonávať životné prekážky. V rodine 
dozrievajú predstavy dieťaťa o živote a for-
muje sa základný rebríček hodnôt dôležitý 
pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, 
v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte. 
Rodina je miestom odovzdávania základ-
ných životných skúseností, ekonomického 

bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchov-
ného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších 
generácií. Rodinu nemôže nič nahradiť. 

Tieto platné slová sa snažili povedať 
nahlas, úprimne a zo srdca v ZŠ s MŠ na Ulici 
Jána Mudrocha v Senici  práve 15. mája. V  
slávnostne vyzdobenej školskej jedálni sa 
rodičovskej verejnosti predstavili deti z naj-
staršieho oddelenia Materskej školy, žiaci 
zo Školského klubu detí  a umeleckých krúž-
kov, ktoré v škole pracujú. Program bol veľmi 
rozmanitý a pútavý. Potešil srdcia mamičiek, 
oteckov, babičiek a dedkov, súrodencov. Pani 
učiteľky i vychovávateľky boli hrdé na svojich 
zverencov, lebo  posolstvo, ktoré bolo cítiť z 
ich vystupovania bolo prežiarené úprimnou 
láskou a srdečnosťou k svojim najdrahším. 
A tí, pre ktorých bolo popoludnie určené? 
Neskrývali slzy dojatia a šťastný úsmev hovo-
ril za všetko. Celú školu teší, že je súčasťou 
veľkej  školskej rodiny a do nej patrí i široká 
rodičovská verejnosť. Toto slnečné májové 
popoludnie to len potvrdilo: Rodina je tam, 
kde život začína a láska nekončí...

PaedDr. B. Kádeková
ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha

Ďurgaua 
alebo zlý chlapec

Počas dvoch rokov som sa sústavne 
venovala výskumu nášho krásneho senic-
kého nárečia nielen v našom okresnom 
meste, no i na dedinách, ktoré spadajú pod 
mesto. Už od svojho detstva som si všímala 
výslovnosť, správanie, kultúru i zvyky ľudí, 
ktorými som bola obklopovaná. Preto som 
si jedného dňa povedala, že by nebolo zlé, 
ak by som podrobnejšie preskúmala naše 
krásne senické nárečie. Po celý čas som 
sa pridržiavala jednej jedinej vety, ktorú 
zdôrazňoval Ripka (1999, s. 103) – „ak sa 
chce vysvetliť príčina javu, nestačí opísať 
súčasný pozorovaný jav, ale treba skúmať 
stav pred začiatkom tohto javu.“ 

Popravde, nebolo to veľmi jednoduché. 
O senickom nárečí sa veľmi málo vie, aj 
výskumom sa zaoberalo veľmi málo auto-
rov. Prvé informácie priniesli Martin Braxa-
toris a Cyril Gallay. Druhý výskum minulého 
storočia usporiadali Václav Vážny, a pre-
dovšetkým Samuel Hatala, ktorého pozor-
nosť zaujala tkáčska terminológia, slovná 
zásoba a frazeológia. Opisom nášho senic-
kého nárečia sa dôkladne venoval Kon-
štantín Palkovič v rôznych publikáciách a  
jednu z nich môžeme nájsť i vo vlastived-
nej monografii Senica. 

Truhlica so slovami, slovnými spojeni-
ami senického nárečia sú odrazom nášho 
života, myslenia či cítenia človeka žijúceho 
v tomto malebnom okrese. Truhlica, ktorá 
je dokladom jeho identity, životnej skúse-
nosti, fantázie či rozvinutého zmyslu pre 
dôvtip. S nárastom moderných technológií, 
rozvoja vzdelanosti súvisí akési postupné 
vytrácanie bohatstva v truhlici, senické 
nárečové slová, lebo slovné spojenia člo-
vek nahrádza rôznymi profesionalizmami, 

slangom, ktoré súvisia s vekom, vzdelaním 
či pracovným zameraním. 

Výskumom som zistila, že vplyv senic-
kého nárečia na zvukovú podobu hovo-
rených prejavov je oproti minulým storo-
čiam dosť na ústupe, čo je podľa mňa na 
škodu veci, pretože sa vyznačuje rôznymi 
špecifickými prvkami. Deti i mladí ľudia 
už senické nárečové výrazy nepoužívajú, 
i keď z času na čas sa v ich reči objavia 
napríklad častice též, ná alebo spojky lesci, 
báraj, no nie u všetkých. U väčšiny mladých 
ľudí sa skôr ešte ako tak udržiavajú senické 
nárečové predložky typu ke, nade, ode, 
pode, prede. Pracujúca populácia využíva 
nárečie v kruhu rodiny alebo pri záujmo-
vých činnostiach, no nie v takej miere ako 
v minulosti. Ľudia skôr povedia, že „ako sa 
nachodia s tými taškami“ než „šak sa už 
len eco nečundŕláme s tíma cédrama“, rov-
nako aj u lekára nedostávame šuchtu, ale 
obväz na zranený prst, ruku. 

Pomocou výskumu som zistila, že naše 
senické nárečie sa drží na povrchu len 
vďaka úzkej skupine ľudí. Predovšetkým 
ide o staršiu populáciu ľudí, dôchodcov, 
ktorí sa pridržiavajú starého známeho ber-
nolákovského pravidla – píš ako počuješ. 

Milí priatelia, akp by sme mohli túto sku-
točnosť napraviť? Možno by bolo dobré, 
ak by sa v školskom prostredí uskutočňo-
val krúžok senického nárečia, kde by si deti 
osvojili nielen senické nárečie, zároveň i 
minulosť, kultúru či zvyky našich pred-
kov. Pretože tak, ako sa napríklad dokáže 
dieťa „naladiť na vlnu“ anglického jazyka 
a dokáže rozprávať po anglicky, osvojo-
vať si teda nielen jazyk, kultúru, históriu  a 
podobne, verím tomu, že by si dokázalo aj 
v podobe štyridsiatich piatich minút osvojiť 
aj senický nárečový jazyk. 

Veronika Chovancová
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Názvy mesiacov v roku zväčša spájame 
s nejakým prívlastkom. Mesiac  apríl je spo-
jený s prírodou. ktorá sa práve prebúdza a 
ohlasuje k životu.

V Základnej škole s Materskou ško-
lou na Ulici J. Mudrocha sme si uctili Deň 
Zeme prevažne pracovne, a to nielen v 
jeden deň. V priebehu celého mesiaca 
apríl sme spoločnými silami vyčistili, upra-
tali a skrášlili prostredie areálu školy. Do 
veľkého upratovania boli zapojení nielen 
žiaci druhého, ale i prvého stupňa. Zbierali  
odpadky, vyhrabávali staré lístie a ihličie 

z predchádzajúcej jesene, čistili záhony, 
dospelí prerezávali staré uschnuté stromy 
a kry. V rámci samotného Dňa Zeme žiaci 
VII.B triedy zasadili stromček neďaleko 
športového areálu. Pri  jeho sadení  si s pani 
učiteľkou pripomenuli, aké sú stromy pre-
potrebné a v našej prírode nenahraditeľné. 
Oslavy Dňa Zeme boli v škole spojené 
tiež s prezentáciou dokumentárneho filmu 
Kráľovstvo lesa, v ktorom sa žiaci prvého 
stupňa bližšie dozvedeli o živote lesného 
ekosystému v priebehu celého kalendár-
neho roka. Deti z materskej školy spolu so 
žiakmi z prvého stupňa  spestrili chodníky 
školy svojimi kresbami inšpirovanými práve 
spomínaným filmom. Ostatní žiaci absolvo-
vali ekologicky a environmentálne zame-
rané hry a aktivity na hodinách biológie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupo-
dieľali na úprave okolia školy a tiež tým, 
ktorí sa aktívne zapojili do osláv našej 
matičky Zeme, kde my - ľudia nie sme jej 
majiteľmi, ale len dočasnými nájomníkmi.             

Mgr. Martina Dvorská
učiteľka biológie

Preukázali znalosti
Na futbalovom ihrisku v Radošovci-

ach sa 21. mája uskutočnilo  okresné kolo 
súťaže Mladých záchranárov Civilnej 
ochrany okresov Senica a Skalica. Cel-
kom sa zúčastnilo 17 zmiešaných druž-
stiev základných škôl a gymnázia (10 okres 
Senica a 7 okres Skalica). 

Súťažiaci museli dokázať teoretické 
vedomosti z Civilnej ochrany, prvej 
pomoci, požiarnej ochrany a dopravnej 
výchovy. Následne predviedli praktické 
zručnosti z topografie, v streľbe zo vzdu-
chovky, pri použití prostriedkov individu-
álnej ochrany a improvizovanej ochrany. 
Poznávali varovné signály, skladali evaku-
ačnú batožinu, poskytovali prvú pomoc a 
hasili malý požiar. Výborne sa darilo žia-
kom senických škôl, keď družstvo zo ZŠ 
na Ulici  V. Paulínyho-Tótha (inak členovia 
krúžku Mladých záchranárov CO) skončilo 
na druhom mieste a absolútnymi víťazmi a 

držiteľmi putovného pohára sa stali žiaci 
ZŠ na Komenského ulici. Obe družstvá si 
vybojovali postup na majstrovstvá Sloven-
ska, nakoľko splnili stanovený limit  získa-
ných bodov. Svedčí to o vysokej priprave-
nosti súťažiacich, za čo patrí poďakova-
nie lektorom, ktorí sa deťom venovali. Na 
rozhodcovských postoch pomáhali dobro-
voľní záchranári Civilnej ochrany. Držíme 
palce pri reprezentovaní regiónu v celoštát-
nom kole.

Mgr. Igor Janšák

Ľudová pesnička 
nezahynie

Dokázali to súťažiaci na okresnom kole 
Slávik Slovenska 12. mája. Slávikov, rozumej 
žiakov od  5 do 14 rokov, sa v Základnej ume-
leckej škole (ZUŠ) zišlo neúrekom, až 31. 
Od Sekúl, cez Kúty, Čáry, Smolinské, Šaštín-
Stráže, Borský Mikuláš, Štefanov, Smrdáky, 
po Hradište pod Vrátnom, Prievaly a Senicu. 
Porotu prekvapil nielen počet, ale vďaka 
pedagógom i veľmi dobrý výber súťažných 
piesní, účasť detí v ľudovom kroji, zaintere-
sovanosť rodičov, starých rodičov i výborné 
sprevádzanie detí na hudobných nástroj-
och, prevažne na akordeóne. Súťažiacich zo 
Senice v porovnaní s minulými rokmi ubudlo, 
ale neubudlo z ich kvality, pretože traja zo 
štyroch bodovali na medailových miestach. 

Zo ZŠ s MŠ na Mud-
rochovej ulici uspela 
v I. kategórii 8-ročná 
Dorotka Funteková (2. 
miesto z 15-tich súťaži-
acich) a v III. kategó-
rii aj  jej staršia sestra 
Tereza Funteková. Tá 
svoju kategóriu vyh-
rala a postúpila do kraj-
skej súťaže. Pred uzá-
vierkou mesačníka pri-
šla  výborná správa z Trnavy, pretože Tereza 
získala 3. miesto, k čomu jej srdečne blaho-
želáme. Darmo, smer nenápadne udáva ich 
mamička Zuzana, bývalá členka vysokoškol-
ského folklórneho súboru Technik, ktorá ich 
prihlásila i pripravila. 14-ročná Tereza (na 
foto) má na svojom konte už tri prvé miesta z 
okresných kôl (2011, 2012, 2013), dve druhé 
z krajského kola (2011, 2012) a jedno tretie 
(2013). Aj v tomto roku v Senici ohúrila čis-
tým nenásilným spevom, výzorom v kroji, 
presvedčením, skrátka prirodzeným posto-
jom k folklóru. Mali ste počuť to jej zvýsk-
nutie a dupnutie v každej slohe. Duša plesá, 
srdce sa smeje! 

V II. kategórii si vo veľkej konkurencii 
dobre viedla 10-ročná Kristínka Slezáková 
zo ZŠ na Sadovej ulici pod vedením pani 
učiteľky Hromkovej. Pochváliť za premié-
rovú účasť však musíme i štvrtú Seničanku 
7-ročnú Terezku Nemčekovú zo ZŠ na 
Sadovej ulici.

A ešte jeden výjav zo súťaže - prvýkrát sa 
na súťaži objavila i predškoláčka, iba 5-ročná 
Nelka Horečná z Kútov, spomedzi všetkých 
15-tich spevákov v I. kategórii spolu s Líviou 
Petrášovou zo Sekúl suverénne zvíťazila. 

A čo na túto postupovú súťaž hovorí 
predseda poroty Ján Slezák, muzikálový 
herec a rodák so Senice? „Tak ako budú 
pre ľudovú pieseň zanietení učitelia, tak 
budú zanietení a presvedčení i malí spe-
váci. Tento ročník to v Senici určite potvr-
dil. Ďakujeme, páni učitelia.“

Súťaž  Slávik Slovenska pripravilo Cent-
rum voľného času  za finančného prispenia 
odboru školstva Okresného úradu Trnava.

D. Kopecká
CVČ Senica

Ocenenie pre ED
V dňoch 13. – 15. mája  sa v Trenčíne 

konalo česko - slovenské stretnutie siete 
Europe Direct. Spolu 24 informačných cen-
tier z dvoch republík sa stretlo na Trenčian-
skom hrade, aby sa podelili o svoje skúse-
nosti a nadviazali spoluprácu. Nechýbali ani 
najvyšší predstavitelia Zastúpenia  Európskej 
komisie na  Slovensku a v  Českej republike.

Stretnutie prinieslo množstvo nových 
výziev a príležitostí na spoluprácu.  Okrem 
toho sa na stretnutí rozdávali aj ocenenia 
za najlepšie zrealizované projekty infor-
mačných centier v podobe oscarových 
sošiek. Z odprezentovaných 24 českých 
a slovenských projektov centier  Europe 
Direct  porotu aj divákov najviac zaujal pro-
jekt Informačného centra Europe Direct 
Senica – Senický týždeň dobrovoľníctva, 

ktorý centrum v Senici organizuje pravi-
delne tretí septembrový týždeň od roku 
2011. Senica predstavila všetky štyri roč-
níky Senického týždňa dobrovoľníctva, 
ktoré boli v každom roku zamerané na inú 
tému: 2011 – Týždeň dobrovoľníctva, 2012 
- Medzigeneračný týždeň, 2013 - Týždeň 
pre občanov, 2014 - Týždeň mobility. Podu-
jatie nabité emóciami a dobrovoľníckymi 
činmi a nápadmi tak získalo hneď dvoch 
Oscarov za najlepší projekt, a to cenu 
poroty aj cenu divákov. Sošky sú ocenením 
nielen pre tím Europe Direct Senica, ale 
hlavne pre všetkých dobrovoľníkov a akté-
rov, bez ktorých by toto podujatie nebolo 
možné uskutočniť. Veľká vďaka všetkým 
a tešíme sa na ďalšie úspešné podujatia a 
ročníky Senického týždňa dobrovoľníctva.

Ivona Klimentová
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Senické kúpalisko sa v predvečer Dňa 
matiek 9. mája opäť zaplnilo stovkami 
detí a rodičov, ktorí prišli poďakovať svo-
jim mamám za ich celoživotnú a nie vždy 
ľahkú úlohu matky a zároveň stráviť prí-
jemné popoludnie so svojou rodinou na 
podujatí Míľa pre mamu. 

Míľa pre mamu je podujatie ku Dňu 
matiek, kedy tisíce ľudí na Slovensku, ale aj 
inde vo svete poďakujú svojej mame tým, 
že v jeden deň, v rovnaký čas a na rozlič-
ných miestach prejdú míľu (1609 m) peši, 
na bicykli, na kolobežke, v detskom kočíku 
či na pleciach svojich rodičov. Každoročne 
sa s Míľou pre mamu  spája nejaká myšli-
enka, tentoraz sa niesla v duchu hesla Pri-
ložme ruku k mieru, čím chceli organizá-
tori symbolicky poslať pozdravy všetkým 
mamám, ktoré sa boja o svoje deti pre 
nepokoje v ich krajine.

Do tohtoročnej Míle pre mamu sa na 
Slovensku zapojilo 53 miest a obcí, kde sú 
materské centrá a trasu prešlo  27 936 ľudí. 
Na 2. mieste hneď po Bratislave  v počte 
zúčastnených osôb opäť figuruje mesto 
Senica, kde symbolickú míľu na trase kúpa-
lisko – cyklotrasa – kúpalisko prešlo 1 764 
zaregistrovaných ľudí. Každá zúčastnená 
rodina pri registrácii dostala účastnícky list 
a po prejdení trasy deti aj mamičky dostali 
darček od organizátorov podujatia. 

V areáli kúpaliska bolo pre deti pripra-
vených niekoľko zábavných stanovíšť a 
atrakcií, nechýbalo ihrisko pre batoliatka so 
šašom a šašuľou, tvorivé dielničky, maľova-
nie na tvár.   

Míľu pre mamu tradične spestrujú a 
sprievodný program pripravujú deti z 
krúžkov Centra voľného času Stonožka v 
Senici. Na pódiu sa vystriedali 5-ročné spe-
váčky, mažoretky MiniSpirit, na ľudovú 
nôtu sa predstavili deti z krúžku Ľudovček 
a po nich aj detičky s mamičkami z Mater-
ského centra Stonožkine slniečka. Potom 
si už mohli všetci zatancovať so slnečnou 
vílou EleniS z ríše snov  z Papillónie.

Primátor mesta Branislav Grimm odštar-
toval míľu spolu so všetkými maskotmi 
podujatia.

Na záver sa žrebovala  tombola, pričom 
tombolový lístok získal každý, kto podporil 
zbierku Ďakujem, že si mama a zakúpil si 
za minimálne 1 euro slniečkovú magnetku, 
čím prispel senickému materskému centru 
na rekonštrukciu priestorov.

lv
foto R. Samek

Emócie vo výrobkoch
V Dome kultúry bola od 11. do 15. mája 

otvorená prezentačná výstava prác klien-
tov domov sociálnych služieb (DSS) okresov 
Senica a Skalica. Monika Knezovičová, riadi-
teľka DSS Rohov, ktorý je spolu s občianskym 
združením Promethea Rohov organizátorom 
podujatia, otvorila 13. ročník výstavy. 

Na otvorení boli prítomní zástupca pri-
mátora Senice Martin Lidaj, ktorý  spolu s 
riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny Senica Jánom Kovárom  sú aj poslan-
cami Trnavského samosprávneho kraja. 

Na výstave sa prezentovalo svojou tvor-
bou sedem DSS z regiónu - ZSS Senica, 
Zelený dom Skalica, DSS Bojková, DpD 
a DSS Senica, DS Svetluška Kunov, DSS 
Moravský Sv. Ján, DSS Borský Sv. Jur a DSS 
Symbia Zvolen ako kolektívny člen združe-
nia Promethea. Verejnosť na výstave mohla 
obdivovať výšivky, výrobky z hliny, dreva, 
látok, maľby a kresby.... Veľa rôznych 
okrasných  i úžitkových predmetov si mohli 

návštevníci výstavy aj kúpiť.
Monika Knezovičová: „Práce sú nabité 

emóciami, láskou, sú robené s veľkým 
rešpektom a úctou k umeniu.“ 

Ján Kovár: „Nesmierne obdivujem ľudí, 
ktorí dokážu vyrobiť takéto nádherné veci. 
Vážim si obetu tých, ktorí sa o hendikepo-
vaných ľudí starajú.“

Martin Lidaj: „Je to tu veľmi milé, klobúk 
dolu pred všetkými.“ 

Viera Barošková, Foto R. Samek

Sviatok práce v amfiteátri
Prvomájové oslavy v meste sa tento rok 

konali s dvoma novinkami. Hlavný pro-
gram 1. mája bol presunutý do amfiteátra 
a okrem detí do 6 rokov a občanov s preu-
kazom ZŤP bolo jednotné vstupné 5 eur. 

Príjemné jarné počasie v predvečer 1. 
mája prilákalo na Námestie oslobodenia 
veľa ľudí, ktorí nielen sledovali ako bol s 
pomocou techniky  postavený asi 30 met-
rov vysoký máj, ale trávili príjemný podve-
čer v spoločnosti priateľov, pri kávičke na 
terase a na spríjemnenie chvíľ vyhrávala 
Osuská kapela.  

Piatok 1. máj už neponúkal také ideálne 
počasie, bolo zamračené, chvíľkami s pre-
hánkami. Aj to bol jeden z dôvodov, že pro-
gram situovaný od 13. hod. do amfiteátra  
neprilákal mnoho ľudí. V trojtisícovom hľa-
disku ich bolo približne 500. Podľa mno-
hých reakcií okrem počasia zohralo nega-
tívnu  úlohu aj vstupné. Kým niektorí si chvá-

lili prostredie amfiteátra, ďalší sa vyjadrovali 
kriticky k tomuto priestoru, pretože lavičky 
v amfiteátri neboli v ideálnom stave na 
sedenie a otvorený priestor v premenlivom 
počasí  pod dáždnikmi im nevyhovoval.   

Program bol členený na tri časti. Prvá 
nazvaná Šláger máj roztancoval milovníkov 
tohto žánru na otvorenom priestore pred 
pódiom. Druhá časť programu – domáca 
scéna sa začínala o 17. hod. a ani skupina Gla-
diátor o 18.30 hod. viac divákov nepritiahli. 

Na Sviatok práce prišli do Senice pozdra-
viť občanov poslanci NR SR Dušan Čaplo-
vič a Viera Kučerová, prednosta Okres-
ného úradu Vladimír  Kocourek, predstavi-
telia politických strán Milan Roman, krajský 
predseda SDKÚ-DS, Martin Lidaj za Smer-
SD, Ján Hurban za TIP. Občanom sa priho-
voril aj primátor Senice Branislav Grimm. 

Prvomájové oslavy pripravilo Mestské 
kultúrne stredisko Senica v spolupráci s 
Mestom Senica.

Viera Barošková

Rozlúčka s plavárňou
V plavárni sa bude dať pred rekonštruk-

ciou naposledy plávať 21. júna a potom ju 
čaká 10 až 12 mesačná odstávka. Symbo-
licky sme sa s plavárňou rozlúčili 24-hodi-
novou plaveckou štafetou so začiatkom  
30. apríla o 9. hod.  

Za 24 hodín navštívilo plaváreň 381 plav-
cov, ktorí preplávali spolu 111,25 km. Naj-
mladšou plavkyňou bola 2,5-ročná Anička 
Tuláková a najstarším Ladislav Mrákava, 
ktorý má 83 rokov. V najoriginálnejších plav-
kách prišli členovia Záhoráckeho divadla a 
Klubu ochrancov zelene. Tieto tri kategórie 
boli ocenené aj špeciálnymi cenami.

Ako prvý do vyčlenenej dráhy vošiel 
zástupca primátora mesta Martin Lidaj, 
posledným plavcom bol druhý zástupca 
primátora Ján Hurban, ktorý štafetu uzavrel 
1. mája o 9. hod. Zaplávať si prišiel aj pri-
mátor mesta Branislav Grimm spolu s nie-

koľkými pracovníkmi Mestského úradu. 
Hlavný organizátor plaveckej štafety Jaro-

slav Fodor po 24-hodinách bez spánku neta-
jil obrovskú radosť z nesmierne vydarenej 
akcie. Bola poznačená radosťou, spontán-
nosťou, množstvom mladých, pritom všetko 
prebehlo bez problémov. „Som veľmi hrdý 
na Seničanov, že prišli,“ povedal J. Fodor, 
čo bola preňho určite najväčšia odmena za 
organizátorskú prácu, ktorému priamo v pla-
várni pomáhali dvaja plavčíci Milan Jamrich a 
Andrej Laho. Poďakoval aj partnerom Mestu 
Senica a Rekreačným službám mesta Senica 
za spoluprácu a sponzorom.

Nešlo o rekordy v preplávaní 25-met-
rovej dĺžky, išlo o to, aby ľudia dali bodku 
za jednou etapou života plavárne, ktorá s 
drobnými úpravami trvá od roku 1981 a  
tešili sa na novú, ktorá bude modernejšia, 
krajšia a vybavená viacerými atrakciami.  

Viera Barošková

Výrobky Domova sociálnych služieb 
a Zariadenia pre seniorov Senica. 
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S tablom, spomienkami na strednú školu a v ústrety životu...

číslo 3.   Máj 2015   ročník XI.

Ádiós, maturanti 
V Obchodnej akadémii sa 7. mája roz-

lúčili so študentmi štvrtého ročníka. Hoci 
sa na túto udalosť všetci štvrtáci tešili, slzy 
v očiach potvrdili, že lúčenie je ťažké. V 
nejednom sa prebudili sentimentálne spo-
mienky. Mysľou im prebehli dobré aj ťažké 
chvíle prežité počas štvorročného štúdia. 
Zaznela i očakávaná tradičná veta: „My 
sme sa natrápili, teraz sa trápte vy.“ Po pria-
teľskom podávaní rúk študenti nižších roč-
níkov utvorili špalier. Maturanti po jeho 
prejdení a prestrihnutí zelenej stužky opus-
tili brány našej školy.

Petra Hučková, OA

Príloha Našej Senice

MODEL 2015
Zo spolupráce Centra voľného času, 

Študentského parlamentu mesta a ode-
vnej dizajnérky Elišky Šefčíkovej vyšiel už 
po druhýkrát úspešný ročník návrhárskej 
výtvarnej súťaže pre deti a mládež od 9 do 
18 rokov  MODEL 2015. 

Do súťaže bolo zaslaných až 289 prác.  
Išlo najmä o kresby a koláže v kategórii 
Návrh modelu na postave, kresby v kate-
górii Návrh dezénu, výrobky z látky, kože, 
drôtu, fimohmoty, papiera a pod. v kategó-
rii Módny doplnok a tiež konkrétne odevy v 
kategórii Tvorba modelu. Kategórie sa delili 
i podľa veku a podľa toho, či išlo o žiakov 
ZŠ alebo ZUŠ. Porota v zložení odborníkov 
Elišky Šefčíkovej a Michaely Dermíškovej a 
zástupcov Študentského parlamentu  Sabíny 
Štefkovej a Viktórie Včelkovej  vybrala a oce-
nila celkovo 44 prác od 37 autorov. 

Zo Seničanov sa medzi ocenenými 
ocitli Kristína Pagáčiková, Alexandra 
Iskrová, Ema Kanská, Dominika Lucia Gre-
žová a Lucia Serdahelyová zo ZŠ Komen-
ského uica, Lucia Ďurišová-Rubanská, Alž-
beta Čederlová, Simona Štvrtecká, Pav-
lína Podoliaková, Anton Čederle, Patrícia 
Čederlová, Mária Dvorská a Anna Surová 
zo ZUŠ Senica a zo ZŠ s MŠ Ulica J. Mud-
rocha Miriam Jurková a Silvia Reháková. 

(pokračovanie na str. 11)

Študenti u primátora
Študentský parlament mesta sa stre-

tol 25. mája s primátorom mesta Branisla-
vom Grimmom. Bola to reakcia na Otvo-
rený list mládeže (DAV) a na list, ktorý 
vedenie Študentského parlamentu odo-
slalo pánovi primátorovi začiatkom mája. 
Primátor mesta najskôr pozval študentov 
na obhliadku možných priestorov na vyu-
žitie voľného času pre mládež - bývalú pre-
dajňu Billa a Sokolovňu. Nasledovalo prvé 
oficiálne rokovanie na Mestskom úrade,  
ktoré popravde, nebolo úplne jednodu-
ché. Výsledkom je návrh na obnovene 
spolupráce medzi vedením mesta a Štu-
dentským parlamentom a nová štartovacia 
čiara. A DAV? Možno sa dočkáme prekva-
penia.

Radka Rybnikárová

ťahákom boli i atrakcie LUXORu –nafuko-
vací hrad, zvonkohra či autíčka a úkaz na 
streche DAVu – Viky a Lucka s veľkými bub-
linami. A čo malé bublinky? Deti s rodičmi 
ich vyfúkli len tak pre radosť a úsmev tisíce. 
Za starý dobrý bublifuk by niektoré deti 
na tejto akcii dali neviem čo. Prečo ho via-
cerým rodičia nekúpili, je nám záhadou... 
Možno nabudúce. 

Došlo i na bublinkové súťaže – komu 
skôr preletí bublina cez obruč hula hop 
v rôznej výške, alebo i cez celý „tunel“ 
z obručí, alebo komu sa skôr bublinka 
dotkne sochy... A keď bublinky došli, deti 
sa zabavili  s postavičkami Mickey mouse a 
Minnie mouse.  K pohodovej atmosfére pri-
spelo i blízke detské ihrisko a svet, čuduj sa, 
deti si s nadšením pozreli v kinosále DAVu 
i Boba a Bobka. Opäť sa potvrdilo, že  DAV 
a jeho okolie je prirodzeným miestom na 
aktivity či relax pre malých i veľkých.

Na bublinkový deň finančne prispel Luxor 
a Študentský parlament. Uvidíme sa o rok a 
tešte sa  na bublinkový pochod mestom.  
                  D. K.

Prvé bublinkovanie
Že to vyjde vopred netušil nikto, ani 

organizátori zo Študentského parlamentu 
mesta, ani Martin Džačovský z neziskovej 
organizácie Luxor Senica, iniciátor akcie. 
Aké bude počasie, príde niekto, dá sa s 
bublinkami súťažiť? Pýtali sme sa sami seba  
tri dni pred podujatím.

Pre všetky prípady sme sa poistili i sprie-
vodnými aktivitami, za čo ďakujeme Urba-
novi Sivákovi a jeho súťažiam s freesbee, 
Romanovi Škodovi s ďalším netradičným 
športom slackline. A veru balansovanie 
na 8 cm širokom páse meter nad zemou 
skúšali nielen malí, ale i veľkí. Výborným 
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Najúspešnejšou autorkou sa stala 
15-ročná Ľubomíra Filúšová z Vrboviec, 
resp. ZUŠ Myjava (tri prvé miesta v troch 
kategóriách). Celkovo sa zapojilo 13 škôl 
nielen zo Senice, ale i zo širokého okolia. 

Vernisáž a odovzdávanie cien sa konalo 
22. mája v DAVe za účasti výhercov, rodi-
čov a pedagógov. Jej spestrením bolo spe-
vácke vystúpenie Kristíny Lučanovej a 
autorská módna prehliadka Elišky Šefčíko-
vej a módna prehliadka doplnkov a ušitých 
modelov  od samotných autorov súťaže.  
Ako modelky sa prezentovali dievčatá zo 
súboru Spirit, študentky Súkromnej stred-
nej odbornej školy podnikania a Stred-
nej odbornej školy. Študentom posledne  
menovanej školy patrí  veľká vďaka aj  za 
kozmetické a kadernícke služby. Výstava 
MODEL 2015, kde si môžete pozrieť viac 
ako 150 kresieb a výrobkov, je v DAVe 
otvorená do 12. júna, a to v pondelok a 
utorok od 13.30 do 17.30 hod, v stredu 
od 14.00 do 17.00 a v piatok od 13.00 do 
16.00, resp. na požiadanie i doobeda pre 
školské kolektívy. 

Tešíme sa, že každý rok stúpa počet 
účastníkov i počet škôl a súťaž sa stáva 
čoraz obľúbenejšou. Skúste sa na budúce 
zapojiť i vy.   

Sabína Štefková
Foto Marek Štítny

Tri dni inak
Na tri dni od 12. do 14. mája sme  sa 

ako druháci Obchodnej akadémie vzdali 
riflí a sukní, ktoré sme vymenili za tepláky a 
pohodlné tenisky, školy, ktorú sme vymenili 
za dni pobytu v prírode, ale aj vysedávania 
pri počítači, ktoré sme vymenili za pohyb 
a spoločné aktivity v Piesočnej pri Morav-
skom Sv. Jáne. 

Zo začiatku sme sa povinnému trojd-
ňovému letnému kurzu bránili a neboli 
sme ochotní sa ničoho zo spomínaných 
vecí vzdať. Prvý deň z nás však negatívna 
energia, nechuť a zatrpknutosť opadla. 
Uvedomili sme si, že je to výborný pries-
tor na spoznanie sa (iné ako počas škol-
ských prestávok) a na nové zážitky. Občas 
to bolo náročné, nie nadarmo to bol letný 
kurz. Prešli sme niekoľko kilometrov v prí-

rode, zvládli cestu do priľahlého rakúskeho 
mestečka Hohenau i cyklistiku do Kútov, 
ktorá merala 10 kilometrov. Voľné chvíle 
sme trávili volejbalom, futbalom, badmin-
tonom a inými športovými aktivitami. Ako 
by to vyzeralo bez táboráka? Samozrejme, 
že ani ten nemohol chýbať - nočné vyse-
dávanie pri ohni, spievanie, hra na gitare 
a pochopiteľne opekanie. Boli chvíle, 
keď sme boli unavení, túžili sme po vlast-
nej posteli a chceli sme sa najesť stravy od 
mamy, ale tých bolo v porovnaní s chvíľami 
smiechu a zábavy primálo.   

Spoločná fotografia náš kurz defini-
tívne ukončila. Bolo nám smutno, no vedeli 
sme, že to nie je posledná príležitosť pre 
podobné zážitky. Po príchode domov na 
nás doľahla neopísateľná úľava, ale so smi-
echom na tieto dni spomíname ešte aj 
dnes. 

Monika Varcholová
Obchodná akadémia, II. B

V DAVe bolo živo 
Opäť sa potvrdilo, že DAV vie poskyt-

núť azyl na najrôznejšie aktivity a naj-
rôznejším vekovým skupinám ľudí.

A počíta sa i „šatňa“ pre  účinkujúcich 
na prvomájový program či na Míľu pre 
mamu, počíta sa i poskytnutie prístrešia 
pre mamičky s deťmi z neďalekého det-
ského ihriska, dokonca k nám občas zaví-
tajú i seniori z Domova dôchodcov a pozrú 
si práve prebiehajúcu výstavu (do 12. júna  
si môžete aktuálne pozrieť výstavu mla-
dých návrhárov Model 2015). Výborným 
nápadom bolo i on line sledovanie hokejo-
vých zápasov majstrovstiev sveta v základ-
nej skupine i májové veselé bublinkovanie 
pred DAVom. 

Každoročne do DAVu v máji mieria 
i gymnazisti, ktorí tu nachádzajú azyl v 
dobe maturít. Bolo to tak i 25. a 26. mája. 
Stovka najmladších študentov gymnázia sa 
tu zabávala, hrala najrôznejšie športové a 
spoločenské hry, ba dokonca bolo počuť i 
gitaru a spev. 

A tá tu bude počuť i na tradičných gita-
rových prehrávkach (5. jún) a na koncerte 
skupiny Skrz naskrz a mladých spevákov 
(19. jún). Srdečne vás pozývame. Rozlúč-
kové tanečné stretnutie tu budú mať v júni 
i všetky tanečné prípravky CVČ so svojimi 
rodičmi. A júli tu deti prežijú tri mestské 
týždňové  tábory...

Študentský parlament 

Majstrovstvá, prehliadky, 
súťaže...

Je ich na jar vždy neúrekom a deti bez 
rozdielu veku ich stále vyhľadávajú, chcú 
si merať sily, chcú sa porovnávať a byť naj-
lepší... Je to tak i v prípade tanečníkov senic-
kého Centra voľného času Stonožka zo sku-
piny Sonny a mažoretkového súboru Spirit.

Tréneri vyberajú súťaže, dokončujú 
a upravujú choreografie, finišujú s kos-
týmami, trénujú a trénujú, tanečníci pra-
cujú na svojej kondícii, opakujú si a cvi-
čia i doma,  prakticky nestíhajú nič iné  len 
školu a tréningy. Rodičia sa stávajú dôleži-
tým pomocníkom trénerov a spolu s nimi 
menežujú voľný čas svojich rodín, aby boli 
k dispozícii na sprevádzanie či dopravu 
detí na súťaže. Skrátka, prichádza tanečná 
žatva a očakávajú sa výsledky. Čo síce nie-
kedy prináša i stres či smútok, ale väčšinou 
veľkú radosť, zážitky i satisfakciu.

Prvú súťaž absolvovali tanečníci zo 
Stonožky koncom januára 2015 a posled-
nou súťažou v tomto školskom roku budú 
Majstrovstvá Európy vo Švédsku 1.-3. júla. 
A  koľko súťaží absolvovali  medzi týmito 
termínmi? Presne 20, z čoho 14 absolvo-
vali tanečníci zo Sonny a šesť mažoretky. 
Výsledky sú viac ako výborné a mala by o 
nich vedieť i verejnosť, pretože podobne 
ako senickí futbalisti, plavci, hokejisti či 
hasiči šíria dobré meno Senice aj tanečníci 
zo Stonožky.

Napríklad z troch kôl pomerne mladej 
súťaže Deep dance league v Martine pri-
viezli sólisti, duá a diskoskupiny zo Sonny 
celkovo 8 medailových umiestnení a 14 
finálových umiestnení. Medzi najúspešnej-
ších (a to nielen v Martine) patrili  Matej 
Florian (3-krát 1. miesto), Laura Šmidová, 
Alexandra Jamrichová, Lucia Provazníková, 
Simi Királová, Albert Macek, Michal Dudáš 
a Betka Chropúvková.

Šnúra súťaží disco dance pre sóla, dvo-
jice a diskoskupiny pokračovala z Martina 
do Bratislavy, Levíc, Šale a Považskej Byst-
rice. A opäť to boli výborné výsledky – 11 
medailových a 16 finálových umiestnení.  
Prvé  miesto  opäť potvrdil Matej Florian,  2. 
a 3. miesta získali  diskoskupiny DVK  a JVK, 
3. miesto Laura Šmidová, Miško Dudáš.

Nasledoval Dolný Kubín a Saltare Orbis 
v Malackách. A čo bude ďalej?  Senecká 
dúha a najmä bratislavské majstrovstvá SR 
(28. - 30. mája). Na základe výsledkov z 
týchto súťaží potom  európske a svetové. 

(pokračovanie na str. 12)

Na modelke je autorkou gombíkového go-
liera  Martina Krajčírová (12 rokov) a autor-
kou  opaska Nikol Hevíziová  (11 rokov). 
Obe sú  zo ZUŠ Sekule a pripravovala ich  
Mgr. Elena Sedláková.
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Apropó, súťaž v Malackách býva pre 
senické súbory tak trocha predpremiérou 
majstrovstiev. Opäť veľký úspech Laury 
Šmidovej 1. miesto vo veľkých formá-
ciách, 3. miesto pre choreografiu No limit 
v podaní Sonny Deti III., 2. miesto Sonny 
Deti II. s choreografiou Flowers in wonder-
land, 2. miesto pre Sonny Deti I., 3. miesto  
Sonny junior a ich Bang gang  a Sonny HVK 
so Something special.

Držíme palce v Senci na Seneckej dúhe 
a najmä na Majstrovstvách SR v Bratislave.  
V kategórii A i B sa na tieto dve súťaže 
chystá dovedna takmer 200 tanečníkov 
Sonny a s nimi tréneri Andy Jakubcová, 
Soňa Pastorková a Zuzana Florianová.  

Mažoretky Spirit sa tiež nenechali 
zahanbiť. I ony na jar zvýšili počet trénin-
gov a vyrazili celkovo na 6 súťaží na Slo-

vensku i v Česku. Veľmi dobre si viedli v 
marci v Brne na Brněnskej dračici, kde zís-
kali Spirit senior hneď dve 1. miesta  s palič-
kou i s pom-poms. Výborné boli i Juniorky 
so skladbou Alenka v krajine zázrakov i 
kadetky a ich Domorodci 

Súbor bol úspešný i v Záhorskej Vsi na 
súťaži Merci cup i v Sobotišti  O cenu mažo-
retiek Tak-tik. Získali tu až 10 medailových 
umiestnení, napr. najmenší súbor MiniSpi-
rit  získal zlatú a striebornú medailu s formá-
ciou Červená čiapočka a bronzovú so sklad-

bou Lentilky, Spirit senior so skladbou Slnko 
striebornú, so skladbou Bolywood a Char-
lie Chaplin bronzovú medailu, darilo sa i 
kadetkám – zlato zo Záhorskej Vsi  a bronz 
zo Sobotišťa za choreografiu  Domorodci.

Koncom mája sa vrátili zo súťaže Zlatá 
palička v Galante a opäť úspešne, priniesli  
6 medailí, a to  1-krát zlato a 2-krát  striebro 
seniorky, striebro a bronz Spirit kadetky 
a bronz Ajka Ňukovičová v kategórii sólo 
baton.  A kam sa súbor chystá v júni? Do 
Prostějova a na Prešporský pohár do hlav-
ného mesta.  Za úspechmi a všetkou robo-
tou stoja trénerky Žaneta Brkalová, Dana 
Marečková, Barbora Parčiová a Martina 
Janáková. A od tohto roka i Petra Šefčíková.  

Kto neskúsil na vlastnej koži robotu s 
deťmi, nevie možno prácu trénerov dosta-
točne oceniť, ale verte, že je náročné,  
robené s láskou a  pred súťažami i s vypä-
tím všetkých síl. O to viac potom chutí 

Predčili aj starších
Po úspešnom absolvovaní krajského 

finále sa 15. mája škôlkari z jazykovej školy 
Cool School zúčastnili na celoštátnom kole 
súťaže Jazykový kvet 2015. V kategórii 
Dráma – vlastná tvorba,  prvé miesto.

Ich víťazstvo bolo o to cennejšie, že 
súťažili v rovnakej kategórii ako školáci 
do 10 rokov. Ukázali, že i maličkí sa môžu 
vyrovnať veľkým. Súťaž je totiž zameraná 
na prednes poézie, prózy a drámy vo via-
cerých svetových jazykoch a je určená pre 
deti a študentov od 4 – 19 rokov. 

Deti zo Senice vystúpili s hrou o malom 
mimozemšťanovi, ktorý si hľadal domov 
na našej planéte. V nej ukázali ako krásne 
dokážu malé deti komunikovať v cudzom 
jazyku, keď sú k nemu vedené od malička. 
Malí anglicky hovoriaci herci pobavili celú 

aulu Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre a dokázali, že má zmysel sa učiť cud-
zie jazyky už od raného veku. Po úspeš-
nom vystúpení si dopriali zaslúžený obed, 
vytrávili ho v botanickej záhrade, kde záro-
veň oslávili meniny  dvoch malých herečiek 

a vrátili sa práve včas na vyhodnotenie. 
Deti si hrdo prevzali svoje vlastné diplomy 
a plné radosti a nových dojmov sa vrátili 
domov.

Dúfame, že ich angličtina bude rovnako 
baviť i v budúcnosti a vyrastie z nich gene-
rácia, ktorá nebude mať problém sa doho-
voriť v cudzine či študovať na zahraničnej 
vysokej škole. 

Jazykovú školu Cool School ešte čaká 
jedna regionálna súťaž Shakespeare v nás a 
potom zaslúžené prázdniny, hoci mnohé z 
detí ich budú tráviť po „anglicky“, pretože 
Cool School ponúka množstvo aktivít i v 
lete. V rámci záverečného vystúpenia detí 
z Cool School pre spolužiakov a rodičov v 
Spoločenskom dome Kunov 19. júna o 16. 
hod. môžu víťazov súťaže vidieť aj ostatní 
záujemcovia. 

Silvia Kalamenová

Seniori na Morave
Členovia mestskej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Senici navštívili 14. 
mája  družobné mesto Velké Pavlovice na 
Morave. Početnú skupinu senických senio-
rov privítal  na námestí pred radnicou sta-
rosta mesta Pavel Procházka. 

Pán starosta seniorom poukazoval  
krásy tohto malebného vinárskeho mes-
tečka, turistický areál, rozhľadňu Slunečná, 
vinársky  penzión, ktorého súčasťou bola aj 
prehliadka vínnych pivníc.

Po prechádzke mestom a jeho atrak-
ciami pokračovalo stretnutie v sále Soko-
lovne, kde vystúpila aj spevácka skupina 
Seniorka zo Senice a potom príjemne 
vyhrávala do tanca hudobná skupina 
Senická heligónka. Pri tejto príležitosti naj-
lepší bubeník  Senickej heligónky, primátor 
mesta Senica Branislav Grimm, povedal: 
„Senica má dlhoročnú družbu s Velkými 
Pavlovicami, preto sme sa s pánom staros-
tom dohodli, že budeme tieto akcie pod-
porovať a pravidelne organizovať. Teraz 
boli naši dôchodcovia v Pavloviciach, na 
jeseń budú našimi hosťami seniori z Vel-

kých Pavlovíc. Tiež sme si dohodli výmenu 
kultúrnych súborov a športovcov.“ 

„Spolupráca s mestom Velké Pavlovice 
je od roku 2002 a my, dôchodcovia sa na 
návštevu tohto mestečka veľmi tešíme. Je 
tu pekne, stále je čo obdivovať,“ prezra-
dila predsedníčka Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Senici Mária Slezáková. Aj sta-
rosta Velkých Pavlovíc Pavel Procházka  si 
pochvaľoval  družbu so Slovenskom, ktorá 
prináša obom stranám veľa pozitívneho. 

text a foto Pavol Macek

zľava: Josef Hycl, Pavel Procházka, Mária 
Slezáková, Branislav Grimm. 

Udržiavajú slovenské 
povedomie

V rámci metodického vzdelávania kra-
janských učiteľov základných a stredných 
škôl zameraného na významné osobnosti 
slovenských dejín štúrovcov a M. R. Štefá-
nika účastníci podujatia organizovaného 
Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity 
Komenského navštívili aj Senicu. Učite-
lia, ktorí učia  na slovenských základných 
a stredných školách  v Maďarsku, Poľsku, 
Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine, pri zís-
kavaní inovatívnych postupov vo výučbe 
navštívili miesta spojené s osobnosťami 
(Modra, Hlboké, Senica, Myjava, Brezová 
pod Bradlom, Košariská, Vrbové). V Senici 
35 učiteľov prijal 23. apríla primátor mesta 
Branislav Grimm. Oboznámil ich s his-
tóriou i súčasnosťou mesta.   

bar

úspech a radosť detí. Stonožka vám, milí 
naši tréneri a vedúci, úprimne ďakuje a 
veľmi si cení vašu prácu.

D. K., foto M. Štítny
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – máj 2015
 
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
3. Mlčochová, J.:   Dračí zub   Arkus
4. Kol.   Zvieratká    Svojtka
5. Kol.:   Vozidlá    Svojtka
6. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
7. Walliams, D.:  Pán Smraďoch   Slovart
8. Gohl, Ch.:  Kôň môjho života    Arkus
9. Kol.:     Najlepšie nápady pre deti na celý rok Anagram
10. Betancourt.J.:    Poník nesmie odísť   Arkus
11. Tolstoj, L.N.:  Rozprávky a bájky   Buvik
12. Rennison, L.:  Skrotenie zlej pančušky  Slovart

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 7/15 a permoníci
Permoníci si roky spokojne nažívali v temných chodbách bane Agátka, pomáhali baní-
kom kopať uhlie a radili im, čo robiť, keď hrozilo nejaké nešťastie. Jedného dňa však 
baňu zatvorili a v chodbách zavládlo hlboké ticho. Opusteným permoníkom začalo byť 
smutno. Čo teraz? 
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, mäkká väzba, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur
 
Detské doplňovačky 3/15 čajové
Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. Pri riešení veselých doplňovačiek sa 
dozvieš, kto objavil čaj, na čo sa čaj spočiatku používal, v ktorých krajinách čaj poznali ako 
prví, kedy sa objavil v Európe a kto sa o to zaslúžil... a ešte veľa iných zaujímavých vecí. 
Naviac si v obľúbenej minidetektívke kocúrika Markusa budeš môcť overiť svoje detek-
tívne schopnosti, pretože detektív Ihlička má opäť nový prípad!
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur.

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

Útulok Senica
V Útulku Senica sa nachádza niekoľko 

psíkov, ktorých ponúkame na adopciu. 
ŠHÉR - sučka, 8 rokov, nemecký ovčiak, 32kg

Je ideálnou spo-
ločníčkou na dlhšie 
vychádzky, ale aj na 
spoločný oddych na 
pohovke. Je vhodná 
dovnútra, nakoľko 
je veľmi čistotná, spôsobná, vnímavá, nič 
neničí a má zvládnuté hygienické návyky. 
Je vhodná do každej rodiny, avšak bez 
iných zvierat.
TOBI - pes, 5 rokov, kríženec, 32 kg

Tobi je hravý 
a priateľský kríže-
nec, ktorého však 
k ničomu neviedli. 
Preto by potreboval 
trpezlivého majiteľa. 
Tobi sa mu zato odvďačí svojou láskou a 
vernosťou.
MAX - pes, 8 mesiacov, kríženec, 12 kg

Maxík je krásnym 
krížencom lovec-
kého plemena. Bude 
stredného vzra-
stu a temperament-
nej povahy. Vhodný 
je do rodiny, ktorá 
bude mať čas na 
výchovu a spoločné aktivity aj v dospelom 
veku. Je prítulný, nebojácny a javí sa ako 
inteligentné psíča.
NOE - pes, 4 roky, kríženec, 28 kg

Noe je hravý 
psík, ktorý miluje 
aportovanie a 
hračky. Nikoho 
nenechá sedieť na 
stoličke a váľať sa. 
Vyhľadáva spoločnosť ľudí, ktorí ho pohla-
dia a hodia loptičku. Je čistotný a ovláda 
základné povely. Je vhodný do rodiny s 
odrastenými deťmi a inými zvieratami.
FREDY - pes, 2 roky, kríženec, 25 kg

Fredy je aktívny 
psík vhodný do 
rodinného domu 
so záhradou. Je 
prítulný a miluje 
hladkanie. Fredy 
postráži aj dom. Je poslušný a ďalší výcvik s 
ním nebude problém.
BEA - sučka, 1 rok, kríženec, 10 kg

Bea je veľmi 
jemnej a rozumnej 
povahy. Je vhodná 
najmä do bytu, 
je spôsobná, cit-
livá, má hygienické 
návyky a je menšieho vzrastu. Spočiatku 
je trocha opatrná voči cudzím ľuďom, no 
keď človeka spozná, zmení sa na kontakt-
ného a oddaného psíka. Je vhodná k odras-
teným deťom, vie sa veľmi tešiť a skákať od 
radosti.

Útulok Senica 

Praktické previerky
Senicu zasiahli povodne – taká bola téma 

cvičenia Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Senica (DHZM), spoločnej jednotky 
Civilnej ochrany pre potrebu územia okre-
sov Senica a Skalica (SJ CO) a Slovenského 
Červeného kríža /SČK/, ktoré sa konalo 16. 
mája  na Kunovskej priehrade. Na cvičení sa 
zúčastnil primátor mesta Senica Branislav 
Grimm a prezident Dobrovoľnej požiarne 
ochrany SR Ladislav Pethő.

Cvičenia sa zúčastnilo 15 členov DHZM, 
27 členov jednotky Civilnej ochrany, 5 čle-
nov SČK, 20 figurantov. Cieľom cvičenia 
bolo zlepšenie súčinnosti a pripravenosti 
jednotiek,  a to najmä:    

- Prakticky precvičiť organizovanie a 
vykonávanie záchranných prác v pries-
tore mimoriadnej udalosti – povodne s 
následkami na bytovú zástavbu, životné 
prostredie, komunikácie, so zameraním 
na ochranu postihnutého obyvateľstva a 
poskytovanie prvej pomoci  postihnutému 
obyvateľstvu, zhotovovanie protipovodňo-
vých zábran variantným spôsobom, varo-
vanie obyvateľstva. 

- Prakticky precvičiť evakuáciu postihnu-
tého obyvateľstva – detského tábora so 
zameraním na organizáciu evakuácie osôb 

a systém núdzového zásobovania a núd-
zového ubytovania, psychologickú pomoc 
postihnutému obyvateľstvu, pátranie po 
nezvestných osobách s využitím kynológie. 

- Prakticky precvičiť súčinnosť pri nasad-
zovaní síl a prostriedkov DHZM, síl a pro-
striedkov SJ CO a SČK.

- Precvičiť záchranu osoby na vodnej ploche.
- Precvičiť logistické zabezpečenie zasa-

hujúcich zložiek.
V záverečnom vyhodnotení veliteľ  DHZM 

Senica Andrej Laho,  vedúci odboru krízového 
riadenia Okresného úradu Senica Igor Janšák 
a riaditeľka Územného spolku SČK Senica 
Miriam Madunická konštatovali, že účel spo-
ločného cvičenia bol splnený. Tiež sa zhodli 
na tom, že  v budúcnosti by bolo vhodné orga-
nizovať takéto spoločné cvičenia. 

Poďakovanie pri organizovaní cvičenia 
patrí Rekreačným službám mesta Senica, 
Povodiu Moravy, ktoré umožnili vykonať 
cvičenie v ich priestoroch. 

Andrej Laho, veliteľ DHZM Senica
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V pondelok 11. mája navštívil Senicu 
a Mestský úrad Ladislav Holub, cyklista, 
ktorý si zaumienil navštíviť všetky obce a 
mestá na Slovensku. V Senici sa zastavil 
11. mája predpoludním a  do splnenia jeho 
sľubu mu zostáva navštíviť ešte asi 850 
obcí a miest. Na Slovensku je 2 924 obcí. 

Ladislav Holub pochádza z obce Poša  v 
okrese Vranov nad Topľou a má 64 rokov.  
Za jeho terajšími bicyklovými  túrami je 
zbierka pohľadníc miest z celého sveta, 
ktoré zhromažďoval 50 rokov. Keď odchád-
zal na dôchodok rozmýšľal nad tým, čo 
bude robiť, keď nebude robiť. Keďže mu 
v zbierke niektoré obce a mestá Slovenska 
chýbali, najjednoduchšie sa mu zdalo ísť si 
po ne na bicykli priamo do konkrétneho 
mesta. Na bicykel sa posadil 18. januára 
2010. Na  svojich cestách za pohľadnicami 
sa stretol s Josefom Zimovčákom, ktorý na 
historickom bicykli prekonával trasu  z Ašu 
do Novej Sedlice na východnom Sloven-
sku. Keď sa lúčili pán Holub mu sľúbil, že 
do 8 rokov navštívi všetky obce a mestá na 
Slovensku. 

bar   
foto M. Štítny

Ako zabezpečiť byt
Stopercentný spôsob ochrany 

proti zlodejom neexistuje, ochranné 
opatrenia však majú význam. 
Môžeme ich rozdeliť  do  dvoch 
oblastí, a to režimovej a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom, 
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu 
spontánne, ale po určitej príprave, počas 
ktorej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnejší 
čas na jeho vykradnutie. Počas letnej dovo-
lenkovej sezóny je mnoho domov a bytov 
prázdnych, čo páchateľom umožňuje do 
nich kedykoľvek vojsť. Je potrebné  poži-
adať susedov alebo známych, aby nám 
v byte polievali kvety, popri týchto služ-
bách by mohli navodiť zdanie, že v byte sa 
niekto zdržiava. Každý deň pohnúť záclo-
nou, večer nechať aspoň na hodinu roz-
svietené svetlo v niektorej z miestností, 
aktivovať si presmerovanie telefónneho 
čísla na číslo rodiny alebo známych a pod. 
Samozrejme, treba zabezpečiť vyberanie 
poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení, možno 
ich rozdeliť na mechanické a elektronické. 
Z mechanických opatrení je najdôležitej-
šie mať kvalitné dvere, najlepšie viacbo-
dovo uzamykateľné v kombinácii so zám-
kami s vyššou úrovňou bezpečnosti, ktoré 
sa nedajú otvoriť planžetou. Platí síce, že 
ak chce zlodej vojsť do vopred vytypova-
ného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom 
cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa 
aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo vše-
obecnosti však kvalitná zámka (alebo ešte 
lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov 

veľmi efektívnou prekážkou. Súčas-
ťou dverí by mal byť širokouhlý prie-
zor, ako aj pevne uchytená poistná 
retiazka. Pri rodinných domoch je 
vhodné mať aspoň na prízemných 
oknách mreže alebo fóliu na sklo, 
ktorá zabezpečí, že sklo sa pri roz-

bití nerozsype. Elektronické zabezpečenie 
je možné pripojením na niektoré stredisko 
registrácie poplachov známe ako pulty 
centralizovanej ochrany. Funguje na prin-
cípe elektronickej signalizácie neoprávne-
ného vstupu do priestoru. Elektronika má 
aj nevýhody – vysoká cena a časté plané 
poplachy. Montáž musí uskutočniť autori-
zovaná firma.

Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba 

prehnane vystavovať na obdiv svoj maje-
tok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že 
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem 
primeraných režimových a technických opa-
trení netreba zabúdať na poistenie majetku, 
pretože ani najkvalitnejší zabezpečovací 
systém nedokáže nahradiť škodu. Cennej-
šie veci by mali byť odfotografované a je 
vhodné mať zapísané výrobné čísla, presné 
značky a typy hodnotnejšej elektroniky.

Ako postupovať v prípade, že nájdete 
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do 
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylo-
mené dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ 
nie je ešte vnútri. Nemôžete predpokladať, 
ako bude reagovať pristihnutý zlodej. Preto 
treba najprv zavolať na políciu a rešpektovať 
ich pokyny – nevstupovať dnu, pretože tým 
sa likvidujú stopy na mieste činu.  

Dračie lode budú
Hoci pred časom zaznela informácia, 

že Dračie lode tento rok nebudú, napokon 
sa  toto podujatie na Kunovskej priehrade 
uskutoční, a to v sobotu 25. júla od 12. hod.  
Podujatie  5 rokov patrilo  k najobľúbenej-
ším. Bez tohto letného podujatia budú Seni-
čania minimálne rok, pretože 25. augusta 
t.r. sa začne Kunovská priehrada vypúšťať 
a vodou by sa mala  za ideálneho priebehu 
všetkých prác začať zapĺňať až v roku 2017. 

V porovnaní s predchádzajúcimi roční-
kmi hlavným organizátorom pretekov Dra-
čích lodí bude firma MIC Skalica a Mesto 
Senica bude spoluorganizátorom. Vyply-
nulo to z rokovaní medzi mestom  Senica  a 
firmou MIC. „Podarilo sa nájsť také riešenie, 
aby to nezaťažilo mestský rozpočet a všetko 
bolo v súlade s príslušnými zákonmi,“ pove-
dal zástupca primátora Martin Lidaj.

Návštevníci sa budú mať na čo tešiť, sľu-
buje Dušan Macháček, pretože program 
zostavili tak, aby zachovali všetko dobré 
z predchádzajúcich ročníkov, ale aj pridali 
čosi nové. 

V hudobnom programe vystúpi Coun-
try, Duo Imagine, hviezdou večera bude 
Divokej Bill,  raper Paulie Garad. Celé podu-
jatie bude ukončené diskotékou. Súčas-
ťou programu bude aj obľúbený ohňostroj 

odpálený z hladiny priehrady.  
Ako sprievodný program budú atrakcie 

pre deti i dospelých, interaktívne súťaže pre 
deti, ktoré budú v tomto roku pre návštev-
níkov podujatia zdarma. „Podujatie také-
hoto rozsahu je finančne náročné, preto  
bude tento rok vstupné, ktoré sa bude 
pohybovať v symbolických čiastkach,“ uza-
vrel Dušan Macháček.

bar

Letecký deň detí
V nedeľu 7. júna od 13. do 17.30 bude 

Letecký deň detí v areáli senického letiska. 
Na podujatie bude posilnená linka MHD 
č. 2.

Na letisku sa aj tento rok bude prezento-
vať Záhorácky aeroklub Senica a Retro Sky 
Team Košice ukážkami leteckej techniky na 
zemi i vo vzduchu, chýbať nebudú tande-
mové zoskoky či vyhliadkové lety vrtuľní-
kom alebo lietadlom. Zoskoky parašutis-
tov,  vzdušná a pozemná ukážka bojov 2. 
svetovej vojny, letecká akrobacia a ukážky 
historickej techniky si určite nájdu svojich 
fanúšikov.  

K tohtoročným zaujímavostiam nepo-
chybne bude patriť jazda na jednom z naj-
rýchlejších áut sveta Ariel Atom, vystúpenie 
s veľkými brazílskymi papagájmi a ukážky v 
podaní autocrossovej skupiny z Prietrže. 

Deti budú môcť šantiť na nafukovacích 
atrakciách a kolotočoch. O 13.30 a 15. 
hod. si môžu pozrieť hudobné a tanečné 
vystúpenia detí z Centra voľného času Sto-
nožka. 

Podujatie pre deti organizuje Mesto 
Senica v spolupráci so Záhoráckym aero-
klubom Senica a CVČ. 

bar 

Deň detských radostí
V sobotu 13. júna od 9. do 18. hod.  

bude v areáli Vojenského technického a 
skúšobného  ústavu  Záhorie Deň detských 
radostí, ktorý organizuje  Záhorácky fénix v 
spolupráci s VTSÚ Záhorie.

Pre deti a celé rodiny chystajú  celo-
denný program, kde bude všetko, čo k 
oslave Dňa detí patrí – hry, atrakcie,  súťaže, 
zábava pri hudbe, tanci, speve, maľovanie 
na tvár.  K tomu ukážky vojenskej a policaj-
nej techniky, výcviku psov polície či  hipo-
lógie.  Organizátori koncepciou programu 
pozývajú celé rodiny, aby si spoločne užili 
krásny deň, vychutnali si pripravený pro-
gram plný radovánok, hier a rozptýlenia.

bar 



Naša Senica 5/2015

15

Šp
or

tMaratón s novou trasou 
V sobotu 13. júna sa v Senici zídu mara-

tónski a polmaratónski bežci, ktorí sa pokú-
sia v 27. ročníku Záhoráckeho maratónu 
a 12. ročníku Záhoráckeho polmaratónu 
zabehnúť  čo najlepší čas. V tomto ročníku 
sa zmenila trať, miesto i čas štartu. 

„K zmene trate sme pristúpili po nie-
koľkoročných diskusiách a hlavným dôvo-
dom je bezpečnosť bežcov. Na predchád-
zajúcej trati zo Senice do Šaštína-Stráží po 
hlavnej veľmi frekventovanej ceste už hro-
zilo priveľké riziko kolíznych situácií. Nová 
trať vedie z veľkej časti lesnatým prostre-
dím, z menšej časti cestami, ale  s nižšou 
frekvenciou vozidiel,“ povedal  o zmene 
trate riaditeľ pretekov Peter Hutta, posla-
nec mestského zastupiteľstva Senica. V 
súvislosti so zmenou trasy sa zmenilo i 
miesto a čas štartu, aby sa vytrvalostní 
bežci vyhli behu frekventovaným centrom 
mesta. 

Výstrel zo štartovacej pištole o 10.15 
hod. vyšle na trať maratóncov a polmara-
tóncov, ktorí pobežia smerom na želez-
ničnú stanicu, letisko a  popri golfovom are-
áli smerom do Borského Mikuláša a ďalej 
do Šaštína-Stráží, kde je na futbalovom šta-
dióne obrátka pre maratónskych bežcov a 
cieľ pre polmaratóncov. Pre maratónsku 
trať  vypísali organizátori 5 kategórií, a to 
muži, muži nad 40, 50, 60 rokov a ženy. 
Na polmaratónskej trati sú kategórie muži, 
muži nad 40, 50, 60, 65 a 70 rokov a ženy, 
ženy nad 35 a 45 rokov. Zvláštna cena 170 
eur je vypísaná pre tohto maratónskeho 
bežca, ktorý prekoná traťový rekord Ond-
řeja  Nemca za 2:23:42 hod. z roku 1996. 
Cenu primátora Senice dostane najlepší 
bežec zo Senice a Cenu primátora mesta 
Šaštín-Stráže najlepší bežec na obrátke. 

Organizátormi Záhoráckeho maratónu 
a polmaratónu sú Mesto Senica a komisia 
športu pri mestskom zastupiteľstve a Mesto 
Šaštín-Stráže a jeho komisia pre šport a 
mládež pri mestskom zastupiteľstve. Oba 
vytrvalostné behy sú súčasťou  bežeckého 
seriálu Grand prinx Záhorie a Moravsko-
slovenského bežeckého pohára. 

Minulý rok vyhral Záhorácky maratón 
Ján Moravec, uvidíme kto sa na najvyšší 
stupeň postaví tento rok. 

Viera Barošková
foto R. Samek  

Behu po hlavnej ceste zo Senice do 
Šaštína-Stráží je už koniec. 

FK Senica 
vo Fortuna lige

V máji odohrali senickí futba-
listi ďalšie stretnutia najvyššej fut-
balovej súťaže - Fortuna liga. V 27. kole pri-
cestovali na Záhorie opäť hráči DAC Dunaj-
ská Streda - Seničania ich v týždni vyradili 
zo Slovnaft cup-u, a tak psychická výhoda 
bola na stráne domácich. Už v 15. min 
padol prvý gól do siete DAC, keď peknú 
akciu Hlohovského s Kalabiškom zakončil 
Majtán - 1:0. V 1. polčase bola hra vyrov-
naná, obidva tímy si vypracovali šance na 
gól. Po prestávke bola herná prevaha jasne 
na strane Senice. V 54. min. sa presadil po 
Dolného prihrávke Hlohovský - 2:0. O šesť 
minút Opiela vysunul Majtána, ten unikol 
obrane a pred prázdnu bránu prihral Kala-
biškovi, ktorý nemal problém loptu dopra-
viť do siete - 3:0. Situácia sa zopakovala aj 
v 78. min. Tentoraz Kalabiškovi prihral pred 
prázdnu bránu Kosorin a bolo 4:0. Bol to už 
pätnásty gól českého kanoniera v prebieha-
júce sezóne. Šance si vypracovali aj hostia, 
ale ich strelecká muška bola nepresná, resp. 
domácich podržal brankár Šulla.

Po neúspešnom finálovom zápase v 
Slovnaft cup-e, už o 3 dni nastúpili zve-
renci trénera Kostelníka na pôde aktuál-
neho majstra Slovan Bratislava. Úvod patril 
Seničanom, boli aktívni a zaslúžene išli 
po hlavičke Pillára do vedenia - 0:1. Už o 
päť minút však vyrovnal Mészáros - 1:1. 
V 23. min mohli ísť hostia opäť do vede-
nia, ale Hlohovský nastrelil len žrď Krná-
čovej brány. Postupom času Seničanom 
ubúdali sily, čo sa Slovanu podarilo doko-
nale využiť. Ešte do polčasovej prestávky 
sa podarilo dvakrát skórovať Zreľákovi. Po 
prestávke sa zápas už len dohrával, domá-
cim sa podarilo pridať ešte štvrtý gól do 
Šullovej brány. Slovan sa týmto víťazstvom 
dostal v tabuľke pred Senicu.

V 29. kole sa zopakoval súboj mužstiev, 
ktoré proti sebe bojovali vo finále Slov-
naft cup-u. Trenčania prišli do Senice ako  
líder Fortuna ligy a víťazstvom chceli potvr-
diť svoje postavenie v tabuľke. Na výkone 
Seničanov však bol poznať odchod trénera 
Kostelníka, ktorý sa v deň zápasu dohodol 
s vedením klubu na ukončení spolupráce. 
Mužstvo prevzal dovtedajší asistent trénera 
Eduard Pagáč. V zápase boli jednoznačne 
lepší hostia, ktorým sa už v 7. min. poda-
rilo dostať do vedenia po góle Jaira. Ďal-
šie góly postupne pridali Van Kessel, Guba 
a Lobotka, a tak sa duel skončil jednozna-
čne pre Trenčín.

V ďalšom kole cestovali Seničania do 
Zlatých Moraviec, kde sa stretli s trnav-
ským Spartakom. Domáci chceli víťaz-
stvom potvrdiť miestenku v Európskej lige. 
Od začiatku sa hral útočný futbal so šan-
cami na obidvoch stranách. Pokým domá-
cim sa podarilo premieňať svoje gólové 
šance, mladým Seničanom nie, a tak polčas 
skončil hrozivo 4:0. Pritom 2x Kosorin a raz 
Pittner mali obrovské šance na skórovanie. 
Po prestávke Trnava ubrala z plynu, aktív-

nejší boli Seničania a podarilo sa 
im zásluhou gólov Kalabišku a Pil-
lára aspoň skorigovať nepriaznivý 
stav. V základnej zostave dostal 
prvýkrát šancu 17-ročný odchova-
nec Jakub Krč.

Ďalší na góly bohatý zápas sa odohral 
v Senici v 31. kole proti Ružomberku. Pred 
zápasom sa funkcionári klubu rozlúčili s 
končiacimi hráčmi - kapitánom Tomášom 
Kóňom, Lukášom Opielom a Pavlom Čer-
mákom. Diváci mali možnosť vidieť útočný 
futbal, hlavne v 2. polčase. Do prestávky 
zaujali dve šance hosťujúceho Masa-
ryka, ktoré Šulla vychytal. Seničania hrozili 
hlavne zo štandardných situácií a po jednej 
z nich sa im podarilo tesne pred odchodom 
do kabín dostať do vedenia po hlavičke sto-
péra Pillára - 1:0. Hostia hneď po príchode 
z kabín chceli niečo s výsledkom urobiť a 
pri strele Boszoráda (nastrelil žrď) stálo pri 
domácich šťastie. Domáci však boli sme-
rom dopredu veľmi nebezpeční. V 51. min. 
po rohu Hlohovského predĺžil loptu Pav-
lík a pri zadnej žrdi ju poslal do siete Kala-
biška svojím 17. gólom v sezóne. O tri min-
úty mal dve veľké šance Hlohovský, streliť 
gól sa mu podarilo až v 69. min. strelou pri-
amo z rohového kopu - 3:0. Ružomberok 
však nechcel odísť zo Záhoria s vysokou 
prehrou. Najskôr Zošáka výborne vychytal 
Šulla, ale potom sa dvakrát takmer identicky 
presadil kanonier Masaryk a razom bol roz-
diel iba jednogólový. V nadstavenom čase 
Seničania pridali štvrtý gól, keď prihrávku 
Kalabišku zužitkoval striedajúci Komara a 
strelil svoj prvý gól v najvyššej súťaži.

Na posledný duel na súperovom ihrisku 
v sezóne cestovali Seničania na východ 
republiky do Košíc. Prvú šancu na otvo-
renie skóre mal v streleckej forme hrajúci 
Pillár, ale domácich podržal brankár Tofi-
loski. V úvodnom dejstve ale boli aktív-
nejší Košičania, ktorým sa  v 25. min. poda-
rilo dostať gólom Žebíka do vedenia - 1:0. 
Okrem toho nastrelil Pačinda brvno Šul-
lovej brány. Po prestávke bola prevaha na 
strane Senice, Kalabiška takisto mieril do 
brvna domácej brány, ale v 77. min si Pillár 
narazil loptu s Kalabiškom a umiestnenou 
strelou k žrdi zaslúžene vyrovnal - 1:1. Bol 
to jeho už siedmy gól v sezóne z postu sto-
péra. Zápas skončil remízou, pre Košice to 
bola domáca rozlúčka so súťažou, keďže 
pre nový ročník nedostali licenciu, a tak 
budú pôsobiť v 2. lige. Seničania v konči-
acom ročníku 2014/2015 obsadia pekné 5. 
miesto.

Ivan Tobiáš

S Tomášom Kóňom sa rozlúčilo vedenie 
FK aj diváci.
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t Vo finále šťastnejší 
Trenčín 

Na Sviatok práce 1. mája celá Senica 
žila futbalom, keď senickí futbalisti hrali po 
troch rokoch opäť vo finále Slovenského 
pohára - Slovnaft cup-u. Tentoraz sa záve-
rečný duel odohral v Národnom tréningo-
vom centre v Poprade. Samotný zápas pri-
niesol veľkú drámu, ktorú museli rozhodnúť 
až pokutové kopy. Úvod bol pre Senicu ako 
z rozprávky, keď už v 4. min si strelil Čögley 
vlastný gól - 1:0. Trenčania potom zapli na 
vyššie obrátky, šance Jaira a Ramona zostali 
nevyužité, ale v 36. min. sa už radovali po 
góle Rabia - 1:1. Do polčasu mohol skórovať 
Dolný, na druhej strane zahodil obrovskú 
možnosť Bero. Po prestávke mohli ako prví 
skórovať senickí futbalisti, ale Majtán  ani 
Hlohovský úspešní neboli. Výborný útočný 
futbal pokračoval aj naďalej. Do konca riad-
neho hracieho času viackrát výborne zasi-
ahol brankár Šulla a držal Seničanov nad 
vodou. Po 90 minútach sa skončil duel 
nerozhodne, a tak nasledovalo predĺženie. 
V ňom bola hra dlho vyrovnaná. V 104. min. 
zahodil 100% šancu Jairo a ten istý hráč 
nemal strelecké šťastie ani na začiatku dru-
hého predĺženia. V 110. min. sa Trenčania 
predsa len dostali do vedenia, keď Šullu pre-
konal Van Kessel - 1:2. Dráma však pokra-
čovala ďalej a už o ďalšie štyri minúty sa 
skóre menilo opäť. Na Hlohovského roh si 
krásne nabehol Kalabiška a nechytateľnou 
hlavičkou vyrovnal - 2:2. Po 120. minútach 
sa nerozhodlo a dráma vyvrcholila penalt-
ami. V nich mali pevnejšie nervy Trenčania a 
po výsledku 3:2 sa radovali z premiérového 
víťazstva v Slovenskom pohári.

Seničania sa ale nemusia za svoj výkon 
hanbiť a boli len malý kúsok od najväč-
šieho klubového úspechu. Rovnako ako 
pred 3 rokmi však finálové stretnutie nedo-
tiahli do víťazného konca.

Zápas sa odohral vo výbornej atmo-
sfére, o ktorú sa postarali obidva viacpo-
četné fankluby.

Ivan Tobiáš

Náramky šťastia 
futbalistom

Obradná sieň Mestského úradu Senica  
býva svedkom rôznych slávnostných podu-
jatí, no pre športovcov ich veľa nebýva, 
preto bolo obzvlášť milé a vzácne, keď 12. 
mája zaplnili sieň hráči a realizačný tím Fut-
balového klubu Senica.  

Prijal ich primátor mesta Branislav Grimm, 
aby im poďakoval  za výbornú reprezentáciu 
klubu a mesta, za nádherný futbalový záži-
tok, ktorý predviedli 1. mája v Národnom tré-
ningovom centre v Poprade vo finálovom 
zápase Slovenského pohára proti Trenčínu. 

„Bol to skvelý, napínavý zápas, nechali 
ste v ňom všetky svoje sily, bol to duel so 
všetkým, čo má mať správne finále najlep-
ších  celkov. Svojimi výkonmi ste si vybudo-
vali uznanie a rešpekt súperov, ale i celej 

futbalovej verejnosti na Slovensku,“ netajil 
aj svoju osobnú radosť primátor. Hoci tro-
fej našim futbalistom unikla až v penalto-
vom rozstrele, bol to jeden zo zápasov, na 
aké sa len tak ľahko nezabúda. Ani druhá 
repríza finále Slovenského pohára nepri-
niesla Seničanom víťazstvo (prvýkrát v 
2012 proti Žiline), no zanechala vo futbalo-
vej verejnosti veľmi dobrý dojem.  

Slávnostné chvíle v obradnej sieni, ktoré 
sa začali tónmi piesne Zelená je tráva... a 
hvizdom píšťalky, boli príležitosťou aj na 
spomínanie, veď senický futbal  tento rok 
slávi 94. výročie založenia. Prvé futbalové 
mužstvo si dalo názov Železná únia, ktorý 
symbolizoval nezlomnú pevnú vôľu po 
úspechu, pevné kamarátske vzťahy. Výpo-
čet najdôležitejších medzníkov v doteraj-
šej bohatej histórii hráčov zaujal, veď v 
klube pôsobí veľa mimosenických hráčov. 
Primátor Branislav Grimm vyzdvihol rok 
2008, kedy  po účinkovaní v 4. lige prišla 
zmena k lepšiemu vstupom terajšieho maji-
teľa Vladimíra Levárskeho do futbalu. V 
sezóne 2009/10 Senica vstúpila na prvoli-
govú scénu. „Od tohto obodobia  sa začína 
nebývalý rozvoj futbalu po výkonnostnej 
i materiálno-technickej stránke. Štadión 
spĺňa európske kritériá, vytvorili sa ideálne 
tréningové  podmienky. Výrazne sa začala 
presadzovať i senická mládež, čo v týchto 
dňoch vyvrcholilo i ziskom prvého majs-
trovského titulu pre 19-ročných futbalistov, 
už tri kolá pred záverom súťaže. FK sa trikrát 
prebojoval do európskych súťaží,“  vyzdvi-
hol najúspešnejšie obdobie primátor. Spo-
menul tiež hráčov, ktorí sa dostali do repre-
zentačného A-mužstva Jozefa Šajánka, 
Rudolfa Pavlíka, Dušana Vrťa, Petra Pet-
ráša, Mateja Krajčíka, Michala Jonáša, Juraja 
Pirosku, Tomáša Kóňu a Filipa Lukšíka.   

Osobné spomínanie primátora Grimma 
na dobrých futbalistov, s ktorými trénoval či 
hrával a boli príkladom odhodlanosti a srd-
com Seničania mali slúžiť súčasníkom ako 
motivácia. „Vydržte vo svojom úsilí podá-
vať čo najlepšie výkony, iste sa raz dočkáte 
uznania i ocenenia. Vaše víťazstvá ovplyv-
ňujú nielen mládež, pre ktorých ste vzorom, 
ale vyvolávajú i kladné emócie u fanúšikov,“ 
uzavrel primátor a zaželal úspešné ukonče-
nie  aktuálneho ročníka Fortuna ligy.

Športový riaditeľ FK Senica Dušan Vrťo 
poďakoval za prijatie hráčov i realizačného 
tímu FK Senica, aj za ocenenie prínosu Vla-
dimíra Levárskeho „Hráči odviedli dobrú 
prácu v Slovnaft cupe i v ligovej súťaži. 

Pohárový zápas bol fantastický, bola to 
dobrá reprezentácia klubu i mesta,  mal 
emócie, góly, radosť smútok, Bohužiaľ,  my  
sme boli na strane porazených, ale hráči 
boli víťazi, lebo predviedli výborný výkon.“ 
V mene hráčov sa poďakoval aj kapitán 
mužstva Tomáš Kóňa.

Hráči i realizačný tím sa zapísali do 
Pamätnej knihy mesta Senica a od primá-
tora mesta a jeho zástupcov Martina Lidaja 
a Jána Hurbana dostali knihu Senica 2014 i 
náramky šťastia, ktoré pre nich urobili žiaci 
2. A Základnej školy s Materskou školou na 
Ulici J. Mudrocha. 

Viera Barošková
Foto R. Samek 

Z náramku šťastia od primátora sa potešil 
aj brankár FK Senica Michal Šulla. 

Nádejní golfisti
V  Penati Golf Resort Senica  sa 5. mája 

konal 4. ročník Majstrovstiev stredných a 
základných škôl v golfe 2015. 

Viceprimátor Mar-
tin Lidaj spoločne s 
organizátormi turnaja 
Pavlom Spišiakom zo 
Súkromného slovan-
ského gymnázia v Bra-
tislave a Jánom Pečom 
II. za Slovenskú gol-
fovú asociáciu privítali 
na ihrisku  54 golfistov z celého Slovenska.

Mladí golfisti súťažili na 18-jamkovom 
Heritage Course, a to v hre jednotlivcov 
aj ako 2-3 členné družstvá reprezentujúce 
svoju školu. Na domácom ihrisku sa pred-
stavili dvaja  Seničania. Adam Rehák repre-
zentoval Gymnázium Ladislava Novomes-
kého a Tomáš Kuba, ktorý momentálne 
figuruje na 8. mieste v rebríčku mužov, hral 
v súťaži jednotlivcov. Turnaj otvorila výstre-
lom na holuba olympijská medailistka a naj-
úspešnejšia slovenská strelkyňa Danka Bar-
teková.

text a foto lv

Adam Rehák

Stretneme sa 
na Challenge day

Po minuloročnom úspešnom znovu-
zrodení športového dňa Challenge day sa 
Mesto Senica rozhodlo zorganizovať  ho aj 
tento rok. Podujatie sa bude konať v utorok 
23. júna od 9. do 13. hod. v mestskom parku. 

Zástupcovia veľkých i menších klubov a  
športových združení  -  všetky si pripravujú  
pre deti, žiakov, študentov, pracujúcich, 
seniorov, alebo len okoloidúcich rôzne 
športové súťaže.

Pred DAVom si ľudia môžu  vyskúšať 
tieto športy: futbal, hokej, volejbal, frisbee, 
petang, ragby, baseball, karate, mažoretky, 
parkour, jóga, lakros, stolný hokej, bedmin-
ton, longboard, jumping, zumba a ďalšie.

Cieľom je nielen motivovať ľudí, aby sa  
zamysleli nad svojím životným štýlom, ale 
aj spropagovať športy nielen pôsobiace v 
meste, ale aj iné atraktívne. 

Tešíme sa na spoločný zážitok.
MŠ
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tPohár Hanko kai
Tentoraz doma v Senici sa predsta-

vili senickí karatisti 25. apríla. V Základ-
nej škole na Sadovej ulici sa uskutočnil tur-
naj pre začiatočníkov o Pohár Hanko kai. 
Celkom 68 mladých pretekárov z klubov 
Piešťany, Vrbové, Šaštín-Stráže, Hodonín 
a Hanko kai Senica bojovalo v technikách 
- KIHON IDO, cvičení - KATA a zápase - 
KUMITE.

Turnaj v Senici je jedinečný v tom, že sa 
v súbojoch s rovesníkmi stretávajú i úplní 
začiatočníci - biele opasky už od 5 rokov. 
Učia sa súťažiť, naberať v zápasoch prvé 
skúsenosti, ktoré využijú neskôr na veľkých 
slovenských a medzinárodných turnajoch. I 
keď boli na senickom turnaji najpočetnejší 
karatisti z Piešťan, ktorých prišiel na Záho-
rie plný autobus, tradične si povesť najlep-
šieho klubu na krajských majstrovstvách 
udržal Hanko kai Senica, ktorý sa ziskom 
12 medailí stal najúspešnejším klubom na 
tomto turnaji. Mladí Seničania získali 4 
zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové medaily. 
Pohár pre víťaza si odniesli v KIHON IDO 
Simona Khulová, v kata Martina Sabová, 
v kumite Adela Sadloňová a Dominik 
Šimko. Striebro získali Ján Štepánik v kata 
žltých opaskov, Dominik Šimko v kata 5-3 
kyu a Kristína Zríniová a Omar Ibrahim v 
kumite. Bronzová medaila a diplom bude 
úspech pripomínať Leonardovi Pantúčkovi 
v kumite a Adele Sadloňovej v kata 5-3 kyu. 
Veľmi úspešne si viedla na  turnaji nádejná 
pretekárka C - družstva Sabina Paracková. 
Držiteľka iba bielo-žltého opasku (8 kyu) 
získala po výborných výkonoch hneď dve 
bronzové medaily v kata i kumite. Bezpro-
blémový chod turnaja zabezpečoval roz-
hodcovský zbor na čele s hlavným rozhod-
com J. Rehušom zo Senice. Poďakovanie 
patrí i sponzorom.

Pretekári z A - družstva sa zúčastnili na  
medzinárodnom turnaji Galanta cup 25. 
apríla, kde Alžbeta Ovečková zvíťazila v 
kata. Na majstrovstvách SR v štýle šito ryu 
9. mája v Nových Zámkoch dokázali Seni-
čania svoje kvality ziskom dvoch majstrov-
ských titulov. Michal Toure zvíťazil v kata 
mužov a René Ovečka vo veteránoch.

Tréneri Hanko kai Senica neustále pra-
cujú so svojimi žiakmi a rovnako tvrdo 
cvičia a vzdelávajú sa v karate i sami. 
Nedávno bol Svetovou federáciou karate 
(WKF) udelený 5. Dan (majstrovský stu-
peň) trénerovi Jaroslavovi Rehušovi, ktorý 
zvládol úspešne náročné skúšky pred med-
zinárodnou skúšobnou komisiou. Certifi-

kát WKF je zároveň i ocenením 30-ročnej 
práce karatistu, trénera, rozhodcu a funk-
cionára zo Senice. Certifikát mu odovzdal 
viceprezident EKF (Európska federácia 
karate) Jiří Boček. Znamená to i zisk titulu 
šihan (jap. expert v karate). Vzhľadom  na  
to, že šéftréner Hanko kai Senica MUDr. 
Martin Čulen je držiteľom jedného z naj-
vyšších majstrovských stupňov na svete - 8. 
Dan a titulu  hanši (jap. veľmajster karate) 
je pravdepodobné, že úspechy senického 
karate budú i vďaka znalostiam a schop-
nostiam trénerov naďalej pokračovať.

Senickí karatisti boli tiež na majstrov-
stvách ČR 23. mája v Brne, 30. mája na 
Európskom pohári mládeže v Bratislave a 
bez medaily sa nechcú vrátiť ani 20. júna z 
majstrovstiev Európy v štýle šito ryu. Vyvr-
cholením sezóny karatistov budú skúšky 
technickej vyspelosti - páskovanie, ktoré sa 
uskutočnia 18. júna v Senici v ZŠ na Sado-
vej ulici. Pred skúšobnou komisiou budú 
predvádzať svoje majstrovstvo od žiakov s 
bielym opaskom až po skúsených preteká-
rov s čiernymi opaskami.

E. J.

Zľava Jaroslav Rehuš s certifikátom WKF 
spolu s Jiřím Bočekom. 

Karatisti Hanko Senica na pohári Hanko kai.

Nová atletická dráha
V areáli Základnej školy na Komenského 

ulici bola 22. mája  daná do užívania atletická 
dráha, ktorá bola plne financovaná z prostri-
edkov mesta Senica a celkové náklady si vyži-
adali 70 059 eur. Zhotoviteľom stavby bola 
firma Sport service Diaková.

Na slávnosti boli prítomní všetci žiaci  
školy, pripravili program, ktorý svojou spon-
tánnosťou nadchol všetkých prítomných 
hostí. Sršala z neho obrovská radosť z novej 
dráhy, ktorá skvalitní vyučovanie telesnej 
výchovy a rozvoj pohybových aktivít. Pásku 
slávnostne prestrihla štvorica hostí: primá-
tor mesta Branislav Grimm, šéf  firmy Sport 
service Miroslav Kováč, riaditeľ školy Krzysz-
tof Siwiec, zástupkyňa študentského parla-
mentu školy Simona Kiraľová a bývalý žiak 
školy, majster sveta v hokejbale René Slezák.

Primátor mesta Branislav Grimm zaželal 
žiakom školy, aby atletickú dráhu využívali čo 
najviac, nenechali ju oddychovať:  „Možno to 
bude impulz na vznik atletického oddielu, prí-
padne tu vyrastie nejaký šampión.“ Riaditeľ 
školy Krzysztof Siwiec vyjadril radosť, že po 
25 rokoch majú krásnu atletickú  dráhu, ktorá 
spĺňa najmodernejšie kritériá. „Investície do 
športu  neprinášajú okamžité výsledky či zisky.  
Prinášajú však radosť z dobre stráveného času 
v kruhu kamarátov, z výhry, z pohybu,  spokoj-
nosť z výhry nad samým sebou. Verím, že táto 
investícia sa vráti nám všetkým,“ povedal riadi-
teľ školy, ktorý zdôraznil, že tartanová dráha 
bude k dispozícii nielen žiakom školy, ale aj 
verejnosti, a to v pondelok až piatok od 16.30 
do 20.00, počas víkendov a cez prázdniny od 
14.00  do 20.00. Vchod do športového areálu 
je pri školskej jedálni.

S prácami sa začalo koncom októbra 2014. 
Hoci teleso dráhy bolo hotové, povrch atletic-
kej dráhy mohol byť dokončený až za opti-
málnych poveternostných podmienok tento 
rok. „Na atletickú dráhu bol použitý tartanový 
povrch typu Conipur SP, ktorý je šetrnejší k 
pohybovému aparátu a nie je náročný na 
údržbu,“ hovoril o prednostiach povrchovej 
úpravy Miroslav Kováč z firmy Sport service. 
Tartanový povrch umožňuje bežcom pohodl-
nejší beh a dosahovanie lepších výsledkov.

Dĺžka bežeckej dráhy je 320,5 m. Dĺžka 
rovinky je 123,5 m. Má 3 bežecké dráhy, 
každá široká 1 m. Súčasťou prác bola aj rekon-
štrukcia doskočiska. 
Nová atletická dráha je postavená na pôvod-
nej antuke, jej rekonštrukcia bola nevy-
hnutná, pretože bola v roku 2006 znehod-
notená nánosmi bahna po prietrži mračien. 
Antuka postupne prerástla trávou, povrch bol 
nerovný, čo obmedzovalo bežcov v pohybe.   
        Viera Barošková, Foto Radovan Samek

Žiaci si s veľkou radosťou zabehli po no-
vučičkej bežeckej dráhe. 

Plavci  s medailami
Počas víkendu 23. - 24. mája sa v Hand-

lovej konala súťaž o Pohár primátora mesta 
Handlová v plávaní žiakov kategórie C a 
pre žiakov ročníka 2007 a 2008. Plavci z 
Plaveckého klubu Aqua si priniesli domov 
veľa medailí. 

Tomáš Polák 
(2006) si vyplá-
val tieto umiestne-
nia: 1. miesto – 100 
m prsia, 2. miesto 
– 50 m motýlik, 2. 
miesto – 50 m prsia,  
2. miesto – 200 m 
polohový pretek, 
3. miesto – 100 m 
voľný spôsob.    

Samuel Semanko (2005) si vyplával 
tieto umiestnenia: 2. miesto – 50 m znak, 
3. miesto – 50 m voľný spôsob, 3.  miesto 
– 100 m znak, 3. miesto – 200 m polohový 
pretek,  4. miesto  - 50 m motýlik, 5. miesto 
– 100 m voľný spôsob.

Sofia Babincová (2008) sa umiestnila 
vo svojom ročníku: 1. miesto – 25 m znak, 
2. miesto -  25 m voľný spôsob, 3.  miesto – 
25 m prsia.  Súčtom všetkých časov v kate-
górii žiačky rok narodenia 2008 bola Sofia 
vyhodnotená na 1. mieste.

Andrej Laho
tréner PK Aqua
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Okienko JDS
Výbor Mestskej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Senici  ozna-
muje svojim členom plánované aktivity:

COOP Jednota bude 18. júna  o 15. hod.

v Dennom centre na Hviezdoslavovej 
ulici. Začiatok bude o 10. hod. Popla-
tok 4 eurá je potrebné uhradiť najne-
skôr  do 12. júna  v  Klube dôchodcov na 
Továrenskej ulici a v Dennom centre na 
Hviezdoslavovej ulici.

Strede sa uskutoční 22. júna,  odchod 
od plavárne o 8. hod. Poplatok 12 eur,  
zaplatiť najneskôr do 15. júna.

-
nica sa uskutoční v termíne od 18. do  
23. septembra. Cena poukazu je 165 eur 
včítane dopravy, odchod o 7. hod. od 
plavárne. Poplatok je potrebné uhradiť 
najneskôr do 19. júna v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ulici.

Pavlovic sa uskutoční dňa 29. augusta, 
odchod od plavárne o 12. hod. Popla-
tok 10 eur treba  zaplatiť najneskôr do 
24. júna v Klube dôchodcov na Továren-
skej ulici.           

Uhorské Hradište) sa uskutoční 16. sep-
tembra, poplatok 12 eur  včítane  vstup-
ného treba uhradiť do 30. júna, odchod 
od plavárne o 8. hod. 

-
cie, ktorí  budú mať v mesiaci jún jubi-
leum: Otília Batková, Pavol Bukovský, 
Jozef Daniel, Viktória Ďurovková, Antó-
nia Fodorová, Mária Kráľovičová, Oľga 
Mikulíčková, Elena Morávková, Darina 
Parízková, Jozefa Tomšová. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

ed

Vyberte si z podujatí
Do 8. júna
Absolventská výstava žiakov I. stupňa 
výtvarného odboru
miesto: Galéria na prízemí a v podkroví 
ZUŠ

1.- 5. jún 
Dni detskej knihy - Odborné, vzdelávacie 
i zábavné podujatia pre detských čitateľov 
Záhorskej knižnice v Senici, celoslovenské 
podujatie Celé Slovensko číta  deťom
miesto: Záhorská knižnica 

5. jún,  o 18.00
Absolventský koncert žiakov hudobného 
odboru ZUŠ
miesto: Koncertná sála ZUŠ

5. jún, 16.30 
Gitarové prehrávky - hudobný koncert 
gitarových krúžkov pre rodičov a verejnosť, 
s odovzdaním vysvedčení
miesto: DAV

6. jún,  13.00 
Memoriál Tibora Celleryho - hasičská 
súťaž pre dospelých
miesto: areál Základnej školy Ulica V. Pau-
línyho-Tótha

7. jún, 13.30 – 17.00
Letecký Deň detí
miesto: Letisko v Senici

8. jún, 16.00, 18.00 
Záverečný a absolventský koncert taneč-
ného odboru ZUŠ Senica
miesto:  Dom kultúry

9. jún,  10.00 
Vyhodnotenie predmetových súťaží a 
olympiád - odovzdanie cien a diplomov 
víťazom okresných kôl súťaží v okrese 
Senica v školskom  roku 2014/2015
miesto: DAV

9. a 10. jún,  8.00  - 17.00 
Deň otvorených dverí ZUŠ - koncerty, diva-
delné predstavenia, tanečné vystúpenia, 
výtvarné aktivity, konzultácie s pedagógmi, 
prehliadka školy
miesto: ZUŠ 

12. jún,  10.30 
Neprebudený - divadelné predstavenie pre 
stredné školy, Divadlo Commedia Poprad.
miesto: Dom kultúry

14. jún 
Memoriál J. Janšáka M-800  - verejný stre-
lecký pretek
miesto: strelnica v Čáčove 

14. jún, 15.00 
Absolventská výstava žiakov II. stupňa, 
potrvá do 27. júna 
miesto: Galéria prízemie a v podkroví ZUŠ

15. jún  –  15. júl 
Kto nás chráni - výstava výtvarných prác 
detí ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ
miesto – Záhorské  osvetové stredisko

15. – 16.  jún 16.30 
Stonožkino vysvedčenie  - záverečný kon-
cert záujmových krúžkov  CVČ pre rodičov 
a verejnosť, vstupné 2 eurá
miesto: Dom kultúry

17. jún, 17.00
Stretnutie -  autorská výstava z tvorby 
neprofesionálnej výtvarníčky pri príležitosti 
životného jubilea, potrvá do 3. júla. 
miesto: Záhorské osvetové stredisko 

17. jún, o 18.00 
Večer husľových sonát  - koncert, účinkujú 
Juraj  Tomko a   Maroš Klátik  
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

18. jún,  16.00, 18.00 
Záverečný koncert tanečného odboru ZUŠ
miesto: Dom kultúry

19. jún, 16.00
Divadelné pásmo detí jazykovej školy Cool  
School Senica
miesto:  Spoločenský dom Kunov

19. jún, 16.30 
Koncert mladých spevákov CVČ a hudob-
nej skupiny Skrz naskrz
miesto: DAV

23. jún, 9.00 – 13.00
Challenge Day - športuje celé mesto
miesto:  mestský park 

23. jún
Poznaj svoje mesto, poznaj svoj región - 
21.  ročník regionálnej vlastivednej súťaže 
pre žiakov základných škôl
miesto: Dom kultúry Senica

28. jún, 15.00 
HAVRAN a  KRÁ - dve divadelné predstave-
nia  s rovnakou témou, ktorá však podáva dve 
rozdielne režijné spracovania, vstupné 2€.
miesto:  Dom kultúry 

28. jún, 21.00
Night Run - beh nočnou Senicou 3 alebo  
5 km trasou.
miesto:  Námestie oslobodenia 

Pozvanie na výstavu
Záhorské osvetové stredisko v Senici 

pozýva priateľov umenia na autorskú 
výstavu obrazov výtvarníčky Heleny Min-
xovej zo Senice, členky Klubu výtvarní-
kov SenArt. Vernisáž výstavy sa uskutoční 
v stredu 17. júna o 17. hod.  vo výstavnej 
sále Záhorského osvetového strediska v 
Senici na  Vajanského ulici. Výstavu pripra-
venú k životnému jubileu autorky si môže 
verejnosť  pozrieť do 3. júla  v pracovných 
dňoch od 8. do 15.30 hod.

NS

Družobné  stretnutie
V  ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha v Senici sa 

4. júna uskutoční tradičné športovo-vedo-
mostné podujatie Cezhraničné stretnutie 
Senica – Hodonín – Skalica - Ratiškovice. 
Akciu finančne podporilo aj Mesto Senica 
prostredníctvom fondu Pro Senica.

Letné tábory
Detská organizácia Záhorácky fénix  

organizuje v rekreačných priestoroch 
Vojenského technického a skúšobného 
ústavu Záhorie letné tábory pre deti od 6 
do 16 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť do 30. júna. Cena 7-dňového tábora je 
105 eur, 14-dňového tábora 220 eur. Info 
www.zafenix.com, 0903 210 297.

Termíny:
5. – 11. 7.     Zábavné putovanie časom
12. – 18. 7.   Športový tábor s Petrom I.
19. – 25. 7.   Športový tábor s Petrom II.
12. – 25. 7.   Športový tábor s Petrom 
26. 7. – 1. 8. Cesta okolo sveta 
2.  – 8. 8.      Život v prírode
9. – 15. 8.     Mladí zálesáci

NS
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Marián Černoch a Jana Sobolová
Peter Rázik a Michaela Balážová
Ivan Stančík a Klára Vidovičová
Patrik Brisuda a Jana Ondrejková
Tomáš Loveček a Erika Kušmíreková
Erik Lorenc a Iveta Demjanová
Vladimír Kalinin a Martina Blatnická
Michal Matuský a RNDr. Veronika Hasíková
Tomáš Havel a Lucia  Križánková
Ing. Karol Svatý a Ing. Katarína Šiflová
Vratislav Zimka a Soňa Trnovská
Ivan Široký a Zuzana Hyžová

Vítame nových Seničanov
Karina Balážová narodená v Myjave
Ella Filípková narodená v Skalici
Aneta Cupáková narodená v Skalici
Patrik Lasica narodený v Skalici
Sofia Rehúšová narodená v Myjave
Vladimír Kička narodený v Myjave
Monika Vašková narodená v Skalici
Anna Rácová                     narodená v Myjave
Patrik Janiga   narodený v Myjave
Patrik Vajdík                    narodený v Myjave

Opustili nás
Martin Šustek, Továrenská 539 2. 4. 2015
vo veku 66 rokov
Jozef Vizváry,  Kalinčiakova 302 2. 4. 2015
vo veku 81 rokov 
Peter Špánik, S. Jurkoviča 1205 5. 4. 2015 
vo veku 60 rokov 
Peter Kukan, Hviezdoslavova 312 6. 4. 2015
vo veku 85 rokov
Ing. Branislav Škrinár, Krátka 168 8. 4. 2015
vo veku 72 rokov  
Ľudmila Savarová, Štefánikova 702 10. 4. 2015
vo veku  89 rokov
Ján Škvorák, Dlhá 246 10. 4. 2015
vo veku 87 rokov
Vladimír Barták, Štefánikova 1377              13. 4. 2015
vo veku  73 rokov  
Ján Dujka, Štefánikova 1377             13. 4. 2015
vo veku  91 rokov    
Anna Rišková, Štefánikova 1377 15. 4. 2015
vo veku  90 rokov   
Kristína Varsíková,  Štefánikova 1377 20. 4. 2015
vo veku  92 rokov       
Peter Jorík, Hurbanova 1378                26. 4. 2015
vo veku  49 rokov    
Bořivoj Tomášek, Hurbanova 524 28. 4. 2015 
vo veku  84 rokov  
Zuzana Hurtová, S. Jurkoviča 1202   30. 4. 2015 
vo veku 88  rokov 

Blahoželáme jubilantom

V júni oslávia
80 rokov: Pavol Bukovský, Jozef Daniel, Františka Šimková, 
Viktória Ďurovková
85 rokov: Otília Batková, Štefánia Búzková, Mária Nimscho-
vá, Mária Valentová, Zuzana  Vavríková, Hana Křečková
91 rokov: Ján Jakáb, Antónia Mikulíková

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

Spomienka
Tvoj úsmev zapĺňal miestnosti, 
tvoje objatie ničilo starosti, tvoje 
srdce bilo bez zlosti a ty si bojoval. 
Oči, z ktorých láska svietila zatvorili 
sa po smiechu ako opona. 
Odišiel človek, čo znamenal pre iných celý 

svet. Dnes je to rok, čo si ťa matka so sestrou poslednýkrát 
objali, presne rok, čo jeho dcére odišiel  milovaný otec.

Odpočívaj v pokoji, ľúbime  ťa naveky.
Dňa 27. mája sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia syna, 
otca, brata Miroslava Zuščíka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Spomienka
Aj keď ho už niet medzi nami, v našich 
srdciach je stále s nami...

Dňa 10. júna si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia manžela, otca, dedka a švagra 
Jozefa Provazníka zo Senice

S láskou a úctou naňho spomína manželka Anna, syno-
via a dcéra s rodinami a švagriné

iiichchchchccc  

očiičičičie

6. 6.   Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
7. 6.   Verbascum, Sotinská 1586
13. 6.   Melissa, Hurbanova 2827
14. 6.   Verbascum, Sotinská 1586
20. 6.   Sun Pharma, Sotinská 1591
21. 6.   Verbascum, Sotinská 1586
27. 6.   Eurodom, Hviezdoslavova 309
28. 6.   Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární

Spomienka
Dotĺklo srdce Tvoje unavené,
zhasol oka svit,
nech Ti je drahý tatino,
za všetko srdečná vďaka.

Dňa 1. júna si pripomenieme 7. výročie 
úmrtia tatina, brata a kamaráta Miroslava Reháka.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinou.

PRACOVNÝ ČAS NA MSÚ 
Mestský úrad v Senici  oznamuje, že v mesiacoch júl a august 
bude upravený pracovný čas. 
Pondelok: 7.00 – 11.00,  12.00 – 15.00
Utorok:     7.00 – 11.00,  12.00 – 15.00     nestránkový deň
Streda:      7.00 – 11.00,  12.00 – 16.00
Štvrtok:     7.00 – 11.00,   12.00 – 15.00     nestránkový deň
Piatok:      7.00 – 11.00,  12.00 – 14.00
Obedňajšia prestávka je v trvaní pol hodiny medzi 11. a 12 hod. 

NS
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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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Utorok 2. a streda 3. jún
KRAJINA ZAJTRAJŠKA 
Frank Walker býval detským géniom a nádejným 
mladým vynálezcom. Dnes je z neho sklamaný 
a uzavretý muž, ukrývajúci sa pred svetom. Jed-
ného dňa ho navštívi šikovná a optimistická tíne-
džerka Casey. Ťažko nájsť odlišnejších ľudí, spája 
ich však jedna vec – obaja v minulosti nevysvet-
liteľne navštívili záhadné miesto, ukryté niekde v 
čase a priestore, nazývané Tomorrowland. 
Mysteriózny/sci-fi, slovenský dabing
Vstupné: 4 eurá, 130 min., MP 12 r.

Piatok 5. sobota 6. a nedeľa 7. jún
HURÁ NA FUTBAL  
PREMIETAME o 17.00  
Amadeo žije v malom meste. Pracuje v bare 
a hrá stolný futbal lepšie ako ktokoľvek iný. 
Miluje Lauru, ale ona o tom nevie. Jeho jedno-
duchá rutinná práca sa rúca, keď sa do ich mes-
tečka vracia Ace, v súčasnosti najlepší futbalista 
na svete a chce sa pomstiť za jedinú porážku, 
ktorú kedy utrpel. Amadeov bar, stolný fut-
bal a dokonca i duša sú zničené. V tom objaví 
niečo magické: hráči z jeho milovaného stol-
ného futbalu začali rozprávať...  a veľa! Spo-
ločne sa vydajú na cestu plnú dobrodružstva pre 
záchranu Laury a ich mesta.
Animovaný, slovenský dabing
Vstupné: 4 eurá,  106 min.., MP 

Piatok 5. jún
INSIDIOUS: KAPITOLA 3  
Parapsychologička Elise Rainier žije sama v ústraní, 
keď ju jedného dňa vyhľadá mladučká Quinn s 
prosbou o pomoc. Prenasleduje ju démon, ktorý 
postupne požiera jej telo i dušu. Elise stojí pred 
zásadným rozhodnutím. Už nikdy nechcela otvoriť 
bránu do sveta mŕtvych, no tentokrát od nej závisí 
príliš veľa životov. Kapitola 3 nenadväzuje na prí-
beh predošlých dvoch častí, ale je úvodom celej 
série a dejovo samostatným filmom.
Horor
Vstupné: 4 eurá,  97 min., MP 15 r. 

Sobota 6. a nedeľa 7. jún
DIVOKÁ DVOJKA 
Reese Witherspoon hrá v tejto akčnej komé-
dii vzornú a snaživú policajtku, ktorej zveria do 
ochrany kľúčového svedka v súdnom procese s 
vplyvným mafiánskym bosom. Svedok je vlastne 
ona - sexi manželka miestneho drogového dea-
lera. Keď sa o túto dvojicu začnú intenzívne zau-
jímať najatí zabijaci a skorumpovaní policajti, 
neostáva im nič iné, len sa vydať na útek naprieč 
celým Texasom. 
Akčná komédia, český dabing
Vstupné: 4 eurá,  88 min. ,MP 12 r. 

Utorok 9. jún
STÁLE SPOLU   
Príbeh rodiny, ktorá sa rozhodla žiť inak ako 
väčšina. Radšej sa spoliehajú na svoje vlastné 
zdroje, než by mali svoju slobodu obetovať civi-
lizácii. Je príbehom ľudí, pre ktorých láska a 
náklonnosť znamená viac ako materiálne zabez-
pečenie. V čase konzumu a komfortu sa roz-
hodli pre opačný smer. Je ich prístup utópiou, 
ktorá hraničí s masochizmom alebo správna 

cesta ako žiť? Čo si o tom myslia ich deti? Aký 
je život s mužom, ktorý použil vlastnú rodinu na 
jeho experiment o živote?.
Dokumentárny film
Vstupné: 3,50 eura, FK 2 eurá, 74 min., MP

Streda 10. a piatok 12. jún
DIEŤA 44    
Thriller Dieťa 44 vznikol podľa rovnomenného 
a cenami ovenčeného bestselleru, ktorého silný 
príbeh a atmosféra sa čitateľom po celom svete 
doslova vryli pod kožu. Degradovaný policajt, 
ktorý sa ocitol vo vyhnanstve, ale navzdory stalinis-
tickému režimu pátra po sériovom vrahovi. Ohro-
zuje tak nielen svoj život, ale aj život svojej man-
želky a každého, kto by mu len trochu pomohol.
Mysteriózny/krimi/triler
Vstupné: 4 eurá,  137 min.,  MP 15 r.

Piatok 12. sobota 13. a nedeľa 14. jún
PIESEŇ MORA   
PREMIETAME o 17.00 
V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom 
majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny 
sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že 
malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. 
Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky 
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň 
čarodejnica Macha.
Animovaný/fantasy, český dabing
Vstupné: 3,50 eura, 93 min., MP 

Sobota 13. a nedeľa 14. jún
JURSKÝ SVET   
Pred dvadsiatimi dvoma rokmi tragicky skon-
čil sen excentrického milionára Johna Ham-
monda, ktorý chcel na odľahlom ostrove z dino-
saurej DNA vytvoriť Jurský park so živými expo-
nátmi. Od tej doby sa toho veľa zmenilo, park 
ide na plné obrátky, ročne ním prejdú milióny 
nadšených návštevníkov, ktorí sledujú v akcii 
desiatky ,,vyhynutých“ živočíchov. Lenže vede-
nie parku neustále hľadá nové spôsoby, ako túto 
jedinečnú atrakciu ešte viac zatraktívniť. A v tú 
chvíľu prídu komplikácie.
Dobrodružný
Vstupné: 4 eurá,  110 min., MP 7 r.  

Utorok 16. a streda 17. jún
ŠPIÓN    
Susan Cooper je zamestnankyňou najväčšej špi-
onážnej organizácie na svete, teda CIA, čo znie 
veľmi zaujímavo. V skutočnosti má však veľmi 
nenáročnú, kľudnú a miestami až nudnú prácu. Je 
totiž analytičkou, ktorá len veľmi zriedkavo opustí 
svoj stôl s počítačom, vďaka ktorému slúži ako 
oči a uši špičkovému agentovi Bradleymu Finea-
ovi. Títo dvaja spolu tvoria perfektný tím.
Komédia, český dabing
Vstupné: 4 eurá,  120min., MP 12 r. 

Piatok 19. a sobota 20. jún
TEMNÉ MIESTA   
Sedemročná Libby Day prežila ako jediná bru-
tálne vyvraždenie svojej rodiny. Matka a sestry 
boli zmasakrované počas rituálneho satanského 
obradu priamo pred jej očami. Za strašný zločin 
bol na základe Libbyinho svedectva odsúdený 
na doživotie jej brat Ben.
Mysteriózny  thriller
Vstupné: 4 eurá,  104 min., MP 15 r.

Sobota 20. a nedeľa 21. jún
LOKALFILMIS   
PREMIETAME o 17.00 
Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok predpovedá 
príchod mesiáša z osady, ktorý zmení svet. 
Narodí sa Rytmaus a postupne sa z neho stane 
najznámejší rapper v strednej Európe. Rytmaus 
uverí, že on je ten mesiáš a kandiduje na pre-
zidenta Slovenskej republiky. Voľby však vyhrá 
Pišta a zo Slovenska sa vďaka predaju čistej vody 
stáva svetová veľmoc.
Animovaný/komédia
Vstupné: 4 eurá, 78 min., MP

Nedeľa 21. jún
INSIDIOUS: KAPITOLA 3  
Legenda k filmu 5. júna.
Horor
Vstupné: 4 eurá,  97 min., MP 15 r. 

Utorok 23. jún
DIOR A JA   
Francúzska celovečerná dokumentárna snímka 
Dior a ja otvára divákom dvere do mýtami opra-
deného sveta módneho domu Christian Dior. 
Nový umelecký riaditeľ Raf Simons práve pripra-
vuje svoju úplne prvú kolekciu haute couture, 
s ktorou musí celý svet presvedčiť o svojej vízii 
a vyrovnať sa s odkazom slávneho zakladateľa 
značky. Na jej prípravu má len 8 týždňov. 
Dokumentárny film
Vstupné: 3,50 eura,  FK 2 eurá,  89 min.,MP 12 r.

Streda 24. a piatok 26. jún
VINCENTOV SVET  
Film Vincentov svet je dlho očakávaná adaptá-
cia oceňovaného seriálu HBO na veľkom plátne. 
Filmová hviezda Vincent Chase spolu so svojimi 
kamošmi Ericom, Turtleom a Johnnym sú späť… 
späť v biznise so super agentom, z ktorého sa 
vykľuje vedúci štúdia Arim Goldom. Hoci sa 
niektoré ich priority zmenili, puto medzi nimi 
ostalo stále silné. Spoločne budú musieť zvlád-
nuť nestály a často náročný svet Hollywoodu.
Komédia
Vstupné: 4 eurá,  104 min.,  MP 12 r.

Piatok 26. sobota 27. a nedeľa 28. jún
MIMONI    
PREMIETAME o 17.00 
Mimoni sú na našej planéte omnoho dlhšie ako 
my. Zmyslom života Mimoňov bolo odjakživa slú-
žiť tomu najväčšiemu zloduchovi široko ďaleko. 
Keď nikoho takého nemajú, upadajú do depre-
sií. Našťastie sa Kevin, Stuart a Bob rozhodnú ties-
nivú situáciu vyriešiť. Vyrážajú na zraz zločincov.
Animovaný
Vstupné: 4 eurá,  90 min.,  MP

Sobota 27. a nedeľa 28. jún
MISIA: PREZIDENT
Mladý teenager pomáha zachrániť prezidenta 
Spojených štátov po tom, čo je Air Force One zost-
relený a spadne v blízkosti jeho lesného tábora. 
Keď teroristi zasiahnu prezidentský špeciál, ktorý 
sa zrúti do nehostinnej divočiny, hlavu štátu 
môže zachrániť iba jediná osoba - trinásťročný 
chlapec Oskari. Ten sa v lese zdržiava preto, aby 
naplnil ciele loveckej misie, ktorá má preukázať 
jeho vyspelosť ostatným členom rodiny. Miesto 
jeleňa, ktorého stopuje, však objaví najmocnej-
šieho muža planéty skrývajúceho sa v únikovom 
module. Teroristi sú mu na stope, snažiac sa ho 
zajať a vyhrať tak v ich ponímaní „hlavnú cenu“. 
Nesúrodá dvojica musí uniknúť svojim prenasle-
dovateľom, inak je ich osud spečatený...
Dobrodružný/akčný
Vstupné: 4 eurá,  110 min.,  MP 12 r.

Utorok 30.jún a streda 1. júl
DÁMA V ZLATOM
Dáma v zlatom rozpráva pozoruhodný skutočný 
príbeh ženy, ktorá sa rozhodla dosiahnuť spra-
vodlivosť a za každú cenu bojovať o dedičstvo, 
ktoré jej rodine právom patrilo. Šesťdesiat rokov 
po tom, čo bola nútená utiecť počas druhej sve-
tovej vojny z milovanej Viedne, sa Maria Altman-
nová sa rozhodne získať späť rodinný majetok 
zhabaný nacistami. Patria k nemu aj umelecké 
diela nevyčísliteľnej hodnoty. Za svojho právneho 
zástupcu si vyberie nie veľmi skúseného, ale o to 
odvážnejšieho mladého muža Randyho Schön-
berga. Spolu sa pustia do zdĺhavého a náročného 
súdneho sporu s rakúskou vládou a Najvyšším 
súdom USA, ktorý sa napokon stane jedným z 
najznámejších reštitučných sporov v histórii.
Životopisný
Vstupné: 4 eurá,  110 min.,  MP 12 r.


