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Záhorácky maratón a polmaratón je vrcholné športové podujatie v meste Senica. 
Bežci veľmi chválili novú trať.  

Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod
Posledný školský deň 30. jún zmenil 

veľa vecí v toku dňa. Bolo to poznať na 
každom kroku. Pani učiteľky s kyticami 
kvetov, vysmiate deťúrence s vysvedče-
niami, lebo nastal vytúžený čas prázdnin. 
Niektorí rovno zo školy išli s rodičmi či sta-
rými rodičmi  na výlety, aby oslávili čas leta. 
Doslova nastal iný čas. Čas na oddych, rela-
xovanie, vypnutie, jednoducho na zmenu 
každodenného stereotypu. Pri súčasnom 
tempe života môžeme o dovolenke hovo-
riť ako o čase, v ktorom sa pudovo sta-
ráme o zachovanie duševného zdravia. 
Poniektorí sa do víru dovoleniek vrhli už v 
júni, no väčšina z nás si čaro voľných dní 
vychutná práve počas júla a augusta. Je 
jedno, kde strávime odpočinkové dni – či 
na našom krásnom Slovensku alebo pozná-
vaním sveta. Dôležité je naozaj dopriať si 
zmenu, niečo nové. To nás, deti i dospe-
lých, vytiahne z fádnosti a jednotvárnosti, 
odbremení od starostí a pohľad na svet 
dostane iný zmysel. Želkám vám, uviaznite 
počas vakácií v sieti dobrodružstva, roman-
tiky, výnimočnosti každého dňa a doprajte 
sebe i svojim blízkym v tomto  letnom čase 
možnosti dotknúť sa čohosi prchavého, 
čo  zanecháva pocity šťastia, spomienky a 
hlavne odstráni  stres a vypätie. 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Centrála Maccaferri 
bude v Senici

Poklepaním základného piliera sa 15. 
júna  v priemyselnej zóne Kaplinské pole 
oficiálne začala výstavba výrobného 
závodu  Maccaferri Central Europe. Inves-
tícia za 6 miliónov eur prinesie v Senici 
150 pracovných miest. Výroba v novom 
závode na rozlohe 11 tisíc m2 sa má začať 
v januári 2016. 

Informoval o tom konateľ spoločnosti 
Maccaferri Central Europe Antonio Can-
fora: „Investícia zahŕňa výstavbu, ale aj 
presťahovanie a inštaláciu novej techno-
lógie. Bude to najväčší výrobný závod v 
Európe s perspektívou rozšírenia výrob-
ných priestorov o ďalších 2500 m2.“  Mac-
caferri od roku 2005 pôsobí v Brezovej pod 
Bradlom a po vyčerpaní všetkých tamoj-
ších možností na rozšírenie firma v roku 
2014 oživila projekt výstavby haly v Senici. 
Už v roku 2007 kúpila pozemok v senic-
kom priemyselnom parku, no výstavbu 
zahatala finančná kríza. „Naše strategické 
plány sa rozšírili, pôsobíme od Škandiná-
vie po Balkán, viac ako 20 percent obratu 
robíme na Slovensku, takže Slovensko je 
pre nás výhodné nielen z geografického 
hľadiska,“ doplnil Antonio Canfora. 

Primátor Senice Branislav Grimm ozna-
čil začiatok výstavby závodu za mimoriadne 
dôležitý krok aj pre mesto, lebo to bude to 
znamenať nové pracovné miesta. 

(pokračovanie na str. 3)

Príklad hodný 
nasledovania

Spoločnosť ArcelorMittal Gonvari SSC 
Slovakia v Senici je príkladom zodpoved-
nej práce, v ktorej je starostlivosť o zdra-
vie  a bezpečnosť zamestnancov  prioritou, 
preto mu minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny v roku 2013 udelil titul Bezpečný 
podnik. To znamená, že podnikateľský sub-
jekt splnil náročné štandardy bezpečnosti 
práce a o bezpečnosť svojich zamestnan-
cov dbá systémovo a dlhodobo.

„Pre nás je bezpečnosť prioritou a sta-
viame sa k nej veľmi zodpovedne. Naším 
cieľom je dosiahnuť nulovú úrazovosť. 
Robíme rôzne aktivity pre zamestnan-
cov na zvýšenie povedomia a prevencie,“ 
povedal generálny riaditeľ ArcelorMittal 
Gonvari SSC Slovakia v Senici Peter Mišo. 
Podnik ako súčasť celosvetového gigantu 
vo výrobe a spracovaní ocele je príkladom, 
že dlhodobá starostlivosť sa vypláca. Vo 
výrobných priestoroch sú umiestnené vizu-
alizácie bezpečnosti, informačné tabule 
upozorňujú na možné nebezpečenstvo, 
znázornené sú postupy na najkritickejších 
miestach. „Snažíme sa o to, aby zamest-
nanci do práce chodili s radosťou a aby 
pracovali v bezpečí,“ dodal generálny ria-
diteľ.   (pokračovanie na str. 3)

Upozorňujeme čitateľov, 
že ďalšie číslo Našej Senice vyjde 

na začiatku septembra.

Nové pravidlá 
vylepovania plagátov

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 25. 
júna schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) č. 61 o umiestňovaní plagátov na území 
mesta Senica. Po vzore iných samospráv chce 
mesto Senica  zabrániť svojvoľnému vylepo-
vaniu plagátov na verejných priestranstvách, 
na verejne prístupných objektoch a verejno-
prospešných zariadeniach s cieľom zacho-
vať estetický vzhľad a prostredie mesta, ale aj 
mestských plagátovacích plôch. VZN nado-
budne účinnosť  16. júla 2015.

Každý si pri prechádzke mestom vši-
mol plagátmi nevzhľadne polepené auto-
busové zastávky, stĺpy verejného osvetle-
nia, smetné koše či múry, na betónových 
skružiach vylepený jeden plagát cez druhý, 
hoci ten pôvodný bol dokonca ešte platný.

Nové VZN  bude  záväzné pre všetky 
fyzické a právnické osoby, ktoré budú mať 
záujem umiestniť  plagáty na území mesta 
Senica. Plagáty sa budú na mestské plagáto-
vacie plochy umiestňovať po registrácii 

(pokračovanie na str. 8)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

4. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa uskutočnilo 25. júna. 
Rokovanie viedol primátor mesta Branislav 
Grimm. Na rokovaní bolo prítomných 24 
poslancov a jeho rokovanie bolo schopné 
uznášania. V úvode rokovania poslanci 
schválili Dodatok rokovacieho poriadku 
MsZ v Senici, na základe ktorého sa verejné 
hlasovanie poslancov  uskutočňuje prostred-
níctvom hlasovacieho, evidenčného a riadi-
aceho zariadenia nainštalovaného vo veľ-
kej zasadačke Mestského úradu. Hlasovací 
systém bude zabezpečovať výsledky hlaso-
vania, prihlásenie do diskusie, prihlásenie s 
faktickou poznámkou, menovité výsledky 
jednotlivých hlasovaní, zvukovú nahrávku 
zo zasadnutia a ozvučenie rokovacej miest-
nosti. Menovité výsledky jednotlivých hla-
sovaní sa stanú súčasťou prílohy zápisníc z 
rokovaní mestského zastupiteľstva a budú 
zverejnené na www.senica.sk.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:

Správy:
-   Poliklinika Senica, n.o. – výsledok hos-

podárenia za rok 2014 a zámery n.o.
-   Mestský podnik služieb Senica, spol. s 

r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2014 a 
zámery spoločnosti.

- Výročnú správa STOMA Senica, a.s. za 
rok 2014.

- Rekreačné služby mesta Senica, spol. s 
r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2014 a 
príprava na letnú turistickú sezónu  a rozvo-
jové zámery spoločnosti.

- Technické služby Senica, a.s. – správu o 
činnosti za rok 2014 a zámery spoločnosti.

Ďalej:
- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 

Senica rozpočtovým opatrením primátora 
č. 1/15. 

- Projektové zámery mesta Senica – na 
programové obdobie 2014 – 2020.

- Informáciu o aplikácii zákona č. 
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvi-
siacich s oznamovaním  protispoločenskej 
činnosti v podmienkach samosprávy mesta 
Senica. Pre Mesto Senica a rozpočtové a 
príspevkové organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta plní úlohy zodpovednej 
osoby vyplývajúce z tohto zákona hlavná 
kontrolórka mesta JUDr. Elena Jankovičová.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Pravidelné a tematické správy hlavnej 

kontrolórky vykonané v I. polroku 2015.
- Prílohu VZN č. 2 – o mestskej polícii 

– Organizačný poriadok Mestskej polície 
Senica.

- Zásady hospodárenia s finančnými pro-
striedkami mesta Senica a zrušenie doteraj-
šieho VZN č. 23 o rozpočtových pravid-
lách mesta. V súlade so zásadami je primá-
tor mesta  oprávnený vykonať zmeny roz-
počtu mesta rozpočtovými opatreniami  v 
rámci schváleného rozpočtu tak, aby  cel-
ková výška schválených príjmov a výdav-
kov zostala nezmenená. Súbor všetkých 
rozpočtových opatrení primátora v prie-
behu jedného rozpočtového roka môže 
byť maximálne do 4 percent pôvodne 
schváleného rozpočtu.

- Použitie prostriedkov rezervného fondu 
mesta v roku 2015 vo výške 200 000 eur na 
navýšenie základného imania spoločnosti 
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

- Určenie sobášnych dní na rok 2016.
- Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení 

Spoločného obecného úradu v Senici 
medzi mestom Senica a obcou Šajdíkove 
Humence.

- Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine 
Materskej školy.

- Predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia v 
meste Senica

- Návrh VZN  č. 61 mesta Senica o 
umiestňovaní plagátov na území mesta 
Senica.

- Dispozície s majetkom – bolo predlože-
ných 10 návrhov na dispozície s majetkom 
mesta, 7 návrhov mestské zastupiteľstvo 
schválilo a v 3 prípadoch návrhy dispozícií s 
majetkom mesta  neboli schválené.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- Predloženie dodatku Zásad hospodá-

renia s majetkom mesta – s návrhom na 
obmedzenie kompetencie primátora na 
prenájom majetku len na dobu do 2 rokov.

- Predložiť Správu  o Senickej regionál-
nej rozvojovej agentúre Trnavského samo-
správneho kraja (Se RRA TTSK), ktorá 
zabezpečovala pre Stomu Senica, a.s. 
(100 percentná akciová spoločnosť mesta 
Senica) služby spojené s prípravou a reali-
záciou projektových zámerov mesta.

- Pozvať na najbližšie rokovanie MsZ 
väčšinového akcionára Technických slu-
žieb Senica, a.s., kde je mesto 49 per-
centný akcionár.

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo na 
návrh primátora:

za riaditeľa Mestského kultúrneho 
strediska Mgr. Františka Harnúška  od 1. 
augusta 2015.

Písomnú interpeláciu predložila poslan-
kyňa Elena Valášková a týkala sa návrhu na 
obmedzenie rýchlosti na miestnej komuni-
kácii Ulica SNP. Poslanec  Peter Hutta  odo-
vzdal písomné pripomienky od obyvateľov 
bytového domu č. 313. S ďalšími ústnymi 
interpeláciami vystúpili  poslanci Pavol Kal-
man, Filip Lackovič, Jakub Nedoba, Stani-
slava Halašová, Martin Lidaj – obsahom 
bolo riešenie lavičiek, mestského mobili-
áru, parkovacích miest, výmena pieskovísk, 
údržba zelene, cesty, chodníky, dopravné 
značenie.  

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica 

Vence úcty
V predvečer štátneho sviatku  pri príle-

žitosti 71. výročia vypuknutia Slovenského 
národného povstania si v meste uctíme 
pamiatku obetí kladením vencov pri soche 
Víťazstvo na Námestí oslobodenia. Pietny 
akt sa uskutoční 28. augusta o 10.30 hod. 

NS

Stretnutie s jubilantmi
„Všetko na svete môže človek zasta-

viť. Nikdy však nezastaví a nespomalí čas. 
Aj pre vás sa roky míňali uprostred radostí, 
starostí a ani ste sa nezazdali, dovŕšili ste 
krásny vek života,“ prihovoril sa jubilan-
tom primátor mesta Branislav Grimm 16. 
júna. Tieto slová adresoval občanom nášho 
mesta, ktorí sa v prvom polroku 2015 dožili 
významných  životných jubileí 80, 85, 90 a 
viac rokov a prijali pozvanie na 
slávnosť. 

Senická radnica už nie-
koľko rokov pozýva jubilantov 
do obradnej siene Mestského 
úradu, aby si uctila ich život a 
prácu, ktorej plody si v meste 
všetci užívame. Hovorí sa, že 
všetko, čo človek potrebuje, 
je dotyk, aby vedel, že je dôle-
žitý. Stretnutie s jubilantmi je 
o takom symbolickom dotyku 
samosprávy mesta Senica so 
svojimi staršími spoluobčanmi. 

Je nielen vyjadrením poďakovania za celo-
životnú prácu, ale aj želaním pohody v 
rodinách, zdravia a spokojnosti v ďalších 
rokoch. 

V obradnej sieni jubilantov pozdravili aj 
žiaci Základnej umeleckej školy hudobným 
programom na ľudovú nôtu. Jubilanti si zo 
stretnutia odnášali nielen malý darček od 
primátora mesta, ale aj zážitok  zo spoloč-
ného posedenia. 

bar, foto R. Samek 

Pracovný čas na MsÚ
Mestský úrad v Senici  oznamuje, že v mesia-
coch 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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(dokončenie zo str. 1)
Tiež vyjadril presvedčenie, že to podporí 

spoluprácu aj s ostatnými domácimi podni-
kateľmi.

Maccaferri je globálna spoločnosť v 
navrhovaní a tvorbe komplexných technic-
kých riešení v stavebníctve, geotechnike 
a v oblasti environmentálnych projektov. 
Spoločnosť ponúka sofistikované vysoko 
kvalitné produkty – zahŕňajúc produkty z 
pletenej oceľovej dvojzákrutovej šesťhran-
nej siete, geosyntetické materiály a kotvi-
acu techniku. Medzi ich produkty patria  
napríklad gravitačné oporné a vystužené 
zemné konštrukcie, ochrana proti pada-
niu skál a protilavínové podporné štruk-
túry, vystužovanie vozoviek, protierózna 
ochrana a úprava vodných tokov. 

Viera Barošková
foto R. Samek 

Príklad hodný...
(dokončenie zo str. 1)

Bezpečnostný technik v podniku 
Jozef Čegiň doplnil jeho slová o systémo-
vosti práce so svojimi zamestnancami, čo 
zahŕňa viacero pravidelných aktivít. 

Každý týždeň majú s pracovníkmi 5 
minútové stretnutie o bezpečnosti, raz za 
mesiac prezentujú pred  všetkými zamest-
nancami výsledky bezpečnosti. Komuniká-
cia s pracovníkmi, dotazníky o spokojnosti 
zamestnancov, rôzne benefity pre pracov-
níkov i rodinných príslušníkov, týždeň zdra-
via, oceňovanie pracovníkov – to je veľmi 
stručný výpočet aktivít, ktoré v ArcelorMit-
tal Gonvari Slovakia robia pre  bezpečnosť 
a ochranu zdravia svojich zamestnancov. 

Národné kontaktné miesto Európskej 
agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdra-
via pri práci a Národný inšpektorát  práce 
(NIP)  podporujú  a zviditeľňujú  pozitívne 
príklady  v starostlivosti o zdravie a bezpeč-
nosť zamestnancov. „Len zdravý zamestna-
nec môže byť profitom pre firmu,“ pove-
dala Laurencia Jančurová z NIP s poukáza-
ním na skutočnosť, že len  vo firme, kde sa 
dbá na zdravie a bezpečnosť môže zamest-
nanec podávať stabilne dobré výkony. 
Negatívnu úlohu zohráva stres na pracovis-
kách, ktorý môže  vplývať na pracovníkov 
a považuje sa za jeden z hlavných dôvodov 
asi polovice vymeškaných dní.  

Spoločnosť ArcelorMittal Gonvari SSC 
Slovakia sa do procesu certifikácie Bez-
pečný podnik zapojila dobrovoľne, čím sa 
zaviazala trvalo udržiavať a zvyšovať úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj 
v budúcnosti. Je to uznanie adekvátnej sta-
rostlivosti o svojich zamestnancov. 

Gestorom programu Bezpečný pod-
nik je Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Odborným a organizačným 
garantom osvedčovacieho procesu je 
Národný inšpektorát práce.

Viera Barošková
foto lv

O bezpečnosť sa podnik stará na každom 
kroku. 

Sobášne dni v roku 2016
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 25. 

júna schválilo sobášne dni na rok  2016, a 
to 9. a 23. január, 6. a 20. február, 5. a 19. 
marec, 2., 16. a 30. apríl, 14. a 28. máj, 11. 
a 25. jún, 9. a 23. júl, 6. a 20. august, 10. 
a 24. september, 8. a 22. október, 5. a 19. 
november, 3. a 17. december. Určený deň 
streda ako sobášny deň zostáva naďalej 
zachovaný.      NS

Poďakovanie za prácu
Primátor mesta Branislav Grimm prijal 

17. júna v obradnej sieni Mestského úradu 
vedúceho Spoločného školského úradu 
Senica Mgr. Ivana Lajdu pri príležitosti jeho 
odchodu do dôchodku. Zapísal sa aj do 
Pamätnej knihy mesta Senica. 

Za prítomnosti 
vedúcich predstavi-
teľov mesta Senica, 
riaditeľa Centra 
voľného času a 
riaditeľov základ-
ných škôl  vyslo-
vil  primátor mesta 
poďakovanie Iva-
novi Lajdovi  za 
jeho celoživotnú 
prácu v prospech 
rozvoja školstva v 
Senici, ale aj  v okrese Senica. V roku 1969 
začínal na Učňovskej škole v Senici, potom 
v rokoch 1970 až 1982 pôsobil  v Základnej 
deväťročnej škole v Borskom Svätom Jure. V  
roku 1982 začal pracovať na odbore školstva 
a kultúry v Senici, potom od roku 1991 na 
Školskej správe, od 1996 na odbore školstva  
mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu 
a od roku 2004 je vedúcim Spoločného škol-
ského úradu, do ktorého pôsobnosti spadá 
18 obcí a miest okresu Senica. Primátor 
mesta vysoko vyzdvihol celoživotnú prácu 
Ivana Lajdu, v ktorej vládla zodpovednosť a  
spoľahlivosť, bola v nej prítomná spolupráca 
a partnerstvo. „Keď si mohol  pomôcť  vyrie-
šiť problémy iných, nikdy si neodmietol. Na 
dnešnú dobu udržuješ  v praxi veľmi vzácne 
spojenie -  dlhoročné priateľstvá,“ ocenil ľud-
ský prístup Ivana Lajdu pri riešení problé-
mov. Mimopracovné aktivity pre zamest-
nancov školstva v podobe športových hier 
a  turnajov v rôznych športoch aj za účasti 
družobných škôl a zahraničných partnerov 
boli vždy výborne pripravené. „Tieto aktivity 
nás spájali, učili nás vzájomne sa rešpekto-
vať a uznávať,“ zdôraznil primátor  iný roz-
mer práce. 

Na poslednej pracovnej porade, ako 
toto stretnutie nazval Mgr. Ivan Lajda, 
poďakoval riaditeľom škôl a ich prostred-
níctvom pedagógom i ostatným zamest-
nancom škôl za  prácu,  serióznu oboj-
strannú spoluprácu, trpezlivosť, korektnosť 
a za ústretovosť. „Riešili sme množstvo 
problémov, uvádzali sme do života nové 
koncepcie, úspešne sme zvládli decent-
ralizáciu štátnej správy v školstve a škols-
kej samospráve, naštartovali sme proces 
modernizácie, demokratizácie a humani-
zácie v školách. Aplikovali sme do života 
nové zákony a vykonávacie predpisy. Vždy 
sme našli spoločnú reč, aby sme školskú 
legislatívu sfunkčnili,“ veľmi stručne zhrnul 
aktivity v školstve  ostatných rokov I. Lajda. 

Primátor mesta informoval, že od 1. 
augusta 2015 bude novým vedúcim Spo-
ločného školského úradu Senica Mgr. Peter 
Kovačič. 

Viera Barošková
Foto R. Samek

Mesto žiada 
odstrániť bilbordy

Na Mestský úrad  Senica sa listom obrá-
tili nespokojní rodičia, ktorým prekážajú bil-
bordy erotického salónu, z ktorých jeden je 
umiestnený na rodinnom dome na Hurba-
novej ulici. Nespokojní rodičia napísali, že 
sa nechcú prizerať, ako spoločnosť na kaž-
dom kroku vnucuje deťom a mladistvým 
sex a nahotu a žiadajú, aby boli stanovené 
pravidlá na umiestňovanie reklám. Mesto 
Senica vyzvalo vlastníka domu, na ktorom 
sa bilbord nachádza, aby nevhodný obsah 
odstránil. V prípade, že sa tak nestane,  
dá mesto Senica podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená v 
tejto veci konať a ukladať aj sankcie. 

bar                                                                                                      

Základný  kameň poklepali primátor mes-
ta Branislav Grimm a konateľ Maccaferri 
Central Europe Antonio Canfora. Bude  to 
šiesty výrobný závod v priemyselnej zóne 
Kaplinské pole.
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Propagačné predmety
Mesto Senica uspelo so 

žiadosťou o finančnú pod-
poru z prostriedkov Európskej 
únie zameranú na podporu 
propagácie cestovného ruchu 
v okrese Senica a partner-
skom meste Velké Pavlovice. 

Obsahom projektu Podpora záujmu 
o turistické ciele v prihraničnom regióne 
je tvorba nových propagačných predme-
tov. Ponuka Turistickej informačnej kance-
lárie Senica sa od júla obohatí o niekoľko 
druhov propagačných magnetiek, hrnčeky 
a detské puzzle s výjavom Kunovského 
vodníka a rekreačnej oblasti. Na najzaují-
mavejšie turistické ciele, pamiatky, osob-
nosti a tradície partnerských regiónov upo-
zorní turistov všetkých vekových kategórií  
zábavnou vzdelávacou formou pexeso. 
Nové propagačné a upomienkové pred-
mety podporia záujem o návštevu regiónu 
a prispejú k opätovnému návratu turistov 
do oblastí regiónu Záhoria a Modrých hor.  

Mgr. Ľ. K. Melišová
manažérka projektu

Strom Senice 2015
V 5. ročníku ankety Strom Senice zvíťa-

zila hruška v čerešňovej aleji. Spolu dostala 
74 hlasov.  V pomerne tesnom závese za 
ňou skončila lipa, za ktorú hlasovalo 54 
ľudí. Smrek v parku pri Záhorskej galérii 
dostal 9 hlasov. 

Prostredníctvom internetu dávali obča-
nia hlas hruške, lipa získala hlasy najmä z 
novinových výstrižkov. 

Aká bola reakcia 
na víťazstvo hrušky 
navrhovateľa Klubu 
ochrancov zelene? 
Podpredsedníčka 
tohto občianskeho 
združenia Dana 
Ševčíková:  „Škoda, 
že vyhrať vždy 
môže len jeden, 
lebo všetky súťaži-
ace stromy boli nie-
čím zaujímavé. Som 
rada, že vyhrala práve hruška. Okrem zaují-
mavej legendy, ktorá o nej koluje, je pre nás 
vzácnym stromom, ktorý tichučko čakal na 
svoje objavenie v čerešňovej aleji, zarastený 
krovinami a popínavými rastlinami. Keď sme 
sa pred niekoľkými rokmi pustili do čiste-
nia aleje z počutia sme vedeli, že niekde by 
tam mala byť veľmi stará hruška so zaujíma-
vou povesťou. Tento strom mal vraj v minu-
losti schopnosť pomáhať neplodným párom 

s počatím. Trvalo dlhšie, kým sme ju v buj-
nej vegetácii objavili a doslova ako Šípkovú 
Ruženku oslobodili a ukázali svetu. Vďaka 
dobrej práci arboristu sa z nej stala doslova 
princezná aleje a sme radi, že aj vďaka tejto 
ankete sa o nej dozvie viac ľudí. Treba sa 
ku nej vybrať a ísť sa na krásavicu pozrieť. 
Hneď pod hrušku sme umiestnili lavičku, na 
ktorej si môžete odpočinúť a vychutnať si 
krásny výhľad na celú Senicu, ktorú má naša 
víťazka ako na dlani už pekne dlhú dobu.“

Redakcia sa 
ospravedlňuje čita-
teľom Našej Senice i 
Mgr. Elene Sochoro-
vej, rod. Feldsamo-
vej za nepresnosti, 
ktoré boli v uvedené 
v článku Hľadáme 
Strom Senice v čísle 
5. Nepresné infor-
mácie sa týkali lipy, 
ktorú nominovala 
pani Elena Socho-

rová. Uvádzame správne údaje: Lipa rastie 
na parkovisku na Hollého ulici (nie Fajnoro-
vej) pred evanjelickým kostolom. Bola zasa-
dená na dvore evanjelickej ľudovej školy 
(nie meštianskej). Sadil ju riaditeľ  tejto školy 
Ján Feldsam na pamiatku 10. výročia vzniku 
Československej republiky. 

Organizátormi ankety sú Mesto Senica, 
občianske združenie Klub ochrancov 
zelene  a redakcia Naša Senica. Hlasovať 

bolo možné od 3. do 28. júna na oficiálnej 
webovej stránke a na facebookovej stránke 
mesta Senica, aj výstrižkami z mesačníka 
Naša Senica.

Viera Barošková

Aktuálna ekonomika 
mesta

Úverová zaťaženosť – ukazovateľ vyja-
druje pomer medzi úvermi mesta a bež-
nými príjmami mesta v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku a je vyjadrený v per-
centách. Do úverovej zaťaženosti sa zapo-
čítavajú komerčné a dodávateľské úvery. 
Ukazovateľ nesmie prekročiť 60 % bež-
ných príjmov predchádzajúceho rozpoč-
tového roka. Aktuálna výška úverového 
dlhu je 4 503 556,72 eur, čo predstavuje 
zaťaženosť na úrovni 33,38 %. Pre porov-
nanie na začiatku roka 2011 bola úverová 
zaťaženosť 48,22 % a začiatkom roka 
2015 – 33,79 %. Tento výrazný pokles 
ovplyvnil fakt, že mesto medziročne dosa-
huje vyššie bežné príjmy a pravidelne platí 
splátky istiny úverov.

Záväzky po lehote splatnosti - ukazo-
vateľ vyjadruje pomer medzi záväzkami 
po lehote splatnosti a bežnými príjmami 
mesta v predchádzajúcom rozpočtovom 
roku a je vyjadrený v percentách. Ukazo-
vateľ nesmie zo zákona č. 583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy prekročiť 15 % bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Aktuálna výška záväzkov po lehote splat-
nosti je 487 702,45 eur, čo predstavuje 
3,61 %. Pre porovnanie začiatkom roka 
2015 malo mesto záväzky po lehote splat-
nosti vo výške 1 009 454,03 eur, čo pred-
stavovalo úroveň 7,49 %.

Záväzky celkom – vyjadruje sumár 
záväzkov po lehote i v lehote splatnosti, 
ktoré sa týkajú dodávateľských faktúr i 
zmlúv. Aktuálna výška celkových záväzkov 
mesta je 1 071 849,51 eur. Pre porovnanie 
na začiatku roka 2011 boli celkové záväzky 
vo výške 3 234 639,20 eur a začiatkom 
roka 2015 – 1 314 417,24 eur, z čoho je 
zrejmé, že mesto výrazne znižuje celkové 
záväzky z dodávateľských vzťahov.

Celkový dlh mesta – ukazovateľ vyjad-
ruje sumár komerčných úverov, celkových 
záväzkov mesta z dodávateľských vzťahov 
a záväzok z leasingu nehnuteľnosti. Aktu-
álna výška celkového dlhu mesta je 7 337 
089,60 eur. Pre porovnanie na začiatku 
roka 2011 bol celkový dlh mesta vo výške 
8 636 052,12 eur, z dlhodobého pohľadu 
mesto zaznamenáva pokles tohto ukazova-
teľa, od začiatku roka 2015 mesto znížilo 
dlh o takmer 385 000 eur.

Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného odd. MsÚ Senica

Priehradu vypustia
Vodná nádrž Kunovská priehrada sa 

začne vypúšťať 25. augusta. Oznámil 
to  Slovenský vodohospodársky podnik. 
Pôvodne stanovený októbrový termín sa 
zmenil na základe žiadosti miestnej orga-
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Senica kvôli výlovu rýb. Vypúšťanie by 
malo trvať 61 dní. 

Dôvodom vypustenia je plánovaná reví-
zia stavby. Naposledy bola priehrada vypus-
tená v rokoch 1990-1992, kedy bola nádrž 
vyčistená od sedimentov, boli opravené 
brehy a zvýšila sa prepadová hrana o 30 
cm. V rámci spomínanej rekonštrukcie bola 
na prítoku Teplice do nádrže vybudovaná 
predčistiaca prednádrž, ktorá spomaľuje tok 
vody a umožňuje ukladanie sedimentov na 
určenom mieste.

Priehrada bola vybudovaná ako aku-
mulačná nádrž priemyselnej vody pre Slo-
venský hodváb a do trvalej prevádzky 
bola daná v roku 1965. Slúži naďalej pre 
dodávku vody pre poľnohospodárstvo 
a záhradky, rekreáciu a je výnimočným 
rybárskym revírom.

bar
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Odkaz pre starostu 
Senica bola prvým mestom na Záhorí, 

ktoré sa 7. apríla t.r. zapojilo do projektu 
Odkaz pre starostu. Prostredníctvom inter-
netu môžu občania posielať svoje námety 
na riešenie problémov v meste. 

Od spustenia projektu prišlo 29 podne-
tov, z ktorých 15 je vyriešených a 14 je v rie-
šení. V Senci by sa mohol projekt premeno-
vať na odkaz pre oddelenie výstavby, život-
ného prostredia a dopravy, pretože obča-
nia posielajú podnety predovšetkým z tejto 
oblasti. Na časť nahlásených podnetov 
odpovedá aj Mestská polícia a Spoločný 
stavebný úrad. Ľudí najviac trápi mestský 
mobiliár (pokazené lavičky, nedostatky 
na detských ihriskách), všímajú si cesty a 
chodníky a nahlasujú výtlky či rôzne bari-
éry, nebezpečné odtoky, prepadnuté 
alebo chýbajúce kanalizačné poklopy. 
Pozornosti občanov neunikajú ani čierne 
skládky či burina na verejných priestranst-
vách, parkovanie, čierne stavby a dopravné 
značenie.     bar 

Za odmenu stretnutie 
s prezidentom

Najlepší z najlepších žiakov zo ZŠ s MŠ 
Ulica J. Mudrocha sa 15. júna zúčastnili na 
Dni otvorených dverí v Prezidentskom paláci 
v Bratislave. Výlet bol symbolickou odme-
nou  za ich dôstojnú 
reprezentáciu školy v 
predmetových olym-
piádach,  umeleckých 
a športových súťaži-
ach. Bol hradený z 
prostriedkov Rodi-
čovského združenia, 
ktoré aktívne pracuje 
pri spomínanej škole.

Žiakom sa páčilo 
vystúpenie Vojen-
skej hudby a Čestnej stráže prezidenta 
SR. Okrem prehliadky priestorov paláca 
si prezreli ukážky policajných motoriek a 
limuzíny pre oficiálne návštevy. Zaujala 
ich výstava kolekcie najvyšších štátnych 
vyznamenaní, ktoré udeľuje  prezident SR 
pri významných sviatkoch našej republiky. 
Navštívili kaplnku sv. Barbory a na záver 

netrpezlivo očakávali príchod  prezidenta 
Andreja Kisku do Saly Terreny. Tá kedysi 
slúžila ako zimná záhrada na prezimovanie 
vzácnych rastlín z priľahlého parku. Teraz 
bola zaplnená nedočkavými návštevníkmi. 
Stretnutie s prezidentom bolo pre žiakov  
nezabudnuteľné odovzdali pozdrav od 
všetkých detí zo Senice, predstavili sa mu 

ako úspešní repre-
zentanti školy 
a odovzdali mu 
malý darček zará-
movanú farebnú 
fotografiu nášho 
úspešného žiaka 
Mareka Macha, 
ktorého fotografie 
boli ocenené aj vo 
fotografickej súťaži 
vyhlásenej CVČ 

Stonožka. Odmenou bol podpísaný por-
trét  pána prezidenta s venovaním „Deťom 
zo Senice“, srdečný stisk ruky a spoločná 
fotografia. Krajší záver návštevy Dňa otvo-
rených dverí sme si nemohli ani predstaviť.  

PaedDr. B. Kádeková
zástupkyňa riaditeľky 

Začala rekonštrukcia 
plavárne

Od 22. júna je krytá mestská plaváreň 
zatvorená z dôvodu rozsiahlej rekonštruk-
cie. Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú, že naďalej bude fungovať  špor-
tová hala, nafukovacia tenisová hala, sauna 
bude počas júla a augusta v letnom režime. 
Krátkodobá odstávka sauny môže byť spô-
sobená výmenou  okien. 

V prvom týždni likvidovali staré vnú-

torné vybavenie a personál sa presťahoval 
do priestorov pri saune, kde bude aj poklad-
nica.  Od 29. júna stavenisko prebrala sta-
vebná firma Aproreal  Šajdíkove Humence, 
ktorá bude v plavárni viac ako mesiac vyko-
návať búracie práce a pripraví priestor na 
komplexnú obnovu. Odstrániť treba všetko 
staré zariadenie, ktoré sa už nebude použí-
vať. Informoval o tom riaditeľ  Rekreačných 
služieb mesta Senica Ľubomír Štvrtecký.  
Rekonštrukcia plavárne bude trvať 10 – 12 
mesiacov. Náklady na rekonštrukciu si vyži-
adajú vyše 1 milión eur.    bar 

Cezhraničné stretnutie
Za finančnej podpory nielen Rodičov-

ského združenia pri ZŠ s MŠ na Ulici J. 
Mudrocha, ale i fondu Pro 
Senica sa 4. júna uskutoč-
nilo ďalšie zo série pria-
teľských stretnutí medzi 
družobnými školami.

Do Senice prišli  zástup-
covia pedagógov a žia-
kov ZŠ Očovská Hodo-
nín, ZŠ s MŠ Ratíškovice 
a Súkromná ZŠ Štvorlís-
tok Skalica. Tieto priateľstvá 
majú svoju históriu a spolu-
autorom  celého  projektu je 
terajší primátor mesta Senica 
Branislav Grimm. Pred mno-
hými rokmi práve on nadvia-
zal družobné vzťahy s hodo-
nínskou ZŠ, a tým položil 
základy cezhraničnej spolu-
práce. Samozrejme, toto podujatie poctil svo-
jou návštevou i primátor mesta a počas uví-
tacieho ceremoniálu pozdravil našich hostí.

Pred samotným zápolením medzi jed-
notlivými 10-člennými tímami sa družobní 

priatelia stali svedkami požiarneho popla-
chu. Po jeho vyhlásení a  imitovaní eva-
kuácie školy  si pred hlavným vchodom  
prezreli pripravenú ukážku  činnosti senic-

kého Dobrovoľného hasič-
ského zboru a zdravotní-
kov. Potom tímy súťažili v 
športových zdatnostiach a 
vedomostiach. Vždy boli 
proti sebe postavené druž-
stvá české a slovenské a 
práve vo vedomostnej časti 
súťaže si žiaci zmerali sily 
v jazykovej zdatnosti v slo-
venčine a češtine – materin-
skom jazyku súpera. 

Palmu víťazstva si 
odniesla súkromná ZŠ 
Štvorlístok zo Skalice.  
Každá pesnička má svoj 
koniec, táto senická je 
veľmi veselá a nemá konca 
– spája deti, pedagógov, 

približuje kultúru spriatelených regiónov a 
ide od srdca. 

PaedDr. B. Kádeková
zástupkyňa riaditeľky

Farmárske trhy 
Senica sa od 7. júla stane ďalším mes-

tom, v ktorom sa budú pravidelne konať 
farmárske trhy. Na nich sa budú prezen-
tovať poľnohospodári, miestni pestova-
telia, výrobcovia so svojimi produktmi a 
ponúkať ich priamo spotrebiteľovi. Farmár-
ske trhy budú v Senici  každý párny týž-
deň, vždy v utorok od 7.30 do 18.00 hod. 
na Námestí oslobodenia. Počas leta budú 
v termínoch 7. a 21. júla, 4. a 18. augusta.  

„Mesto Senica vyšlo s iniciatívou, aby sa 
aj u nás konali farmárske trhy, ktoré by nie-
len zviditeľnili domácich producentov, ale 
priniesli aj kvalitné čerstvé potraviny k spo-
trebiteľovi  čo najkratšou cestou. Mnohé z 
našich regionálnych produktov sú ocenené 
značkami kvality,“  informoval zástupca pri-
mátora Senice Ján Hurban.

O obnovu tradície farmárskych trhov 
so slovenskými produktmi sa stará žilinská 
firma, ktorá zabezpečí na Námestí oslobo-
denia v Senici stánky pre všetkých predaj-
cov. „Na prvé farmárske trhy prídu predaj-
covia aj  z iných oblastí, ktorí ponúknu svoj 
tovar v Senici. Lokálni záujemcovia o účasť 
na farmárskych trhoch sa môžu informovať 
na Mestskom úrade alebo u organizátora 
trhov,“ informoval predstaviteľ firmy Vladi-
mír Novotný.

Farmárske trhy majú podporiť domácich 
lokálnych producentov, ktorých rozma-
nité výrobky plné jedinečných chutí a vôní 
majú prispieť k priamemu predaju, spozna-
niu producenta a spotrebiteľa, čo vnáša do 
tohto vzťahu nový rozmer,  a hlavne spätnú 
väzbu.      bar

Zapojíte sa? 
12. 7. o 21.00 Night Ride – nočná jazda, 

štart Jam sport 
26. 7. o 21.00 Night Run  – nočný beh 

mestom, štart pri DAVe

foto R. Samek
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V  ZŠ s MŠ na Ulici  J. Mudrocha sa 15. 
júna IX. A triede uskutočnila posledná zo 
série besied našich žiakov s príslušníkmi 
Policajného zboru SR. Cieľom týchto stret-
nutí bolo nájsť odpovede na otázky, ktoré 
súvisia s trestno-právnou zodpovednosťou 
14 a 15–ročných. 

Besedy boli preventívne,  konali sa v trie-
dach siedmych, ôsmych a deviatych roční-
kov. Besedujúci boli na diskusiu pripravení, 
pretože otázky si žiaci pripravili vopred so 
svojimi triednymi učiteľmi. Sme radi, že 
ppráp. Vladimír  Obuch a nstržm. Erik Šte-
fanka (bývalý žiak školy) sprostredkovali 
žiakom informácie erudovane a zároveň 
spropagovali prácu a poslanie Policajného 
zboru SR  a naplnili heslo Pomáhať a chrá-
niť. Táto forma spolupráce našej školy s PZ  
SR sa osvedčila.

PaedDr. B. Kádeková
zástupkyňa riaditeľky

Ocenili našich autorov
Vo výstavných priestoroch Záhor-

ského múzea v Skalici bola 11. júna verni-
sáž 19. ročníka súťažnej výstavy neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby Trnavského 
kraja AMFO 2015, ktorú pripravili Záhor-
ské osvetové stredisko Senica a Záhorské 
múzeum Skalica v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho kraja. 
Výstava je otvorená do 5. júla.

Do súťažnej výstavy postúpilo 55 auto-
rov – fotografov Trnavského kraja s 264 
fotografickými prácami. Z toho v skupine  
autorov nad 21 rokov bolo 60 čiernobie-
lych fotografií, 107 farebných fotografií a 
3 multimediálne prezentácie od 37 auto-
rov. V skupine autorov od 16 do 21 rokov 
bolo  26 čiernobielych fotografií, 24 fareb-
ných od 12 autorov, v skupine autorov do 
16 rokov boli  4 čiernobiele, 10 farebných 
fotografií od  5 autorov. V tematickej kate-
górii Rodina bolo 21 čiernobielych a 9 
farebných fotografií od 5 autorov.  

Predložené fotografické práce posudzo-
vala porota odborníkov, umeleckých fotogra-
fov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. Franti-
šek Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. 
Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, 

ceny a čestné uznania.
Zo senických autorov sa umiestnili:

Autori nad 21 rokov:  Čierno-
biela fotografia 2. miesto: Marián 
Rafaja: Svetlá mesta III., IV., V. 
Čestné uznanie: Tomáš Tóbik: Hor-
ská dráha, Dotyk, Ihly. Farebná 
fotografia

2. miesto: Ľubomír Jarábek: 
Úctyhodní ľudia I. – III.                                                                                      

Autori od 16 do 21 rokov: Čier-
nobiela fotografia  cena: Lujza 
Marečková, Dohraté I. – II., Pokoj 
na dedine I. – II.              

Viera Juríčková
ZOS Senica

Seniori športovali 
V Dennom centre na Hviezdoslavovej 

ulici zorganizovala Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska (MsO JDS)  
v Senici 20. júna športové hry pre dôchod-
cov. Vyše 70 nadšencov si zmeralo sily v 
piatich disciplínach. 

Cieľom všetkých bolo heslo „Nie je 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. Špor-
tové hry otvorila predsedníčka MsO JDS 
Mária Slezáková, veľa síl a odvahy dodal 
športujúcim seniorom aj  vedúci Denného 
centra Ondrej Krajči. Súťaže sa zúčastnila 
aj predsedníčka Okresnej organizácie JDS 
Anna Šefčíková, ktorá  do Senice prišla  na 
bicykli zo Šajdíkových Humeniec.

V súťaži žien  zvíťazila Janka Vágnerová, 
druhú priečku si vybojovala Mária Rýšová 
a tretie miesto si odniesla Anna Masary-
ková. V mužskej kategórii získal zlato Ján 
Šulla, striebro Vladimír Jamriška a bronz 
Pavol Hlaváček. Všetci účastníci sa tešili z 
každého jedného získaného bodu, vládla 
športová atmosféra. Prekvapením bolo, že  
ženy na stupni víťazov nahrali viac bodov 
ako muži. Diplomy a drobné ceny najlep-
ším odovzdala kultúrna a športová refe-
rentka  MsO JDS Senica Jarmila Macková. 
Potom seniorov  pri výbornom guláši zabá-
val harmonikár Ján Petráš. 

Pavol  Macek

Stretnutie 
Heleny Minxovej

V príjemný letný deň 17. júna bola vo 
výstavnej sále Záhorského osvetového 
strediska v Senici za prítomnosti príbuz-
ných, priateľov, hostí a verejnosti otvo-
rená výstava obrazov Heleny Minxovej s 
príznačným názvom Stretnutie. Výstavu 
senickej výtvarníčky, členky klubu výtvarní-
kov SenArt, pripravil Trnavský samosprávny 
kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici 
pri príležitosti nedávneho životného jubi-
lea autorky. 

Na slávnostnej vernisáži tvorbu Heleny 
Minxovej predstavila kurátorka výstavy, 
odborná pracovníčka Záhorskej galérie 
Jána Mudrocha v Senici Mgr. Božena Juríč-
ková. V kultúrnom programe vystúpil peda-
góg ZUŠ v Senici Jaroslav Jankovič. 

Helena Minxová sa so zanietením, 
intenzívne a úspešne venuje výtvarnej 
tvorbe. V posledných rokoch sa pravidelne 
zapája do regionálnej súťaže neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica, 
kde doteraz vždy získala cenu, v tomto 
roku hlavnú. Už tretí rok po sebe jej tvorbu 
ocenili aj na krajskej súťaži neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja 
Výtvarné spektrum v Dunajskej Strede. V 
rokoch 2013 a 2014 Helena Minxová vysta-
vovala spolu s ďalšími najlepšími neprofe-
sionálnymi výtvarníkmi Slovenska na celo-
štátnej výstave Výtvarné spektrum v Tren-
číne, v tomto roku do celoštátnej súťaže 
postúpila opäť. 

Na svojej prvej samostatnej autorskej 
výstave sa Helena Minxová prezentuje 
41 výtvarnými dielami zobrazujúcimi kra-
jinu, prírodu, kvetinové či folklórne motívy, 
nechýbajú zátišia. Výstava je pestrá, plná 
farieb a energie. Námety čerpá zo svojho 
okolia, z prostredia, v ktorom autorka žije a 
citlivo vníma. Z techník sú zastúpené akryl, 
koláž, tempera a ceruzka.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Foto Ľubica Krištofová

Klub predškoláka
Je to  tradičné stretnutie predškolákov, 

zapísaných do ZŠ na Sadovej ulici, ich rodi-
čov a učiteliek, na ktorom rodičom a ich 
deťom porozprávame, čo so sebou prináša 
začiatok školského roka, ale predovšetkým 
začiatok povinnej školskej dochádzky. Pre 
rodičov, ale najmä pre prváčikov je to obdo-
bie veľmi náročné, veď po bezstarostnom 
škôlkarskom živote zrazu prídu prvé každo-
denné povinnosti. Ničoho sa však netreba 
báť, ak má dieťa dostatok vhodnej pozor-
nosti v rodine a rodič je ústretový v spo-
lupráci so školou a triednou učiteľkou. V 
Klube predškoláka budúci prváci zažili prvú 
vyučovaciu hodinu, videli nádejných spolu-
žiakov a pani učiteľku a celkom rýchlo sa 
udomácnili v školskom prostredí. Rodičia 
sa dozvedeli množstvo užitočných informá-
cií zo života školy a školského klubu detí. A 
teraz sa už všetci 
tešíme – deti na 
školičku, pani 
učiteľky na svo-
jich prváčikov a 
rodičia na prvé 
prečítané riadky 
a včeličky, ktoré, 
dúfame, budú 
prinášať  sladkú 
odmenu za 
prvácku prácu. 
Tak, dovidenia v 
septembri.

Mgr. Silvia 
Krišáková

Autorke blahoželá riaditeľ ZŠ na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha Vladimír Šváček.



Naša Senica 6-7/2015

7

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taRady na prázdninové dni

Poistenie liečebných nákladov
Veľmi často najmä pri kratších 

cestách do zahraničia mnohí pod-
ceňujú riziko možného úrazu či 
ochorenia, ktoré si vyžiada hospi-
talizáciu. Ak osoba nedisponuje 
poistením liečebných nákladov hrozí, že si 
bude musieť svoj pobyt v nemocnici draho 
zaplatiť.

Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia slúži ako doklad preukazujúci nárok 
na potrebnú zdravotnú starostlivosť v člen-
skom štáte EÚ vášho pobytu. Európsky 
preukaz zdravotného poistenia sa vydáva v 
súlade so zákonom o zdravotnom poistení 
na základe písomnej žiadosti poistenca do 
30 dní odo dňa podania žiadosti a zapla-
tenia poplatku za jeho vydanie. Žiadosť 
o vydanie európskeho preukazu zdravot-
ného poistenia si môžete spravidla stiahnuť 
na webových stránkach svojej poisťovne.
Neporušovať zákony

V krajine pobytu je dôležité si  uve-
domiť, ak porušíte zákony tejto krajiny 
nemôže vám naša ambasáda prakticky 
pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin v kra-
jine s islamským právom, môže vám byť 
napríklad useknutá ruka alebo môžete 
byť verejne bičovaní. Sú však krajiny, kde 
v súčasnosti vládnu rebeli alebo revo-
lučné armády. Tam môžete byť aj za menší 
priestupok okamžite potrestaní, a to bez 
akéhokoľvek súdu. Pokiaľ sa budete riadiť 
zákonmi daného štátu a vyhnete sa kon-
taktu s drogami alebo krádežiam, šanca, že 
budete uväznení, je naozaj malá. 
Nemajte nič spoločné s drogami

Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s dro-

gami, budete bez milosti uväznení. V niek-
torých krajinách môžete byť za prechová-

vanie alebo pašovanie drog popra-
vení.
Vyhnite sa šoférovaniu

Pokiaľ šoférujete auto, máte 
veľkú šancu stať sa účastníkom 
dopravnej nehody, čo je v mnohých 

krajinách dôvodom na zatknutie alebo 
udelenie vysokej pokuty. Pokiaľ nemáte na 
zaplatenie pokuty, je pravdepodobné, že 
skončíte vo väzení.
Nefotografujte vojenské a štátne budovy

Vo väčšine krajín je zakázané fotogra-
fovať objekty, napríklad letiská, kasárne, 
vládne budovy, mosty, vojakov a v arab-
ských krajinách aj ženy. Pokiaľ zákaz poru-
šíte, môžete počítať s pokutou, prípadne s 
väzením.
Neprenášajte žiadne cudzie batožiny

Akonáhle si zoberiete od niekoho kufor 
alebo inú batožinu, stávate sa automaticky 
zodpovední za jeho obsah. Ak sa v bato-
žine nájdu drogy,  môže nastať  veľký pro-
blém. 
Požívanie alkoholu na verejnosti

V niektorých krajinách platí zákaz poží-
vania alkoholu na verejnosti, v niekto-
rých platí prohibícia. Porušenie zákazu 
môže byť hodnotené od napomenutia, 
cez pokutu až po niekoľkodňový pobyt vo 
väzení.
Dovoz alebo vývoz nepovoleného tovaru

Pred príchodom alebo odchodom z kra-
jiny sa oboznámte s predpismi o dovoze a 
vývoze. Problém vám môže spôsobiť naprí-
klad dovoz alkoholu do krajiny, kde je pro-
hibícia alebo dovoz pornografie. To môže 
byť posudzované veľmi rozdielne v závis-
losti na predpisoch.      

Dočasná opatera
Útulok opäť praská vo švíkoch, kapacita 

miest pre psíkov je obsadená,  a preto sa na 
našich priaznivcov opäť obraciame s pros-
bou o pomoc. Určite je veľa nadšencov, ktorí 
radi pomáhajú psíkom v núdzi či už finanč-
nou podporou, fyzicky venčením a vypomá-
haním v útulku a v najlepšom prípade adop-
ciou niektorého chlpáča. Nie každý však 
takto pomáhať môže, preto oslovujeme tých, 
ktorí majú kúsok voľného miestečka, lásku v 
srdci a chuť postarať sa o psíka...

Dočasná opatera znamená poskytnúť 
psíkovi miesto na život vo vašej domác-
nosti, na vašom dvore a každodennú sta-
rostlivosť. Ide o opateru na dobu určitú 
buď na nevyhnutný čas pokiaľ psík nebude 
adoptovaný, alebo  počas rekonvalescen-
cie po operácii psíka či počas liečby. Psík 
tak nemusí čakať na nový domov v útul-
kovom koterci, na ulici, ale môže byť v 
pohodlí u vás doma. Dočasnú opateru hľa-
dáme  najmä pre súrne prípady a citlivých 
psíkov, ktorým pobyt v útulkovom prostredí 
nerobí dobre. Veterinárne úkony, stravu, 
ako aj inzerciu a hľadanie vhodného trva-
lého domova zabezpečuje útulok.  Dočas-
nou opaterou  i vy môžete pomôcť psí-
kovi z útulku. Títo psíci súrne potrebujú 
dočasnú opateru, prípadne nový domov 
– miestečko na dožitie (sú vhodní do bytu i 
na dvor s prístupom 
dnu):

FRÍK (pes, 3 
roky, nemecký špic)

Psík s nádorom 
v hlave, žiaľ neope-
rovateľným. Frík je 
hravý,  nenáročný, 
prítulný,  kontaktný 
a nekonfliktný.

BUCLÍK (pes, 10 rokov,  nemecký špic)
T a k m e r 

hluchý psík, 
po operácii 
nádoru, s cho-
rým srdieč-
kom, na ktoré 
berie lieky. 
Nekonfliktný, 
znesie sa aj s 
inými zvierat-
kami.

BRET (pes, 5 rokov, shih tzu, ) 
Maličký a 

priateľský psík, 
ktorému nevy-
hovuje prostre-
die útulku.

Záujemco-
via o dočasnú 
opateru alebo 
bližšie infor-
mácie volajte na tel. č. 0911 422 269 alebo 
mailom adopcia@utuloksenica.sk.

Útulok Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – jún 2015
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
3. Kol.:    Najlepšie nápady pre deti na celý rok Anagram
4. Kol.   Zvieratká    Svojtka
5. Kol.:   Vozidlá    Svojtka
6. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
7. Walliams, D.:  Diabolská zubárka   Slovart
8. Walliams, D.:  Pán Smraďoch    Slovart
9. Kol.:     Navliekané dekorácie z papiera Anagram
10. Gohl. Ch.:    Kôň môjho života    Arkus
11. Hevier, D.:  Hovorníček   Buvik
12. Bass, Guy:  Bedži Bengál Bom a vidlicovoruký pazúr 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 8/15 a miznúci ostrov
Uprostred veľkého jazera sa nachádza záhadný ostrov. Nikto nevie, kde presne ho treba 
hľadať, pretože ostrov zahaľuje hustá hmla. Každú sobotu sa však hmla rozptýli a vtedy 
ostrov dobre vidno aj z diaľky. V sobotu večer sa však z oblohy znovu spustí hmla a ost-
rov zmizne z dohľadu. 
Ako je to možné? Prečo ostrov mizne a znova sa zjavuje? Čo sa to s ním deje?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, mäkká väzba, cena 0,90 €, pre predplatiteľov 0,83 €
Objednávky na stránka www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk
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Dospelí čítali deťom
Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného 

sveta, povedal ktosi a mal pravdu. V tomto 
duchu, ale aj z mnohých 
iných aspektov sa k myšli-
enke Celé Slovensko číta 
deťom pripojila tiež Záhor-
ská knižnica Senica. Pod-
statou myšlienky je čítanie 
dospelých deťom.

V týždni od 1. do 5. júna  
bola časť  priestorov Záhor-
skej knižnice vyhradená žia-
kom základných škôl, 
aby práve tu počúvali 
dospelých, ktorí im 
čítali rozprávky či 
rôzne iné príbehy z detských kníh.  V stredu 
3. júna  uprostred  kníh sedeli tretiaci zo ZŠ 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha a druháci zo 
ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha a čakal ich 
nevšedný zážitok. Najprv sa v podaní žiačky 
ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha Kataríny Ilčí-
kovej zamysleli nad  príbehom vnučky a jej 
chorej starej mamy, potom knihu otvoril  pri-
mátor mesta Branislav Grimm. Vybral si prí-
beh o Guľkovi Bombuľkovi, ktorý aj v čase 
jeho detských rokov patril k tým najzaujíma-
vejším. Prítomní žiaci tento príbeh poznali a 
vedeli  odpovedať na otázky. Deťom zo svo-
jej najnovšej knihy pre deti Rozprávky z kra-

jiny W čítala mladá autorka Seničanka Ale-
xandra Bôriková. Známe príbehy o psíčkovi 
a mačičke čítala učiteľka ZUŠ Ľuboslava 
Pavesková. Učiteľka materskej školy Alena 

Sukupčáková, ktorá deti vti-
ahla do deja aj s ich fantá-
ziou a zmyslom pre diva-
delný prejav, si vybrala obľú-
benú Pipi dlhú pančuchu.

Autori projektu Celé Slo-
vensko číta deťom hovoria 
o tom, že hrdinami projektu 
sú deti a rodina, jej atmo-
sféra, rozširovanie a prehl-

bovanie komuniká-
cie medzi rodičom a 
dieťaťom prostredníc-
tvom knihy a spoloč-

ného čítania s perspektívou  harmonizova-
nia vzťahov a zároveň obohacovania krá-
sou slova, krásou príbehov a krásou vzá-
jomne prežitého.

bar, foto R. Samek

Primátor mesta Branislav Grimm čítal 
príbeh zo starého vydania knihy, ktorá 
má u nich v rodine osobitné postavenie.

Preukázali znalosti 
o regióne

V Mestskom kultúrnom stredisku v 
Senici  sa  23. júna zápolilo vo vlastived-
nej súťaži Poznaj svoje mesto, poznaj svoj 
región 9 štvorčlenných družstiev základ-

Nové pravidlá...
(dokončenie zo str. 1)
v Turistickej informačnej kancelárii (TIK) 

Infosen, ktorá sídli na Námestí oslobode-
nia. Plagátovacími  plochami  budú betó-
nové valce umiestnené po meste, označené 
ako Plagátovacia plocha mesta Senica. Ich 
správcom budú Rekreačné služby mesta 
Senica, spol. s r.o. Momentálne je takto roz-
miestnených 5 betónových valcov, a to na 
Vajanského ulici pri Záhorskej knižnici, na 
sídlisku Sotina pri predajni COOP Jednota, 
na autobusovej stanici na Hurbanovej ulici, 
pri reštaurácii Koruna na starom sídlisku, na 
Hviezdoslavovej ulici pri predajni COOP a 
za plagátovaciu plochu mesta je určené aj 
vylepovacie miesto pri reštaurácii Maldini. 

Toto VZN sa netýka iba výlepu plagá-
tov propagujúcich určité podujatie, ale aj 
rôznych letákov, oznamov, samolepiek s 
informačným, propagačným, reklamným 
a  komerčným obsahom či volebné plagáty 
propagujúce činnosť, ciele a program poli-
tických strán, hnutí, ich koalícií  a kandidátov. 
Umiestňovanie takýchto tlačovín bude spo-
platnené v zmysle cenníka za vylepovanie 
plagátov a súvisiacich služieb. Ceny sa odví-
jajú od formátu A4, kde je cena za vylepova-
nie 0,30 eur za týždeň. Vylepovací deň bude 
v pondelok, preto objednávateľ vylepenia 
musí plagáty doručiť do TIK Infosen v tento 
deň do 10.00 hod. Vylepované budú plagáty 
rozmeru A4 - A0. Pri atypických plagátoch 
nezodpovedajúcich štandardným rozmerom 
uvedeným v cenníku sa započíta vždy roz-
mer najbližšieho väčšieho formátu. Pri žia-
dosti o mimoriadne vylepovanie  mimo vyle-

povacích dní si zákazník k riadne stanovenej 
cene bude musieť priplatiť sumu 10 eur. Pla-
gáty budú pred vylepením označené regis-
tračnou nálepkou s dátumom ukončenia 
aktuálnosti plagátu a pečiatkou TIK Infosen. 
V prípade, že vylepený plagát  nebude takto 
označený, má správca právo plagát prelepiť 
alebo  odstrániť na náklady pôvodcu plagátu. 

Nové VZN obsahuje aj sankcie za poru-
šenie podmienok vylepovania plagátov 
na území mesta. Fyzická osoba môže byť 
pri porušení tohto nariadenia pokutovaná 
sumou 33 eur, fyzická osoba oprávnená 
na podnikanie a právnická osoba dokonca 
sumou až 6638 eur. 

Súčasťou tohto nariadenia sú zároveň aj 
podmienky  umiestňovania volebných plagá-
tov a určenie plagátovacích plôch pre účely 
volebnej kampane. Doteraz platné VZN č. 
28 o určení plôch vyhradených na umiest-
ňovanie plagátov počas volebnej kampane a 
č. 40 o určení vyhradených plôch na umiest-
ňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane sú 
zavedením nového VZN zrušené. Volebné 
plagáty možno počas volebnej kampane 
umiestňovať len na  plagátovacích plochách 
vyhradených a určených len pre volebnú 
kampaň. Takýmito plochami budú plagátova-
cie plochy zostavené z panelov  na Námestí 
oslobodenia, pri reštaurácii Maldini a pane-
lová stena, ktorá bude počas volebnej kam-
pane umiestnená na starom sídlisku. 

Všetky nevzhľadne polepené a otrhané 
plagátovacie plochy prejdú v najbližších 
dňoch obnovou, aby boli pripravené na 
zavedenie systému umiestňovania plagá-
tov podľa  nového VZN.         lv

ných škôl okresu Senica a Gymnázia L. 
Novomeského zo Senice vo vedomostiach 
o Záhorí, o živote a diele Ľudovíta Štúra či 
schopnostiach prezentovať obec, či mesto, 
v ktorom žijeme.

XI. ročník tradičnej regionálnej súťaže 
pripravila Záhorská knižnica v Senici v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja v spolupráci  s Miestnym 
odborom Matice slovenskej v Senici a 
Mestom Senica. V porote výkony súťažia-
cich štvorčlenných družstiev posudzovali a 
hodnotili práve zástupkyne organizátorov - 
predsedníčka poroty Ing. Valéria Kubíková, 
predsedníčka Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Senici, riaditeľka Záhorskej 
knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová 
a RNDr. Katarína Poláková, vedúca odboru 
kultúry, sociálnych vecí a rodiny z Mest-
ského úradu v Senici.

Po prvýkrát bolo podmienkou účasti 
v súťaži prezentovať v Power Pointe asi 
5-minútový program o obci, ktorú škola v 
súťaži zastupuje. Organizátori sa tak usilujú 
poznávanie regiónu deťmi nielen prehl-
bovať, ale aj tvorivo rozvíjať a naučiť sa  
načerpané vedomosti odovzdať svojsky, 
originálne, nápadito a zaujímavo aj verej-
nosti. Chcú podporiť nielen zdravý lokálpa-
triotizmus, ale aj hrdosť na spoločné dobré 
umiestnenie v kvíze či v predstavení obce 
a mesta, v ktorom žijeme.  

Súťaž sprevádzala moderátorka Domi-
nika Klenová a spestrilo ju tanečné vystúpe-
nie súboru Spirit z CVČ a spev Kristíny Blat-
nickej.  

Po odpovediach na otázky vo vedomost-
nom kvíze, písomnom teste,  kole venova-
nom 200-ročnici od narodenia Ľudovíta 
Štúra, po obrázkovej poznávačke a prezen-
tácii obcí (najnáročnejšej úlohe pre porotu)  
vyjadriť bodovo kvalitu prezentácií. Tá oce-
nila výraznú pomoc riaditeľa Regionálnej 
rozvojovej agentúry Ing. Jaroslava Barcaja, 
ktorý im pri hodnotení účinne pomohol, 
vzišlo jednoznačné výsledné poradie.

1.ZŠ Lakšárska Nová Ves, 2. ZŠ Kúty, 
3. ZŠ Borský Mikuláš, 4. ZŠ Sekule, 5. ZŠ 
Jablonica, 6. Gymnázium L. Novomeského 
Senica, 7. ZŠ Dojč, 8. ZŠ Šaštín-Stráže, 9. 
ZŠ Čáry.

Všetkým súťažiacim aj učiteľom, ktorí 
ich na vedomostný kvíz pripravili, zablaho-
želala a účinkujúcim poďakovala na záver 
predsedníčka Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Senici Valéria Kubíková. 

Organizátori zároveň vyjadrili nádej, že 
vysoká kvalitatívna úroveň niektorých pre-
zentácií i nápaditosť, s akou ich deti pred-
stavili, bude nabudúce dobrou motivá-
ciou ako lepšie spoznávať región, v kto-
rom žijeme, ale tiež ako ho úspešne pred-
staviť aj ľudom z iných kútov našej vlasti či 
zo zahraničia, tak, aby sa pre nich Záhorie 
stalo dobrou a zaujímavou destináciou pre 
poznávanie i pre oddych. Podujatie bolo 
podporené fondom Pro Senica a Nadáciou 
Matice slovenskej.

Mgr. Katarína  Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice
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Skupina Oáza
Deväťdesiate roky 20. storočia a začiatok 

nového storočia bol typický v hudobnom 
živote Senice pôsobením množstva mlá-
dežníckych kapiel. V minuloročnej rubrike 
Hudobný život v Senici, ktorú pravidelne pri-
pravoval súčasný primátor Branislav Grimm 
sa naposledy spomínali mládežnícke zos-
kupenia HS Frajeri a Applause, z ktorých 
vzniklo i zoskupenie Oáza. Písal sa rok 
2005, keď sa stredoškoláci Marek Grimm 
(klávesy) a Jozef Baco (bas gitara) rozhodli 
založiť kapelu, ktorá by hrala vlastné piesne 
v štýle pop - rock. K dvojici sa pridal na 
gitaru Radovan Grimm spolu so sestrou Pet-
rou (spev) a rytmický sprievod (bicie) dopl-
nil Július Holub. Prvé vystúpenie odohrali na 
stužkovej slávnosti maturantov Obchodnej 
akadémie. Odvtedy sa začala ich úspešná 
kariéra. Na regionálnej súťaži amatérskych 
hudobných skupín Beat fórum Gbely zís-
kali Cenu sympatie a v regionálnej spevác-
kej súťaži populárnej piesne pre deti a mlá-
dež POP Senica 2006 obsadili v silnej kon-
kurencii druhé miesto. 

Kapela prijala účinkovanie v muzikále 
Babi, natoč gramofón, režírovala  ho Iveta 
Baloghová (vedúca tanečnej skupiny Clis) 
a hlavnú postavu hral dnes už známy muzi-
kálový herec a spevák Ján Slezák. Pred-
stavenia sa konali v Galante, Oáza v ňom 
vystupovala  v úlohe svetoznámej hudob-
nej legendy The Beatles.

Svoj prvý CD album skupina nahrala v 
štúdiu Exponent v Šulekove v auguste 2005 
a nazvala ho Popové balady. Bol to pre ňu 
typický žáner. Pieseň Ráno zaznamenala 
úspech v rádiu G3 (dnes Záhorácke rádio) 

v relácii hitparáda Wéčko. Viac ako pol 
roka bola na 1. mieste. Súťažili v nej ama-
térske hudobné zoskupenia a speváci z 
celého záhoráckeho regiónu.       

Beat fórum Gbely si Oáza  zopakovala 
aj o rok (2006), kde v staršej vekovej kate-
górii zvíťazili s vlastnou tvorbou. V roku 
2007 nadviazali spoluprácu s trnavskou 
rockovou kapelou Slina, s ktorou odoh-
rali veľa spoločných koncertov. Na Skalic-
kých dňoch sa stali predskokanmi Zuzany 
Smatanovej. Druhé CD O deň viac (2008) 
vzniklo opäť v Exponente, ale s novým 
bubeníkom Jánom Polákom a gitaristom 

Miroslavom Čaganom. Chlapci prešli od 
baladických piesní k pop-rocku. Piesne O 
deň viac, Sám a Na poslednú chvíľu boli 
opäť dlhodobo najúspešnejšími amatérs-
kymi piesňami v rádiu G3. Autorom piesní 
bol Marek Grimm. Kapela často hrávala 
v miestnych podnikoch, a to Rock4-ever 
(dnešný Ipon Club), u muzikantov nazvaný 
ľudovo Rokáč. V tomto útulnom bare pravi-
delne hrávala živá hudba. Z domácich sme 
tu mohli vídať Back Pain (zoskupenie okolo 
Richarda Kirala a Martina Havla), Luboš 
Miča band, Zuza a Ja (Jaroslav Závodský 
a Zuzana Hrubá), Applause... Obľúbeným 
podujatím býval Jamm sensation – hocikto 
kto mal chuť, mohol prísť so svojím nástro-
jom na pódium, zahrať si, zaimprovizovať a 
tiež ktokoľvek sa mohol k nemu pridať. Pri-
amo pred ľuďmi vznikali nové hudobné zos-
kupenia a priateľstvá. Škoda, že Rokáč nie je 
dodnes. Domácim kapelám chýba podobné 
miesto, kde by sa mohli stretávať a prezen-
tovať svoju tvorbu. Hrávalo sa i vo Fit Pite na 
Kolónii a tiež často živá hudba znela i vte-
dajšom Irish Pube v Sotinej. V súčasnosti 
v Senici v podnikoch skôr počuť hudobné 
duá, trio, DJ-ov a menej kapiel. Dúfam, že 
,,zlaté“ časy sa opäť vrátia, keď ľudia budú 
túžiť po väčších muzikantských telesách.             

Oáza naďalej hráva, produkuje vlastnú 
hudbu a v blízkej dobe sa určite predstaví 
na nejakom senickom podujatí.

    
Rubriku pripravuje 
Bc. Marek Grimm

Zľava Radovan Grimm, Marek Grimm, Pe-
tra Grimmová, Július Holub, Jozef Baco na 
Pop Senica 2006.

V Sotine zasadili gingko
Na Ulici L. Novomeského pri bytovke 

1212 na sídlisku Sotina  od 3. júna rastie 
nový mladý stromček, ktorý tam  zasadili 
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 
tamojší obyvatelia.  Pri výsadbe nechýbali tí 
najmenší, ktorí nielen pozorne sledovali ako 
strom sadili, ale spolu s rodičmi sa oň musia 
príkladne starať, aby im skrášlil okolie domu. 

Gingko biloba zasadili spoločne predsta-
vitelia samosprávy domu, občianskeho zdru-
ženia Klub ochrancov zelene a Mesta Senica. 

Zástupca primátora mesta Ján Hurban: 

„Obyvatelia si dom zateplili, upravili a teraz sa 
rozhodli k peknému domu zasadiť aj pekný 
strom. Vyrástol som v tomto dome, prežil 
som tu detstvo, mám k nemu osobitný vzťah.“

Obyvateľka domu, iniciátorka sadenia 
Bibiana Potúčková povedala, že zasadením 
stromu chcú už od najútlejšieho veku u detí 
vzbudiť lásku k prírode. Následnou starostli-
vosťou dospelých spolu s deťmi chcú docie-
liť, aby „si vážili tento strom i všetky naokolo.“ 

Podpredsedníčka Klubu ochrancov 
zelene Dana Ševčíková priblížila prítom-
ným znalosti o strome - gingko je jeden z 
najstarších stromov na Zemi, hovorí sa mu 
aj živá skamenelina. Rástol už približne  
pred 150 – 200 miliónmi rokov a slúžil ako 
potrava pre dinosaury. Gingko je symbo-
lom dlhovekosti a silnej imunity. 

bar, foto R. Samek 

Kontrola stavieb 
Spoločný stavebný úrad Senica vyko-

náva v rekreačnej oblasti Kunovská prie-
hrada obhliadku s cieľom zhodnotiť a 
popísať jestvujúci stav stavebnej aktivity 
jednotlivých majiteľov rekreačných chát. 
Následne navrhne  proces vyriešenia tohto 
nezákonného stavu v zmysle príslušných 
ustanovení stavebného zákona.

„Kontrolou v rekreačnej oblasti Kunov-
ská priehrada bolo zistené, že prevažná väč-
šina majiteľov rekreačných chát zrealizovala 
rôzne úpravy týchto objektov (prístrešky, 
prístavby) a taktiež drobné stavby v okolí 
týchto chát (záhradné krby, terasy, sklady 
dreva a náradia) bez stavebného povole-
nia, resp. bez ohlásenia stavebnému úradu“, 
konštatoval  vedúci Spoločného stavebného 
úradu  Senica Ivan Nosko. 

Z tohto dôvodu stavebný úrad v týchto 
dňoch vykonáva súpis všetkých stavieb 
postavených v okolí rekreačných chát. 
Pozemok nachádzajúci sa mimo plochy 
zastavanej rekreačnou chatou je vo vlast-
níctve Mesta Senica. To znamená, že jed-
notliví stavebníci môžu uskutočňovať 
stavby mimo svojich rekreačných chát na 
pozemku, ktorý nadobudnú kúpnou zmlu-
vou, resp. nájomnou zmluvou. Väčšina sta-
vieb je však zrealizovaná bez povolenia, 
resp. ohlásenia na pozemku Mesta Senica, 
takže sú klasifikované ako nepovolené a 
zároveň neoprávnené stavby. 

Cena z Hlohovca
Cenu primátora mesta Hlohovec si zo 

6. ročníka podujatia Šulekovská harmonika, 
ktoré sa konalo 27. júna v miestnej časti 
Šulekovo, priniesla senická heligónkarka 
Anna Celleryová, členka Klubu priateľov 
heligónky pri MsKS Senica. Nerozhodovala 
porota, ale diváci, ktorí najväčším potleskom  
odmenili práve našu reprezentantku, a to jej 
zaručilo zisk  putovného pohára primátora 
Hlohovca. Na podujatí vystúpilo 22 účinkuj-
úcich, pani  Celleryová bola jednou z dvoch 
reprezentantov Záhoria.     bar 

Na septembrové rokovanie mestského 
zastupiteľstva bude predložené  nové VZN 
o rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. 
„Poslanci prerokujú možnosť prenájmu  a 
užívania mestských pozemkov, a tak  by 
sa stavby zlegalizovali,“ dodal primátor 
Senice Branislav Grimm. 

bar 
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za niečo stál...
...aj o to, či najmä o to, sa už desiatky 

rokov snaží senická Stonožka. Či sa jej to 
darí, to posúdia najmä rodičia a verejnosť. 
A mohli tak urobiť na  nedávnych závereč-
ných koncertoch nazvaných Stonožkino 
vysvedčenie. 

Boli dva, pretože všetky choreografie, 
ukážky a pesničky sa skrátka do jedného 
koncertu nezmestili. Celkovo v oboch účin-
kovalo 270 detí od 4 do 20 rokov. Či to 
bol Pirát Karol, Lentilky, Charlie Chaplin, 
Ferdo Mravec, Červená čiapočka, Kveti-
nárka, Domorodci, Špagety, Alica v krajine 
zázrakov, Tom a Jerry, Karneval, Smetiari či 
Cool kids, No limit, Bang gang, Flowers in 
wonderland, tiež folklórny krúžok Ľudov-
ček, malí i veľkí speváci a ďalší. Tréneri sa s 
názvami vystúpení a tancov tento rok nao-
zaj pohrali. A nielen s názvami. Kostýmy 
hrali všetkými farbami a nápadité choreo-
grafie povyhrávali v tomto školskom roku 
desiatky súťaží. Veď len mažoretky Spirit 
senior získali so svojimi tromi choreogra-
fiami na šiestich súťažiach až 11 medailo-
vých umiestnení. I preto sa v tomto roku 
stali súborom  roka 2015. Gratulujeme die-
včatám i vedúcej Žanete Brkalovej. Ich  žia-
rivú choreografiu Slnko treba určite vidieť. 
Mňa osobne zaujala a najmä dojala chore-
ografia Pre Sašku. A najmä Saškin príbeh. 
Ten je na napísanie knihy.

Ale späť ku krúžkom v Centre voľného 
času – väčšina ich členov tancuje, spieva či 

hrá na gitaru (presne 350 detí a mládeže), 
ale tiež tvorí a kreslí, hrá šach, basketbal, 
florbal, futbal, karate, učí sa po taliansky, 
80 mamičiek a 85 detí sa realizuje v Mater-
skom centre a zastrešujeme tiež väčšinu 
športových klubov v Senici.  

Stonožka odovzdávala deťom vysved-
čenia nielen na  koncertoch v Dome kul-
túry, ale i na gitarových prehrávkach,  na 
hudobnom koncerte v DAVe  i na táboráku.

 Bilancovala a hodnotila.  Ďalšie výročné 
ceny za rok 2015 

Objavom roka 2015 sa stali:
Petra Šefčíková, Spirit (ako nová „obja-

vená“ dobrovoľná vedúca v súbore), Ale-
xandra Fábiková z MiniSpirit, spevácka sku-
pina Špagety (Sofia Petrovičová, Simona 
Khulová, Natália Holoďáková, Bibiana 
Maxianová), streetdance show skupina 
chlapcov Smetiari (Oliver a Adam Kalma-
novci, Tomáš Bobek, Adam Kubíček, Leo-
nard Pivák, Alex Búzek a Samo Otrubčák) 
a najmladší sólisti disco dance z tanečnej 
prípravky II a III, iba 5 až 6-roční Vanesa 
Veselá, Ema Burajová, Nikola Mokošáková, 
Natália Čárska, Ivona Poláková, Sára Teré-
zia Pěnkavová, Denis Hečko a iba 4-ročná 
Laura Hečková. 

Titul Skokan roka 2015 získali:
Veronika Harnúšková, Spirit senior a 

diskoskupina Sonny Deti I, menovite Soňa 
Štefková, Zuzana Nemečkayová, Ema Šif-
lová, Sofia Petrovičová, Adriana Nečasová 
a Sára Haslová.

Diplom za vzornú reprezentáciu CVČ 
a mesta si za vynikajúce stabilné výsledky 
v súťažiach z rúk riaditeľa CVČ prevzali 
Matej Florian a Laura Šmidová, Sonny.

Diplom za dlhodobú reprezentáciu 
CVČ si odniesli dlhoročné členky Sonny, 
ktoré z detských kategórii už prerástli do 
Sonny HVK a skupine Sonny a CVČ upísali 
každá viac ako 8 rokov – Viktória Májková, 
Linda Sviteková, Alexandra Jamrichová, 
Kristína Macková a Nicol Vajglanová.

Poďakovanie a ocenenie za vzornú 
reprezentáciu a dlhodobý prínos Sto-
nožke v rokoch 2011-2015 získala tiež  
hudobná skupina Skrz-Naskrz, Kristína 

Lučanová, Peter Hutta, Viliam Dudáš a 
Tomáš Provazník.

Stonožka si dovolila oceniť i odmeniť i 
ľudí, ktorí s CVČ dlhodobo spolupracujú 
a nezištne aktívne pomáhajú. Sú to Marek 
Štítny, Europe direct MÚ Senica a stredo-
školáčky Radka Rybnikárová a Lucia Peka-
rová. Ďakujeme.

Veľká vďaka patrí tiež všetkým tréne-
rom a vedúcim, externým aj interným, bez 
ktorých by to v CVČ skrátka nešlo. Jed-
nou z nich je napríklad Soňa Pastorková, 
ktorá síce z CVČ odchádza, ale trénovať, 
dúfame, zostáva. Najmä jej teenegerské 
formácie, pre ktorých je Soňa všetkým, si 
bez nej tréningy nevedia a ani nechcú pred-
staviť. Podobne je to i s trénerkou Zuzkou 
Florianovou. Áno, trénovať 4-6-ročné deti 
je naozaj o nervoch a nekonečnej trpezli-
vosti na úkor svojho voľného času a svo-
jej rodiny, ale rodičia i CVČ si jej prácu a 
výsledky s tanečnou prípravkou a choreo-
grafiou Ferdo Mravec nevedia vynachváliť. 
Rodičia mravčekov a lienok, bojujte za ňu! 

Ďalší rok je za nami. Bol pestrý a zdá sa, 
že i úspešný. Zásluhu  na tom majú i naši 
sponzori, krajčírky, dobrovoľní spolupra-
covníci a najmä rodičia, ktorí nám dôve-
rujú. Sme jedna veľká rodina a veríme, že 
to tak ešte dlho zostane.

Zápis do záujmových krúžkov na škol-
ský rok 2015/16 sa koná síce až od 2. sep-
tembra, ale už teraz môžete rozmýšľať, 
do ktorých krúžkov či súborov sa prihlá-
site. (www.stonozka.estranky.sk)

za CVČ D. Kopecká

Študenti  zabodovali
Obchodná akadémia v Senici opäť 

zabodovala v národnom kole súťaže 
Mladý Európan. Vo finále jubilejného desi-
ateho ročníka vedomostnej súťaže 4. júna 
bojovalo 13 súťažných družstiev – víťazov 
regionálnych kôl zo stredných škôl. Štu-
denti si zmerali svoje sily vo vedomostiach  
z oblasti histórie, geografie, zaujímavostí či  
významných osobností EÚ a jej členských 
krajín.

Obchodná akadémia v Senici sa v dote-
rajšej  histórii prebojovala do národného 
kola piatykrát. Podarilo sa jej obsadiť raz 
tretie, raz prvé a tento rok  druhé miesto.

Hodnotné ceny v podobe  tabletov, pre-
nosných wifi  a kvalitných softshellových 
búnd prevzali z rúk podpredsedu Európs-
kej komisie Maroša Šefčoviča.

Študentov do súťaže pripravovala 
stredoškolská učiteľka Viera Medňan-
ská. „Problematika je veľmi široká, preto 
sme mali rozdelené úlohy. Jeden z čle-
nov tímu musel vedieť takmer všetko o 
Komisii, súdoch, motívoch na euromin-
ciach. Ďalší musel mať prehľad o kompe-
tenciách Európskeho parlamentu, cenách, 
ktoré udeľuje EP a tretí mal za úlohu vedieť 
rozdiel medzi Radou Európy, Európskou 
radou a Radou EÚ,“ skonštatovali študenti  
Nikola Lakatošová, Andrej Považan a Kriš-
tof Huťťa. Podľa nich ťažké bolo určiť logá 
agentúr EÚ, tváre spisovateľov, maliarov, 
moreplavcov, vedcov a nielen slovenských 
poslancov.  

„Príprava bola náročná, ale stála za to. 
Oceňujeme tiež dobrú organizáciu súťaže 
a spravodlivé hodnotenie,“ dodali študenti. 

vm

Cantilena
v zlatom pásme

Spevácky zbor mesta Senica  Cantilena 
sa 20. júna v Dunajskej Strede  zúčastnil 
na krajskej súťažnej prehliadke speváckych 
zborov Trnavského samosprávneho kraja 
Spev spája nás. Okrem Cantileny sa súťaže 
zúčastnilo ďalších 6 zborov,  ktoré  boli roz-
delené do dvoch kategórií. Cantilena súťa-
žila v kategórií veľké zbory. Porota ich spe-
vácky výkon ocenila zlatým pásmom. Nap-
riek tomu do celoslovenskej súťaže v Košici-
ach postúpil konkurenčný súbor z Galanty. 
Všetkým členom speváckeho zboru Canti-
lena ďakujeme za výborný výkon a želáme  
do budúcna čo najviac podobných úspe-
chov.

NS

Lienky z choreografie Ferdo Mravec

Spirit senior
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Spevácky zbor ZUŠ Senica vystúpil v 
dňoch 19. až  21. júna so svojím reperto-
árom v rakúskom meste Graz. Pozvanie 
dostali od diri-
gentky Zuzany 
Ronck, ktorá v 
Grazi vedie dva 
spevácke zbory. 
S  jedným z 
nich minulý rok 
vystúpila aj v 
Senici.

Senické zbo-
ristky čakali 
v Grazi dve 
v y s t ú p e n i a . 
Prvým bol spoločný koncert so zbormi 
Zuzany Ronck – s detským speváckym zbo-
rom Ragazzi und Giovani Cantati a spevác-
kym zborom dospelých Musica con Gra-
zia. Tento koncert sa uskutočnil 20. júna  v 
jednom z miestnych evanjelických kostolov. 
Predstavili sa nielen skladbami klasickej a sak-
rálnej hudby, ale aj upravenými slovenskými 
ľudovými piesňami. Sóla si zaspievali Domi-
nika Beňáková, Veronika Sekáčová a Katarína 
Sadloňová. Záver koncertu patril dvom 
skladbám, ktoré spoločne zaspievali speváci 
zo Senice a zo zboru Ragazzi und Giovani 
Cantati. Pre senické speváčky znamenalo 
toto vystúpenie novú cennú skúsenosť. 

O deň neskôr  zboristky svojím spevom 
okrášlili nedeľňajšiu katolícku omšu v jed-
nom z miestnych kostolov. „Naše vystúpe-
nie na omši bolo pre mňa jedným z naj-
silnejších a najkrajších zážitkov, aké si z 

Grazu odná-
šam,“ povedal 
dirigent Spe-
váckeho zboru 
ZUŠ Senica 
Ondrej Hluchý. 

Pobyt senic-
kých speváčok 
a vedenia ZUŠ v 
Grazi sa niesol v 
mimoriadne pri-
ateľskom duchu. 
Spevácky zbor 

ZUŠ Senica zožal nielen veľký potlesk 
po svojich vystúpeniach, ale odniesol si z 
Grazu aj nezabudnuteľné spomienky vďaka 
veľkej ochote a milému prijatiu od domá-
cich zboristov a dirigentky Zuzany Ronck. 
Spievať pred rakúskym publikom, reprezen-
tovať Senicu a Základnú umeleckú školu v 
Senici v zahraničí a objavovať krásy Grazu 
bolo pre všetkých veľmi príjemné a zname-
nalo nadobudnutie cenných  skúsenosti. 

Spevácky zbor ďakuje za podporu z 
fondu Pro Senica a vedeniu ZUŠ za realizo-
vanie podujatia.

Eliška Gáfriková
členka speváckeho zboru

Vláčikové dobrodružstvo
Ku koncu školského roka to tak býva, že 

pani učiteľky a vychovávateľky vymýšľajú 
pre  svoje deťúrence všelijaké prekvape-
nia a odmeny. Tento nápad bol vskutku 
originálny a dopadol na výbornú – čo tak 
odviezť sa vláčikom? Zdá sa vám to príliš 
obyčajné?

Ak si však predstavíme, že pre niek-
toré 7 až 10-ročné deti to bola prvá cesta 
vlakom v živote, to už čosi znamená... Po 
počiatočných peripetiách s administratí-
vou cestovania bola naša cesta ozajstným 
dobrodružstvom od začiatku (strašiaci 
dážď, preplnená MHD a meškajúci vlak), 
potom zmrzlinová párty na pešej zóne v 
Trnave a nespútaná detská radosť na krás-
nom ihrisku v tienistom parku. Radosť a 
výskanie nemali konca-kraja. Na železni-
čnej stanici ešte foto pri historickom vlá-
čiku a šup-šup do vlaku. Nezabudnuteľný 
bude určite tunel, v ktorom nám pani sprie-
vodkyňa na naše požiadanie nerozsvietila. 
Tak to už bola naozaj adrenalínová jazda, 
len pre silnejšie povahy – najmä uši a hla-
sivky dostali poriadne zabrať. A akoby toho 
nebolo dosť – na senickej železničnej sta-
nici len na nás čakala špeciálna autobusová 
linka ŽS – ZŠ na Sadovej ulici.  Nuž, ak toto 
nebolo pre deti (aj nás) dobrodružstvo, čo 
potom? 

Malenková, J. Vojteková
ZŠ  Sadová ulica 

4. 7.  Dr. Max, Obchodná 2875
5. 7.  Dr. Max, Obchodná 2875
11. 7.  Centrum, Štefánikova 726
12. 7.  Verbascum, Sotinská 1586
18. 7.  Eurodom, Hviezdoslavova  309
19. 7.   Verbascum, Sotinská 1586 
25. 7.  Arnika, L. Svobodu 1599
26. 7.  Verbascum, Sotinská 1586
1. 8.  Melissa, Hurbanova 2827
2. 8.  Verbascum, Sotinská 1586
8. 8.  SunPharma, Sotinská 1591
9. 8.  Verbascum, Sotinská 1586
15. 8.  Eurodom, Hviezdoslavova  309
16. 8.  Verbascum, Sotinská 1586
22. 8.  Dr. Max, Obchodná 2875
23. 8.  Dr. Max, Obchodná 2875
29. 8.  Centrum, Štefánikova 726
30. 8.  Verbascum, Sotinská 1586
1. 9.  Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární

Disk golf v parku
Už aj v Senici si budú môcť ľudia všetkých 

vekových kategórií zahrať disk golf.  Od 4. júla 
budú v mestskom parku 3 koše s 9 dráhami. 
Investíciu Mesta Senica v hodnote takmer 
1000 € realizo-
val Mestský pod-
nik služieb.

Otvárací tur-
naj sa uskutoční 
12. júla za účasti 
miestneho fris-
bee teamu  a 
zástupcu primá-
tora mesta  Jána 
Hurbana.

V senickom 
parku budú 
2 koše. Jeden 
bude v blízkosti 
DAVu so 4 drá-
hami, oproti 
vstupu na kúpa-
lisko bude 
druhý s 3 drá-
hami. V Sotine 
pri workouto-
vom ihrisku  
bude tretí kôš s 2 dráhami. „Rozhodli sme 
sa už na prázdninové mesiace dať do užíva-
nia disk golfové ihrisko, aby tu deti pri špor-
tovaní aktívne využívali čas, aby si mohli 
zahrať aj so svojimi rodičmi. Dúfame, že 
disk golf zaujme čo najviac ľudí,“ informo-
val zástupca primátora Ján Hurban, ktorý  
zdôraznil, že mesto bude požičiavať disky v 

Infosene, kde si ich môžu občania aj kúpiť. 
Požičovné bude 1 euro, záloha aj predajná 
cena 7 eur.

Disk golf má podobné pravidlá ako golf, 
len namiesto palíc a loptičiek sa používajú 
špeciálne disky (alebo frisbee) a namiesto 

jamiek sú vyvý-
šené koše s visi-
acimi reťazami, 
aby sa disk lep-
šie zachytil. Hra 
sa začína na 
odhodisku, čo 
je alternatíva 
ku golfovému 
odpalisku. Tam 
sa nachádza  
tabuľka, ktorá 
hráčovi napo-
vedá, akým 
smerom treba 
disk hodiť. 
Cieľom je 
dokončiť jamku 
– kôš s najmen-
ším počtom 
hodov. Pri kaž-
dom odhodisku  
bude aj infota-

buľa o pravidlách disk golfu. 
Tento šport sa zrodil v Amerike. Disk 

golf sa dá hrať v podstate hocikde v prí-
rode, ihriská môžu byť stále alebo provi-
zórne. Môžu ho hrať deti až po seniorov, 
finančne nie je náročný a pri pobyte na čer-
stvom vzduchu  prospieva zdraviu.

bar 
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2. - 5. 7. Záhorácky unplugged 
– open air hudobný festival folkovej, 

country a trampskej hudby, vstupné 15 eur 
Kunovská priehrada

3. 7. o 20.00 Max BazowskI, Genuine 
Jacks, Tesegrity 

- koncert mladých senických kapiel, 
vstupné 2 eurá

Spoločenský dom Kunov

5. 7. o 10.00 Koncert Speváckeho zboru 
mesta Senica Cantilena 

Kostol sv. Cyrila a Metoda (Sotina)

11. 7. o 15.00 Senická fortňa – minifest 
dobrého jedla a pitia – miešané drinky od  
najlepšieho barmana na Slovensku Róberta 
Šajtlavu 

terasa Sklep pub

11. 7. o 13.00 Športový deň v Čáčove – 
hry, šport, zábava, posedenie, dobrá nálada 
pre všetkých na odštartovanie prázdnin 

areál Kynologického klubu Čáčov

11. 7. o 13.00 Hurá, prázdniny!
- kultúrno–športové podujatie 
strelnica a areál Spoločenského domu 

Kunov

11. 7. o 20.00 Hudba na priehrade 
- hrá hudobná skupina Pulz
Pizzeria nad Plážou na Kunovskej prie-

hrade

18. 7. o 20.00 Hudba na priehrade 
- hrá hudobná skupina Lux 
bufet na Kunovskej priehrade

23. 7. o 17.00 vernisáž výstavy Albín 
Brunovský Grafické dielo zo zbierok Dr. 
Ivana Panenku 

Záhorská galéria Jána Mudrocha

24. 7. o 18.00 Po stranách Moravy 
- poeticko-hudobné stretnutie básnikov 

z Čiech, Moravy, Poľska a Slovenska
Záhorská galéria Jána Mudrocha 

25. 7. – Dračie lode 
- 6. ročník pretekov o pohár primátora 

mesta Senica, detská Disney olympiáda, 
BMX – Scate Kids SchooL, Duo imagine,  
Yantar, BMX Jam Kunov + VSA Extrem exhi-
bition, koncert Divokej Bill, ohňostroj na 
synchronizovanú hudbu, Paulie Garand a 
Disco show, vstupné v predpredaji 5 eur 
dospelí, 2,50 dôchodcovia a deti do 140 
cm. Priamo na mieste dospelí 8 eur, deti do 
140 cm a dôchodcovia 4 eurá (Predpredaj.
sk – Infosen)

Kunovská priehrada

25. 7. o 15.00 Senická fortňa 
- minifest dobrého jedla a pitia
terasa Sklep Pub

1. 8. o 20.00 Hudba na priehrade
- hrá hudobná skupina Orbita
Pizzeria nad plážou na Kunovskej prie-

hrade

8. 8. o 15.00 Senická fortňa
- minifest dobrého jedla a pitia
terasa Sklep Pub

8. 8. o 14.00 Festival Svojráz
- slovanské tradície, remeselné dielne, 

slovenská kuchyňa, súčasná slovanská 
móda. Interaktívna súťaž, bojové umenie, 
aktivity pre deti.

Spoločenský dom Kunov  

8. 8. o 20.00 Hudba na priehrade
- hrá hudobná skupina Duo Chillys
bufet na Kunovskej priehrade

15. 8. o 20.00  Hudba na priehrade 
- hrá Senická heligónka
bufet na Kunovskej priehrade

20. 8. o 20.00 Nočná Senica 
- koncert Magic Sound, vystúpenie Jany 

Kocianovej, Inspinia – ohňová show, osa-
denie pamätnej dosky Jane Kocianovej na 
Záhoráckej stene slávy

Námestie oslobodenia

21. – 22. 8. 8.00 - 18.00 Senický jarmok 
– predajné, remeselné stánky, občerst-

venie 
Sadová ulica

21. – 23. 8.   38. Záhorácka výstava 
hydiny, králikov, holubov a hospodár-
skych zvierat 

- vystavujú drobnochovatelia (nielen) z 
regiónu, čas (15. 8. 9.00 - 18.00, 16.8. 9.00 
- 18.00, 17. 8. 9.00 - 14.00)

park pri Záhorskej galérii J. Mudrocha

21. 8.  Koncerty skupín:  

19.30  RocksBerry

21.00  D E S M O D 
- predpredaj Infosen 7 eur, na mieste 10 

eur
amfiteáter 

21. 8. o 20.00 Hodová zábava 
- hrá hudobná skupina Lux 
Spoločenský dom Kunov

22. 8. 9.30 - 12.00  Parkojáda 
– divadelné predstavenia pre deti: ZUŠ 

Šaštín-Stráže O vlkovi a kozliatkach, Báb-
kové Divadlo PIKI (Ela a Hop) RozKrávka, 
Túlavé divadlo (Jakub Nvota) Bláznova 
čiapka

12.00 – 14.00 Športové workshopy pre 
deti 

- Žonglovanie (s predmetmi), Slack line 
(chodenie po lane), Freestyle Bmx (akroba-
cia na bicykloch a kolobežkách), Frisbee 
(lietajúce taniere)

pri DAVe
 
22. 8. 10.00 - 15.00 Grafitti Jam 
– exhibícia miestnych grafitti umelcov, v 

rámci ktorej budú presprejované betónové 
ploty mestského kúpaliska 

mestské kúpalisko

22. 8. 15.00 - 17.00 Program družob-
ných miest mesta Senice

Velké Pavlovice 
- (mužský spevácky zbor Presúzní sbor a 

cimbalová hudba Lašár), 
Trutnov
Senická heligónka, 
Big Band Šaštín-Stráže  
amfiteáter

22. 8. 21.00 - 22.00 Abba show revival, 
- vstupné 4 eurá 
amfiteáter

V prípade nepriaznivého počasia sa 
program z amfiteátra, Námestia oslobo-

denia a parku pri DAVe uskutoční 
v kinosále Domu kultúry. 

22. 8. o 18.00 Posedenie pri heligónke
Spoločenský dom Kunov

22. 8. o 15.00 Senická fortňa 
- minifest dobrého jedla a pitia
terasa Sklep Pub

23. 8. o 13.00 Dostihový deň v Čáčove
dostihová dráha PD Senica 

28. – 30. 8. SAHARA 2015 
- najvýznamnejšia military udalosť roka 

na piesku
VTSÚ Záhorie

29. 8. o 20.00 Hudba na priehrade 
- hrá hudobná skupina Grimmovci,        

Dj maco 
Pizzeria nad plážou na Kunovskej prie-

hrade

PRIPRAVUJEME:

5. 9. Štramák fest 2015 
Kunovská priehrada

SENICKÉ KULTÚRNE LETO  2015
A U G U S T 
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Kam na turistiku

Klub slovenských turistov Sobotište 
organizuje 18. júla pochod pešo i na bicykli  
Za Štefánikom na Bradlo.  

Klub slovenských turistov Senica má na 
29.  august naplánovanú Senickú mašírovku 
na trase Senica – Záruby – Rozbehy v dĺžke 
10, 15, 35 a 50 km.  Senická mašírovka je 
zaradená do kalendára medzinárodnej 
organizácie IVV. Záujemcov o pochod so 
štartom pri chate na Rozbehoch (10, 15, 35 
km) bude o 7.30 k dispozícii autobus pri pla-
várni, ktorý ich dovezie aj naspäť.    

Tento rok sa na tejto trase koná Senická 
mašírovka poslednýkrát. KST Senica  pod 
vedením nového predsedu Pavla Peričku 
pripravuje v roku 2016 pochod v okolí 
Senice na 10 km a 20 km trase, ktoré už 
tento rok začína aj značiť. KST Senica má 
v súčasnej dobe 58,8 km značkovaných 
chodníkov.      bar

Prijatie na záver 
plaveckej sezóny

Plavecká sezóna najmladších, mladších 
a starších žiakov vyvrcholila v uplynulých 
týždňoch vrcholnými podujatiami na celo-
slovenskej úrovni. Na majstrovstvách Slo-
venska  farby nášho mesta obhajovali zve-
renci oboch senických plaveckých klubov 
– PK Aqua a PK Záhorák. V stredu 24. júna 
prijal v obradnej  sieni MsÚ primátor mesta 
Senica Branislav Grimm mladé plavecké 
talenty, trénerov a funkcionárov oboch klu-
bov, aby vyja-
dril radosť z 
toho, že  plá-
vanie v Senici 
má vynikajúcu 
úroveň a práca 
trénerov s 
talentovanými 
deťmi pri-
náša ovocie v 
podobe vzác-
nych kovov 
z takýchto 
významných 
podujatí. 

„Veľmi ma teší, že mesto Senica má také 
športové talenty, ktoré úspešne reprezen-
tujú svoje kluby, naše mesto a zo šampio-
nátov sa vracajú s cennými kovmi. Tešíme 
sa z vašich úspechov a sme na vás hrdí. 
Svojimi výkonmi ste sa už v mladom veku 
navždy  nezabudnuteľne zapísali do senic-
kej plaveckej histórie a vstúpili do pomysel-
nej siene slávy. Vydržte vo svojom trénin-
govom úsilí, ktoré vám umožní podávať čo 
najlepšie výkony a dosahovať čo najlepšie 
časy. Iste sa raz dočkáte uznania i ocenení 
v podobe reprezentačných štartov i zaslú-
ženého potlesku fanúšikov,“ prihovoril sa k 
mladým talentom primátor mesta. 

V príhovore primátor  mesta  v skratke 
spomenul aj históriu plávania v Senici, ktoré 
nadobudlo väčší  význam až po postavení 
mestskej krytej plavárne. Tá prejde v nasle-

dujúcich mesiacoch celkovou rekonštruk-
ciou, ktorá už bola nevyhnutná, na čom 
sa zhodli aj zástupcovia plaveckých klu-
bov. Primátor ich do nadchádzajúcej zlo-
žitej sezóny povzbudil slovami: „Vieme, že 
odstávka mestskej plavárne vám sťaží trénin-
gové podmienky, ale po ukončení staveb-
ných prác budete mať vytvorený výborný 
priestor pre váš športový rast i organizáciu 
kvalitných plaveckých podujatí.“ Súčasťou 
modernizácie bude i výstavba nového pla-
veckého bazénu, ktorého dĺžka bude zod-
povedať štandardom na organizáciu i vyš-
ších podujatí ako majstrovstiev Slovenska, 

resp. medziná-
rodných prete-
kov. Primátor 
vyjadril pre-
svedčenie, že 
časový plán 
výstavby bude 
nerušene pre-
biehať tak, aby 
na jeseň budú-
ceho roka už 
plavci mohli 
trénovať i 
súťažiť opäť 
v Senici. Mla-

dým plavcom zaželal veľa zdravia, šťastia, 
úspechov a radosti z plávania a taktiež vyja-
dril verejné poďakovanie za kvalitnú prácu 
trénerom, realizačným štábom, funkcioná-
rom a sponzorom za podporu tohto krás-
neho zdravého športu. 
Do Pamätnej knihy mesta Senica sa zapísali: 
za PK Aqua – plavci: Tomáš Polák, Samuel 
Semanko, tréner: Andrej Laho
Za PK Záhorák:

– plavci: Aneta Bíliková, Hana Hrúzová, 
Lucia Serdahelyová, Matúš Vašíček, Žofia 
Žúrková, tréner: Ing. Bernard Vaca; 

– plavci: Jakub Jankových, Tamara Pas-
tuchová, Adam Pipíška, Michal Serdahely, 
Karin Vašíčková, Samuel Žúrek, tréner: Ing. 
Stanislav Mihalka

lv
foto R. Samek

Plavecké kluby s vedením mesta.

Pocta Brunovskému 
i Panenkovi

Záhorská galéria Jána Mudrocha v 
Senici vo svojom dlhodobom cykle výstav 
Umelci Záhoria pripravuje jubilejnú 
výstavu Albín Brunovský Grafické dielo zo 
zbierok Dr. Ivana Panenku k nedožitému 
80. výročiu narodenia umelca a zberateľa. 
Vernisáž výstavy bude 23. júla o 17. hod., 
výstava potrvá do 30. augusta. 

V tomto roku bol popri Roku Ľudo-
víta Štúra vyhlásený aj Rok Albína Brunov-
ského (1935 -1997), významného aj medzi-
národne uznávaného slovenského grafika 
a pedagóga VŠVU v Bratislave, fantazij-
nej, imaginatívnej orientácie tvorby, zohor-
ského rodáka k jeho nedožitým osemdesi-
atym narodeninám. 

Okrem toho sme si v minulom roku 
pripomenuli aj nedožité osemdesiat-
ročné životné jubileum známeho sloven-
ského zberateľa grafického umenia Dr. 
Ivana Panenku (1934 - 2013), senického 
rodáka, ktorý  vlastní vo svojej zbierke 
prakticky celé grafické dielo Albína Bru-
novského.

Galéria k výstave pripravuje vydanie 
publikácie s úvodným textom kurátora 
výstavy Dr. Štefana Zajíčka s farebnými 
reprodukciami najvýznamnejších grafic-
kých diel Albína Brunovského pochád-
zajúcich zo zbierkového fondu Dr. Ivana 
Panenku.   

Výstava Albín Brunovský Grafické 
dielo  a Pocta Ivanovi Panenkovi, zbera-
teľovi umenia a priateľovi grafikov, bola 
otvorená v Galérii Hollar v Prahe 24. júna 
pod záštitou veľvyslanca SR v Českej 
republike Petra Weissa. Výstavu v Prahe 
otvoril významný český grafik Vladimír 
Suchánek a okrem manželiek oboch 
protagonistov bol na vernisáži aj riadi-
teľ Záhorskej galérie J. Mudrocha Štefan 
Zajíček.

bar  

Dračie lode so vstupným
Obľúbené letné podujatie Dračie lode 

rozčerilo diskusie tento rok niekoľkokrát. 
Najprv po informácii radnice, že poduja-
tie s 5-ročnou históriou sa konať nebude 
z dôvodu šetrenia. Rozčarovanie vystri-
edala v apríli radosť zo správy, že Dračie 
lode budú 25. júla. Krátko pred podujatím 
sa  potešenie z celodenného podujatia pre 
celé rodiny zmenilo na sklamanie, ktoré 
spôsobila výška vstupného. 

Organizátorom 6. ročníka Dračích lodí 
nie je mesto Senica, ale  spoločnosť Media 
Invest Company (MIC) zo Skalice, preto v  
plnej kompetencii tejto firmy je aj určenie 
výšky vstupného. Dospelý zaplatí v pred-
predaji 5 eur,  dieťa do 140 cm a dôchodca 
nad 62 rokov 2,50 eura. Priamo na mieste 
bude pre dospelého lístok za 8 eur, pre deti 
do 140 cm a dôchodcov nad 62 rokov 4 
eurá. Mnohí sa vyjadrujú, že za takýchto 

okolností sa pre nich stávajú Dračie lode 
nedostupné. Iní síce konštatujú, že kvalitný 
program treba zaplatiť, čakali však symbo-
lickejšie sumy. 

„Mesto Senica ako hlavný partner podu-
jatia prispelo spoločnosti MIC Skalica na 
zabezpečenie podujatia sumou 15 tisíc eur 
na základe rozhodnutia mestského zastu-
piteľstva schválením v rozpočte,“ upres-
ňuje informácie zástupca primátora Martin 
Lidaj. Dodáva, že prostredníctvom svojich 
organizácii Mesto Senica poskytuje súčin-
nosť pri organizácii a pomáha napríklad pri 
prenájme pódia či poskytnutím zamestnan-
cov Rekreačných služieb na zabezpečenie 
niektorých prác. Tieto nepriame náklady 
predstavujú sumu približne 5 tisíc eur. V 
minulosti boli Dračie lode, na ktoré prišli 
tisícky ľudí bezplatné, treba však zdôraz-
niť, že Mesto Senica dotovalo toto poduja-
tie sumou asi 50 tisíc eur.

Viera Barošková
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27. ročníku Záhoráckeho maratónu a 
12. ročníku Záhoráckeho polmaratónu 
panovala v sobotu 13. júna úmorná horú-
čava, ktorá sa podpísala pod výkony vytr-
valostných bež-
cov. Napriek 
tomu  tento 
ročník  možno 
považovať za 
p r e l o m o v ý , 
pretože mara-
tón sa bežal 
na  novej trati, 
ktorá na pre-
tekárov veľmi 
zapôsobila.

Podľa samotných 
bežcov z nášho 
maratónu sa razom 
stal jeden z najkrajších na Slovensku. Slová 
uznania sú najkrajšou odmenou pre orga-
nizátorov za úsilie, ktoré vynaložili pre spo-
kojnosť pretekárov. Verme, že zmena trasy 
priláka na toto medzinárodné športové  
podujatie (pretekári zo Slovenska, Česka, 
Rakúska, Nórska) v ďalších ročníkoch mara-
tóncov vo väčšom počte. Mnohí náš senický 
vynechávali práve z dôvodu behu po frek-
ventovanej ceste. 

Štartovalo sa pred športovou halou o 
10.15 hod. (predtým býval štart pred fut-
balovým štadiónom) a bežalo sa  smerom 
na železničnú stanicu, letisko a popri gol-
fovom areáli pri Šajdíkových Humenciach 
borovicovými lesmi do Borského Miku-
láša a do Šaštína - Stráži, kde bol na tamoj-
šom futbalovom ihrisku cieľ polmaratónu 
a obrátka maratónu. „K zmene trate sme 
pristúpili najmä kvôli bezpečnosti bežcov. 
Na predchádzajúcej trati zo Senice do 
Šaštína - Stráží po hlavnej veľmi frekvento-
vanej ceste už hrozilo priveľké riziko kolíz-
nych situácií. Nová trať vedie z veľkej časti 
lesnatým prostredím, z menšej časti ces-
tami, ale s veľmi nízkou frekvenciou vozi-
diel,“ povedal o zmene trate riaditeľ prete-
kov Peter Hutta, poslanec MsZ Senica.

Primátor mesta Branislav Grimm výst-
relom poslal na trať 36 maratóncov a 119 
polmaratóncov. Na maratónskej trati si naj-
lepšie počínal 47-ročný Trnavčan Tomáš 
Kopčík, ktorý ako prvý na obrátke získal aj 
cenu primátora mesta Šaštín-Stráže. Cenu 
primátora Senice pre Seničana s najlep-
ším časom získal Jaroslav Kubíček, ktorý v 
kategórii mužov do 40 rokov skončil na 3. 
mieste. V ženskej kategórii zvíťazila Eva Sei-
dlová z AK Tlmače.   

V  polmaratóne bol najrýchlejší Dušan 
Tomčal z Lipova, ktorý viedol od začiatku 
až do cieľa. Medzi ženami vyhrali všetky 
kategórie pretekárky zo Záhoria. Do 35 
rokov Stanislava Dermeková z Gbelov, nad 
35 rokov Miroslava Zíšková a nad 45 rokov 
Blažena Kocúriková, obe sú z Jablonice.

V štartovom poli Záhoráckeho  mara-
tónu po prvýkrát v jeho histórii boli  nevi-

domý bežec 37-ročný Peter Lecký z 
Ružomberka, ktorého sprevádzal Michal 
Jakubec a na vozíčku pretekal 27-ročný 
Michal Matúš z ŠK Olympia  Slovakia.

V maratóne v kategórii mužov do 40 
rokov bolo 11 pretekárov, nad 40 rokov 9 
pretekárov, nad 50 rokov 8 pretekárov, nad 
60 rokov 6 pretekárov. Ženy súťažili 2. V 

polmaratóne v 
kategórii muži 
bolo 38 prete-
károv, nad 40 
rokov 22 prete-
károv,  nad 50 
rokov 22 pre-
tekárov, nad 60 
rokov 7 prete-
károv, nad 65 
rokov 8 prete-
károv, nad 70 

rokov 3 pretekári. 
Ženy do 35 rokov  
5 pretekárok, nad 

35 rokov 8 pretekárok, nad 45 rokov 6 pre-
tekárok. 

Organizátormi Záhoráckeho maratónu 
a polmaratónu sú Mesto Senica a komi-
sia športu pri MsZ, Mesto Šaštín-Stráže a  
komisia pre mládež a šport pri MsZ. Zorga-
nizovať vrcholné športové podujatie roka v 
Senici je možné  vďaka podpore mnohých 
sponzorov. 

Pri vytyčovaní novej trasy maratónu 
organizátori spolupracovali s mnohými 
inštitúciami, preto poďakovanie patrí aj  
Dopravnému inšpektorátu OR PZ v Senici, 
Mestskej polícii v Senici, Železniciam SR, 
Územnému  spolku SČK Senica,  Poliklinike 
Senica, n.o., všetkým dobrovoľníkom, bez 
ktorých by nebolo možné toto náročné 
športové podujatie zorganizovať.

Ďakujeme sponzorom Záhoráckeho 
maratónu a polmaratónu: Trnavský samo-
správny kraj, Rekreačné služby mesta 
Senica, Prvá stavebná sporiteľňa, COOP 
Jednota Senica, Poľnohospodárske druž-
stvo Senica, ADIS office, Lekáreň Arnika, 
101 Drogerie, VILIJA, Cestné komuniká-
cie Senica, Segum, Mestský podnik slu-
žieb, UniCredit Bank, Expresní Automyčka 
Hodonín.

Viera Barošková
Foto R. Samek

VÝSLEDKY
MARATÓN
Muži do 40 rokov: 1. Miroslav Ilav-

ský, Dubnica, 2:52:58 hod., ... Seničania 
3. Jaroslav Kubíček, 3:36:45, 4. Marcel 
Krajč, 3:41:57, 5. Ján Jarábek, 3:55:02.

Muži nad 40 rokov: 1. Tomáš Kopčík, 
Trnava, 2:46:55, 2. Ján Moravec, Myjava, 
2:58:22, 3. Roman Rosina, AŠK Skalica, 
3:07:35.

Muži nad 50 rokov: 1. Stanislav Ďuriga, 
Trenčín, 3:20:53, ... 3. Peter Portášik, AŠK 
Skalica, 3:36:47.

Muži nad 60 rokov: 1. Vladimír Šmida, 
Spišská  Nová Ves, 3:42:32.

Vozíčkar: 1. Michal Matúš, Bratislava, 
3:49:57.

Ženy: 1. Eva Seidlová, Tlmače, 4:24:37. 
Andrea Dermeková, Skalica, nedokončila.

POLMARATÓN
Muži do 40 rokov: 1. Jozef Jurčík, Ska-

lica, 1:25:24 hod., ... Seničania 16. Stani-
slav Macák 1:42:10, 23. Peter Nemrava 
1:50:47, 24. Filip Blaho 1:50:50, 26. Mar-
tin Ondrovič 1:52:11, 27. Robert Miku-
lecký 1:52:19, 37. Marek Petráš 2:25:12,  
38. Stanislav Bilka 2:27:18.

Muži nad 40 rokov: 1. Dušan Tomčal, 
Lipov, 1:17:29, Seničania  13. Ľubomír 
Ožvoldík 1:46:34, 17. Stanislav Holoďák  
2:03:47, 20. Pavol Polák 2:25:13. 

Muži nad 50 rokov: 1. Josef Veverka, 
Čejkovice, 1:26:03,  Seničania 11. Marián 
Mendlen 1:45:44, 13. Pavol Kalman 
1:48:44, 22. Pavol Waldecker 2:36:24.

Muži nad 60 rokov: 1. Lubomír Bartál, 
Hodonín, 1:41:10, 

Muži nad 65 rokov: 1. Vladimír Var-
muža, Hodonín, 1:34:21, Seničania 7. 
Ondrej Tirpák, 2:05:42.

Muži nad 70 rokov: 1. Viliam Novák, 
Bratislava, 1:45:15.

Ženy do 35 rokov: 1. Stanislava Derme-
ková, Gbelskí Strýci, 1:42:41, Seničania 5. 
Zita Kubinová 2:27:18.

Ženy nad 35 rokov: 1. Miroslava Zíš-
ková, Jablonica, 1:41:38, Seničania 2. 
Mária Jakábová, 1:47:51, 6. Beata Hricová 
2:21:29, 7. Ivana Sládečková 2:54:30. 
Erika Farkašová nedokončila.

Ženy nad 45 rokov: 1. Blažena Kocúri-
ková, Jablonica, 1:36:03, Seničania 5. 
Andrea Vačková 2:03:17.

Staronoví tréneri
Od novej sezóny 

povedie A-tím FK Senica 
trénerské duo Eduard 
Pagáč - Jozef Dojčan. 
Eduard Pagáč bude v 
úlohe hlavného trénera, 
Jozef Dojčan jeho asis-
tent. Prvýkrát v novej sezóne mužstvo pri-
vítali v pondelok 15. júna.

Obaja tréneri dokoučovali uplynulú 
sezónu, keď Pagáč, dovtedy asistent, 
nahradil na trénerskej stoličke Jozefa Kos-
telníka. V roku 2013 pôsobil aj ako hlavný 
tréner A-tímu, keď striedal cez leto Vladi-
míra Koníka. V marci minulého roku ho na 
lavičke striedal Pavel Hapal. Práve tomu 
robil asistenta aj Jozef Dojčan, ktorý bude 
v tejto úlohe pokračovať teraz. Naposledy 
viedol Dojčan senickú 16-ku.

„Tréneri majú našu dôveru. V tíme je 
množstvo našich mladých odchovancov, 
ktorých poznajú títo tréneri najlepšie. Budú 
s nimi pracovať aj v A-tíme. Je to akási pri-
rodzená klubová kontinuita,“ hovorí špor-
tový riaditeľ FK Senica Dušan Vrťo.

Už na konci uplynulého ročníka sa vede-
nie tímu rozlúčilo s bývalým kapitánom 
Tomášom Kóňom. Takisto sa klub dohodol 
na uvoľnení Tomáša Majtána. 

(pokračovanie na str. 15)

Maratónskemu behu sa v Senici venuje čoraz 
viac bežcov. Na snímke je časť z nich.
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Program jesennej časti 
domácich zápasov 

FK Senica:

2. kolo 24. 7.  Senica - Ružomberok
3. kolo 1. 8. Senica - Skalica
4. kolo 8. 8.  Senica - Trnava
5. kolo 15. 8.  Senica - Slovan BA
7. kolo 29. 8.  Senica - Trenčín
9. kolo 19. 9.  Senica - Podbrezová
11. kolo 26. 9.  Senica - Myjava
12. kolo 3. 10.  Senica - D. Streda
17. kolo 21. 11.  Senica - Žilina
19. kolo 5. 12.  Senica – Michalovce

Vyskúšali aj nové športy
V utorok 23. júna žila Senica opäť špor-

tom. Kto v tento deň nešportoval, akoby 
v Senici ani nebol. Celodenné podujatie 
Challenge day sprevádzalo veľa noviniek a 
zaujímavých športov, ktoré lákali všetkých 
športových nadšencov. Do 2. ročníka sa 
zapojilo celkovo 1600 účastníkov. 

Pre nepriazeň počasia boli organizátori 
nútení zmeniť miesto konania z obľúbe-
ného senického parku  pri DAVe na zimný 
štadión, ktorý zaplnený športovými aktivi-
tami dotváral výbornú atmosféru podujatia.

Doobeda sa Challenge day zúčastnili 
deti zo všetkých štyroch senických základ-
ných škôl. Mohli si vyskúšať tradičné športy 
- futbal, hokej, stolný hokej, bedminton, 
jogu,  zumbu,  frisbee, no najväčší úspech 
mali na tomto podujatí nové a pre niekto-
rých dokonca i neznáme športy, napríklad  
baseball, parkour, longboarding,  petang  či 
rugby. Okrem toho sa uskutočnili školské 
turnaje o putovné poháre. Futbal na prvom 
stupni ovládla ZŠ na Komenského ulici 
a medzi druhostupniarmi zvíťazila ZŠ na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha. Ostatné putovné 
poháre vybojovali pre svoju školu žiaci zo  
ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha, a to v turnaj-
och vo volejbale, vybíjanej a florbale.

Poobede program Challenge day 
ponúkal ďalšie aktivity  pre všetkých nad-
šencov  športu, dával tipy ako si zašpor-
tovať a spraviť tak niečo pre svoje telo i 
ducha.  Viaceré fitness centrá v meste boli 
pre verejnosť otvorené zdarma. Odvážlivci, 
i tí menej odvážni, si mohli vyskúšať, aké 
je zdvihnúť 200 kg činku či vyvrátiť mýtus, 

že posilňovne sú preplnené len samými 
svalovcami. Svoje priestory na cvičenie 
poskytli Jumping Senica, Holy Gym, Hela 
Gym, FitnessPower OC Branč aj novinka v 
Senici SBody Fit.

V tento športový deň si mohli svoje sily 
zmerať aj tímy kamarátov či kolegov z rôz-
nych firiem. Takto vytvorené športové druž-
stvá súťažili buď vo futbale, alebo v plážo-
vom volejbale. Futbalový turnaj sa konal na 
ihrisku v Kunove a ovládli ho mladí senickí 
futbalisti U16. Na novom beach volejbalo-
vom ihrisku, ktoré sa nachádza v areáli  ZŠ 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha,  sa zas hral volej-
bal, a tu zvíťazilo firemné družstvo Fly Team.

Za možnosť zorganizovať toto skvelé 
športové podujatie ďakujeme partnerom a 
sponzorom: Mestu Senica, Europe Direct 
Senica, RSMS, Kompave, Maccaferri, DDK-
Led, GH Studiu, Adis Office, Finvia, COOP 
Jednote, všetkým zúčastneným športovým 
klubom, a hlavne najväčšia vďaka patrí 
všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by sa 
takáto veľká akcia nedala urobiť.

Team Challenge day
Foto Marek Štítny

Prijatie úspešných  
športovcov

Senický mládežnícky futbal zaznamenal  
v ostatnom čase veľké úspechy. V obrad-
nej sieni Mestského úradu prijal primátor 
Senice Branislav Grimm 10. júna mužstvo 
majstrov Slovenska  FK Senica U19 a účast-
níkov Dôvera Školský pohár SFZ zo ZŠ na 
Sadovej a ZŠ na  Komenského ulici.  
Všetci sa zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica. 

Primátor mesta poďakoval nielen 
futbalistom, ale aj učiteľom telesnej 
výchovy a športovej prípravy v základ-
ných školách, trénerom, realizačným 
štábom a funkcionárom za neutíchaj-
úcu podporu  rozvoja športu.   

Mužstvo FK Senica U19 sa už  tri kolá 
pred koncom súťaže stalo majstrom Slo-
venska. Deň pred prijatím na radnici 9. 
júna odohrali česko-slovenské finále s 
Příbramom v Kroměříži, no prehrali 1:2. 
Seničania pod vedením trénera Stanislava 
Macka viedli do 75. min. 1:0 gólom Erika 
Otrísala. Začiatkom  septembra sa dozvedia 
meno súpera v prestížnej Lige majstrov.

V obradnej sieni čestné miesto patrilo i 
kolektívu dievčat zo ZŠ na Sadovej ulici a 
chlapcov zo ZŠ na Komenského ulici, ktorí 

na Majstrovstvách Slovenska v malom fut-
bale mladších žiakov získali prvé a tre-
tie miesto. V Poprade 2. – 3. júna krehké 
dievčatká získali titul majsteriek Sloven-
ska po penaltovom rozstrele s Ľuboch-
ňou 4:3. Z kolektívu si titul najlepšia bran-
kárka odniesla Hedviga Deáková a najlep-
šia hráčka Tamara Jedináková. Futbalistky 
sa nesmierne tešia aj z výhry, ktorou je 
zájazd  s reprezentáciou SR na kvalifikačný 

zápas  s Luxemburskom. Chlapci zo ZŠ na 
Komenského ulici v tej istej súťaži obsadili 
3. miesto, keď  nad  Trenčínom zvíťazili 3:2. 

„Vydržte vo svojom úsilí podávať čo naj-
lepšie výkony. Iste sa raz dočkáte  uznania i 
ocenení v podobe reprezentačných štartov 
i zaslúženého potlesku fanúšikov,“ povzbu-

dil všetkých mladých futbalistov a futba-
listky senický primátor. 

Športový riaditeľ FK Senica Dušan Vrťo: 
„Víťazstvo U19 je obrovský úspech klubu. 
Chlapci odviedli veľký kus práce spolu s 
realizačným tímom, za to im patrí vďaka.“ 

Erik Otrísal: „Titul majstrov Slovenska 
ma veľmi potešil. Škoda, že nám nevyšiel 
zápas s Příbramom, mali sme vôľu, tímo-
vého ducha. Je veľmi príjemné, keď nás pri-

víta primátor mesta a vysloví nám poďa-
kovanie.“  

Riaditeľka ZŠ na Sadovej ulici Anna 
Kičková: „Škola, aj učitelia telesnej a 
športovej prípravy sme veľmi hrdí. Teší 
nás  úspech našich žiakov, zvlášť, keď 
sú to dievčatá.“ 

Učiteľ telesnej výchovy v  ZŠ Sadová 
ulica Július Dieneš: „Dievčatá sú veľmi 
šikovné, mám ich na športovej príprave. 
V Senici sa začína ženský futbal, od 
jesene by mali začať hrávať súťaž.“ 

Učiteľ telesnej výchovy v ZŠ Komen-
ského ulica Tomáš Vojzola: „Je to mimo-

riadny úspech, zatiaľ taký naša škola nemala. 
Chlapci okrem futbalu hrávajú aj iné hry, 
takže snažím sa, aby boli univerzálni, dobre 
pripravení po všetkých stránkach.“

Viera Barošková
foto R. Samek

Staronoví tréneri
(dokončenie zo str. 14)
Zmluvy skončili Lukášovi Opielovi a 

Pavlovi Čermákovi. Naopak, v prípade 
Jana Kalabišku klub uplatnil opciu, a to zna-
mená, že Honzo by mal ostať na Záhorí. 
„V prípade naozaj lukratívnej ponuky pre 
hráča i klub sa to môže ešte zmeniť, no 
zatiaľ to vyzerá tak, že Kalabiška by mal 
ostať v Senici,“ hovorí športový riaditeľ FK 
Senica Dušan Vrťo. V letnej príprave je až 
18 odchovancov FK Senica. „Niektorí hráči 
prišli z dorastu, niektorí sa vrátili z hosťo-
vania. Uvidíme, či zostanú aj po zúžení 
kádra. Je to na nich,“ hovorí Vrťo.

Seničania odohrajú počas letnej prí-
pravy 6 duelov. V generálke na Fortuna ligu 
sa stretnú v sobotu 11. júla na domácom 
štadióne o 19.00 h s moravským klubom 1. 
FC Slovácko.

Ivan Tobiáš
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V sobotu 23. mája sa uskutočnili v Brne 

majstrovstvá Českej republiky v karate goju 
ryu. Medzi zástupcami najlepších, ktorí si 
vybojovali účasť na šampionáte v kvalifi-
kačných turnajoch, nechýbali ani senickí 
karatisti. Hoci sa turnaja v moravskej met-
ropole nezúčastnili dve najväčšie hviezdy 
Hanko kai Senica, slovenskí reprezen-
tanti A. Ovečková a M. Toure, Seničania 
nezostali bez medailí. 

V kata dorastencov si titul majstra ČR 
vybojoval Filip Phan. Exmajster ČR sa vo 
finále stretol s ďalším Seničanom Marti-
nom Kopáčom, pre ktorého je striebro z 
českého šampionátu ďalším cenným úspe-
chom a potvrdením stúpajúcej výkonnosti. 
Bronz pripojila v kata juniorky 15 - 17 rokov 

Jana Švrčková, ktorá prehrala iba s víťazkou 
S. Forstovou z Brna. Ďalšie nádejné doras-
tenky Adela Sadloňová a Kristína Zrínyová 
obsadili piate miesta. Na majstrovstvách ČR 
rozhodovali tradične i senickí rozhodcovia 
Martin Čulen a Jaroslav Rehuš. Šéftréner 
senického klubu a tréner najlepšej českej 
karatistky V. Miškovej, medailistky zo seni-
orských ME, MUDr. Martin Čulen bol oce-
nený prezidentom Českého zväzu karate 
za prínos pre české karate. Z Čiech sa vrátili 
senickí karatisti s medailami a oceneniami.

Vo štvrtok 18. júna sa v telocvični ZŠ 
na Sadovej ulici v Senici uskutočnili skúšky 
technickej zdatnosti - páskovanie. Pred skú-
šobnou komisiou zloženou z majstrov s 
najvyššími technickými stupňami v regi-
óne (M. Čulen 8. Dan, J. Rehuš 5. Dan a M. 
Pekník 4. Dan) predvádzali svoje majstrov-
stvo karatisti nielen zo Senice, ale i Šaští-
na-Stráží, Myjavy aj Piešťan. Perfektným 
prevedením techník mohli získať svoj prvý 
- bieložltý opasok 8 kyu alebo vyšší. Zo 
64 bojovníkov zvládlo náročné previerky 
úspešne 60 a odteraz môžu nosiť získaný 
pás vo všetkých 175 členských krajinách 
WKF. Okrem najmenších 5-ročných adep-
tov tohto bojového umenia mohli prítomní 
diváci vidieť i skúsených karatistov usilujú-
cich sa o čierny pás. Držiteľ čierneho pásu 
musí predviesť dokonalú techniku, rýchlosť 
i silu. Okrem sebaobrany, zápasu, obrany 

proti škrteniu, pákam tiež  účinnú obranu 
proti zbraniam. Zásluhou dlhoročného tré-
ningu, výbornej kondície a nasadenia zís-
kali dvaja karatisti 1. Dan - čierny pás a 
jeden 3. Dan (tretí majstrovský stupeň) a 
titul sensei (majster karate).

Po prázdninách vyplnených kondič-
ným sústredením na bicykloch začnú kara-
tisti sezónu augustovým sústredením na 
Záhorí. Usporiadajú znova turnaj Pohár 
Hanko kai v Senici. Krásne poháre z tohto 
roku od sponzora  Trnavského samospráv-
neho kraja pripomínajú pekné chvíle víťaz-
stva mnohým mladým karatistom.

V septembri bude aj  tradičný nábor do 
klubu Hanko kai pre začiatočníkov od 6 
rokov.

E. Jareč

Filip Phan

Martin Kopáč

Postúpili muži 
a dorastenky

Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Trnave v spolupráci s Dobrovoľ-
ným hasičským zborov v Cerovej zorga-
nizovali 20. júna majstrovstvá Trnavského 
kraja v hasičskom športe. Senicu reprezen-
tovali muži a dorastenky (na foto) z Dob-
rovoľného hasičského zboru. Obidve naše 
družstvá v silnej konkurencii zvíťazili a 
zabezpečili si postup na majstrovstvá Slo-
venskej republiky v hasičskom športe. 

AL

Nové ihrisko 
na plážový volejbal

Otvorenie nového ihriska na plážový 
volejbal v Základnej škole na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha bolo 20. júna spojené s Memo-
riálom Pavla Rýzka, ktorým si uctili pami-
atku tohto trénera mládeže. 

S menom Pavla Rýzka je v Senici navždy 
spojený volejbal. Učiteľ matematiky a 
výtvarnej výchovy v tejto škole sa ako tré-
ner mládeže podieľal na výchove úspešnej 
volejbalovej generácie. Pre Senicu so svo-
jimi  žiačkami vybojoval 2-krát titul majst-
rov Slovenska.

Na otvorení ihriska na plážový volejbal 
riaditeľ ZŠ Vladimír Šváček privítal primá-
tora mesta Branislava Grimma, zástupcu 
primátora Jána Hurbana a tiež manželku 
Slávku Rýzkovú a syna Pavla Rýzka. 

Pavol Rýzek najprv začal trénovať chlap-
cov a neskôr dievčatá. „Volejbalu sa veno-
val s veľkou láskou a zanietením. Vytr-
valo učil volejbalovú abecedu a so svojimi 
zverencami dosiahol výborné výsledky. 
Podieľal sa na výchove výborných hráčok, 
z ktorých mnohé sa uplatnili v reprezentač-
ných výberoch bývalej ČSFR,“ povedala o 
ňom zástupkyňa riaditeľa ZŠ Slávka Hre-
bíčková, ktorá je jednou z jeho odchovan-
kýň a najlepšia hráčka  v histórii senického 
volejbalu.

Primátor Senice Branislav Grimm 
vyzdvihol, že Memoriál Pavla Rýzka je nád-
herný počin, ktorým vzdávajú úctu svojmu 
bývalému výbornému učiteľovi, kolegovi, 
vynikajúcemu športovcovi a všestran-

nému človeku. „Som rád, že  škola sa pus-
tila do výstavby ihriska na plážový volejbal,  
nedajte mu oddych, využívajte ho naplno,“ 
povedal primátor mesta a pochválil aj celý 
školský areál, v ktorom sa nachádza aj det-
ské dopravné ihrisko a časť areálu slúži aj 
senickým dobrovoľným hasičom. 

Ihrisko, ktoré vybudovali svojpomocne 
a s pomocou ochotných sponzorov, bolo 
otvorené turnajom volejbalistiek 3 veko-
vých kategórií, ktorý organizovalo občian-
ske združenie Senická volejbalová mládež. 
Predsedníčka tohto združenia Lenka Búz-
ková je tiež odchovankyňou trénera Pavla 
Rýzka, čo tiež dokumentuje, aký silný 
vzťah k volejbalu Pavol Rýzek vybudoval  u 
svojich zverencov. 

Táto akcia dala bodku za koncom sezóny 
2014/15. Na memoriáli sa predviedli deti z 
prípravky, mladšie žiačky  a kadetky s junior-
kami, ktoré hrali o putovný pohár. 

Hrali: prípravka: 4 družstvá po 3 hráčky, 
žiačky: 4 družstvá po tri hráčky, kadetky: 5 
družstiev po 3 hráčky.

Výsledky
1. miesto Tereza Funteková, Eva Michali-

cová, Natália Mindžáková (Kefky)

2. miesto Michaela Jaborníková, Simona 
Michalicová, Andrea Malíková (Koníky)

3. miesto Simona Jurková, Klára Kúde-
lová, Daniela Nemečkayová (Ovečky)

4. miesto Diana Škrovinová, Petra Ada-
movičová, Veronika Komorná (Žirafky)

5. miesto Karin Stanková, Kristína Híl-
ková, Lenka Ráčková (Nicerky)

Viera Barošková
foto R. Samek
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Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov  Slovenska v Senici ozna-
muje svojim členom najbližšie aktivity:

• Klub dôchodcov na Továrenskej ulici 
bude v mesiacoch júl a august  zatvo-
rený. Klub bude  otvorený 2. septembra 
2015. Denné centrum na Hviezdoslavo-
vej ulici bude počas prázdnin otvorené.

• Zájazd do čokoládovne v Kittsse sa 
uskutoční 26. novembra. Záujemcovia 
sa môžu počas júla a augusta prihlaso-
vať v Dennom centre na Hviezdoslavo-
vej ulici. V Klube dôchodcov na Továren-
skej ulici  sa bude možné prihlasovať od 
2. septembra (v pondelok, stredu a pia-
tok  od 14. do 16. hod.).  Poplatok je 8 €. 

Blahoželáme členom organizácie, 
ktorí budú mať v mesiaci júl a august 
jubileum: Rudolf Belica, Júlia Dobiá-
šová, Pavol Grimm, Marta Hrušková, 
Ladislav Hrnek, Anna Masaryková, Alž-
beta Mičová, František Palkovič, Anna 
Šullová, Margaréta Vicenová, Juraj Zríny, 
Mária Hostinská, Celestín Hadidom, 
Mária Končitíková, Mária Manďáková, 
Pavol Mudroch, Emília Mikulíková, Ladi-
slav Prokeš, Helena Pisarovičová, Anna 
Slezáková, Želmíra Vitteková, Anna 
Žáková, Elena Mikušová, Anna Šaján-
ková.  

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS  

Kurzy v Dome kultúry 
Mestské kultúrne stredisko Senica ponúka 
od septembra 2015 do júna 2016 tieto kurzy.   

Jazykové kurzy:
- anglický jazyk pre začiatočníkov i 

pokročilých,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov i 

pokročilých,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov i 

pokročilých,
- ruský jazyk pre začiatočníkov i pokro-

čilých.
Odborné kurzy: 
- jednoduché + podvojné účtovníctvo.
Poplatok za jazykové a odborné kurzy 

110 eur.
Praktické kurzy: 
- joga pre začiatočníkov i pokročilých,
- spoločenský tanec pre študentov,
- spoločenský tanec pre dospelých.
Poplatok za praktické kurzy 45 eur.

Bližšie informácie o kurzoch získate 
v MsKS Senica, kontakt: 0905 809 766, 
034/651 2301, 034/698 8122.      

MsKS Senica                                                                                                                                  

Po stranách Moravy
IV. letný medzinárodný poetický festival 

Po stranách Moravy otvorí svoje brány  24. 
júla o 18.30 hod. v Záhorskej galérií Jána 
Mudrocha v Senici vystúpením Fóra humo-
ristov z Trnavy a predstavením literárneho 
zoskupenia z Poľska. Pokračovať bude 
návštevou Mohyly Milana Rastislava Štefá-
nika na Bradle a  galavečerom  25. júla v 
Prírodných liečebných kúpeľoch  Smrdáky.

Festival sa koná striedavo na moravskej 
a slovenskej strane a jeho účastníkmi sú lite-
ráti z celej bývalej Česko-Slovenskej fede-
rácie, tohto roku i z Poľska. Svoju tvorbu 
i výstupy zo spoločných tvorivých dielní, 

ktoré sú súčasťou festivalu, prezentujú 
účastníci v kúpeľných areáloch – u nás v 
Smrdákoch, na Morave v Hodonínskych 
kúpeľoch. Prehlbujú tým nielen partnerské 
vzťahy tvorcov, ale aj  spätnú väzbu medzi 
autormi a čitateľmi poézie a prózy.

Medzinárodný letný poetický festival Po 
stranách Moravy je multižánrovým projek-
tom. Spája totiž uprostred leta, v období 
aktívneho cestovania a turistického ruchu, 
literatúru, hudbu i výtvarné umenie. Poé-
ziu, prózu hudbu a spev prináša návštev-
níkom  do prostredia výtvarných galérií a 
kúpeľných parkov. Veríme, že obohatí aj  
kultúrne leto v Senici.  

ZK

Kniha Záhoria 2014
Záhorská knižnica v Senici, Záhorská 

galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské 
múzeum v Skalici, organizácie v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 
kraja a Mestské centrum kultúry Malacky 
vyhlásili v tomto roku  7. ročník  obľúbenej 
čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2014.

O zisk najčestnejšieho knižného prí-
vlastku v našom regióne sa uchádza spolu 
päťdesiat knižných titulov z vlaňajšej pro-
dukcie. Je to  doteraz najväčší počet nomi-
nantov. Knihy sú späté s regiónom Záhoria 
tematicky alebo osobou autora textovej či 
obrazovej časti, môžu byť z oblasti belet-
rie, odborno-populárnej, vedeckej alebo 
detskej literatúry. Prívlastok typu NAJ im 
priradí nie odborná, ale verejná čitateľská 
porota s účastníkmi odkiaľkoľvek na svete. 
Rozhodnúť môže každý, kto využije hlaso-
vacie lístky v Záhorskej knižnici alebo na 
internetových stránkach miest Senice, Ska-
lice, či Holíča, alebo Mestského centra  kul-
túry v Malackách, či na webovej  stránke 
senickej a skalickej  knižnice a eZáhoría.  O 
výsledku Knihy Záhoria 2014 sa bude roz-
hodovať vašimi hlasmi až do 30. septem-
bra. Víťaza čitateľskej ankety spomedzi 
50 uchádzačov slávnostne vyhlásime v 
októbri v Galérii Jána Mudrocha v Senici. 

ZK

Literárna Senica 2015
Trnavský samosprávny kraj, Mesto 

Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoloč-
nosť Ladislava Novomeského Bratislava, 
Národné osvetové centrum Bratislava, Spo-
lok slovenských spisovateľov Bratislava, 
Literárne informačné centrum Bratislava, 
Záhorská galéria Jána Mudrocha vyhlá-
sili  XXIX. ročník celoslovenskej autorskej 
súťaže Literárna Senica Ladislava Novo-
meského 2015. Práce možno zasielať na 
adresu Záhorská knižnica, Vajanského 
28, 905 01 Senica v súlade s propozíciami 
súťaže (www.zahorskakniznica.eu) do 30. 
septembra 2015. Vyhodnotenie sa usku-
toční 3. decembra 2015 v Záhorskej galé-
rii Jána Mudrocha v Senici.

ZK

Spomienka 
na vierozvestov

Na hrade Branč bude v nedeľu 5. Júla 
Dištriktuálny deň Západného dištriktu 
Evanjelickej cirkvi a. v. 

Slávnostné služby Božie pri príleži-
tosti 600. výročia upálenia Majstra Jana 
Husa, spomienky na vierozvestov Cyrila 
a Metoda i evanjelických martýrov viery 
sa začnú o 10.00 hod. Kazateľom slova 
Božieho bude senior Východomoravského 
seniorátu Českobratskej cirkvi evanjelic-
kej v ČR Petr Pivoňka. Služby Božie v pri-
amom prenose odvysiela RTVS – SRo na 
Rádiu Regina.

Slávnostné služby Božie budú obohatené 
vystúpením speváckeho zboru z CZ ECAV 
Trenčianske Stankovce, hudobnej skupiny 
Switch on z CZ ECAV Vrbovce a mládežníc-
keho spevokolu z CZ ECAV Sobotište.

Pre deti sú pripravené detské služby 
Božie venované Majstrovi Janovi Husovi, aj 
rôzne animácie.

V predvečer štátneho sviatku bude 4. 
júla o 17. hod. mládežnícke stretnutie v 
kultúrnom dome v Podbranči, ktoré  pri-
pravili koordinátori pre prácu s mládežou 
z Myjavského seniorátu. Vystúpia na ňom 
mládežnícke hudobné skupiny United z 
Uhrovca a kapela The Pudding´s z Brezo-
vej pod Bradlom.

NS

Koncert  Cantileny 
v kostole

Mesto Senica a Spevácky zbor mesta 
Senica Cantilena pozývajú na  koncert pri 
príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda, 
ktorý sa uskutoční v Kostole sv. Cyrila a 
Metoda v Sotine 5. júla o 10.00 hod.

Na koncerte zaznejú skladby autorov 
G. Verdiho (Zbor Židov) a iných sveto-
vých skladateľov. Cantilena vystúpi najmä s 
naštudovaním výnimočného diela A. Dvo-
řáka Biblické piesne,  čo je  cyklus desia-
tich piesní. Biblické piesne sú akýmsi roz-
hovorom s Bohom, vynikajú rýdzosťou 
štýlu, prostotou,  a tým väčšmi hĺbkou svo-
jej výpovede. Skladateľ nimi  zakončil svoju 
piesňovú tvorbu.  

Cantilena sa zúčastní aj na slávnostnej 
sv. omši o 9.00 hod., kde vystúpi počas 
liturgie so sakrálnymi skladbami. Diriguje 
Jozef Chabroň, klavírny sprievod Roman 
Blaha.

NS
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Marek Čerňák a Lucia Sukupčáková
Samuel Vrábel a Nikola Tomanová
Marek Jantus a Soňa Kováčová
Miroslav Jurík a Nina Huttová
Jozef Chovanec a Erika Peričková
Pavol Polák a Monika Nováková
Lukáš Otrubčák a Bc. Veronika Nemečkayová
Martin Mikuš a Bc. Jana Markovičová
Marcel Válek a Eva Šúrková
Roman Šmida a Mgr. Jana Surová
Erik Dvorský a Ivana Trnková
Martin Cintula a Dominika Komorníková

Vítame nových Seničanov

Tomáš Marek narodený v Skalici
Emily Grace Chvosteková narodená v Bratislave
Martin Peter Jamárik narodený v Myjave
Veronika Vašková narodená v Skalici
Dominika Velická narodená v Skalici
Axel Jobb narodený v Skalici
Kamila Kotvanová narodená v Myjave
Mathias Bednár narodený v Myjave
Filip Škodáček narodený v Myjave
Oliver Lackovič narodený v Skalici
Martin Loveček narodený v Myjave
Melánia Slezáková narodená v Skalici
Martin Bartoš narodený v Leviciach
Oliver Kubík narodený v Mistelbachu

Opustili nás

Fedor Vyskoč, J. Kráľa 728 1. 5. 2015
vo veku 77 rokov
Miroslav Rusňák, Hurbanova 1379 4. 5. 2015
vo veku 64 rokov
Mária Ravasová, Štefánikova 1377 7. 5. 2015
vo veku 75 rokov
Anton Havlíček, Hviezdoslavova 484 8. 5. 2015
vo veku 82 rokov
Alžbeta Danková, Dr. I. Horvátha 883 10. 5. 2015
vo veku 88 rokov
Štefánia Seemannová, Priemyselná 286 11. 5. 2015
vo veku 91 rokov
Jozef Krajčovič, Štefánikova 1377 13. 5. 2015
vo veku 52 rokov
Ján Ščepka, Štefánikova 721 19. 5. 2015
vo veku 45 rokov
Pavel Vázal, Kunov 144 19. 5. 2015
vo veku 68 rokov
Alžbeta Perduková, J. Mudrocha 1354 23. 5. 2015
vo veku 71 rokov
Jozef Fritz, Štefánikova 1377 24. 5. 2015
vo veku 93 rokov
Viliam Barkóci, Štefánikova 1377 27. 5. 2015
vo veku 61 rokov
Ján Dvorský, Kalinčiakova 302 27. 5. 2015
vo veku 73 rokov
Ján Hnila, S. Jurkoviča 1208 29. 5. 2015
vo veku 65 rokov
Anton Gašparín, Námestie oslobodenia 4 31. 5. 2015
vo veku 68 rokov

Blahoželáme jubilantom

V júli 2015 oslávia
80 rokov: Ján Blanárik, Mgr. Pavol Grimm, Anna Jankovičo-
vá, Anna Krajčiová, Anton Krbica, Anna Rybnikárová, Oľga 
Waldeckerová a Juraj Zríni.
85 rokov: Rudolf Belica, Mária Makovníková a MUDr. Eva 
Nedbálková.
91 rokov: Marta Hrušková, Anna Šefčíková a Stella Tománková.
92 rokov: Ján Matula, Alojz Mihalovič, Viktor Suchý a Valé-
ria Valková.
93 rokov: Gabriel Prstek.
95 rokov: Ján Lesák a Alžbeta Šullová.

V auguste 2015 oslávia:
80 rokov: Kristína Matulová, Jozef Ružička a Helena Trubanová.
85 rokov: Hildegarda Gabrielová, Ondrej Müller, Emília Tur-
nerová, Božena Veverková a Štefánia Vlčková.
90 rokov: Michal Havel a Anna Šajanková.
91 rokov: Alžbeta Cígerová.
92 rokov: Mária Buríková, Ján Gáfrik a Katarína Odlerová.

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

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

Dňa  10. júla si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia manžela a otca Jozefa Jamárika. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Jozef a Igor 
s rodinami, vnúčatá Marek, Tomáš, Martinka a Pavel.
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Spomienka
Dňa 25. júla si pripomenieme 
40. výročie tragickej smrti manžela, 
otca, skvelého človeka Ivana Koníčka.

S láskou a úctou spomína manželka 
                           a dcéry s rodinami. 

Spomienka
Dňa 21. júna sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho drahého 
Milana Ševčíka.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Adrenalín na priehrade
Na Kunovskej priehrade bude v júli a v auguste nová atrakcia. 

Volá sa Jetovator a je revolučnou adrenalínovou novinkou na slo-
venskom trhu. Dá sa s ním lietať aj ponárať. 

Termíny v dňoch: 11. - 12. 7., 25. - 26.7., 15. - 16. 8., 22. - 23.8., 
29. - 30.8., 5. - 6. 9. 

NS
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na JÚL a AUGUST
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.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.

Začiatky filmových predstavení o 21.30.

Naša Senica 5/2015

 Sobota 4. a nedeľa 5. júl
MACÍK 2
Niektorým plyšovým medveďom nestačí, 
že vedia chodiť, hovoriť, húliť a milovať sa 
s prsnatými blondínami. Niektorí chcú aj 
vlastné dieťa! Mimoriadne úspešná komé-
dia Macík názorne predviedla, aj keď ste z 
plyšu, nič vás nezastaví,  čo sa humoru týka. 
Dobrou, aj keď možno ľahko znepokojujú-
cou správou je, že sa Macík Ted vydáva za 
účasti svojho kamaráta Johnnyho v podaní 
Marka Wahlberga ešte o pár krokov ďalej.
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 125 min.

 Utorok 7. a streda 8. júl
RÝCHLO A ZBESILO  7
Pomsta sa vracia domov. Aj autá môžu 
lietať. Minimálne to platí pre nesmrteľnú 
sériu Rýchlo a Zbesilo. Jej hrdinovia stihli 
prežiť neuveriteľné veci, ale teraz narazia 
na nepriateľa, vedľa ktorého budú všetci 
ich doterajší súperi vyzerať ako neviniatka. 
Počet fanúšikov ságy s každým dielom 
rapídne narastá, ale tvorcovia nič nene-
chávajú na náhode. Nadupanú hereckú 
zostavu v siedmom dieli vyšperkovali Kur-
tom Russellom a hlavne Jasonom Statha-
mom, ikonou rýchlych a zbesilých filmo-
vých vodičov.
Akčný
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 140 min.

 Štvrtok 9. a piatok 10. júl
TERMINÁTOR: GENISYS
Súdny deň v deväťdesiatych rokoch minu-
lého storočia zlikvidoval polovicu ľudstva a 
tí, ktorí prežili, sa od tej doby snažia márne 
vzdorovať počítačovému systému Skynet. 
Najsilnejšie hnutie odporu sa sformovalo 
okolo Johna Connora, ktorý pre Skynet 
predstavuje najväčšiu hrozbu. Problém má 
vyriešiť Terminátor. Lenže aj ľudskí rebeli 
majú prístup do stroja času. Až do toho 
okamihu sa vyššie uvedený popis zhoduje 
s prvým dielom. Návratom do roku 1984 
však dochádza k zásadnému bodu obratu. 
Kyle Reese zisťuje, že Sára nie je bezradná 
a vydesená servírka, ale poriadna bojov-
níčka, ktorú žiaden Terminátor nemôže 
vystrašiť.
Akčný sci-fi triler
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 126 min.

 Sobota 11. a nedeľa 12. júl
ANDÍLEK  NA  NERVY
Rodinná komédia rozpráva príbeh veľko-
mestskej puberťáčky a jej otca, nemajet-
ného veterinára, žijúceho na vidieku. Štrná-
sťročnej Viktórii, vyrastajúcej v prepychu, 

umiera pri  nezmyselnej plastickej operá-
cii matka. Viktória je zverená do opatery 
otca, s ktorým sa doposiaľ nestretla. Vete-
rinár Jakub má rád svoj pokoj, pivo a nezá-
väzné  flirty s peknými klientkami, ktoré 
so svojimi  zvieracími  miláčikmi Jakuba 
radi navštevujú. Jakubov život, život jeho 
sestry Heleny, ráznej starostky a tiež život  
celej  dediny je narušený  príjazdom Vik-
torky.   Nevyhnutne   dochádza   ku   kon-
frontáciám v priebehu rodinných rituálov aj 
v priebehu tradičných sviatkov, ktoré Vik-
tória  nepozná.
Rodinná komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 105 min.

 Utorok 14. a streda 15. júl
MAD MAX: Zbesilá cesta
Mad Max prenasledovaný svojou pohnu-
tou minulosťou je presvedčený, že jediný 
spôsob ako prežiť je vydať sa na osamelú 
púť. Narazí však na ozbrojenú skupinu v 
obrnenom voze, na ktorej čele stojí elitný 
Imperator Furiosa. Citadelu, odkiaľ utekajú, 
terorizuje Important Joe, ktorému niekto 
ukradol niečo nenahraditeľné. Rozzúrený 
vojenský vodca zvolá všetky svoje gangy 
a vo vysokooktánovej cestnej vojne nemi-
losrdne prenasleduje utekajúcich rebelov.
Akčný sci-fi triler
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 120 min.

 Štvrtok 16. a piatok 17. júl
MIMONI
Najžltejšia filmová udalosť roka sa blíži. 
Mimoni sú na našej planéte omnoho dlh-
šie ako my. Zmyslom života Mimoňov bolo 
odjakživa slúžiť tomu najväčšiemu zlodu-
chovi široko ďaleko. Keď nikoho takého 
nemajú, upadajú do depresií. Našťastie sa 
Kevin, Stuart a Bob rozhodnú tiesnivú  situ-
áciu vyriešiť. Vyrážajú na zraz zločincov, 
aby sa dali do služieb najhoršej gaunerky 
všetkých čias - Scarlet Odkráglovej.
Animovaný
Vstupné: 4 eurá, MP, 91 min.
 
 Sobota 18. a nedeľa 19. júl
LOVCI  A  OBETE
Jakub je na začiatku svojho životného prí-
behu. Nevykročí tou správnou nohou a 
ocitá sa v nekonečnej špirále dlhov, drsných 
úžerníkov s pekelnými úrokmi, ktoré zo dňa 
na deň narastajú a nevidí cestu von zo zača-
rovaného kruhu. Krokom za hranu zákona 
sa Jakubove problémy dotknú aj jeho rodi-
čov a priateľov. Na jednej strane láska k 
hudbe a hľadanie  lásky, na druhej strane 
tvrdá realita života. Do Jakubovho života 
nečakane vstúpi človek, ktorý sa rozhodne 
držať nad ním svoju ochrannú ruku…
Akčná dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 104 min.

 Utorok 21. a streda 22. júl
ŽIVOT  JE  ŽIVOT
Ondřej Vetchý a Simona Stašová ako man-
želský pár riešia v komédii Život je život 
milostné  eskapády svojich 3 dcér, ale pre-
dovšetkým svoje vlastné. Za snímkou sú 
autori úspešnej komédie Láska je láska, 
oproti „Láske“ však „Život“ sľubuje viac 
humoru, fantázie a bláznivých situácií. Tak 

ako to už v živote býva… Ondřej Vetchý 
sa naviac vo filme objaví v dvojrole dvoch 
úplne odlišných mužov. A jednému z nich 
hlavu poriadne poblázni šarmantná Slo-
venka Kristína.
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 95 min.

 Štvrtok 23. a piatok 24. júl
ANT-MAN
Podvodník Scott Lang, vybavený pozoru-
hodnou schopnosťou zmenšovania svojich 
fyzických rozmerov a súčasne znásobova-
ním svojej sily sa musí ujať úlohy hrdinu a 
pomôcť svojmu mentorovi doktorovi Han-
kovi Pymovi ochrániť tajomstvo skrývajúce 
sa v jeho úžasnom obleku Ant-Mana pred 
úplne novými nástrahami, ktoré ho ohro-
zujú.
Akčný sci-fi
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 90 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. júl
PIXELS
Akčná komédia inšpirovaná krátkym ani-
movaným filmom, ktorý v roku 2010 oble-
tel internet a získal si milióny fanúšikov po 
celom svete. Pixels prináša originálny dej, 
v ktorom mimozemská sila využije iko-
nické postavičky videohier z 80-tych rokov 
k útoku na našu planétu. Všetko, čoho sa 
retro príšery dotknú, premenia na pixely. 
Jedinou nádejou zostáva už len trojica 
profesionálnych hráčov, ktorých stvárnili 
Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad a 
Kevin James.  
Akčný sci-fi
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 94 min.

 Utorok 28. a streda 29. júl
AVENGERS 2: Vek Ultrona
Štúdio Marvel prináša veľkolepé pokračo-
vanie najúspešnejšieho komiksového filmu 
všetkých čias - Avengers 2: Vek Ultrona. 
Po divokých udalostiach v New Yorku a na 
ďalších miestach sa Tony Stark pokúša oži-
viť driemajúci program na udržanie sveto-
vého mieru. Situácia sa však vymyká kon-
trole a najvýznamnejší super hrdinovia 
- Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, 
Čierna vdova a Hawkeye  - sa musia znova 
spojiť voči hrozbe zničenia planéty. Zlo-
vestný Ultron povstáva a zdá sa, že moci, 
ktorou disponuje, tentokrát nedokážu čeliť 
ani Avengers…
Akčný sci-fi
Vstupné: 4 eurá, MP, 141 min.

 Štvrtok 30. a piatok 31. júl
MALÝ DRÁČIK
Dráčik Kokosík a jeho kamarát Oskar sa 
narodili na Dračom ostrove, avšak sú iní 
ako Kokosík. On je lietajúci drak, ktorý neli-
eta a Oskar je drak-mäsožravec, ktorý sa 
stal vegetariánom. Spoločne s vynalieza-
vou dikobrazkou Matildou musia zachrániť 
ostrov pred nebezpečnou sopkou, ktorá sa 
po rokoch odrazu prebudila. To však bude 
možné iba vtedy, ak draci všetkých veľkostí 
a farieb uzavrú medzi sebou mier a spoja 
sily k záchrane ich nádherného ostrova.
Animovaná rozprávka
Vstupné: 4 eurá, MP, 85 min.
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Začiatky filmových predstavení o 21.00.

 Sobota 1. a nedeľa 2. august
MISSION IMPOSSIBLE: Národ grázlov
Štátnym úradníkom sa nepáčia neorto-
doxné pracovné metódy tajnej vládnej 
služby IMF, preto ju rozpustia a jej šéfa 
Ethana Hunta chcú hnať k zodpovednosti. 
Medzitým sa o slovo začína hlásiť mýtická 
organizácia Syndikát, ktorej členmi sú 
bývalí agenti. Ich cieľom je prostredníc-
tvom riadených teroristických útokov 
zaviesť trochu iný svetový poriadok. Aj keď 
Hunt nemá proti Syndikátu oficiálne pove-
renie a pohybuje sa v ilegalite, zhromaždí 
svojich skúseným kamarátov a pokúsia sa 
týchto profesionálnych teroristov zastaviť. 
Akčný triler
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 120 min.

 Utorok 4. a streda 5. august
LOKALFILMIS
Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok predpo-
vedá 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 prezidenta Slovenskej 
republiky. Voľby však vyhrá Pišta a zo Slo-
venska sa vďaka predaju čistej vody stáva 
svetová veľmoc, ktorá spolurozhoduje o 
budúcnosti ľudstva...
Animovaná komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 78 min.

 Štvrtok 6. a piatok 7. august
VYKOĽAJENÁ
Film hovorí o žurnalistke AMY, ktorá si po 
vzore svojho otca užíva divokého neviaza-
ného života a posledné o čo stojí je nejaký 
romantický dlhodobý vzťah. Lenže čo čert 
nechcel, Amy pri reportáži stretne Aarona 
Connersa, športového lekára, a veľmi 
milého a schopného mladého muža. Amy 
stojí pred odpoveďou na otázku, ako veľa 
ju sympatia k Aaronovi zmení jej momen-
tálny pohľad na dlhodobý milostný vzťah 
medzi mužom a ženou..
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 122 min.

 Sobota 8. a nedeľa 9. august
50 ODTIEŇOV SIVEJ
Študentka literatúry Anastasia je podľa 
vlastných slov nezaujímavá a nudná „šedá 
myš“ s nízkym sebavedomím, pravý opak 
tajomného podnikateľa Christiana Greya, 
ktorého prišla vyspovedať pre článok do 
študentského časopisu. Hoci sa ju Grey 
svojím chladným a odmeraným sprá-
vaním snaží odradiť, má ho plnú hlavu, čo 
ešte prehĺbi ich opakované pracovné stret-
nutia. Bez ohľadu na to, že ju varuje, ako je 
komplikovaný a vo zlovestných náznakoch 
hovorí o svojom špecifickom vkuse, nie je 

Anastasia jeho príťažlivosti schopná odolať. 
Ani Grey však nie je voči tomuto plachému 
dievčaťu imúnny a postupne jej začne otvá-
rať dvere do svojej trinástej komnaty.
Romantická dráma
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 124 min.
 
 Utorok 11. a streda 12. august
JURSKÝ  SVET
Pred dvadsiatimi dvoma rokmi tragicky 
skončil sen excentrického milionára Johna 
Hammonda, ktorý chcel na odľahlom ost-
rove z dinosaurej DNA vytvoriť Jurský park 
so živými exponátmi. Od tej doby sa toho 
veľa zmenilo, park ide na plné obrátky, 
ročne ním prejdú milióny nadšených 
návštevníkov, ktorí s sledujú v akcii desiatky 
,,vyhynutých“ živočíchov. Lenže vedenie 
parku neustále hľadá nové spôsoby, ako 
túto jedinečnú atrakciu ešte viac zatraktív-
niť. A v tú  chvíľu prídu komplikácie.
Dobrodružný
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 125 min.

 Štvrtok 13. august
AMY
Dokumentárny film o fenomenálnej brit-
skej speváčke Amy Winehouse, ktorá zom-
rela vo veku len 27 rokov na otravu alkoho-
lom. Prvé uvedenie mal na prestížnom fes-
tivale v Cannes.
Dokumentárny
Vstupné: 3,50 eura/ FK 2 eurá, MP, 127 min.

 Piatok 14. sobota 15. a nedeľa 16. august
V HLAVE
Obdobie dospievania môže byť veľmi kom-
plikované. Riley nie je žiadnou výnimkou. 
Rovnako ako my všetci, aj Riley je zmietaná 
svojimi emóciami - eufóriou, strachom, 
hnevom, nechutenstvom a depresiou. 
Všetky tieto emócie spoločne nažívajú v 
tzv. riadiacom centre v mozgu, odkiaľ jej 
pomáhajú vysporiadať sa s nástrahami bež-
ných dní. V čase,  keď sa Riley snaží vyrov-
nať so zmenou, ktorú jej prináša presťaho-
vanie sa na nové miesto, prepukne v Riadi-
acom centre zmätok. 
Animovaný
Vstupné: 4 eurá, MP, 102 min.

 Utorok 18. a streda 19. august
FANTASTICKÁ  ŠTVORKA
Počas neúspešného pokusu o teleportáciu 
získajú štyria vedci super schopnosti, ktoré 
sa im hodia počas súboja s tyranom, ktorý 
sa pokúša ovládnuť svet. Reed sa stane 
vedeckým géniom ktorý svoje telo môže 
roztiahnuť a sformovať do neľudských roz-
merov. Ben sa stáva monštruóznym huma-
noidom s oranžovou tvrdou kožou a super 
silou. Avšak ich schopnosti im prerastú cez 
hlavu a začnú ich používať ako zbrane. 
Akčný sci-fi
Vstupné: 4 eurá, MP 15 r., 95 min.

 Štvrtok 20. a nedeľa 23. august
RYTMUS: Sídliskový sen
Film vznikal 8 rokov a zblízka dokumentuje 
život jednej z najznámejších osobností čes-
ko-slovenskej hudobnej scény. Patrik „Ryt-
mus“ Vrbovský vyrastal v obyčajnej rodine 
na sídlisku v Piešťanoch a kvôli rómskemu 
pôvodu sa neraz stretol s predsudkami oko-
lia. Dnes vydáva albumy v desaťtisícových 
nákladoch, bol porotca Superstar a jeho 
videá videlo na internete viac ako 200 mili-
ónov užívateľov. Film ponúkne aj exklu-
zívne zábery z rodinných archívov videí a 
fotografií, podložené osobnými výpove-
ďami ľudí z Rytmusovho najbližšieho okolia
Dokumentárny
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 90 min.

 Utorok 25. a streda 26. august
MAGIC MIKE  XXL
Tri roky potom, čo Mike na vrchole svojej 
kariéry ukončil svoju dráhu striptéra aj ďalší 
Králi Tampy sú pripravení zavesiť svoje 
povolanie na klinec. Chcú tak však urobiť 
svojou vlastnou cestou - posledným dych 
berúcim predstavením na Myrtle Beach s 
legendárnym Magic Mikeom. Na ceste za 
ich poslednou show sa naučia nové triky 
a prekvapivým spôsobom dajú zbohom 
vlastnej minulosti.  
Komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 115 min.

 Štvrtok 27. a piatok 28. august
UPS: NOE ZDRHOL 
Je koniec sveta! Blíži sa obrovská povo-
deň, dostatočne veľká na zahubenie všet-
kého života na Zemi. Tvorčekovia Dejv a 
jeho syn Finík, dvaja malí raťafáci, sa dostali 
do Noemovej archy na poslednú chvíľu za 
pomoci grumpíkov Lísky a jej dcéry Ley. 
Keď však archa odpláva, Finík a Lea na 
nej omylom nie sú. To pravé dobrodruž-
stvo tak pre nich práve začína. Pri hľadaní 
cesty naspäť na archu budú musieť spo-
ločne premôcť nielen istých nepriateľov, 
ale aj nájsť nových kamarátov a uvedomiť 
si, na čom v živote skutočne záleží. Podarí 
sa Finíkovi zachrániť život otcovi a zaistiť 
sympatickým raťafákom miesto na arche?
Animovaná rozprávka
Vstupné: 4 eurá, MP, 85 min.
 
 Sobota 29. a nedeľa 30. august
(NE)DOKONALÁ PARTIČKA
Vojnový veterán, pracujúci ako nočná 
ostraha vo firme zaoberajúcej sa výrobou 
obrnených vozidiel, zorganizuje jednu z 
najväčších bankových lúpeží v amerických 
dejinách. Je však podvedený svojím tímom, 
ktorý ho nechá napospas osudu v Mexiku, 
odkiaľ musí s plánom pomsty utekať pred 
zákonom. 
Akčná komédia
Vstupné: 4 eurá, MP 12 r., 95 min.


