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Speváčka Janka Kocianová je druhou Záhoráčkou, ktorej sa dostalo cti byť zvečnená 
na Záhoráckej stene slávy. Vpravo primátor Senice Branislav Grimm, vľavo prezident 
Záhoráckej republiky Pavol Nemec Lelín. Viac na str. 4.               Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod
Dva mesiace vakácií ubehli ako voda. 

Hoci pre úplnosť treba povedať, že toto 
leto bolo vody žalostne málo. A už veľmi 
dávno sme nečakali na dážď tak úpenlivo 
ako teraz. Užili sme si slnka, tropických dní 
i nocí neúrekom, ako nikdy doteraz. Nap-
riek tomu, že  toto bola top téma leta, život 
išiel ďalej a každého zaujalo niečo iné. 

Videla som: v pasáži pod City café som si  
po niekoľko rán všimla opreté knihy o múrik. 
Žiadne bezcenné či poškodené, ale hod-
notné tituly. Encyklopédie, slovníky, belet-
ria. Popoludní tam už neboli, tak hádam si 
ich vzal niekto, komu ešte poslúžia. Krásny 
počin toho, kto ich tam dal – dal knihám ďal-
šiu šancu, lebo poznal ich hodnotu. 

Počula som: ľudí so zápalom rozprá-
vať o moruši bielej, pod ktorou malo vyrásť 
parkovisko. Nášmu Stromu Senice 2010, 
slovenskému Stromu roka 2014 a ôsmemu 
vo vlaňajšej európskej ankete sa mali ešte 
viac zhoršiť životné podmienky, čo mno-
hých rozhorčilo. Dokonca odozvy boli z 
celého Slovenska, že vzácnemu stromu 
– rokmi i malým počtom zachovaných 
jedincov, chceme takýmto spôsobom ublí-
žiť. Ukázalo sa, že nie je všetkým a všetko 
ľahostajné. Našťastie zvíťazil cit a rozum, 
našlo sa nové riešenie.  

Rozmýšľala som: sediac v kaviarni na 
terase som si uvedomila, že takmer každý 
druhý hosť mal v ruke mobil či tablet a 
písal SMS-ku alebo e-mail. Vedľa seba pri 
kávičke sedeli dvaja ľudia, ktorí medzi 
sebou neprehodili ani slovo, nemali sa 
kedy na seba ani pozrieť. Nespochybňu-
jem nutnosť niekomu niečo dôležité ozná-
miť, no to, čo som opísala, sa deje bežne. 
Zo sledovania sociálnych sietí vieme, koľko 
nepodstatných, zbytočných, nepotrebných 
a nezmyselných vecí tam ľudia píšu a ďal-
šou kapitolou je úroveň ich slovníka. Nes-
pochybňujem ani zmysel sociálnych sietí, 
skôr sa zamýšľam, kedy užívatelia pracujú, 
kedy sa venujú rodine, kedy oddychujú. 
Moderné technológie majú ľuďom slúžiť, 
ľudia nesmú byť ich otrokom.  

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Z Kunovskej priehrady 
sa začala vypúšťať voda

Dlho avizovaný termín vypúšťania 
Kunovskej priehrady už prišiel. Od  utorka 
25. augusta začalo vody z priehrady 
postupne  ubúdať. Dno priehrady by sme 
mali vidieť na konci októbra. Kým sa tak 
stane popri postupnom klesaní hladiny 
vody bude verejnosť môcť sledovať ďalšiu 
zaujímavosť, a to výlov rýb.

Podľa informácií predsedu Miestnej 
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Branislava Heseka by prvý výlov mal byť 
26. a 27. septembra, druhý o týždeň neskôr 
3. a 4. októbra. Keďže Kunovská priehrada  
je známym a obľúbeným rybárskym reví-
rom, kde si chodia s radosťou zaloviť aj 
športoví rybári, dá sa očakávať zaujímavý 
výlov. Oba výlovy urobí profesionálny vylo-
vovací tím zo Skalice. Najmä  prvý termín, 
kedy sa vyloví najviac rýb, bude určite zau-
jímavý nielen pre rybárov, ale aj pre verej-
nosť. Budú svedkami profesionálne zabez-
pečenej akcie a v sieťach sa istotne nájde 
veľa trofejných rýb. Kto si však chutí na 
rybacie mäsko, má smolu. „V organizá-
cii sme prijali stanovisko, že ryby predá-
vať nebudeme, ale všetky premiestnime do 
ďalších vôd, ktoré v rámci našej organizá-
cie užívame,“ vysvetlil Branislav Hesek. Ide 
o vodné nádrže v Radošovciach, Jablonici, 
Koválove, Brestovci a Osuskom. Pre rybá-
rov je vypúšťanie priehrady veľmi smutným 
obdobím.  (Pokračovanie na str. 3)

Stretnutie 
partnerských miest

V rámci kultúrno-športových podujatí 
Senického kultúrneho leta  od 20. do 23. 
augusta dostali priestor aj spoločenské 
aktivity. Vedenie radnice pozvalo predsta-
viteľov partnerských miest na priateľské 
stretnutie. Slávnostné prijatie v obradnej 
sieni Mestského úradu bolo 22. augusta. 
Cieľom stretnutia bolo dať novým impulz 
vzájomnej spolupráci. 

Pred budovou Mestského úradu vítali 
hostí v čáčovskom kroji poslankyne za túto 
mestskú časť Emília Wágnerová so svo-
jimi vnučkami a Ivana Mičová s manže-
lom a synom tradičným slovanským zvy-
kom chlebom a soľou a štamperlíkom slivo-
vice. V obradnej sieni,  vyzdobenej vlajkami 
štátov našich partnerských miest, za účasti 
zástupcov primátora Senice, poslancov 
mestského zastupiteľstva Senica, poslancov 
Trnavského samosprávneho kraja a vedú-
cich oddelení Mestského úradu hostí priví-
tal primátor mesta Branislav Grimm. V prí-
hovore hostí oboznámil s bohatou históriou 
Senice a tiež aj súčasnosťou. Jeho slová pod-
poril neskôr aj premietnutý krátky film, ktorý 
slová doplnil aj obrazovým materiálom. 

Hostia sa potom zapísali do Pamät-
nej knihy mesta: primátor mesta Pultusk  
Krzysztof Nuszkiewicz, zástupca primá-
tora mesta Bač Zdenko Kolar, zástupca sta-
rostu mesta Velké Pavlovice Petr Hasil, 

(Pokračovanie na str. 3)

Úcta výnimočnému 
počinu

V predvečer štátneho sviatku 29. 
augusta sa občania Senice poklonili pami-
atke ľudí, ktorí vedení túžbou po slobode 
a spravodlivosti povstali proti fašistickému 
diktátu    (Pokračovanie na str. 8)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

Po dovolenkovom období a období let-
ných prázdnin primátor mesta  Branislav 
Grimm zvolal rokovanie mestskej rady na 
8. septembra a mestského zastupiteľstva na 
24. septembra s týmto programom:

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2015. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v 
Senici schválilo na svojom 2. riadnom zasad-
nutí MsZ dňa 26. marca 2015 rozpočet na 
rok 2015 v celkovej výške príjmov 14 697 387 
a výdavkov vo výške 14 678 848 € a s prebyt-
kom 18 539 €. K 30. júnu 2015 bol rozpočet 
4-krát zmenený do celkovej výšky príjmov 15 
364 098 € a celkovej výšky výdavkov 15 110 
325 eur s prebytkom rozpočtu 253 773 €. K 
30. júnu bolo plnenie celkových príjmov vo 
výške 7 473 880,54 €, čo predstavuje 48,64 
%  v porovnaní s  rozpočtom celkových prí-
jmov. Čerpanie celkových výdavkov bolo  vo 
výške 7 085 945,93 €, čo predstavuje 46,89 
% v porovnaní s rozpočtom celkových výdav-
kov. Bežné príjmy boli vo výške 7 153 005,28 
€, čo prestavuje 51,98 % plnenie, kapitálové 
príjmy sa plnili len vo výške 67 097,90 €, čo je 
plnenie na 5,46 %  z dôvodov, že sa neusku-
točnil žiaden významnejší odpredaj majetku. 
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 6 476 
924,02 €, čo predstavuje 48,37 % čerpanie 
a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 
223 702,93 €, čo predstavuje 49,10 % čerpa-
nie oproti rozpočtu.

- Informácia o zmene rozpočtu mesta 
Rozpočtovým opatrením primátora 
č.2/15,  Informácia o zmene rozpočtu – 
Zmenou rozpočtu mesta, Návrh na zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2015.

- Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2014 
a zámery  spoločnosti na ďalšie obdobie. 
Riaditeľka neziskovej organizácie mesta  
Elena Valášková predložila správu, v ktorej 
informovala o jednotlivých  poskytovaných 
sociálnych službách v zariadení, a to: v zari-
adení opatrovateľskej služby s kapacitou 11 
miest, v domove sociálnych služieb s kapa-
citou 31 miest a v útulku s kapacitou 8 miest. 

- Informatívna správa o sociálnej starost-
livosti na území mesta za rok 2014. Vedúca 
oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, 
zdravotníctva, kultúry a športu MsÚ Katarína 
Poláková každoročne pripravuje a predkladá 
na rokovanie MsZ  Správu o sociálnej sta-
rostlivosti v meste Senica za predchádzajúci 
kalendárny rok. Jej cieľom je informovať o 
stave a vývoji sociálnej pomoci obyvateľom 
mesta Senica na základe sociálnoekonomic-
kých ukazovateľov získaných z administra-
tívnych zdrojov údajov Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v  Senici, Mestského úradu 
v Senici a poskytovateľov sociálnych služieb 
pôsobiacich na pôde mesta.

- Informatívna správa o nájomných 
bytoch vo vlastníctve mesta Senica za rok 
2014. Mesto Senica vlastnilo k 31. decem-
bru 2014 celkom 569 nájomných bytov a 53 
izieb v ubytovni na Hurbanovej ulici 1378. 

Správu nájomných bytov vykonávajú vo väč-
šine domov Mestský podnik služieb, spol. s 
r.o. Senica, OSBD Senica a Jaroslav Saibel.

- Informatívna správa o  statickej 
doprave a budovaní nových parkovísk. K 
30. júnu 2015 bolo 1012 žiadateľom pride-
lené parkovacie miesto na trvalé parkova-
nie. Kapacitné dôvody neumožnili uspokojiť 
všetkých záujemcov. Dočasné parkovanie v 
meste je zabezpečené v zónach dočasného 
parkovania systémom predaja parkovacích 
známok a kariet v pokladni MsÚ alebo pro-
stredníctvom mobilného operátora formou 
SMS. Pre zlepšenie situácie s parkovaním sú 
v procese prípravy výstavby parkoviská na 
Kalinčiakovej ul.,  Robotníckej ul., Ul. S. Jur-
koviča. Na Ul. J. Kráľa bola v auguste začatá 
výstavba 14 parkovacích miest. 

- Informatívna správa o MHD na území 
mesta. Mesto Senica vykrýva straty na  4 
linky mestskej hromadnej  dopravy  v 
Senici. V roku 2014 to bolo sumou 150 
000 eur, v tomto roku sa očakáva, že dotá-
cia bude vo výške 280 000 € a sú nej zahr-
nuté aj záväzky mesta z predchádzajúcich 
období. Súčasne s predložením správy na 
rokovanie  MsZ bude predložená aj ana-
lýza účelnosti a efektívnosti  MHD v Senici. 

- Program rozvoja mesta Senica  na 
roky 2016 – 2020 – analytická časť. Mesto 
pripravuje významný strategický dokument 
mesta a predpokladáme, že kompletný 
materiál bude predložený na rokovanie 
MsZ v decembri 2015. 

- Návrh dodatku VZN č. 59/2014 o pod-
mienkach  predaja výrobkov a poskytova-
nia  služieb na  trhových miestach v meste 
Senica a o trhovom poriadku pre príleži-
tostné trhy. Dodatok rieši rozšírenie príle-
žitostných trhových miest na Námestí oslo-
bodenia, kde sa začínajú  pravidelne konať 
Farmárske trhy.

- Návrh dodatku VZN č. 1 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Senica – 
návrh dodatku dopĺňa pravidlá pri nakla-
daní s majetkom mesta.

- Návrh dodatku VZN č. 56 o núdzo-
vom zásobovaní pitnou vodou na území 
mesta Senica. Udalosti spôsobené mimori-
adnymi horúčavami, prípadne iné extrémy 
počasia vyžadujú obmedzené režimy pri 
zásobovaní pitnou vodou, ktoré mesto rea-
lizuje na základe požiadavky BVS, a.s.

-  Dispozície s majetkom. 
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za II. štvrťrok 2015.
- Hokejový klub Senica - HC Dukla 

Senica a HK 91 vstupujú do rokovaní s mes-
tom Senica o ďalšej spolupráci.

- V súvislosti s prijatím zákona č. 125/2015 
o registri adries a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov mesto  Senica začína s prí-
pravou určenia názvu ulíc v časti Čáčov, pre-
tože Čáčov a Senica sú jedno katastrálne 
územie a nový informačný systém vylu-
čuje duplicitu číslovania stavieb  v rámci jed-
ného katastrálneho úradu. Mesto sa snažilo 
odďaľovať riešenie situácie, ale prijatím tejto 
legislatívy už niet inej možnosti. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Mestské výbory 
financované po novom

V meste Senica je zriadených 8 mest-
ských výborov, ktoré sú poradnými a inicia-
tívnymi  orgánmi mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo 
v septembri 2014 schválilo posilnenie 
postavenia  mestských výborov, aby sa zvý-
šila ich participácia  na rozvojových záme-
roch v jednotlivých častiach mesta. 

Spočíva vo vyčlenení finančných prostri-
edkov pre mestské výbory vo výške 1 eura 
na obyvateľa príslušného volebného obvodu. 
Každý mestský výbor sa môže rozhodnúť, čo  
za tieto peniaze vo svojom obvode skrášli, 
upraví... „Som rád, že sa podarilo schvá-
liť tento model spoluúčasti mestských výbo-
rov na rozvoji mesta. Znamená to, že mest-
ské výbory majú jednoduchšiu cestu ako vo 
svojom obvode niečo zmeniť či zorganizo-
vať si nejaké podujatie,“ predstavil myšlienku 
zástupca primátora Martin Lidaj. V minulosti 
sa neraz stalo, že z mestských výborov pri-
šla požiadavka na zlepšenie kvality života v 
ich obvode, no nebolo to možné zrealizovať 
v danom roku, lebo to nedovoľoval rozpočet, 
ktorý sa schvaľuje rok vopred. Často potom 
iniciatíva zanikla. Týmto modelom majú mest-
ské výbory pevne vyčlenenú sumu v rozpočte 
na príslušný rok, ktorú môžu použiť  na niečo, 
čo považujú za nevyhnutné či dôležité pre 
občanov.  

„V praktickom živote model spoluú-
časti znamená, že mestské výbory pro-
stredníctvom zápisnice z rokovania doru-
čia na Mestský úrad Senica konkrétnu poži-
adavku, ktorú ďalej už spracúvajú a riešia 
pracovníci Mestského úradu. Mesto teda 
dotiahne administratívne aj finančné zále-
žitosti,“ dodal Martin Lidaj. 

Tento rok je prvým, kedy si mestské 
výbory na základe svojho rozhodnutia 
môžu vo svojom obvode niečo urobiť. Na  
vyčlenené peniaze zatiaľ „siahli“ dva mest-
ské výbory, a to č. 1 v Čáčove a č. 5 na síd-
lisku Sotina. Čáčovčania sa rozhodli časť 
peňazí použiť na športový deň, ktorý sa 
uskutočnil 10. júla. Podujatia tu zorganizo-
vané sa tešia veľkej obľube, aj tento rok bola 
veľká účasť. Z 1048 € im ešte zostalo 685 €, 
ktoré podľa predsedníčky MsV Emílie Wág-
nerovej použijú na  ďalšie aktivity. 

Mestský výbor č. 5, kde je predsedníčkou 
poslankyňa Jarmila Drinková, sa rozhodli pre 
nové detské ihrisko za kostolom sv. Cyrila a 
Metoda. Súťaž je už ukončená, realizácia 
ihriska je zazmluvnená do 18. septembra. Po 
vyúčtovaní bude zrejmé či je možné vybudo-
vať aj ďalšie ihrisko pri bytovke na Gen. L. Svo-
bodu, ktoré si členovia výboru tiež odsúhla-
sili. Mestský výbor č. 5 má k dispozícii 3667 €. 

Zatiaľ ďalšie mestské výbory nepožiadali 
o financovanie svojich aktivít. Je však možné 
financie z tohto roka preniesť do budúceho. 
Od komunálnych volieb už uplynulo 9 mesi-
acov a z ôsmich mestských výborov zatiaľ  
ani raz nezasadal výbor č.  7. 

Viera Barošková 
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Hrozil nedostatok vody
Dlhotrvajúce sucho a tropické poča-

sie v našich zemepisných šírkach spôsobili 
znížený stav zásob podzemných vôd a v 
dôsledku toho  Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. (BVS) požiadala 13. augusta ofi-
ciálnym listom mesto Senica o vydanie opat-
renia na obmedzenie používania pitnej vody.

BVS apelovala na svojich zákazníkov, 
aby  šetrili vodou a používali ju len na pitie, 

varenie a osobnú hygienu, nie na polieva-
nie záhrad, napúšťanie  bazénov, umývanie  
áut a ostatných činností neslúžiacich k pit-
ným a hygienickým účelom. Obmedzenie 
spotreby vody sa okrem Senice  týkalo 23 
miest a obcí v okresoch Trnava, Malacky, 
Skalica a Senica.  Keďže o niekoľko dní 
prišiel dlho očakávaný výdatný dážď, na 
základe požiadavky BVS, a.s. mesto Senica 
zrušilo opatrenie 20. augusta. 

bar

Stretnutie...
(Dokončenie zo str. 1)

koordinátor spolupráce s mestom Herzo-
genbuchsee Peter Horváth. Chýbali predstavi-
telia dvoch miest, a to Trutnova a Santa Tecly. 

Senica má päť partnerských miest. 
Najdlhšie, od roku 1998, má zmluvu pod-
písanú s českým Trutnovom. V roku 2002 
pribudli české Velké Pavlovice a poľský Pul-
tusk, o dva roky švajčiarske mestečko Her-
zogenbuchsee a srbský Bač. V  roku 2012  
Senica podpísala dohodu aj s mestom 
Santa Tecla v Salvádore (Stredná Amerika). 

Všetci zúčastnení predstavitelia družob-
ných miest poďakovali za pozvanie a vyja-
drili  radosť z opätovného stretnutia. Dekla-
rovali, že v spolupráci sa bude pokračovať, 
čo prispeje k rozvoju vzájomných vzťa-
hov nielen predstaviteľov samospráv, ale 
aj občanov miest prostredníctvom rôznych 
spolkov a združení.  

Vedenie senickej radnice potom  hosťom 
urobilo malú prehliadku mesta, počas ktorej 
si pozreli Kunovskú priehradu, golfový areál, 
priemyselnú zónu, Záhorskú galériu Jána 
Mudrocha. Poľskí hostia, ktorí prišli v piatok 
21. augusta, navštívili v sprievode pracovní-
kov MsÚ Senica rodisko generála M. R. Štefá-
nika v Košariskách a Mohylu na Bradle.

Viera Barošková, Foto R. Samek

Z Kunovskej priehrady...
(Dokončenie zo str. 1)

Dlhoročná starostlivosť, ktorej výsled-
kom je výnimočný rybársky revír, je takto 
narušená a rybári sa obávajú či avizovaný 
termín opätovného napúšťania priehrady v 
roku 2017 bude dodržaný. 

Po predchádzajúcom vypustení priehrady 
v rokoch 1990-1992 rybári nasadili do vody 
nové ryby, z ktorých mnohé plávajú v prie-
hrade doteraz. „Exemplárne jedince  sú  v prie-
hrade preto, lebo okrem konzumného rybo-
lovu je veľa rybárov vyznávajúcich športový 
rybolov. To znamená, že rybu nad 60 cm po 
zaznamenaní údajov a prípadnej fotografii vrá-
tia naspäť do vody,“ hovorí Branislav Hesek.

Ak je nádrž plná po prepadovú hranu, čo 
je bežný stav vo vegetačnom období, tak je 
v nej približne 2 700 000 m3 vody. V tomto 
roku v dôsledku dlhotrvajúceho sucha vody 
z priehrady viditeľne ubudlo, hoci v týždni 
tesne pred vypúšťaním zrážky zase určité 
množstvo vody priniesli. Hovorca Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku  (SVP) 
Ľubomír Krno nás informoval, že v zmysle 
manipulačného poriadku rýchlosť poklesu  
hladiny nemá prekročiť 20 cm za 24 hod. 
Súvislé klesanie hladiny počas 10 dní nesmie 
prekročiť hodnotu 2 m a po tomto klesaní 
treba urobiť prestávku vo vypúšťaní po dobu 
7 dní. Predpokladaná hodnota vyprázdnenia 
pri plnej nádrži by bola minimálne 61 dní.

SVP informoval aj o rozsahu prác pri 
vypustenej priehrade. 

V rámci revízie bude vykonaná kom-
plexná obhliadka technologickej časti vod-
nej stavby  – dnové uzávery, odberné zari-
adenia, hrablice a pod. Počas revízie pred-
pokladajú vykonať nasledovné opatrenia:

opravu opevnenia návodného svahu 
hrádze,

opravu betónových častí FO – bezpeč-
nostný priepad, spádisko, štôlňa (oprava 
betónov, utesnenie dilatačných a pra-
covných škár, oprava obnaženej výstuže  
štôlne a pod.),

opravu a čistenie usadzovacej predná-
držky, 

odstránenie nánosov v nevyhnutnom 
rozsahu,

odvodnenie ľavostranného zaviazania,
v rámci investície vybudovanie prístrešku 

nad vtokovým objektom.
Budú sa odstraňovať aj nánosy, ale až v 

priebehu budúceho roka, keď z nich vyte-
čie voda a po obschnutí  aby sa s materiá-
lom dalo manipulovať.

V prípade dobrého počasia sa bude 
možné počas vypúšťania v priehrade  
kúpať či člnkovať. Iných zase zaujíma osud 
vodných živočíchov (okrem rýb). Tie premi-
grujú do ostatnej časti vodného toku.  

Nielen rybárov, ale aj rekreantov a ostat-
ných návštevníkov, ktorí si obľúbili túto 
vodnú plochu na oddych a spríjemnenie 
horúcich letných dní zaujíma, kedy bude 
po revízii vodnej stavby priehrada opäť 
naplnená. „Najskorší predpokladaný ter-
mín napúšťania je rok 2017 v závislosti od 
rozsahu prác, klimatických podmienok a 
finančných možnosti,“ uzavrel hovorca Slo-
venského vodohospodárskeho podniku 
Ľubomír Krno.

Viera Barošková
foto z archívu Jána Petra

Spomienka na výlov rýb v roku 1990.  

Pribudnú 
parkoviská

Senica tiež zápasí s 
nedostatkom parkovacích 
miest. Pred niekoľkými 
rokmi mesto Senica začalo 
uplatňovať režim výstavby 
parkovacích miest za finan-
čnej spoluúčasti  občanov. 

To znamená, že na 
základe požiadaviek obča-
nov samospráva mesta 
Senica určí lokalitu a Mest-
ský podnik služieb (MsPS), 
ktorý túto aktivitu tech-
nicky zastrešuje, postaví 
parkovisko, ktorého jednot-
livé miesta si dlhodobo pre-
nájmu majitelia áut, spravi-
dla bývajúci v danom bloku 
alebo v blízkom okolí. Jed-
norazová investícia 1200 
eur znamená pre nich uží-
vanie vyhradeného parko-
vacieho miesta 15 rokov. 

Týmto spôsobom par-
kovania pribudne čoskoro 
na Ulici J. Kráľa 14 parkova-
cích miest, ktoré sa nachád-
zajú vo vnútrobloku  byto-
vého domu. Parkovacia plo-
cha bude zo zatrávňova-
cej dlažby so zachovaním 
zelene v danej časti. Parko-
visko by malo byť hotové 
v septembri. Momentálne 
v MsPS evidujú záujem 
10 občanov o parkovacie 
miesta. „Po skončení stavby 
a kolaudácii ponúkneme 
voľné miesta ďalším záujem-
com a uzavrieme s občanmi 
zmluvy,“ povedal riaditeľ 
Mestského podniku služieb 
Ján Bachura. Od roku 2010, 
kedy sa tento systém začal v 
Senici uplatňovať, je to piate 
parkovisko. Na štyroch pred-
chádzajúcich bolo takto 
vybudovaných 101 vyhrade-
ných  parkovacích miest.

bar 

Rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia

Mesto Senica sa usiluje 
získať peniaze na rekon-
štrukciu verejného osvetle-
nia z operačného programu 
Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rasť. Momen-
tálne je ukončená paspor-
tizácia, ktorej cieľom bolo 
zistiť stav všetkých takmer 
2 tisíc  svietidiel. Tá je spolu 
so svetelno-technickou štú-
diou, technickou časťou a 
rozpočtom nevyhnutná v 
žiadosti o finančný príspe-
vok, ktorý treba odovzdať 
do konca septembra. V prí-
pade úspešnosti by nové 
osvetlenie spĺňalo podmi-
enky energetickej efektív-
nosti, dlhodobej funkčnosti 
a znížil by svetelný smog v 
meste.          bar
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na dopravnom ihrisku

Mesto Senica bolo úspešné a získalo 
dotáciu z výzvy Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na podporu praktic-
kého výcviku žiakov základných škôl  pre  
detské dopravné ihriská. Získaná dotácia 
vo výške 3 401 eur bude použitá  na zabez-
pečenie prevádzky detského dopravného 
ihriska v Základnej škole na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha. Spolufinancovanie mesta je vo 
výške 260 eur.  

„Peniaze sú 
určené pre odbor-
ných zamestnan-
cov, zamestnan-
cov zodpovedných 
za údržbu, údržbu 
dopravných pro-
striedkov, cvičnej 
plochy detského 
dopravného ihriska, 
nákup ochranných 
prílb a didaktickej techniky. Cieľom pro-
jektu je zvyšovanie bezpečnosti detí v pre-
mávke na pozemných komunikáciách,“ 
informovala Mária Výletová z finančného 
oddelenia Mestského úradu Senica. 

Vyučovanie a praktický výcvik bude 
vykonávaný na detskom dopravnom 
ihrisku a v učebni v mesiacoch  septem-
ber a  október 2015 každý utorok a štvr-
tok  v blokovom  vyučovaní.  Dvojhodi-
nový blok je určený pre predškolákov a žia-
kov 1. a 2. ročníka, trojhodinový blok pre 
žiakov 3.- 5. ročníka. Dvojhodinový blok 
bude zameraný na správanie sa chodca 
ako účastníka cestnej premávky a trojhodi-
nový blok na správanie sa cyklistu v cestnej 

premávke. Jedna tretina bloku bude veno-
vaná teoretickej príprave v učebni a dve tre-
tiny priamo na výcvikovej ploche detského 
dopravného ihriska. Ihrisko  je vybavené 
20 bicyklami rôznych veľkostí, 10 kolo-
bežkami, 30 prilbami a reflexnými vestami, 
tvorí ho 51 dopravných značiek, semafor 
a vodorovné dopravné značenie. Učebňa 
je vybavená pomôckami na dopravnú 
výchovu, mapami, dopravnými značkami, 
dopravným pexesom a učebnicami doprav-
nej výchovy schválenými Ministerstvom 
školstva.

Detské dopravné 
ihrisko bolo v ZŠ 
na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha otvo-
rené 12. júna 2014.  
Vybudovalo ho  
Mesto Senica a 
na financovaní sa 
podieľali  všetky 
štyri  základné  školy, 
ktoré sú v zriaďova-
teľskej pôsobnosti 

Mesta  Senica. Koordinátorom dopravnej 
výchovy je zástupca riaditeľa ZŠ Mgr. Peter 
Pastucha. Na detskom dopravnom ihrisku 
sa vykonáva dopravná výchova  pre žiakov 
všetkých základných škôl v meste  a eloko-
vané pracoviská Materskej školy na Ulici 
L. Novomeského, ktoré sú v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti Mesta Senica. Výcvik na 
ihrisku využívajú  aj okolité školy v pôsob-
nosti Spoločného školského úradu Senica. 
Ihrisko  môžu využívať všetky plnoorga-
nizované aj neplnoorganizované školy v 
okrese Senica, prípadne aj z iných okresov.

Viera Barošková
Foto R. Samek

Farmárske trhy s ohlasom
V našom meste sa 7. júla po prvýkrát 

konali farmárske trhy. Podstatou je, že tovar 
sa dá nakupovať  priamo od producentov, 
pestovateľov a výrobcov, má teda k spotre-
biteľovi najkratšiu cestu. Novinka sa stretla  
s veľkou priaznivou 
odozvou u Seničanov, 
ktorí si už pravidelne 
nachádzajú cestu na 
farmárske trhy, aby 
obohatili svoj stôl o 
nové výrobky, od tra-
dičných výrobcov či 
nové chute.

Farmárske trhy sa 
konajú na Námestí 
oslobodenia v dvojtýž-
denných intervaloch. 
Konajú sa každý párny 
týždeň vždy v utorok od 7.30 do 16. hod. 
Na základe kladnej odozvy trhy pokra-
čujú aj ďalej, najbližšie  budú 15. septem-
bra a budú sa konať do konca novembra. 
Podľa informácií zástupcu primátora Jána 
Hurbana  sa chce mesto Senica dohodnúť 
s organizátorom trhov, aby sa v budúcom 
roku farmárske trhy konali bližšie k víkendu. 

Už na prvých trhoch predajcov veľmi 
milo prekvapil záujem Seničanov. To len 
potvrdilo opodstatnenosť myšlienky kona-
nia farmárskych trhov. Spotrebitelia oce-
nili, že na pultoch bol tovar čerstvý, roz-
manitý a plný jedinečných vôní, jednodu-
cho lokálne špeciality priamo od výrobcu. 

V ponuke boli 
mäsové výrobky 
z bravčového a 
hovädzieho mäsa, 
ale aj divina, zele-
nina, ovocie, syry, 
žinčica,  liečivé 
bylinky, medo-
vníky, domáce 
koláče, morav-
ské frgale, med, 
ovocné vína, ces-
toviny, sušená 
paprika, výrobky z 

dreva... Ponuka pestrá a postupne sa roz-
širujúca priťahuje návštevníkov. Farmárske 
trhy majú aj svojho moderátora, ktorý jed-
notlivých predajcov a ich sortiment pred-
stavuje, čo kupujúci oceňujú. 

bar
Foto R. Samek

Pred stánkom s mäsovými výrobkami čaká 
vždy veľa ľudí. 

Tabuľka pre J. Kocianovú
Druhou  osobnosťou zo Záhoria, ktorá 

sa za svoju celoživotnú prácu a propagáciu 
Záhoria dostala na Záhorácku stenu slávy pred 
Domom kultúry v Senici, je speváčka Janka 
Kocianová. Pamätná tabuľka s jej menom  v 
podobe ozubeného kolieska bola odhalená 
20. augusta počas podujatia Nočná Senica. 

Napriek  chladnejšiemu počasiu pripra-
vený program prilákal na večerné Námestie 
oslobodenia dosť ľudí. Najprv zahrali skupiny 
Záhorácky výbjer a Magic sound a potom už 
sa na pódiu predstavila Janka Kocianová. Prá-
vom sa jej ušiel najväčší potlesk, pretože tem-
perament, s akým prišla na pódium, írečitá 
záhoráčtina, ktorou pozdravila obecenstvo a 
kytica jej najväčších hitov, si to naozaj zaslú-
žili.  Hoci  piesne  v jej podaní pozná hlavne 
stredná a staršia generácia, pred pódiom sa 
už počas prvej pesničky Zahoď starosti roz-
tancovali  deti. Milému pozvaniu populárnej 
a šarmantnej Záhoráčky dlho neodolávali a 
na pódiu vytvorili spolu zohratú skupinu aj pri 
ďalších piesňach Nekonečná láska, Haleluja, 
Šťastný deň či Pár nôt, za ktorú získala jednu 
z troch zlatých  Bratislavských lýr. 

Po jej koncerte zaznela hymna recesis-
tickej Záhoráckej sebjestační svojpomocní 
republiky, ktorej prezident Pavol Nemec 
Lelín zdôraznil myšlienku oceňovania  Záho-
rákov, ktorí sa presadili v umení, kultúre, 
športe, vede, školstve, spoločenskom živote 
a šírili a šíria dobré meno tomuto rázovitému 
kraju. Záhorácka republika spolu s mestom 
Senica stoja za projektom Záhoráckej steny 
slávy  a primátor Senice  Branislav Grimm 
pripomenul, že všetky atribúty rodáčka zo 
Šaštína-Stráží spĺňa. Vynikajúca speváčka 
populárnych piesní, džezu, gospelu, bluesu 
i ľudových piesní si od primátora prevzala i 
niekoľko pamätných fotografií. Tie sa viažu 
ešte k roku 1998, kedy sa Janka Kocianová 
na zimnom štadióne stala krstnou mamou  
CD albumu súboru Hviezdička.

Usmiata a optimistická Janka Kocianová 
poďakovala  za ocenenie, neskrývala radosť 
a vyznala sa, že je hrdá, akej pocty sa jej 
hneď po hereckej legende Márii Kráľovičo-
vej dostalo: „Som naozaj veľmi potešená, 
moji milí Záhoráci.“ Potom už spoločne s 
Branislavom Grimmom a Pavlom Nemcom 
Lelínom odhalili pamätnú tabuľku. Večerný 
program zavŕšila ohňová šou.

Viera Barošková 

Žiadosť na Envirofond
Mesto Senica využilo možnosť a uchádza 

sa o finančné prostriedky na sanáciu nelegál-
nych skládok komunálneho odpadu. Cieľom 
programu pod gesciou Enviromentálneho 
fondu chce Ministerstvo životného prostredia 
odstrániť nelegálne skládky z miest a obcí skôr, 
ako začne fungovať nový systém odpadového 
hospodárstva nastavený v novom zákone o 
odpadoch. Mesto Senica eviduje vo svojom 
katastrálnom území 9 čiernych skládok. V prí-
pade schválenia žiadosti štát preplatí 95 % 
nákladov na sanáciu skládok, ktoré musia byť 
zlikvidované do konca novembra t.r.   bar
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V dňoch 24. - 26. júla sa uskutočnil 4. 
ročník letného medzinárodného poetic-
kého festivalu Po stranách Moravy. Tento 
tvorivý festival poézie sa stáva už pevnou 
súčasťou každého druhého kultúrneho leta 
v Smrdákoch a Senici. Každý druhý rok sa 
totiž presúva do Hodonína.

Oficiálne sa tento ročník začal v Záhor-
skej galérii J. Mudrocha, kde sa predstavilo 
Fórum humoristov z Trnavy svojím „vedec-
ko-poetickým pojednaním“ Výskyt babky 
Blažkovej v literatúre. Potom sa účastníci 
festivalu presunuli do senického penziónu 
Atlas, kde ich čakal Večer múz.

Sobota začala výjazdovou tvorivou diel-
ňou s názvom Genius loci do Košarísk 
a na Bradlo, kde ich  po privítaní starost-
kou obce Annou Abramovičovou s his-
tóriou obce a miestneho cirkevného zboru 
ev. a.v. oboznámila farárka Zuzana Dur-
cová. Výklad bol veľmi zaujímavý. Nasle-
doval výstup na Bradlo, kde účastníci mohli 
na vlastnej koži precítiť nádherné pohľady 
z Bradla na okolitý podbradliansky kraj a 
samozrejme aj spoznať mohutnosť Mohyly 
gen. M. R. Štefánika. Mnohí tu boli po prvý-
krát a boli ohromení a očarení (dúfam, že 
sa to odrazí i na ich básňach v pripravova-
nom Zborníku z festivalu).

Po obede, ktorý pripravili Prírodné lie-
čebné kúpele Smrdáky spolu s obcou, nasle-
dovala ďalšia tvorivá dielňa, ktorú viedol 
žiak slovenského nadrealistického básnika 
Pavla Bunčáka Laco Špánik. Sobotu účastníci 
zakončili Galavečerom pre obyvateľov Smr-
dák a kúpeľných hostí. A keďže bolo 31účast-
níkov, bol to doslova maratón. Úvodné slovo 
však patrilo starostke obce Ingrid Tripšanskej 
a riaditeľke Prírodných liečebných kúpeľov 
Smrdáky Márii Turjaníkovej.

Hlavnými organizátormi festivalu boli Vla-
dimír Petrovič, Jarmila Moosová Kuřitková 
(Hodonín) v spolupráci so Záhorskou kniž-
nicou a Záhorskou galériou v Senici, Mest-
skou knižnicou Hodonín a Slovenskými prí-
rodnými kúpeľmi Smrdáky.  Ako sa na fes-
tival pozerá Vladimír Petrovič?: „Z dojmov 
všetkých účastníkov sa dá povedať, že 4. roč-
ník poetického festivalu posunul jeho kvalitu 
a zaujímavosť zasa o stupienok vpred. Novin-
kou tohto ročníka bolo to, že sa zmenil z čes-
ko-slovenského na medzinárodný, pretože 
ho svojou účasťou poctili i dve sympatické 
dámy z Poľska poetka Lidia Gil a poetka a 
speváčka Baša Pachura. Takže okrem sloven-
činy a češtiny zaznela i poľština.“

Mnohí účastníci vyjadrili slová uzna-
nia i na sociálnej sieti, kde nešetrili slovami 
chvály za organizáciu festivalu, poďakovali 
za výbornú atmosféru a krásne zážitky a 
nové priateľstvá.       bar 

Domy plné 
i cez prázdniny...

...áno, reč bude o letných táboroch a 
domami myslíme nielen hlavnú budovu 
Centra voľného času (CVČ), ale i DAV a 
tanečnú sálu Esko. Skrátka všetky priestory 
senického CVČ, ktoré boli deťom k dispozí-
cii i cez leto. Svoj kus prázdnin tu  v piatich 
turnusoch mestských táborov prežilo viac 
ako 150 detí. 

A nebolo to len 
obyčajné „varovanie“ 
detí cez pracovný čas 
rodičov. Boli to týž-
dne plné nových hier, 
piesní pri gitare, tan-
cov, športových výko-
nov, tvorivých dielní, 
hádaniek a záhad, 
šantenia na kúpalisku 
a  humorných zážitkov. Boli to dni  spo-
znávania nášho mesta a regiónu, kde jed-
notku s hviezdičkou dostali hasiči, Europe 
direct, Ivan Fodor a zákulisie Domu kul-
túry a tiež i zástupca primátora Senice  Ján 
Hurban pri exkurzii na Mestskom úrade 
alebo Slavo Bučák v Škodáčkovom mlyne 
v Čáčove. Jednotku s hviezdičkou dali deti 
čarodejníckemu táboru, ale i celodennému 
výletu do jaskyne Driny či na konskú farmu 
U Kutálkov,  kde sa okrem jazdenia i varilo, 
opekalo a skúšali sa farmárske práce. Boli 
to hodiny zábavných hier a od niektorých 
sa deti nevedeli ani odlepiť, napr. Mestečko 
Palermo, Stredovek či Dekomlat. Ale i oby-
čajná schovávačka pri DAVe, čítaná či fil-
mová rozprávka po celodennom výlete 
mala svoje čaro.

„Tatinóó, nechoď pre mňa tak skoro!“  
„Škoda, že už to dnes končí!“ alebo „Ešte 
nejdem domov, musím to dohrať!“ Takéto 
a podobné výzvy sa ozýval takmer každý  
deň  a nám vedúcim to znelo ako rajská 

hudba. Rovnako ako listy vedúcim z tábo-
rovej pošty typu: „Je mi tu super, ďaku-
jem, že ste tu s nami, vymýšľate dobré 
hry, som rada, že som vás mohla spoznať, 
budete mi chýbať!“ Svoje miesto mali v 
dvoch mestských táboroch i 16-roční dob-
rovoľníci Radka, Dida a Tomáš, na ktorých  
deťúrence doslova viseli  (až tak, že na kaž-
dej ruke minimálne dvaja), a ktorí sa pre 
nich stali prvým vzorom.  

V tanečnej sále Esko, kde trávili svoj týž-
deň malí tanečníci z 
prípraviek Sonny, dali 
všetkým poriadne 
zabrať horúčavy, ale 
i tak by tancovanie, 
pohyb a  svoje  tré-
nerky Sonku a Zuzku 
nevymenili za nič na 
svete. 

Mestské letné 
tábory skrátka do 

skladačky prázdninovej činnosti patria a 
rodičia ich viac a viac vyhľadávajú. Ďaku-
jeme im za dôveru. A školskej jedálni  
Súkromnej strednej odbornej školy podni-
kania za výborné obedy a služby.

Tanečníci zo Sonny naplnili i ďalšie 
domy v našom regióne. Takmer stovka  
členov Sonny Deti I. a II., a Sonny Junior 
a Sonny HVK obsadila v polovici augusta 
Školu v prírode na Dobrej Vode, kde Sonny 
už po deviatykrát realizovala svoje tanečné 
sústredenie. Tentoraz i so zlomenou nôž-
kou hlavnej trénerky Andy (to nevymyslíš!) 
I turistická chata na Kunove zažila koncom 
augusta tanečné kreácie a kondičný tré-
ning,  tentoraz dievčat z kolektívov Sonny 
junior a Sonny HVK trénerky Sonky Pastor-
kovej. Letná tanečná príprava sa skupine 
Sonny ako každý rok zišla  najmä pri prípra-
vách na majstrovské súťaže, ktoré skupinu 
čakajú už v septembri a októbri. Tak smelo 
do nového školského roku.

D. K.

Ocenenie 
zo Ženevy

Územný spolok 
Slovenského Čer-
veného  kríža (ÚzS 
SČK) v Senici už 22 
rokov organizuje oce-
ňovanie mnohoná-
sobných darcov krvi 
v srdci hnutia Červe-
ného kríža v Ženeve. 
Plakety za mnohoná-
sobné darovanie krvi 
si takto prebralo už 
vyše 800 darcov krvi. 

Program päťdňo-
vého podujatia, ktoré 
sa v tomto roku uskutočnilo v dňoch 29. 
júla - 2. augusta, umožnil darcom krvi pre-
žiť výnimočné chvíle v kolektíve vzácnych 
ľudí.

Medzi ocenenými bola aj šestica dar-

cov krvi zo Senice. 
Zlaté Janského pla-
kety prevzali: Jarmila 
Drinková, Monika 
Kvasnovská, Milan 
Morávek, Peter Pas-
tucha, Roman Tomeš 
a  Zdenko Vereš.

Dejiskom oceňo-
vania bol komplex 
budov CICR Medzi-
národného výboru 
Červeného kríža, kde 
sa darcom prihovorila 
predsedníčka ÚzS 
SČK Senica Emília 
Potúčková. Zdôraz-
nila, že slovenská 
humanitná organizá-

cia si ctí tých, ktorí sa vedia o najcennej-
šie podeliť s inými. Darcom sa prihovorila 
aj riaditeľka ÚzS SČK Miriam Madunická. 

mm
foto archív SČK

Darcovia krvi zo Senice.
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Európy po 20. raz
Kto je týmto športovým nadšencom? V 

prípade, že je tanec športom, tak je ním 
senická  tanečná skupina Sonny. A mys-
lím si, že pri množstve gymnastických a 
akrobatických prvkov v choreografiách a 
tempe tanca vybičovanom na maximum, 
športom určite 
je. Švédske 
mesto Örebro 
bolo miestom 
ME už druhýkrát 
(i v roku 2013) a 
väčšine soňákov 
je dobre známe, 
veď odtiaľ pred 
dvomi rokmi  pri-
viezli dva tituly 
majstrov Európy, 
v podaní Sonny Deti a Sonny HVK, a titul 
vicemajstra v kategórii juniorov.

Miestenku na tohtoročné júlové ME si 
na majstrovstvách SR vybojovali Sonny 
junior a Sonny HVK. A tešili sa i tento rok. 
Na veľkomesto plné pamätihodností a oso-
bitostí i krásnu športovú halu,  a najmä na 
nočnú plavbu trajektom cez Baltické more. 
Dočkali sa a zážitkov bolo neúrekom. 
Napríklad aj z varenia špagiet pre 50 strav-
níkov  v malej kuchynke v réžii obetavých 
mamičiek, ktoré si Sonny „vozí“ so sebou.

Ozaj, viete, že Örebro v preklade zna-
mená Most cez štrkové brehy? A že majú 

priamo v meste monumentálny hrad? A 
tiež najmladšiu univerzitu v krajine (1999), 
na ktorej študuje 16 000 študentov? 

Ale späť k cieľu cesty. Sonny junior i 
Sonny HVK odviedli svoju robotu na majs-
trovstvách na jednotku, zatancovali zo 
všetkých síl s nadšením a oddanosťou. 
Vytancovali si dve finálové miesta v súťaži 
veľkých formácií  – 5.miesto Sonny HVK a 
6. miesto Sonny junior. 

8. miesto 
(z 23) zís-
kala Sonny 
junior v súťaži 
malých formá-
cii, tzv. diskos-
kupín. Skupinu 
reprezentovali i 
sólisti: 13-ročná 
Laura Šmidová, 
1 2 - r o č n ý 
Albert Macek a 

12-ročná Simona Királová. Blahoželáme! 
Vďaka Andy Jakubcovej všetci tancujú 

o dušu, tešia sa zo spoločných chvíľ či už 
na súťažiach, na sústredení alebo na trénin-
goch. A presne tak vníma Andy i svoju zlo-
menú nohu – nesedí doma, ale s barlami 
a zo stoličky nedávno dirigovala tanečné 
sústredenie na Dobrej Vode a dokonca 
pokračuje v nácviku choreografie so Sonny 
HVK II., čo sú bývalí členovia skupiny nad 
30 rokov. Pripravuje ich na Majstrovstvá 
sveta v Bochume. 

D. Kopecká

Tri hasičky v Grodne
Od 3. augusta do 8. augusta 2015 sa 

uskutočnili majstrovstvá sveta v hasičskom 
športe, ktoré sa konali v bieloruskom meste 
Grodno. Do výberu Slovenska sa prepraco-
vali aj tri členky Dobrovoľného hasičského 
zboru Senica.

Simona Mudrochová súťažila vo výbere 
do 14 rokov, Andrea Trimlová si zmerala 
svoje sily v kategórií do 18 rokov a Zuzana 
Petrášová reprezentovala juniorky do 23 
rokov.

Súťažilo 16 krajín v štyroch disciplínach, 
a to výstup na cvičnej veži, beh na 100 m 
cez prekážky, štafeta 4 X 100 m cez pre-
kážky a  kráľovská disciplína  hasičský útok 
s vodou.

Prvé dva dni boli nesúťažné, zame-
rané na trénovanie a oboznámenie sa s 
prostredím. Od 5. augusta sa začala sku-
točná realita. Na Leninovom námestí 
bola postavená cvičná veža a jasnú pre-
vahu v tejto disciplíne potvrdili v domá-
com prostredí Bielorusky, s ktorými vlá-
dali držať krok len Rusky. Naše mladé žen-
ské nádeje podali maximálne výkony, ale 
na špičkové domáce pretekárky nestíhali. 
Simona Mudrochová vo svojej kategórii 
obsadila 17. miesto, Andrea Trimlová 13. 
miesto a Zuzana Petrášová v silnej konku-
rencii skončila na 48. mieste.

Druhý súťažný deň patril behu na 100 m 

cez prekážky. Behalo sa na futbalovom šta-
dióne. V tejto disciplíne kraľujú Bielorusky, 
Češky a Rusky. Naše nádeje síce spravili 
osobné rekordy, ale ich výkony nestačili na 
špičkové tímy a skončili v druhej časti štar-
tovnej listiny.

Tretí deň sa behala štafeta na 4 x 100 
m. V tejto disciplíne musí súťažiaci preko-
nať domček - prekážka vysoká 70 cm, pre-
behnúť po kladine s hadicami a počas behu 
musí vytvoriť aj útočné vedenie. Posledný 
úsek je hasenie, kedy počas behu musí 

pretekár zahasiť ručným hasiacim prístro-
jom oheň, ktorý horí v plechovej nádobe. 
Naším mladším nádejam (Trimlovej a Mud-
rochovej) sa nedarilo, ani raz z dvoch poku-
sov sa im na 4. úseku nepodarilo zahasiť 
oheň,  preto vo výsledkových listinách figu-
rujú na posledných miestach s nesplnenou 
úlohou. Staršie súťažiace Slovenky, medzi 
nimi i Petrášová, boli pre mladšie príkladom 
a v ťažkom boji skončili na 4. mieste. Nesta-
čili iba na tím Bieloruska A, Bieloruska B a 
Ruska. Slovensko sa týmto štvrtým mies-
tom zapísalo do dejín majstrovstiev sveta v 
hasičskom športe.

Posledný deň patril hasičskému útoku s 
vodou. V tejto disciplíne patrí Slovensko a 
Česko k favoritom súťaže. Veľká škoda, že 
naše nežnejšie pohlavie trošku nezvládlo 
psychický tlak a podporu fanúšikov na 
skoro vypredanom štadióne v Grodne, a 
preto pokazilo oba svoje pokusy. Našu Slo-
venskú česť podržali chlapci, ktorí získali 
strieborné medaily a nestačili len na domá-
cich Bielorusov.

Nakoľko reprezentovať Slovensko je 
náročné aj po finančnej stránke, chcem sa 
veľmi poďakovať Mestu Senica, ktoré nám 
podalo pomocnú ruku a mohli sme sa tak 
zúčastniť  na vrcholnom podujatí v hasič-
skom športe.

Milan Černák, riaditeľ OR HaZZ 
Senica, člen delegácie SR

Padali rekordy 
v návštevnosti

Tohtoročné leto bolo mimoriadne 
horúce, nesmierne zaťažujúce organizmus. 
Rozhorúčené domy ani v noci neposkyto-
vali veľkú úľavu, veď teplota vzduchu nekle-
sala pod 20 stupňov, teda mali sme tu tro-
pické noci. Vo vnútri domov a bytov sa tep-
lota pohybovala okolo 30 stupňov Celzia.

Najvhodnejším riešením bol pobyt 
pri vode, kde sa dalo schladiť a osviežiť.  
Keďže mestská plaváreň je v rekonštruk-
cii, tak zostali Seničanom Kunovská prie-
hrada a mestské kúpalisko. Voda vo vodnej 
nádrži v Kunove bola pravidelne sledovaná 
Úradom verejného zdravotníctva a bola po 
celé leto dobrá, vhodná na kúpanie. Vystri-
edalo sa tu veľa rekreantov, ktorým pobyt 
pri vode a v tieni stromov spríjemnil tro-
pické dni a dovolenku. Mnohí kúpanie v 
priehrade  možno brali aj s troškou nostal-
gie, keďže  sa voda z nej vypúšťa. 

Na priehrade sa počet návštevníkov 
nedal spočítať, na kúpalisku vieme presne, 
koľko ľudí si prišlo pri vode oddýchnuť a 
zabaviť sa. Kompletná štatistika ešte nie je 
hotová, zatiaľ môžeme hovoriť len o časti 
sezóny. Od 6. júna do 17. augusta prišlo na 
kúpalisko 25 451 návštevníkov. Priemer na 
otvorený deň vychádza 471 kúpaniachti-
vých ľudí. Rekordnú návštevnosť zazna-
menali 22. júla, kedy prišlo na kúpalisko až 
1268 ľudí. Naopak najmenej návštevníkov  
bolo 13. júla - iba dvaja.    bar 
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Úspešná reprezentácia
Pre tanečnú skupinu Scream sa prázd-

niny začali najkrajšie ako mohli. Časť 
súboru Scream, juniorská formácia a det-
ská skupina, 29. júna odcestovali do švéd-
skeho Örebra na Majstrovstvá Európy. 

Bola to ďaleká cesta, ale stála za to. Už 
1. júla si vo veľkej konkurencii dánskych, 
slovenských a  švédskych formácií vytanco-
vali juniori zo Screamu najkrajší a najvyšší 
titul majster Európy 2015 za disco dance 
formáciu  s názvom choreografie Selfie. 

Zavládla neopísateľná radosť, slzy a  
spev sa dlho niesol široko-ďaleko.

Disco dance skupina detí si vytancovala 
4. miesto. V konkurencii 80 súťažiacich si 
výborne počínala Janka Klečková, ktorá si 
vytancovala 11. miesto, Martin Valko si vytan-
coval 13. miesto a Roman Malárik 15. miesto.

Ďakujeme všetkým trénerom za obe-
tavú a náročnú prípravu,  deťom za výborné 
reprezentovanie, rodičom za atmosféru, 
ktorú vytvárali počas všetkých súťažných  
dní a sponzorom, ktorí pomohli k tomu, 
aby sa  členovia skupiny Scream  mohli  na  
ME zúčastniť. V októbri sa úspešné formá-
cie zúčastnia v nemeckom Bochume na 
Majstrovstvách sveta.

Za rodičov Silvia Maláriková  

Talent z gymnázia
Študent sekundy 

senického Gymná-
zia  Ladislava Novo-
meského Ondrej Vrá-
bel v minulom škol-
skom roku zazname-
nal významný úspech 
v súťaži Junior Internet . 

So svojou stránkou 
http://hry.pinf.sk, ktorá je venovaná deťom 
s detskou mozgovou obrnou, získal prvé 
miesto. Nezaspal však na vavrínoch, ale 
prázdninový čas venoval jej ďalšiemu zlep-
šovaniu, preto si ju už môžu vyskúšať nie-
len slovenské deti, ale k dispozícii je aj v 
anglickom jazyku. 

„Pinf hry nie sú obyčajné hry. Pomá-
hajú deťom s detskou mozgovou obrnou 
(DMO) učiť sa písmená, farby, hodiny a vše-
ličo iné zadarmo. Ide o svetový unikát, ktorý 
som vytvoril. Boli vytvorené pre dievča v 
mojej rodine, ktoré má DMO a pomáhajú 
jej. Momentálne sa používajú aj v dennom 
stacionári Svetluška v Kunove a o nasadení 
komunikujem aj s Adeli centrom Piešťany,“ 
hovorí o svojej práci Ondrej Vrábel.

Každý vývoj však vyžaduje investície, čo 
je v prípade 13-ročného študenta zásadný 
problém. Aj v snahe o jeho vyriešenie sa však 
naplno prejavili jeho organizačné schopnosti 
a internetové zručnosti. Rozhodol sa využiť 
spôsob, ktorý je vo svete ľudí s vynikajúcimi 
nápadmi, ale malými finančnými zdrojmi 
bežný a obľúbený - požiadať o finančný prí-
spevok s využitím špecializovaného inter-
netového portálu Indiegogo. Tento portál 
umožňuje každému, kto potrebuje získať pre 
svoj začínajúci projekt finančnú pomoc, poži-
adať oň celú internetovú komunitu. Takto sa 
už podarilo vyzbierať a podporiť obrovské 
množstvo užitočných projektov.

Ak máte pocit, že talentovanému štu-
dentovi senického gymnázia, ktorý venuje 
svoj vlastný čas práci pre iných, stojí za to 
pomôcť, stačí, ak zavítate na jeho stránku 
http://hry.pinf.sk a prostredníctvom 
odkazu Podporte nás na Indiegoogo mu 
môžete poslať malú finančnú čiastku.

Mgr. Roman Ravas
Gymnázium L. Novomeského

Táborové zážitky
Letné prázdniny poskytujú ideálny čas na 

organizovanie letných táborov. Naša detská 
organizácia Záhorácky Fénix už viac rokov 
organizuje výchovno - vzdelávacie pobyty v 
prekrásnom prostredí borovicových lesov v 
športovom areáli VTSÚ Záhorie. 

Celkovo sme zorganizovali šesť pobyto-
vých táborov s rôznym zameraním. Krédo 

Dni kultúry a tvorivosti
Detská organizácia Záhorácky Fénix v 

spolupráci s mestom Senica zorganizujú 
v dňoch 3. –6 . septembra  medzinárodné 
mládežnícke podujatie s názvom Dni kul-
túry, športu a tvorivosti - perspektívy európ-
skeho občianstva. Podujatie je usporiadané 
s podporou Európskej únie z prostriedkov 
programu Európa pre občanov.

Cieľom podujatia, ktorého sa zúčastní 
približne 250 mladých dobrovoľníkov zo 
štyroch krajín,  je priblížiť mladým ľuďom 
možnosti ponúkané európskym spoločen-
stvom v oblasti vzdelávania sa, pracovných 
príležitostí, cestovania a podnikania.

S touto tematikou sa bude zaoberať 
prednáška zástupcov Európskej komisie a  
Informačného centra Europe Direct Senica  
4. septembra na  Mestskom úrade Senica a 
na túto tému sa bude viesť aj panelová dis-
kusia za účasti hostí zo Slovinska, Maďar-
ska, Česka a samozrejme zo Slovenska pri 
EÚ kútiku v priestoroch VTSÚ Záhorie. 
Okrem množstva užitočných informácií o 
možnostiach ponúkaných EÚ, ktoré účast-
níci môžu získať počas podujatia, uskutoční 
sa aj prezentácia nášho krásneho Záhoria z 
pohľadu cestovného ruchu. Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu Záhorie pred-
staví účastníkom také kúty regiónu, ktoré  
možno ešte ani  Záhoráci neobjavili.

Vyvrcholením štvordňového podujatia 
bude športovo a spoločensky ladená sobota 
5. septembra. Okrem športového súperenia 
v rôznych (aj netradičných)  športových dis-
ciplínach vystúpia hudobné  kapely zo Záho-
ria, tanečné súbory, budú ukážky policajných 
zásahových jednotiek, prehliadka vojenskej 
techniky a mnoho ďalších zábavných akti-
vít. Okrem získania množstva užitočných 
informácií o možnostiach ponúkaných EÚ sa 
tak vytvorí príležitosť aj na vybudovanie pri-
ateľských vzťahov so zahraničnými účastní-
kmi v neformálnej atmosfére a zároveň na 
šírenie dobrého mena nášho regiónu aj za 
hranicami Slovenska.

Ing. Gabriel Szekeres

našej organizácie je návrat do prírody, preto 
i tábory boli ním motivované.  Počas 7 tábo-
rových dní mali deti možnosť vyskúšať si ako 
sa dá orientovať v prírode podľa prírodných 
ukazovateľov, založiť oheň s použitím kresa-
dla, filtrovať vodu, učili sa postaviť prístrešok 
v lese  aj v ňom prenocovať, poznávali faunu 
a flóru Záhoria, najmä liečivé rastliny. Ďalej to 
boli výchovno-vzdelávacie podujatia so špor-
tovou tematikou, napríklad tábor olympij-
ských hier, mladých zálesákov a pod. Nechý-
balo ani kúpanie a šantenie v bazéne, jazda 
na koňoch, prenocovanie v indiánskych tí-pí, 
turistické vychádzky, táborová olympiáda, 
karneval, diskotéka i prírodné kino. Jeden týž-
deň bol venovaný prevencii proti kriminalite 
za finančnej podpory MV SR, a preto účast-
níkom predviedli ukážky z činnosti  doprav-
nej polície a kynológie policajti OR PZ  zo 
Senice, Civilná ochrana, požiarna ochrana 
a Slovenský Červený kríž. Celkove sa tábo-
rov zúčastnilo vyše 500 detí, o ktoré sa sta-
ral tím 80 dobrovoľníkov Fénixu bez nároku 
na mzdu. Veľmi dojemné bolo lúčenie, čas-
tokrát so slzičkami v očiach a sľubmi stretnu-
tia  o rok znovu na Záhorí.

Kolektív dobrovoľníkov 
Záhoráckeho Fénixu

Strominkovia zaujali
Za príkladnú prácu s deťmi bolo ude-

lené ocenenie občianskemu združeniu Klub 
ochrancov zelene Senica, ktoré sa dlhodobo 
venuje otázkam ochrany zelene, vysádzaniu 
nových drevín, jej ošetrovaniu a osvete v tejto 
oblasti.  Stalo sa tak 15. júna pri vyhodnotení 
súťaže Ekologický čin roka 2015, ktorý orga-
nizuje Trnavský samosprávny kraj. Do tohto 
ročníka súťaže sa Klub ochrancov zelene 
zapojil projektom Strominkovia. Venujú  sa 
v ňom najmä tým najmenším. Navštevujú 
materské školy a vytvárajú pre detičky celo-
denné programy týkajúce sa stromov a ich 
ochrany. Program má výchovný charakter a 
je ladený rozprávkovou formou.   bar
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Od 20. do 23. augusta  pripravilo Mest-
ské kultúrne stredisko a ďalší organizátori v 
našom meste  paletu rôznych podujatí pre 
všetky vekové kategórie. Aké bolo Senické 
kultúrne leto? Niektoré podujatia oslovili 
viac, iné menej a tí, ktorí videli čosi z pro-
gramovej ponuky, hádam neboli sklamaní. 

Vo štvrtok odštartovali programy poduja-
tím Nočná Senica. V piatok sa Sadová ulica 
premenila na najväčšie korzo v Senici, pre-
tože na tradičnom mieste v parku pri Záhors-
kej galérii bola po 38. raz Záhorácka výstava 
králikov, holubov a hydiny, teda prehliadka 
úspechov chovateľov. Veď vystavovali 177 
exemplárov holubov, 134 králikov a 48 kusov 
hydiny, vrátane zakrslej a vodnej. Nielenže sa 
senická organizácia Slovenského zväzu cho-
vateľov počas troch dní mala čím pochváliť, 
ale výstava bola veľkým lákadlom pre deti, 
ktoré tu spoznávajú zvieratká a veľmi sa tešia, 
že ich môžu pozorovať a niektoré aj pohlad-
kať. Výstavu navštívil aj primátor mesta Brani-
slav Grimm, ktorý odovzdal putovné poháre 
pre najvýstavnejšie kusy.  

O kúsok ďalej zase bol v piatok a v 
sobotu  jarmok aj za účasti remeselníkov. 
Piatkový večer v amfiteátri patril  koncertu 
hudobnej skupiny Desmod, na ktorý  pri-
šlo 800 – 900 ľudí. Konečne po dlhom 
čase bol amfiteáter plný, hoci do naplne-
nia 3 tisícovej kapacity ešte veľa chýbalo. 
Pozvaná kapela prilákala tak veľa ľudí. 
Vládla vynikajúca atmosféra, hľadisko spie-
valo, pred pódiom sa i tancovalo, bolo to 
super. Bodaj by bol takto obsadený amfite-
áter čo najčastejšie. 

Či to bolo blížiacim sa dažďom alebo 
malým záujmom o program, v sobotu 
popoludní sa v amfiteátri zišlo veľmi 
málo ľudí na programe, v ktorom účinko-
vala country skupina Colorado z partner-
ského mesta Velké Pavlovice. V ďalšej časti 
vystúpili domáce telesá, a to Senická heli-
gónka, spevácky zbor Cantilena, tanečné 
skupiny Sonny a Scream, Big band Storm 
zo Šaštína-Stráží. Väčšiemu záujmu sa tešil 
večerný ABBA show revival program a 
posedenie pri heligónke v Kunove, kde sa 
obecenstvu predstavilo 14 heligónkarov z 
regiónu. To je tradične výborný program, 
ktorý zapadá do predhodovej atmosféry, 
tentoraz obohatený aj o hodovú zábavu 
deň predtým. Úspešná bola aj Parkojáda 
pri DAVe s divadielkami pre deti. Dostihové 
nedeľné popoludnie v Čáčove  dalo bodku 
za štyrmi dňami plných podujatí. 

Viera Barošková
Foto R. Samek

Festival zaujal
V Spoločenskom dome v Kunove sa 

konal 8. augusta festival SVOJRÁZ – Živý 
odkaz predkov. Išlo o 1. ročník festivalu 
so slovanským charakterom. Jeho cieľom 
bolo ukázať ľuďom, že slovanské tradície 
nepatria do minulosti, a pôvodná múdrosť 
a umenie našich predkov sa dá začleniť do 
bežného života súčasníka. 

Myšlienku spojiť rozmanité slovanské 
tradície na jednom mieste mal organizá-
tor Svojrázu Lukáš Procháska zo Senice v 
hlave už dlho. Festival navštívilo 160 ľudí 
zo Slovenska i Moravy, pre ktorých boli 
pripravené tematické stánky (súčasná slo-
vanská móda, slovenská kuchyňa, výšiv-
kárstvo, šperkárstvo, práca s kožou a dre-
vom, slovanské bojové umenie atď.). V 
nich sa mohli jednotlivé činnosti naučiť a 
získať cenné rady ako ich využiť v každo-
dennom živote. Prezentujúci sa svojmu 
remeslu či umeniu venujú buď dlhšie, 
alebo sú v ňom vyučení, resp. získali cer-
tifikát. Víziou festivalu je odovzdávanie 
poznatkov a skúseností medzi ľuďmi, čo 
záujemcov v konečnom dôsledku môže 
inšpirovať k špecifickej činnosti na lokál-
nej úrovni po celom Slovensku. Festival 
sa tak od ostatných ľudových podujatí 
líšil svojou praktickosťou a snahou aktivi-
zovať obyvateľstvo. Odborníci predstavili 
vedecko-popularizačne naše dejiny, kul-
túru a mytológiu. Svoj priestor na festivale 
dostali aj deti. 

Možno dúfať, že po vydarenej premi-
ére bude svojrázne multižánrové podujatie 
mať pokračovanie. 

vm - ts
Foto: R. Samek

Folk a country 
na priehrade

Prvý prázdninový víkend od 2. do 5. júla 
sa Kunovská priehrada opäť premenila na 
oázu folkovej a country hudby. O kvalite 
a atraktívnosti festivalu Záhorácky unplug-
ged  sa znovu presvedčilo asi 1 100 ľudí 
a získal si mnoho pozitívnych ohlasov aj 
napriek slabšej návštevnosti v porovnaní s 
minulým  ročníkom, ktorú spôsobili najmä 
extrémne horúčavy.

Organizátori rozšírili program na štyri 
dni s myšlienkou, že sa nechceli obmedziť 
iba na hudbu, ale ponúknuť  skrytý význam 
v názve festivalu a umožniť divákom nao-
zaj sa odpojiť od každodenných starostí v 

príjemnom prostredí. 
Prvý  večer, na ktorom sa predstavili iba 

slovenskí interpreti, bol typicky rozbehový 
program. Ďalšie dva dni dramaturgia konci-
povala trochu ako duel medzi slovenskými 
a českými interpretmi. „Obrazný slovensko 
- český hudobný súboj sa skončil pre nás 
nádejnou remízou. To je fajn. Nemôžeme 
donekonečna naťahovať krk cez hranice. 
Mnohí slovenskí interpreti už dlhší čas zbie-
rajú úspechy a ocenenia na českých festi-
valoch. Akurát, že o nich nevieme,“ pove-
dal na margo festivalu hlavný organizátor 
festivalu Gabriel Bača. Detský nedeľňajší 
programový blok bol inšpiratívny krok, no 
úmorné horúčavy veľa návštevníkov nepri-
lákali. 

bar

Úcta výnimočnému... 
(Dokončenie zo str. 1) 
a nacistickej ideológii. Slovenské 

národné povstanie je v našich dejinách 
výnimočným počinom, ktorým sme sa 
prihlásili k protihitlerovskej koalícii. 71. 
výročie SNP sme si pripomenuli na dvoch 
miestach. 

Najprv pri budove bývalého Roľníckeho 
skladištného družstva (areál bývalej polikli-
niky), kde bolo väzenie. Z neho fašisti odvá-
žali ľudí do Surovinského lesa. Po tom, čo si 
väzeň vykopal jamu, bol popravený. „Žiaľ, 
dodnes nevieme, koľko obetí je na Suro-
vinách takto popravených,“  konštatovala 
tajomníčka Oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
(SZPB) Senica Ľubica Krištofová. Kytičku 
kvetov k  pamätnej tabuli dali zástupca pri-
mátora Ján Hurban a Ľubica Krištofová. 

Pri soche Víťazstvo, kde stáli dve malé 
deti oblečené v kroji,  položili vence pred-
stavitelia mesta Senica primátor Brani-
slav Grimm a zástupcovia Martin Lidaj 
a Ján Hurban, predstavitelia Okresného 
úradu Senica, SZPB, občianskeho združe-
nia Delostrelec, politických strán Smer-SD, 
SDKÚ, SNS, KSS, OZ Ľavicové Záhorie a 
podnik ArcelorMittal. Po štátnej hymne 
a básni A kde má človek vlasť v podaní 
Miroslavy Císarovej sa prítomným priho-
vorila Ľubica Krištofová, ktorá zdôraznila, 
že SNP dokázalo zmobilizovať desaťtisíce 
ľudí. Do zbrane vtedy nezavelila vláda, ale 
do zbrane za Slovensko, za slobodu a česť 
povstal ľud. „Nezostali sme sa nečinne pri-
zerať, ale so zbraňou v ruke išli Slováci 
bojovať,“ pripomenula. Zdôraznila tiež, 
že aj podbradliansko-podjavorinský kraj, 
Záhorie a podhorie Malých Karpát zoh-
rali významnú úlohu počas SNP. Osobitne 
vyzdvihla oddiel Jána Reptu, ktorého parti-
záni úspešne pôsobili v tomto kraji až do 
konca 2. svetovej vojny.

Pietny akt kladenia vencov ukončila pie-
seň Aká si mi krásna. V podvečer účastníci 
položili vence pri pamätníku bojov v SNP v 
Prietrži a bola zapálená partizánska vatra.

Viera Barošková
Foto R. Samek
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Senické medaily a plakety
Keď žijete v Senici viac ako desať rokov, 

vytvoríte si k mestu určitý kladný vzťah. 
Okrem spomienok v mojom prípade 
zostala vášeň zbierať a študovať medaily 
a plakety vzťahujúce sa k mestu Senica. K 
medailérstvu ma priviedol už zosnulý Bed-
řich Thebery a Ján Peter, dvaja lokálpatrioti. 

Medailérstvo bolo vždy spojené s min-
covníctvom, ale v porovnaní s mincami 
nemajú nominálnu hodnotu a sú vydá-
vané v oveľa menšom náklade. Cenené sú  
hlavne pre ich estetickú hodnotu. Medaily 
sú razené obojstranne a plakety jedno-
stranne. Vydávané sú k určitým výročiam 
udalostí, podnikov, oceňovaniu osobností.

Medaily sa zbierali už v staroveku. Dokla-
dom je aj skutočnosť, že cisár Augustus  (27 
p. n. l. – 14 po Kr.) mal zbierku medailí svo-
jich predchodcov. Zbierky mali aj význačné 
osobnosti minulej doby, napríklad J. W. 
Goethe, Maxim Gorkij a Jan Neruda.  

Mesto Senica vydalo v roku 1969 dve 
pekné medaily signované výtvarníkom Vla-
dimírom Farárom.  Na medaile je stvárnený  
erb mesta Senica razený v bronze. Sloven-
ský  hodváb, n. p. vydal za vernosť svojim 
zamestnancom plaketu razenú v bronze 
s priemerom 50 mm. K 30. výročiu oslo-
bodenia Senice (7. 4. 1945) mesto Senica 
vydalo v bronzovom prevedení medailu  
signovanú Vladimírom Farárom s prieme-
rom 60 mm.          (Pokračovanie na str. 12)

Seničan v Pálffyho paláci
Senický výtvarník, predseda občian-

skeho združenia SenArt  Ľubomír Miča je 
svojou maliarskou tvorbou verejnosti už 
dostatočne známy. Najnovšie sa svojou 
tvorbou predstavil  v Pálffyho paláci v Brati-
slave od 12. do 31. augusta. 

Výstavu pod názvom Vernisáž pre šty-
roch organi-
zuje spoločnosť  
Artem. Vo štvo-
rici výtvarníkov 
Elena Marchallé, 
Katarína Vidrová, 
Peter Hargaš je 
aj Ľubomír Miča, 
ktorý so združe-
ním Artem spolu-
pracuje od roku 
2007. Vtedy sa 
zúčastnil medzi-
národného výtvarného festivalu Perla Adrie  
v talianskom meste Grottamare, kde získal 
cenu poroty. O rok neskôr  sa na ich pozva-
nie zúčastnil I. umeleckého sympózia Ale-
xander Dubček – vznik legendy s násled-
nou výstavou v Národnej rade SR. V tom 
istom roku absolvoval aj sympózium Med-
zinárodný rok planéty s následnou výsta-
vou v Slovenskom rozhlase. 

Ľubomír Miča vystavuje v historickej 
časti Bratislavy 25 obrazov  veľkých rozme-
rov (130x170 cm, 130x100 cm atd.). Sú to 

prevažne najnovšie obrazy z roku 2014 a 
2015. Názvy abstraktných obrazov  Refle-
xie, Destinácie, Horizonty, Harmónia pre 
kvarteto sú maľované olejom na plátne. 
„S ponukou vystavovať ma oslovil známy 
kunsthistorik PhDr. Ľuboslav Moza, ktorý 
sleduje môj výtvarný vývoj a po dohode ma 
navštívil v mojom ateliéri a bude mi robiť 
kurátora,“ hovorí Ľubomír Miča, ktorý na 

výstavu pozýva 
všetkých milovní-
kov umenia.

V y s t a v e n é 
obrazy sú len čas-
ťou  z kolekcie, 
ktorou sa bude 
Ľubomír Miča 
prezentovať na 
sérii výstav Hori-
zonty v roku 2016 
v Senici, Skalici a 
Holíči. 

Senický neprofesionálny výtvarník je 
verejnosti známy aj ako amatérsky hudob-
ník, keď pôsobil v kapele Modul. V roku 
1998 ho nadobro zlákali farby a štetec, 
hoci rád maľoval od detstva. V roku 2008 
inicioval  vznik združenia SenArt, ktorého 
je predsedom. Je aj členom Združenia 
výtvarných umelcov západného Slovenska. 
Jeho maliarska tvorba bola ocenená mno-
hými cenami.

bar 
Foto archív autora

Nová socha pri galérii
Ak kráčame po Sadovej ulici od mosta 

smerom do Sotiny, zvykli sme  vnímať v 
parku okolo Záhorskej galérie Jána Mudro-
cha sochárske diela. Vznikli počas prvého 
sochárskeho sympózia, ktoré táto kultúrna 
inštitúcia úspešne realizovala v roku 2009 
pri príležitosti  25. výročia svojej existen-
cie. K doterajším trom plastikám teraz  pri-
budla štvrtá.

Majestátna neskorobaroková 
budova, v ktorej galéria sídli a 
priľahlý park tak získali  v roku 
2009 tri sochárske diela, ktoré 
sa stali malou vysunutou expo-
zíciou inštitúcie, čo je dôležité, 
že tieto plastiky od začiatku 
vstupujú do dialógu so širokou 
verejnosťou. Pripomeňme si: 
Ako  prvá nás až doposiaľ vítala 
plastika akademického sochára 
Miroslava Mládenka (Žilina) s 
názvom Duša (2009, koloro-
vaný dub, v. 485 cm). Autor  prostredníc-
tvom tejto kinetickej plastiky opakovane 
tlmočí komunikáciu s vánkom. Prezrádza 
však  aj silnú a trvalú fascináciu drevom, 
jeho štruktúrami či výrazovými a tvarovými 
možnosťami. Socha je meditatívno – lyric-
kým, maximálne sústredeným a hlbokým 
ponorom do čistej, krehkej a odhmotnenej 
podstaty, do magického teritória samot-
nej duše. Ponúka utíšenú hru esencií, tiché, 
jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.  

Na rozdielnom výrazovom efekte je 
tvorená druhá plastika  s názvom Zmena 
rytmu (2009, kolorovaný dub, v. 403 cm), 
ktorej autorom je akademický sochár Milan 
Flajžík (Smrdáky). Monumentalizácia jej 
kompozície píše príbeh o viacerých dejst-
vách: rytmicky radené tvaroslovie v drama-
tickom oblúku, expresívna nadsádzka kon-
trastu základného tvaru a detailu rozme-
rovo stupňovaného, hmatové protirečenie 
plôch vyhĺbených a vypuklých, hra svetla 

a tieňa, ale aj ľahké 
lazúrové prekrytie. 

Autorom tretej 
skulptúry (smerom k 
ZŠ na Sadovej ulici) 
s názvom Od – lúče-
nie (2009, dub, 506 
x 397 cm) je český 
sochár Zdeněk Tomá-
nek. Plastická kom-
pozícia tohto diela 
je založená na kon-
trastoch hmôt monu-

mentálnych a krehkých za účasti kreati-
vity so silnou expresívnou citovou aj poci-
tovou základňou. Priestorovo otvorený dia-
lóg tohto diela s členitým tvaroslovím sa 
zastavil v momente, keď rozloženie hmôt 
zastalo v napätej statike dynamického 
prejavu robustného základu a krehkej dejo-
vej nadstavby.

Teší nás, že v týchto dňoch k spomína-
ným dielam pribudla štvrtá plastika, ale na 
spomínanej trase je vlastne prvá. Je výsled-

kom druhého sochárskeho sympózia rea-
lizovaného v roku 2014 pri príležitosti 30. 
výročia existencie galérie. Socha s názvom 
Kvet  a s podnázvom kŕmidlo pre vtáky 
(2014, buk, v. 220 cm) je dielom akademic-
kej sochárky Ľubice Kainovej (Vysoká pri 
Morave). Samotnej témy sa autorka zhostila 
cez prizmu vizuálneho symbolu.  Možno, 
že svojím jednoduchým tvarom evokuje 
ženskú postavu so zdvihnutými rukami, 
ale tvaroslovie tohto sujetového výberu 

vychádza z prírody, konkrétne z 
rastlinnej ríše. Priestorovo otvo-
rená hmota hornej časti, vo vnú-
tornej strane s výrazným plas-
tickým reliéfom, má tvar semi-
enka slnečnice a svojím preve-
dením zároveň plní aj funkciu 
úžitkovú ako kŕmidlo pre vtáky. 
Tento hravý príbeh stavia na jed-
noduchom geste, individuálnej 
úvahe, poézii i rukopise s domi-
nantným vyznením prírodného 
dreveného materiálu.

Park pri Záhorskej galérii je nepochybne 
ideálnym miestom na prezentáciu exterié-
rového sochárskeho umenia. Dúfajme, že 
táto stála expozícia diel, ktoré sa nám pri-
hovárajú nevtieravo a stali sa súčasťou 
našej každodennosti, sa ešte v budúcnosti 
rozrastie o ďalšie skvosty.

Dana Janáčková   
Záhorská galéria

foto V. Holický, M. Noga 
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V Mestskom 
kultúrnom stre-
disku Senica začal 
na poste riaditeľa 
1. augusta praco-
vať František Har-
núšek. Vystriedal 
Milana Jakubáča, 
ktorý v riadiacej 
pozícii pracoval 
celé štvrťstoročie. 
S akými predsavza-
tiami sa nový riaditeľ  ujal svojej funkcie?

Hovorí, že Mestské kultúrne stredisko si 
rokmi aktívneho pôsobenia v oblasti regi-
onálnej kultúry, ale aj celkového kultúr-
no-spoločenského života mesta vyprofilo-
valo základné okruhy svojej činnosti, ktoré 
reagujú na potreby a požiadavky obyva-
teľstva. Kino, divadelné predstavenia, kon-
certy a ďalšie rôznorodé kultúrno-spolo-
čenské akcie, činnosť súborov a krúžkov, 
záujmové a vzdelávacie aktivity sú hlav-
nými smermi. „Rád by som prispel k ich ďal-
šiemu rozvoju a skvalitneniu. Viem si pred-
staviť aj širšiu a efektívnejšiu využiteľnosť 
samotného Domu kultúry, priestor na to tu 

je,“ dodáva. Uvedomuje si, že prioritne sa 
bude treba  popasovať  s jeho technickým 
stavom Domu kultúry, oprava strechy je 
neodkladná a potrebná je aj výmena seda-
diel v kino-divadelnej sále.

„Veľmi ma teší, ako sa za ostatné roky 
rozvinula oblasť amatérskeho divadla. Veľký 
kus roboty odviedol Ivan Fodor, jednozna-
čne budem podporovať  Záhorácke divadlo 
a jeho aktivity, aby mali čo najlepšie zázemie 
pre svoju prácu, ale aj pre organizovanie diva-
delných projektov, napr.  Senická divadelná 
horúčka je mimoriadne dobrý projekt,“ hod-
notí doterajšiu činnosť. Rovnakú dôležitosť 
podľa riaditeľa majú aj ďalšie súbory, napr. 
Klub senických heligónkarov, spevácky zbor 
Cantilena, skupina moderného tanca Sonny, 
pre ktoré budú  určite hľadať možnosti 
skvalitňovania podmienok pre ich prácu. 
„Určite dostanú viac priestoru rôzne senické 
hudobné zoskupenia a súbory, o ktorých sa 
zatiaľ veľa nevie. Ich odrazovým mostíkom 
by mal byť Spoločenský dom v Kunove,“ 
predstavuje nové zámery. 

Riaditeľ Harnúšek si uvedomuje, že tro-
chu boľavým miestom je senický amfiteáter, 
nielen svojím technickým stavom, ktorý vo 
viacerých smeroch nevyhovuje, ale aj svo-
jou využiteľnosťou. Jeho činnosť je vymed-

zená letným obdobím a počasím, to sa 
ovplyvňuje ťažko, ale prípadná rekonštruk-
cia pódia, resp. projekt prekrytia pódia by 
umožnil uskutočňovať v ňom aj ďalšie podu-
jatia s menším rizikom „vyššej moci“.

Viera Barošková
Foto R. Samek

Leto v školách 
Dvojmesačné letné prázdniny sa skon-

čili. Druhý septembrový deň školy opäť 
otvorili svoje brány. Počas leta sa však v 
senických školách a škôlkach neoddycho-
valo.  Všetky školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica 
využili leto na údržbu, generálne upratova-
nie a modernizáciu.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA V. PAULÍNYHO-TÓTHA 

V marci tohto roka bola dokončená 
výmena okien a dverí na objektoch školy 
v celkovej hodnote 30 000 € z prostried-
kov štátneho rozpočtu, bol vymaľovaný aj  
objekt telocvične. Počas prázdnin sa v škole 
začalo s postupnou opravou oplotenia. V 
auguste sa dokončila výmena ventilov a ter-
moregulačných hlavíc IQRC, čím sa znížia 
finančné náklady na vykurovanie. Z nadá-
cie Filantropia z projektu Radosť pomáhať 
škola získala finančný dar vo výške 1500 €, 
z ktorých sa buduje v školskej záhrade pre 
žiakov altánok. Tieto finančné prostriedky 
pokryjú náklady na materiál a časť prác, 
ostatné práce budú vykonávané svojpo-
mocne. Altánok má slúžiť najmä deťom na 
výchovných hodinách a deťom navštevujú-
cim školský klub. Aj v novom školskom roku  
škola otvára prípravný ročník, preto bolo 
potrebné pripraviť triedu pre najmenšie deti. 
Trieda je vymaľovaná a vybavená novým 
nábytkom a PVC podlahou. Škole sa poda-
rilo získať dotáciu  z Ministerstva školstva na 
podporu praktického výcviku žiakov na det-
ských dopravných ihriskách na rok 2015 vo 
výške 3 401 €. Vďaka týmto finančným zdro-
jom škola zabezpečí počas roka bezplatný 
výcvik nielen pre žiakov senických škôl, ale 
aj žiakov z blízkeho okolia. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO ULICA 
V areáli základnej školy  bola 22. mája  

daná do užívania atletická dráha, ktorá bola 
plne financovaná z prostriedkov mesta 
Senica a celkové náklady si vyžiadali 70 
059 €. V lete z prostriedkov mesta zakúpili 
novú elektrickú pec do kuchyne vo výške 
2 495 €. V škole sa opravovala elektroin-
štalácia, teda zásuvky a svietidlá v triedach 
a učebniach, aj v novovytvorenej triede v 
hodnote 3 500 €. Vytvorenie novej triedy 
zo skladu a archív  si vyžiadali  investíciu do 
nového PVC  sumu  5 500 €. Opravená bola  
aj školská jedáleň, nutné bolo  vymaľovanie 
skladu, natieranie regálov, oprava a údržba 
WC v kuchyni - investícia približne 6 600 
€. Taktiež bol opravený chodník pred jedál-
ňou asi za 1 400 €. Zakúpené boli aj nové 
žiacke stoličky a 2  interaktívne  tabule (1 
z prostriedkov MŠ SR za výhru v športovej 
súťaži  a 1  zo sponzorského daru).

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SADOVÁ ULICA 
Horúce leto 2015 ani v tejto škole nebolo 

dôvodom na prázdninové „zaháľanie“. Po 
náročných procesoch verejného obstaráva-
nia boli vymaľované triedy, chodby, vyme-
nené tabule, položené nové podlahové kry-
tiny, vymenené sklobetóny. Na školskej 
jedálni boli vymenené pôvodné okná  a dvere 
za plastové. Nainštalované boli nové protipo-
žiarne dvere. Ďalej boli rozšírené priestory 
šatne pri školskej jedálni. Pre prváčikov sú pri-
pravené nové stoličky, vymaľované triedy a 
čakajú ich novučičké šlabikáre. Prevádzkoví 
zamestnanci kompletne pripravili školu na 
začiatok školského roka – presuny školského 
nábytku, oprava tabúľ, údržba technických 
zariadení, kosenie a úprava areálu, generálne 
upratovanie celej budovy školy.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, 
ULICA J. MUDROCHA 

V tejto škole sa počas leta intenzívne 
pracovalo. Opravili  sociálne zariadenia  a  
strechu. Počas prázdnin bolo naplánované 
na budove školy meniť aj okná a dvere za 
plastové. Mesto na ich výmenu získalo 
dotáciu vo výške 80 000 €. Z dôvodu 
náročnosti procesu verejného obstaráva-
nia sa výmena okien a dverí bude robiť  
až v priebehu školského roka. Prevád-
zkoví zamestnanci kompletne pripravo-
vali školu na začiatok školského roka, uro-
bili presuny školského nábytku, opravili 
tabule, urobili údržba technických zaria-
dení a pripravili i školskú jedáleň. Mater-
ská škola, ktorá je súčasťou školy, sa roz-
rástla o ďalšiu triedu. Jej výstavba si vyži-
adala investíciu vo výške 27 959,28 €. Tri-
edu zariadili nábytkom v sume 4 800 eur. 
Na túto investíciu sa podarilo získať dotá-
ciu z Ministerstva školstva vo výške 29 
000 €. 

MATERSKÁ ŠKOLA, ULICA L. NOVOMESKÉHO 
Výraznejšie investície sa uskutočnili v 

dvoch z ôsmich elekovaných tried Maters-
kej školy.  Investície sa týkajú výmeny okien 
a dverí v elokovanej triede na Ulici J. Kráľa v 
celkovej hodnote 34 404,19 € a na Komen-
ského ulici v celkovej hodnote 34 184,27 
€. Na ostaných zariadeniach boli vykonané 
opravy a údržba bežného rozsahu, teda 
maľovanie, opravy zariadenia, opravy stri-
ech, opravy terás, ako aj výmena okien v 
spálni a herni na objekte, ktorý sa využíva 
na detské jasle.

Ing. Mária Výletová
finančné odd. MsÚ

Nazrite do fabriky IKO
V roku 2012 sa začala výroba asfalto-

vých kanadských šindľov vo fabrike IKO na 
Kaplinskom poli. Výrobkami zásobujú celú 
Európu, krajiny Blízkeho  východu, Ázie a 
Afriky. V piatok 25. septembra bude mať 
verejnosť počas dňa otvorených dverí mož-
nosť nahliadnuť do výrobných priestorov. 
Predpoludním žiaci škôl, od 12. do 17. hod. 
všetci ostatní. Pripravený je kultúrny pro-
gram, súťaž v pribíjaní klincov aj prezentá-
cia aplikácie šindľov.

NS

Rozprávky najlepšie
Počas leta sa v amfiteátri premietlo 57 

filmov s celkovou návštevnosťou 3616 
ľudí. Najúspešnejšou bola rozprávka V 
hlave, ktorú videlo 539 divákov. Rozprávku 
Mimoni videlo 513 divákov.      NS
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Kedy volať políciu 
Čo si treba všímať a nahlásiť na 

políciu: 
- Ak niekto, koho nepoznáte, vo 

vašom okolí podozrivo uteká od 
zaparkovaných áut alebo od domu, 
kde bývate.

- Ak niekto neprirodzene kričí a neviete 
kto a prečo, pričom ste usúdili, že osobe 
hrozí nebezpečenstvo.

- Ak chodí niekto od dverí k dverám alebo 
okolo zaparkovaných áut a skúša ich otvoriť.

- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly pohy-
bujúce sa vozidlá bez vytýčenej trasy alebo 
so zhasnutými svetlami.

- Nezvyčajné podozrivé zvuky – trieska-
nie, rozbíjanie skla a pod.

- Podozrivé osoby túlajúce sa vo vašom 
okolí.

- Podozrivé osoby prespávajúce v pivnici-
ach, fetujúca mládež v pivniciach.

- Opakované predávanie z vozidla (môže 
ísť o predaj kradnutého tovaru).

- Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke 
ceny.

- Majetok alebo veci nesené osobou 
pešo, v noci alebo keď takáto osoba beží 
a správa sa podozrivo.

- Osobu vnikajúcu do neobývaného 
domu.

- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by 
mohli byť nebezpečné.

- Spadnuté elektrické vedenie 
alebo inú závažnú skutočnosť. 

Rodičia pamätajte, že:
Telefón je pre vykrádačov bytov 

jedným z vysoko efektívnych pro-
striedkov ako sa oboznámiť so situáciou 
vo vyhliadnutom byte. Najlepším informá-
torom v tomto prípade môže byť neinfor-
mované alebo osamelo sa cítiace dieťa. 
Vysvetlite svojim deťom, kedy volať na polí-
ciu. Zabráňte i vy zneužitiu núdzového 
volania, ku ktorému môže prísť i z nevedo-
mosti.

Útulok hľadá dobrých ľudí
RIGO pes, 5 rokov, kríženec, 15 kg

Je to milý psík, 
je rád s ľuďmi, je 
spoločenský a prí-
tulný. Je však tem-
peramentný a keď 
mu je dovolené, 
robí si čo chce. 
Potrebuje preto pevnú ruku a disciplínu.

PIŠKÓT pes, 6 rokov, kríženec, 35 kg
Je úžasný, kon-

taktný, skromný... 
Je nenáročný, stačí 
mu miska, búda a 
„pomojkať“ sa s 
pánom. V útulku je 
najdlhšie aj napriek 
tomu, že je to bezproblémový psík.

DRAGO pes, 3 roky, kríženec, 12 kg
Stal sa z neho 

maznák, pes hľa-
dajúci pocit bez-
pečia u človeka, 
sám sa pýta člo-
veku na kolená a 
podkladá si hlavu pod vašu ruku. Bude ver-
ným a oddaným priateľom.

BALÚ pes, 3,5 roka, kríženec, 11 kg
Je super spoloč-

ník na prechádzky, 
ideálny pre starší 
pár. Je ostražitý, 
vhodný do rodin-
ného domu. Spo-
zoruje každý pohyb a hneď naň aj upozorní. 
K svojím majiteľom je oddaný a verný.

DINGO pes, 7 rokov, kríženec, 7 kg
Je zo začiatku 

troška plachý, ale 
keď sa osmelí 
je priateľský a 
vďačný za každé 
pohladenie. Dingo 
je čistotný, takže je 
vhodný aj do bytu. 
S ďalšími psíkmi problém nemá, je hravý. 

ENNO  pes, 3 roky, kríženec, 35 kg
Je to veľmi 

energický, hravý, 
zvedavý a aktívny 
psík. Miluje 
vychádzky, kon-
takt s ľuďmi a 
hry. Enno je vhod-
nejší pre človeka, 
ktorý má viac 
času - treba sa mu venovať, udať mu smer a 
výchovu.

V prípade záujmu o adopciu, alebo bliž-
šie informácie, volajte na t. č. 0914 112 125, 
alebo mailom adopcia@utuloksenica.sk.

Útulok Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – august 2015
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
3. Kol.:    Ľadové kráľovstvo – filmový príbeh Egmont
4. Kol.   Navliekané dekorácie z papiera  Anagram
5. Mlčochová, J.:  Dračí zub   Arkus
6. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad    Arkus
7. Gohl, Ch.:  Kôň môjho života   Arkus
8. Walliams, D.:  Diabolská zubárka   Slovart
9. Kol.:     Relaxačné hry   Arkus
10. Gohl. Ch.:    Jar medzi koňmi    Arkus
11. Earhart, K.:  Smieško, Veselé kopýtko  Arkus
12. Rennison, L.:  Búrlivé pančušky   Slovart

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

Novinky vydavateľstva Arkus:

Hádajko 9/15 a ježibaba
Ježibaby sa majú fajn. Vyčarujú si, čo im zíde na um a na metle si zaletia, kam sa im 
zachce. Skvelé! Také jednoduché to však predsa len nie je. Čarovanie občas nefunguje, lie-
tanie na metle má zas určité pravidlá, ktoré sa treba naučiť... a nie je to ľahké! Istá ježibaba 
sa o tom práve presvedčila na vlastnej koži... a či skôr na vlastnej metle...
Formát 105 x 148 mm, 32 strán, mäkká väzba, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

Detské doplňovačky 4/15 slnečné 
Doplňovačky, hádanky, bludiská, spájačky, osemsmerovky a iné hlavolamy, ktoré majú 
spoločnú tému Slnko. Dozvieme sa, kto kedysi Slnko pokladal za božstvo, z čoho sa skladá 
a akú farbu má vlastne slnečné svetlo, kedy sa začali používať slnečné hodiny a kedy ich 
nahradili tie mechanické... a kocúrik Markus vám porozpráva rozprávku o veľkom letnom 
sne snehuliaka Cencúľa...
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur

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

1.9. Verbascum, Sotinská 1586
5. 9. Eurodom, Hviezdoslavova  309
6. 9. Verbascum, Sotinská 1586
12. 9. Arnika, L. Svobodu 1599
13. 9. Verbascum, Sotinská 1586
15. 9. Verbascum, Sotinská 1586
19. 9. Melissa, Hurbanova 2827
20. 9. Verbascum, Sotinská 1586
26. 9. SunPharma, Sotinská 1591
27. 9. Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární
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Senické medaily a plakety
(Dokončenie zo str. 9)

Pamätnú plaketu bez signovania vydala 
Rada Okresného národného výboru  za 
zásluhy o rozvoj kultúry. Pri príležitosti 60. 
výročia založenia futbalového klubu v Senici 
(1921) bola vydaná plaketa razená v bronze 
s priemerom 50 mm bez signácie. Taktiež 
pri príležitosti krajskej filatelistickej výstavy 
v Senici v roku 1987 bola medaila razená v 
patine s priemerom 60 mm signovaná Vla-

Senickí vodári 
boli najrýchlejší

Na celoslovenských majstrovstvách 
vodárenskej zručnosti  v dňoch 9. – 11. sep-
tembra na Donovaloch bude mať Senica 
svojich dvoch reprezentantov - montérov  
Petra Marčišovského a Romana Vrtala, 
ktorí sa stali víťazmi súťaže v Senici.  Na 
Donovaly 17 vodárenských spoločností 
vyšle 10 najlepších dvojíc z regiónov. 

Súťaž najlepších montérov Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., (BVS) v mon-
táži, oprave vodovodného potrubia a v hľa-
daní poruchy sa konala 29. júla v areáli BVS  
v Senici. Senické družstvo zo spoločnosti 
Infra Services svoj fortieľ preukázalo v kon-
kurencii kolegov z Bratislavy a Holíča. 

Družstvá mali na zvládnutie úlohy 
čas 2 hodiny, no víťaznému družstvu sta-
čilo 81 minút na montáž zostavy potru-
bia pozostávajúceho z plastovej i liatinovej 
rúry vrátane namontovania vodovodných 
prípojok, pričom používali tradičné aj nové 
technológie. Družstvo zároveň dostalo 
najmenej trestných bodov za kvalitu a 
dodržiavanie bezpečnosti pri práci.  Zákla-
dom súťaže sú  najbežnejšie úkony z vodá-
renskej praxe, ktoré sa robia pri opravách.

Organizátori chcú súťažou poukázať 
na náročnosť vodárenskej práce a pripo-
menúť, že voda tečúca z kohútika nemusí 
byť takou samozrejmosťou, ako sa môže 
zdať. Odstránenie poruchy si veľakrát 
vyžaduje veľké nasadenie, skúsenosti a 
šikovnosť v náročných terénnych a pove-
ternostných podmienkach. Samotní vodári 
berú svoju profesiu vážne a na súťaž sa 
dlhodobo pripravujú. Jej odborným garan-
tom je Asociácia vodárenských spoloč-
ností, ktorá združuje sedemnásť vodáren-
ských firiem. 

bar
Foto R.  Samek

Peter Marčišovský  a Roman Vrtal. Priniesli dva tituly
Pre senických karatistov sa rozbieha 

už 41. sezóna. V uplynulej jubilejnej 40. 

sezóne  vydal úspešný senický klub repre-
zentatívnu knihu Hanko kai – 40 rokov 
karate v meste Senica, ktorá podrobne  
mapuje úspechy senického karate od 
jeho založenia v roku 1974. Klub pripra-
vuje i slávnostnú akadémiu, na ktorej  sa 
stretnú úspešní pretekári, tréneri, rozhod-
covia a všetci nadšenci umenia prázdnych 
rúk, ktorí prispeli k dlhoročnému dobrému 
menu tohto klubu v meste. 

Záver školského roka bol pre karatis-
tov v znamení skúšok technickej vyspe-
losti a 18. júna  sa ich v ZŠ na Sadovej ulici 
strelo šesť desiatok, aby sa nechali vyskú-
šať a pokúsili sa získať svoj prvý bieložltý  
alebo vyšší opasok. Skúšobní komisári zlo-
žení z majstrov s najvyššími technickými 
stupňami v regióne MUDr. Martin Čulen 
(8. Dan), Jaroslav Rehuš  (5. Dan), a M. Pek-
ník (4. Dan) boli s predvedenými výkonmi 

cvičencov spokojní a väčšina skúšaných  
skúšky spravila. 

Na týchto krajských skúškach  sa prvý 
raz radovali z úspechu ako 6-roční začia-
točníci dnes už hviezdy európskeho a sve-
tového karate a slovenskí reprezentanti Alž-
beta Ovečková a Michal Toure. Mnohoná-
sobní majstri Slovenska sa 20. júna zúčast-
nili majstrovstiev Európy v štýle šito a uká-
zali, že sú opäť vo výbornej forme. Oveč-
ková v kata senioriek porazila vo finále 
reprezentačnú kolegyňu D. Balciarovú (SR) 
a získala zlato. Takisto v kata mužov druhý 
senický odchovanec Michal Toure prešiel 
celou súťažou bez prehry, vo finále porazil 
A. Sandu z Rumunska a získal ďalšie zlato 
a titul majster Európy  pre Hanko Senica. 

Kvality senických trénerov dokázal v kate-
górii mužov nad 45 rokov aj René Ovečka 
(2. Dan), ktorý získal bronzovú medailu za 
víťazným Nemcom M. Eiselom a druhým 
Poedincevom z Ruska. Žiačka senického 
šéftrénera M. Čulena, medailistka z európ-
skeho šampionátu EKF Veronika Mišková sa 
vrátila z exotického Azerbajdžanu, kde sa 
12. – 29. júna konali historicky prvé Európ-
ske hry s 5. miestom v kata ženy. 

Po náročnom cyklistickom sústrední 
v prvý augustový týždeň, kedy horúčavy 
a strmé vrchy Malých Karpát dali zabrať  
nohám športovcov, sa stretli karatisti tra-
dične na Záhorí. Na sústredení vo vojen-
ských lesoch 27. – 3. augusta sa pracovalo 
hlavne na kondícii, ale aj  na technike. Jed-

ným z prvých testov formy senic-
kých karatistov  bude 19. sep-
tembra veľký medzinárodný tur-
naj Budapest open v maďarskom 
hlavnom meste a 3. októbra Veľká 
cena Brna.

Nábor mladých
Záujemcovia o karate  majú 

teraz šancu. Klub Hanko kai 
Senica organizuje tradičný nábor 
začiatočníkov. Chlapci a dievčatá 
od 6 do 15 rokov sa môžu prihlá-
siť  od štvrtka 17. septembra na tré-
ningoch v utorok a štvrtok od 18. 

do 19.30 hod. v telocvični ZŠ Sadová ulica. 
Na tréning potrebujete len tričko, tepláky 
a odvahu začať. 
Tréningy pod 
dohľadom kva-
lifikovaných tré-
nerov sú vedené 
hravou formou 
a v septembri sú 
pre záujemcov 
zadarmo. Každý 
si tak môže 
karate vyskúšať. Karate je účinná  seba-
obrana, učí disciplíne, neagresivite a úcte. 
Pokiaľ si chcete   zlepšiť kondíciu, sebao-
vládanie, nájsť si zmysluplného koníčka, 
množstvo priateľov na  celý život a mož-
nosť sa stať i majstrom karate, šampiónom 
a reprezentantom Slovenska, teraz je tá 
správna príležitosť.

E. Jareč

Tím mladých karatistov klubu. 

dimírom Farárom. 
ZSE rozvodný závod 
Senica pri príležitosti 
50. výročia vzniku 
podniku  v roku 
1982 vydal bron-
zovú plaketu bez 
signácie. K 25. výro-
čiu zlúčenia družstiev v roku 2000 Poľnohos-
podárske družstvo Senica vydalo medailu v 
zlatej patine s priemerom 40 mm. Aj senický 
spevácky zbor Cantilena má viacero eloxova-
ných plakiet k rozličným podujatiam. 

Určite nie sú zmapované všetky medaily 
a plakety viažuce sa k mestu Senica, autori 
ich  výtvarných návrhov a počty vydaných 
razieb. Sú však potešením pre zberateľov  
a dokladajú históriu mesta Senica i okresu. 

Ján Gavorník   
Foto autor

Medaila podniku 
Slovenský hodváb

Mladá karatistka 

Kam na turistiku
V dňoch 4. až 6. septembra sa v Jablo-

nici koná stretnutie cykloturistov regiónu 
Záhorie, pripravené sú tri trasy. 

Po stopách Márie Terézie sa možno 
vydať 19. septembra v Holíči.    NS
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tFK Senica vo 
Fortuna lige

Svoju siedmu sezónu 
v najvyššej futbalovej 
súťaži  Fortuna liga začali senickí futbalisti 
v sobotu 17. júla na pôde Dunajskej Stredy. 
Omladený káder Seničanov, väčšinu hrá-
čov tvoria odchovanci, nastúpili na Žitnom 
ostrove proti súperovi, ktorého sme napo-
sledy vyradili v semifinále Slovnaft cup-u. 
Hneď od úvodu zápasu sa domáci pus-
tili do svojho súpera a už v 22. min. viedli 
2:0. Najskôr sa presadil po samostatnom 
nájazde Szarka, druhý gól pridal z pokuto-
vého kopu Pačinda. Postupne sa hra vyrov-
nala a do gólových možností sa dostali aj 
Seničania. Dolného hlavičku vyrazil brankár 
Tujvel, dorážka Kalabišku skončila len na 
brvne domácej brány. Do polčasu mal ešte 
obrovskú možnosť Dolný, ale sám zoči-voči 
brankárovi neuspel. Po prestávke sa hostia 
snažili o skorigovanie stavu, mali loptu viac 
na svojich kopačkách, ale gól sa im nepoda-
rilo streliť. Najväčšiu možnosť na to mal v 
72. min. Hlohovský, ktorému brankár Tujvel 
zneškodnil pokutový kop.

Potom nasledovala séria štyroch zápasov 
na domácej pôde. V tom prvom nastúpili 
zverenci trénera Pagáča proti Ružomberku. 
Hostia majú vo svojom kádri viacero skúse-
ných hráčov, čo bolo vidieť najmä na zači-
atku duelu. V prvom dejstve mohli streliť gól 
domáci Kosorin a Mráz, na druhej strane 
Vavrík. V druhom polčase sa hral svižnejší 
zápas. Hneď na začiatku hlavičkoval P. 
Maslo, Šulla bol pripravený. Nebezpečný 
bol aj Dolného volej, pri ktorom sa zask-
vel brankár Šavol. Po hodine hry vyšlo stri-
edanie trénerovi Galádovi, ktorý poslal na 
ihrisko Lovása a ten hneď svoj prvý dotyk s 
loptou pretavil na gól. Potom nastrelil brvno 

senickej brány Zošák a ďalšiu strelu Ďubeka 
zneškodnil Šulla. Seničania  sa však nechceli 
zmieriť s prehrou. Podarilo sa im nakoniec 
aspoň vyrovnať v 90. min., keď po oblie-
haní hosťujúcej brány sa strelecky presadil 
stopér Pillár.

V 3. kole bolo na programe historicky 
prvé záhorácke derby Senica – Skalica  v 
najvyššej súťaži. O zápas bol veľký divácky 
záujem, veď na senickom štadióne sa ich 
zišlo doteraz najviac  4 732. Vo výbornej 
atmosfére sa hral zaujímavý zápas. Viac 
gólových možností mala Senica, ktorá 
sa však dlho trápila v koncovke. Gólovky 
Kosorina a Kalabišku zostali nevyužité, ale 
do vedenia išli Seničania v 20. min., keď sa 
strelecky presadil Hlohovský. Skaličanom 
sa podarilo vyrovnať hneď z prvej vážnej-
šej šance - po centri Gašparíka sa presadil 
Kurák. V druhom polčase boli aktívnejší 
Seničania, ktorí potrebovali zvíťaziť. Z oje-
dinelej akcie mohli ísť do vedenia hostia, 
ale Lietavu vychytal v gólovke Šulla. Obrov-
skú šancu na gól mal v 79. min. Hlohovský, 
zblízka trafil len brvno. Všetko si to vyna-
hradil v nadstavenom čase, keď prízemnou 
strelou k žrdi rozhodol o senickom emotív-
nom víťazstve.

V ďalšom stretnutí pricestoval na Záho-
rie trnavský Spartak. Hralo sa v úmornej 
horúčave, čomu zodpovedalo aj tempo 
zápasu, ktoré nebolo veľké. Obidva tímy 
sa len ťažko dostávali do gólových šancí. 
Zopár možností na strelenie gólu si vypra-
covali, ale gól nepadol na jednej ani druhej 
strane. A tak zápas skončil zaslúženou bez-
gólovou remízou.

V poslednom zápase domácej série pri-
vítali Seničania na svojom štadióne brati-
slavský Slovan. Seničania podali proti skú-
senému súperovi kvalitný výkon a neboli 
ďaleko od jeho zdolania. Hralo sa hore-dole 
a diváci sa určite nenudili. Nebezpečnú 

Priskinovu strelu zmaril Šulla, na druhej 
strane to skúšal strelou z diaľky Komara. 
Slovan išiel do vedenia v 32. min., keď loptu 
doklepol do siete bývalý Seničan Goro-
sito. Potom mal veľkú možnosť na zvýše-
nie vedenia Milinković, ale lopta po jeho 
strele skončila na žrdi. Po prestávke pokra-
čovala aktivita Senice. Tá bola odmenená 
v 68. min., keď najmladší hráč na ihrisku 
Samuel Mráz využil chybu Hudáka a ruti-
nérsky vyrovnal 1:1. Potom takmer strelil 
gól Komara, brankár Krnáč loptu vyškria-
bal na roh. Ani slovanisti sa nechceli zmie-
riť s remízou, nebezpečný bol pokus Milin-
koviča. V závere sa dostali do rýchleho pro-
tiútoku domáci, na konci bolo zakončenie 
Dolného z dobrej pozície, ale lopta minula 
bránu. Body sa tak delili.

Po domácej sérii cestovali Seničania po 
mesiaci na ihrisko súpera do Žiliny. Obidva 
tímy chceli hrať futbal, a tak od začiatku 
sa hral zaujímavý zápas. Šance boli na 
obidvoch stranách. Hneď prvú, veľkú, nevy-
užil mladý Mráz. Na strane Žiliny mohol 
otvoriť skóre útočník William. Potom sa sna-
žil Komara, jeho pokus brankár Volešák 
vyrazil na roh. Po jeho zahratí sa dostal k 
lopte opäť a jeho tečovaná strela tentoraz 
skončila za bezmocným brankárom. Veľkú 
možnosť na vyrovnanie mal Králik, keď 
nastrelil spojnicu Šullovej brány. Potom sa 
zranil obranca Kontár, naviac v 41. min. zby-
točne fauloval Dolný v pokutovom území, 
videl červenú kartu a nariadenú penaltu 
premenil Škriniar. Po prestávke to bola už 
hra na jednu bránu. Žilinčania ovládli v pre-
silovke hru a svoje šance sa im podarilo aj 
premieňať. Postupne sa strelecky presadili 
Jelić, William a Čmelík. Vypracovali si aj 
ďalšie šance, ale tie už nepremenili. Seniča-
nia tak zaknihovali druhú prehru v sezóne.

Ivan Tobiáš

Vyhral Neptún 
Preteky dračích lodí na Kunovskej prie-

hrade boli za horúceho letného počasia v 
sobotu 25. júla. Na štart sa postavilo až 18 
posádok, z ktorých  najúspešnejšia bola z 
Neptún klubu Piešťany. Putovný pohár im 
večer odovzdal primátor Senice Branislav 
Grimm.  

Pretekári z Neptún klubu sa konečne 
dočkali víťazstva po predchádzajúcich šty-
roch druhých miestach. Vlaňajší víťazi Draco 
Cor skončili tento rok na treťom mieste po 
trenčianskej Dračej légii. Preteky dračích 
lodí sa stali v Senici fenoménom, v 6. roč-
níku posádky lodí poskladalo aj niekoľko 
skupín Seničanov. Seničania prevládali v 9 
súťažiacich posádkach, a to The Best Knoc-
kers, Senica plus nedbá, Čierna bača, Poz-
bíranci, Kunovjané sami sebje, DHZ Senica, 
Mesto Senica, Draci v práci, Sieť. 

Päť  mimoriadne vydarených ročníkov s 
tisíckami spokojných návštevníkov organi-
zovalo mesto Senica. Tento rok vzhľadom 
na finančnú záťaž  (asi 50 tisíc eur) organi-
zátorskú taktovku presunulo na firmu MIC 
zo Skalice, poskytlo jej však 15 tisíc eur 

schválených 
v mestskom 
zastupiteľstve 
a nepriamo  
sumou 5 tisíc 
eur pomohli 
R e k r e a č n é 
služby mesta 
Senica na 
t e c h n i c k é 
z a b e z p e č e -
nie poduja-
tia. Usporia-
dateľská MIC 
deklarovala, že vzhľadom na finančnú 
náročnosť podujatia, keď chcela zachovať  
všetko dobré z predchádzajúcich ročníkov, 
budú preteky dračích lodí so vstupným. 
Mnohým Seničanom sa výška vstupného 
zdala neprimeraná. Na podujatí sa zúčast-
nilo približne 2 tisíc ľudí, z ktorých mnohí 

p r i c h á d -
zali na prie-
hradu viac-
menej až na 
večerný pro-
gram. Popri 
iných hudob-
ných zoskupe-
niach, dvoch 
raperoch  bola 
hlavným ťahá-
kom kapela 
Divokej Bill. K 
zážitkom ako 

vždy patril ohňostroj na synchronizovanú 
hudbu odpalovaný z hladiny priehrady. 
Súčasťou programu bola aj súťaž v extrém-
nych športoch na veľkej rampe a súťaž vo 
varení gulášu. 

bar 
Foto R. Samek 

Program domácich zápasov FK Senica
 9. kolo    19. 9.  Senica – Podbrezová
 11. kolo   26. 9. Senica – Myjava
 12. kolo   3. 10.  Senica – Dunajská Streda
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Plaváreň v rekonštrukcii
Od 22. júna je krytá mestská plaváreň 

zatvorená z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. 
Za viac ako  dva mesiace sa  veľa zmenilo. 

Z vnútorného priestoru plavárne boli 
odstránené všetky staré zariadenia a tech-
nológie, dovedna vyviezli 38 ton kovového 
šrotu. Demontáž filtračných a vzduchotech-
nických rozvodov naplno obnažila zlý stav.  
V septembri  sa bude stavať nové schodisko 
k tobogánom a vymieňať pôvodné okná v 
bazénovej časti za plastové. Podľa infor-
mácií riaditeľa Rekreačných služieb mesta 
Senica Ľubomíra Štvrteckého tak bude 
vytvorený priestor na inštaláciu novej vzdu-
chotechniky, rozvodov vody, montáž fitrov, 
kúrenia, spŕch počas zimných mesiacov.  
Súčasťou rekonštrukcie je aj vonkajší plášť  
budovy  a pribudne aj spojovacia chodba so 
športovou halou.  

bar

Jumping maratón
Senický zimný štadión bol 1. augusta 

miestom oslavy 2. výročia fungovania jum-
pingu v Senici. Malé trampolínky si počas 
tejto doby získali srdcia nejednej Seničanky, 
no ako bolo vidieť na štadióne, aj nejed-
ného Seničana. A keďže výročie si zaslúži 
niečo špeciálne, senický Lets´go team zor-
ganizoval pri tejto príležitosti  Jumping mara-
tón o Cenu primátora mesta Senica. 

Na štvorhodinový maratón sa prihlá-
silo 103 účastníkov, ktorých si „do parády“ 

zobralo 13 inštruktorov, medzi nimi aj Miro-
slav Bielčik a Juraj Holíč z bratislavského 
Jumping štúdia a master trénerka Katarína 
Kováčiková z Jumping Hlohovec. Skákalo sa 
v 30 minútových blokoch, vždy s 10 minúto-
vou prestávkou. Vďaka výbornej atmosfére, 
dobrej kondícii a nadšeniu pre pohyb vydr-
žalo toto tempo všetkým 103 účastníkom.  
Miroslav Bielčik a Juraj Holíč boli zároveň 
členmi poroty, ktorá vyberala víťazov mara-
tónu, hoci o ceny v tento deň vôbec nešlo. 
„Keby sme mali 103 cien a pohárov tak by 
sme ich dali každému súťažiacemu“, pove-
dala jedna z inštruktoriek Jumping mara-
tónu Dominika Svatá. Cenu primátora mesta 
Senica si odniesla Klaudia Kotvanová.

lv
Foto R. Samek 

Turnaj profesionálov
V dňoch 9. až 12. júla sa na grínoch 

najkrajšieho slovenského ihriska Nicklaus 
Design Legend Course v Penati Golf 
Resorte konal 2. ročník medzinárodného 
golfového turnaja D + D Real Slovakia 
Challenge. Na golfovom turnaji profesio-
nálov série European Challenge Tour si sily 
zmerali hráči zo 17 krajín. 

Medzi elitnými golfistami nechýbal ani  
obhajca minuloročného prvenstva Andrew 
McArthur, ktorý vlani vytvoril s celkovým 
výsledkom -21 vytvoril rekord sezóny Chal-
lenge Tour. Na tohtoročnom turnaji sa po 
prvýkrát v histórii hrala unikátna najdlh-
šia jamka č. 15 ako 6 parová – 716 met-
rov. Šesť parová jamka nemá nikde na tur-
najoch European Challenge ani European 
Tour obdobu. Jamka je unikátom v Európe 
a teraz sa stala  unikátnou aj  v rámci profe-
sionálnych turnajov. 

Na nedeľňajšom záverečnom vyhlásení 
výsledkov golfistov pozdravil aj primátor 
Senice Branislav Grimm, ktorý ocenil vysokú 
organizačnú a športovú stránku turnaja. 
„Verím, že ste na tomto prekrásnom ihrisku 
dosiahli také športové výsledky, ktoré posunú 
vašu výkonnosť na vyššie priečky a nové pria-
teľské kontakty vás prinavrátia na naše pekné 
Záhorie,“ dodal primátor Senice.

bar

Zájazd za 
kultúrou a turistikou

Klub slovenských turistov Senica v 
dňoch 30. júla až 2. augusta navštívil  
národný park Malá Fatra. Z ubytovania v 
Štefanovej v chate vo 
Vyhnanej účastníci 
zájazdu absolvovali 
náročnejšie i menej 
náročné túry. 

Autobusom sme 
sa prepravili do Vrát-
nej dolinya pokra-
čovali sme na chatu 
Pod Poludňovým grú-
ňom. Ďalší deň sme 
sa vyviezli kabínko-
vou lanovkou  do Sni-
lovského sedla. Niektorí pokračovali náro-
čnejšou trasou hrebeňom do Medziholia, 
popod Rozsutce do Štefanovej. Iní vystúpili 
na Veľký  fatranský Kriváň (1708 m) a zos-

túpili na Chatu pod Chlebom. Nádherné 
počasie, výhľady na ďalšie pohoria nás 
všetkých veľmi očarili. Absolvovali sme  aj 
skvost Malej Fatry Dolné, Nové a Horné 
Jánošíkove diery, Podžiar.  Skalné útvary, 
vodopády, rebríky boli plné zážitkov. 

V posledný deň sme mali zastávku v Ter-
chovej, kde sa konali 
folklórne slávnosti 
Jánošíkove dni.  Sprie-
vod vyzdobených 
furmanských vozov 
s hudbou pokračoval 
do Vrátnej doliny a 
späť. Furmanské vozy 
sú  ojedinelá zvyklosť 
vo svete.

Večery na chate 
sme si spestrili  spe-
vom so sprievodom 

heligónky pána Čepku. V krásnom hor-
skom prostredí sme načerpali veľa zážit-
kov, novej energie, ktorá je v horách nevy-
čerpateľná.           Výbor KST Senica

Fotosúťaž Pomoc druhým
Informačné centrum Europe Direct 

Senica už sedem rokov pravidelne orga-
nizuje fotosúťaže. Pri príležitosti tohtoroč-
ného Európskeho roka rozvoja je pre foto-
grafov témou Pomoc druhým. Autori na 
fotografiách majú čo najlepšie zachytiť,  
ako sa dá pomáhať druhým nielen vo svo-
jom okolí, ale aj ďaleko vo svete. Fotogra-
fie by mali otvoriť oči a hlavne srdce pre 
potreby iných a aj prostredníctvom nich 
inšpirovať  ďalších. Odborná porota bude 

pri hodnotení klásť dôraz na obsahovú 
stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetle-
nie, technickú kvalitu, estetickú a umeleckú 
pôsobivosť snímky. 

Organizátorovi treba poslať  prihlášku, 
ktorá je zverejnená  na jeho web stránke 
v rámci propozícií. Po skončení súťaže 
sa uskutoční výstava súťažných fotografií 
spojená s ocenením najlepších fotografií. 
Súťažné fotografie treba na adresu vyhla-
sovateľa poslať do 31. októbra. Hlavnou 
cenou je digitálny zrkadlový fotoaparát.

bar

Mobilné odbery krvi
Územný spolok Slovenského Červe-

ného kríža v Senici v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou Trnava organi-
zuje do konca tohto roka v Dennom cen-
tre mobilné odbery krvi v týchto termí-
noch:  22. september, 13. a 27. október, 
24. november a 8. december. V prípade 
záujmu je potrebné sa vopred telefonicky 
prihlásil na 351 5159 alebo 651 2316. 

Upozornenie: Darcovia krvi, ktorí navští-
vili Rumunsko (oblasť Sibiu a Dolj), Taliansko 
(oblasť Parma, Cremona), Bulharsko (Sofia), 
Srbsko, Izrael (hoci aj na 1 noc,) môžu daro-
vať krv až po 28 dňoch od opustenia uvede-
ných krajín/oblastí. To isté sa týka aj darcov 
krvi, ktorí strávili 1 noc a dlhšie aj vo Viedni. 
Ide o preventívne opatrenie vzhľadom na 
výskyt WNV (vírusu Západonílskej horúčky) 
v uvedených oblastiach. Opatrenie platí do 
odvolania, resp. do 30. novembra 2015. 
Odporúčame našim darcom, aby prišli daro-
vať krv ešte pred plánovanou dovolenkou 
v týchto krajinách, resp. pred pobytom vo 
Viedni. Niekoľkohodinová návšteva Viedne 
cez deň, resp. cestovanie cez Viedeň nie je 
dôvodom na vyradenie.

Ďakujeme za pochopenie a pomoc pri 
dopĺňaní krvných zásob v letnom období.

SČK Senica 
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Veľtrh zdravia 
Slovenský Červený kríž, Územný spolok 

Senica  v spowlupráci s Trnavským samo-
správnym krajom a Mestom Senica  orga-
nizuje Veľtrh zdravia,  ktorý sa uskutoční 
v piatok 18. septembra od 9.00  do 17.00 
hod. v Dome kultúry v Senici.

Pre návštevníkov sú pripravené: 
- rôzne bezplatné vyšetrenia, 
- degustácie zdravých výrobkov s mož-

nosťou nákupu, 
- poradenstvo z oblasti zdravého životného štýlu, 
- odborné prednášky, 
- ukážky život zachraňujúcich úkonov.
Zdravie je najväčší poklad, nikdy nie je 

neskoro začať ho chrániť! 
SČK Senica

Festival života
V sobotu 12. septembra o 17. hod  sa 

uskutoční v Bratislave Festival života. Podu-
jatie organizujú kresťania z viacerých cirkví 
z Bratislavy aj z celého Slovenska, medzi 
nimi aj  Kresťanské centrum v Senici. 

Na Festivale života, ktorý bude v brati-
slavskej Expo aréne hala C, vystúpia známa 
speváčka Mária Čírová so svojou skupinou, 
gospelové slovenské skupiny BCC, Wide-
life a Live worship. Na podujatí sú vítané aj 
rodiny s deťmi, nakoľko bude pre ne zabez-
pečený aj zábavný program. Slovom sa pri-
hovorí kazateľ z Anglicka David Hathaway, 
ktorý už niekoľko rokov vedie ľudí k zmie-
reniu a uzdraveniu cez vieru v Ježiša Krista. 

Kresťanské centrum v Senici zabezpe-
čuje autobus zdarma, ktorý bude odchád-
zať zo Senice 12. septembra o 14. hod. Pro-
síme záujemcov o Festival života, aby sa 
prihlásili buď e-mailom na senica@acsr.sk  
alebo telefonovali na číslo 0910 986 174.

 
Mgr. Jaroslav Bača

Dobrovoľnícke aktivity
Tretí septembrový týždeň už tradične 

patrí v našom meste Senickému týždňu 
dobrovoľníctva. Pod organizačnou taktov-
kou Europe Direct Senica a Mesta Senica 
vyrážajú dobrovoľníci do senických ulíc 
s cieľom prispieť k dobrej veci, pomôcť 
iným, a to všetko bezodplatne a vo svo-
jom voľnom čase. Vymýšľajú si aktivity ako 
naše mesto skrášliť, ako pomôcť rôznym 
organizáciám, ako spríjemniť pobyt senio-
rom v zariadení sociálnych služieb alebo 
zorganizovať podujatie pre deti. Tento roč-
ník, ktorý sa uskutoční od 13. do 18. sep-
tembra  bude už 5. v poradí.  

V minulom roku bol po prvýkrát Senický 
týždeň dobrovoľníctva spojený s Európs-
kym týždňom mobility. K tradičným dob-
rovoľníckym aktivitám pribudli v tomto 
týždni pre Seničanov aj aktivity zame-
rané na to, aby ľudia nechali doma svoje 
autá a viac využívali ekologickejšiu formu 
prepravy. Občania mohli využiť MHD 
zadarmo, zviesť sa Facebusom či zúčastniť 
sa hromadnej ekojazdy. Zapojiť sa mohli aj 
v rámci akcie Do práce na bicykli. V eko-
zóne, ktorá vznikla z parkoviska, si mohli 
vypiť kávu, nechať si namaľovať obraz, tsl 
chceli organizátori ukázať, čo všetko by 
mohlo byť na mieste parkovísk.  Vlani sa do 
tejto najväčšej a najrozšírenejšej kampane 
na podporu trvalo udržateľnej mobility v 
mestách zapojilo vyše 2000 európskych 
miest a Senica bola jedným z 28 miest na 
Slovensku. 

lv

Nenechajte si ujsť 
5. september, 13.00
Štramák fest - pivný festival s kultúrnym 
programom, vstupné 2 eurá, zabezpečená 
kyvadlová doprava 
miesto: Kunovská priehrada

6. september  
Verejný strelecký pretek G-200 
miesto: strelnica v Čáčove 

8. september, 17.00 
Výstava Genesis - z tvorby členov klubu 
Genesis z Holíča - obrazy, fotografie, keramika 
a paličkovaná čipka, potrvá do 30. septembra. 
miesto: Záhorské osvetové stredisko 

10. september, 8.00, 10.00 
39 stupňov - divadelné predstavenie pre 
stredné a základné školy, hrá Mestské diva-
dlo Actores Rožňava 
miesto: Dom kultúry

14. – 18. september 
Senický týždeň dobrovoľníctva - aktivity 
dobrovoľníkov po celom meste

16. september  
Baby salsa - tancovanie s deťmi v šatkách 
alebo nosičoch na latino rytmy
miesto: MC Stonožkine slniečka

18. september, 9.00
Veľtrh zdravia, 5. ročník – rôzne aktivity 
týkajúce sa zdravia
miesto: Dom kultúry 

19. september, 13.00 
Súťaž hasičských družstiev O putovný 
pohár primátora mesta
miesto: areál Základnej školy na Ul. V. Pau-
línyho-Tótha

19. september, 15.00 
Havran a Krá - divadelné predstavenie 
ZUŠ Senica
miesto: Dom kultúry 

20. september, 17.00 
Všetko najlepšie - divadlo The.art.re. 
Trnava v rámci Senickej divadelnej horúčky
miesto: Dom kultúry 

23. september, 17.00 
Joga pre začiatočníkov i pokročilých, 
začiatok kurzu
miesto: Dom kultúry

24. september, 19.00 
LA GIOIA - galakoncert, vstupné predpre-
daj 13 eur, na mieste 15 eur
miesto: Dom kultúry

25. september, 20.00 
Tusté Baletky a hostia -  koncert
miesto: Spoločenský dom Kunov

28. september, 15.30, 18.00
Kurz spoločenského tanca, začiatok kurzu
miesto: Dom kultúry 

PRIPRAVUJEME: 
12. október, 19.00 
Fragile – koncert, vstupné  predpredaj 12  
eur, namieste 14 eur

Koncert La Gioia
Po druhý raz majú Seničania príleži-

tosť vidieť 
a počuť  
z n á m e 
spevácke 
trio La 
Gioia. Spe-
váci inter-
p r e t u j ú 
nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale 
zaujmú najmä pozoruhodné úpravy zná-
mych slovenských a českých hitov, ktoré 
odeté v opernom šate znejú v ich podaní 
doteraz nepočutým a originálnym spôso-
bom.  Spevácke zoskupenie Matej Vaník, 
Peter Ďurovec a  Peter Ševčík vzniklo v 
roku 2008 a prezentuje hudobný štýl pop 
operu, ktorý spája populárnu hudbu a 
operný spev. La Gioia vystupuje s tempe-
ramentom, radosťou a ponúka nevšedný  
hudobný zážitok. Koncert je  v Dome kul-
túry 24. septembra o 19. hod. Hudobným 
hosťom programu je speváčka zo Supers-
tar Natália Hatalová.     NS

Medzi kurzami 
aj genealógia

Mestské kultúrne stredisko Senica pri-
pravilo od septembra  2015 do júna 2016   
nasledovnú ponuku kurzov: 
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 pokročilých.

Odborné kurzy: 
- jednoduché a 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.
- kurz genealógie - novinka
Poplatok za praktické kurzy 50 eur

Záväznú prihlášku do kurzu treba odo-
vzdať do 15. septembra. Bližšie informácie 

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

MsKS Senica 
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Ponuku praktických kurzov obohatilo Mestské kultúrne stre-

disko tento rok o kurz genealógie. V ostatnom období pribúda 
ľudí, ktorí sa snažia získať informácie o svojich predkoch a tento 
kurz by im v ich pátraní po predchádzajúcich generáciách pomo-
hol. 

Kurz povedie skúsený genealóg, archivár a historik Mgr. Vladi-
mír Petrovič. Kurz genealógie je určený pre všetkých, ktorí sa chcú 
dozvedieť viac z dejín vlastnej rodiny a informácie o rodičoch, sta-
rých rodičoch, prípadne prarodičoch im nestačia. „Na kurze sa 
naučia v prvom rade ako postupovať pri výskume dejín svojho 
rodu, z čoho vychádzať pri výskume. Zorientujú sa v základných 
historických prameňoch, kde ich hľadať a ako ich využiť. Naučia 
sa, akým spôsobom sa dajú čerpať zaujímavé informácie o deji-
nách vlastného rodu, ako sa popasovať s matričnými i mimoma-
tričnými prameňmi (zápismi) a ako ich spracovať,“ hovorí Vladi-
mír Petrovič. 

V praktickej časti kurzu sa účastníci dozvedia o  štruktúre cir-
kevných i štátnych matričných zápisov, aby sa mohli orientovať pri 
svojom výskume, naučia sa základné cudzojazyčné pojmy (najmä 
latinské a maďarské) z cirkevných i štátnych matrík a mnoho ďal-
ších vecí potrebných pri hľadaní informácií o svojich predkoch.

Obohatia tak svoje vedomosti o informácie o tom, v akom 
spoločenskom postavení sa ich predkovia nachádzali (či patrili k 
väčšine poddaných, alebo boli remeselníci, roľníci, slobodníci či 
dokonca zemania = šľachtici), odkiaľ rod pochádzal (alebo lepšie 
povedané, kde sa rod nachádzal pri zavedení matrík), aké zväzky 
predkovia uzavierali s inými rodmi, akými chorobami trpeli, aké 
šťastia i nešťastia ich postihli. To všetko sa dá zistiť pri vlastnom 
archívnom a historickom výskume.

bar

Okienko JDS

uskutoční 21. septembra, poplatok 12 eur, odchod  od plavárne 
o 8.00 hod. Zaplatiť najneskoršie do 16. septembra.

Jednota  24. septembra, začiatok o 15.00 hod.

Odchod od plavárne o 8.30. Poplatok 5 eur, zaplatiť  najneskor-
šie do 25. septembra v Klube dôchodcov  na Továrenskej ulici  
v pondelok, stredu a piatok od 14. do 16.00 hod., aj v Dennom 
centre na Hviezdoslavovej ulici.

Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v septembri  
jubileum: Irena Bačová, Anna Dedíková, Božena Fraňová, Mária 
Havlová, Oľga Lišajníková, Vlasta Ludvová, Milena Mikulíčková, 
Ján Pagáč, Lýdia Podešlová, Mária Škápiková, Eva Závodská.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS  

Spomienka
Na hrob ti kvety nosíme, oči sa nám zarosia. 
Srdce nás zabolí, spomienka na teba 
nám zabudnúť nedovolí...

Dňa 12. augusta sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia manžela, otca a deda 
Stanislava Stupavského.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou  
a synovia. 

Spomienka
Žiarila z teba láska, dobrota,
chýbať nám budeš do konca života. 
V spomienkach sme s tebou každý deň... 

Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia manželky, maminky, babky 
Jarmily Bačovej. 

Kto ste ju poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manžel, syn Peter a dcéra 
Lucia, vnúčatá Adam, Silvinka, Nikolaj a Iľja.   

Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slovíčka rozlúčky. 
Odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostávaš a budeš navždy s nami...

Dňa 8. augusta uplynulo 5 smutných rokov  
čo nás náhle opustil milovaný syn a brat 
Ján Oríšek zo Senice.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra Ninka a ostatná 
rodina.  

Spomienka
Smútok v srdci stále máme, 
s láskou na teba spomíname ...

Dňa 2. septembra si pripomenieme 
10. výročie úmrtia drahého otca a starého 
otca Pavla Hižu. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka a Ľubka s manželmi, 
vnúčatá Simonka, Tomáško, Timotejko a ostatná rodina.

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale krásne spomienky zostávajú...

Dňa 7. septembra si pripomenieme 
10. výročie úmrtia mamy, sestry, švagrinej 
a starej mamy Štefánie Pinčekovej. 

Kto ste ju poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou  a láskou spomína celá rodina. 

Za poznaním i zábavou
Nepotrebujete si brať dovolenku a pritom môžete spoznať his-

tóriu, krásne miesta a  zažiť množstvo pekných chvíľ a oddýchnuť 
si. Takto hovoria o výletoch na zaujímavé miesta, ktoré organizuje 
dcérska spoločnosť SAD Trnava  Netlines, ich účastníci.

Odkedy začali prevažne víkendové zájazdy organizovať, tak o 
výletníkov nie je núdza, pretože ponúkajú výborné tipy. Na zači-
atku septembra sa  možno vydať s deťmi do Budapešti do Tropi-
caria alebo si vybrať niektorý so zájazdov do Osvienčimu. Miesto 
koncentračného tábora je mimoriadne  z hľadiska poznania his-
tórie i uvedomenia si krutej reality počas 2. svetovej vojny. Okrem 
toho sa s nimi dá vybrať do Prahy, kde je tiež pripravený  pozná-
vací program alebo do hvezdárne a planetária v Brne. 

Cenovo dostupných tipov na krátke výlety je viac, treba si poz-
rieť www stránku SAD Senica. 

NS
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
sobáše v júni
Ing. Ľubomír Chropúvka a Mgr. Gabriela Žáková
Matej Popadič a Patrícia Lejdarová
Martin Lanža a Eliška Gašparínová
Marek Kavecký a Natália Olšová
Dušan Kubík a Alena Pechová
Michal Šopor a Erika Pokorná
Miroslav Samek a Kristína Konopová
Jozef Gonšor a Jana Bíliková
Imrich Červenka a Veronika Zlochová
Radovan Černek a Ing. Barbora Poláková
Michal Pernecký a Svetlana Rešková
Ing. Juraj Bakoš a Mgr. Svetlana Kučeráková
Michal Kostelný a Michaela Scholzeová
Miroslav Dobrovodský a Jana Chovanetová
sobáše v júli
Francisc Zifcsak  a Mgr. Klaudia Čelústková
Tomáš Vrablic a Martina Krúpová
Miroslav Waldhauser a Katarína Lakatošová
Emil Samek a Ing. Lenka Jablonovská
Jozef Vyletel a Silvia Morávková
Martin Chlepko a Renáta Masaryková
Anton Menšík a Renáta Brezovská
Opustili nás
Anton Rázik,  Senica 1. 6. 2015 
vo veku 53 rokov
Pavel Morávek, Kolónia 565 4. 6. 2015
vo veku 91 rokov
Vladimír Maca,  S. Jurkoviča 1207 5. 6. 2015
vo veku 85 rokov
Ján Liška, Štefánikova 704 6. 6. 2015  
vo veku 55 rokov
Anna Oríšková, Čáčov 130 8. 6. 2015
vo veku 93 rokov
Iveta Nedobová,  Gen. L. Svobodu 1360 9. 6. 2015
vo veku 48 rokov
Ing. Ľubomír Gavlas, Kalinčiakova 300 12. 6. 2015
vo veku 58 rokov
Lýdia Pavelková, Hviezdoslavova 470 12. 6. 2015
vo veku 54 rokov
Anna Dobrucká, Štefánikova 720 14. 6. 2015
vo veku 86 rokov
Rudolf Nemec,  Kalinčiakova 298 22. 6. 2015
vo veku 79 rokov
Peter Škandera,   L. Novomeského 1214 27. 6. 2015
vo veku 54 rokov
Oľga Bibová, Štefánikova 1377 7. 7. 2015
vo veku 74 rokov
Eva Náterová, Štefánikova 704 8. 7. 2015
vo veku 64 rokov
Jozefa Nemečkayová, J. Kráľa 728 8. 7. 2015
vo veku 101 rokov
Helena Macová, Štefánikova 712 10. 7. 2015
vo veku 91 rokov
Albert Goldschmidt, Štefánikova 1377 18. 7. 2015
vo veku 90 rokov
Jozefa Jankovičová, Štefánikova 1377 19. 7. 2015
vo veku 84 rokov
Ján Kička, L. Novomeského 1213 20. 7. 2015
vo veku 51 rokov
Valeria Valková, Hviezdoslavova 312 22. 7. 2015
vo veku 91 rokov
Jozef Greguš, Nám. oslobodenia 4 23. 7. 2015
vo veku 78 rokov                   
Milan Kuchta, Rovenská  679 25. 7. 2015
vo veku 85 rokov
Zuzana Zacharová, Palárikova 292 28. 7. 2015
vo veku 76 rokov
Jozef Kádár, Štefánikova 1377 30. 7. 2015
vo veku 64 rokov 

Blahoželáme jubilantom
V septembri 2015 oslávia
80 rokov: Mária Ďurovková, Karol Gazsak, Margita Grófová, 
Oľga Lisická, Miloš Štefečka.
85 rokov: Školastika Hradská, Vladimír Sedlák, Štefan Svitek, 
Helena Valentová.
91 rokov: Helena Suchá.
92 rokov: Jindřiška Hanáková, Jozef Tollar.

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

Vítame nových Seničanov

narodení v júni
Ema Baumgartnerová  narodená  v Myjave
Ema Hlaváčová narodená  v Myjave
Michal Šajánek              narodený v Skalici
Emily Vašková narodená  v Skalici
Adam Fojtík narodený v Myjave
Tomáš Garčic narodený v Skalici
Adela Kupová narodená v Skalici
Natália Kutáková narodená  v Skalici
Natália Mrázová narodená  Myjave 
Juraj Tomaníček narodený v Skalici
Denis Daniel      narodený v Myjave
Alica Ivánková    narodená  v Myjave
Paulína Kralovičová narodená  v Skalici
Jakub Štepanovský  narodený v Skalici
Tatiana Chodúrová   narodená  v Skalici
Simona Letošová      narodená  v Skalici
Jakub Vaculík narodený v Skalici 

narodení v júli
Mia Mačinová narodená  v Myjave
Judita Klírová narodená v Skalici
Matúš Smák narodený v Bratislave 
Ela Smáková narodenáv Bratislave
Diana Ochotnická narodená  v Myjave
Ema Mičová narodená v Skalici
Filip Polák narodenýv Bratislave
Anna Čuvalová narodená  v Myjave
Natália Hechtová narodená  v Myjave
Hana Čagalová narodená  v Myjave
Vanessa Drgoncová narodená v Skalici
Peter Kutálek narodený v Skalici
Damián Morávek narodený v Skalici
Ema Petrúfková narodená  v Myjave
Adela Dostálová narodená  v Bratislave
Saša Šimková narodená  v Myjave
Martina Tomášková narodená  v Myjave
Dorotea Dudášová narodená v Skalici
Eliška Morávková       narodená v Skalici
Michael Teker narodený v Skalici
Damián Paračka narodený v Skalici
Oliver Kubík  narodený v Mistelbachu

Spomienka
Prinášame biele ruže, majú drobné lupienky. 
My sme do nich uložili všetky naše spomienky....  

Dňa 5. augusta to bolo už neuveriteľných 
9 rokov, čo nás bez rozlúčenia opustila 
milovaná dcérka, mamička a manželka 
Bc. Blanka Galádová, rod. Křečková. 

Mala rada život, veľmi bojovala, aby zákernú chorobu porazila. 
Osud jej to  však nedoprial. Nikdy na teba nezabudneme. 
V našich srdciach  budeš žiť do konca našich životov. 
S láskou a úctou spomínajú mamina, milované deti 
a manžel. 
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Digitalizáciu 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 a rezervácia hodinu 
pred premietaním v pokladni kina a rezer-
vácie na stránke  www.kino.senica.sk
ZMENA: Sledujte ČAS PREMIETANIA
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Piatok 4. 9. o 19.00, sobota 5. 9. o 17.00 a 
nedeľa 6. 9. o 19.00
HITMAN: Agent 47 
Je známy len podľa posledných dvoch čísel čia-
rového kódu, ktorý má vytetovaný vzadu na 
krku. Agent 47 nie je obyčajný človek, predsta-
vuje vyvrcholenie desaťročia trvajúceho výs-
kumu. Stojí na konci vývojovej rady, jeho exis-
tencia nadväzuje na štyridsaťšesť predchádza-
júcich agentov obdarených neuveriteľnou silou, 
rýchlosťou, vytrvalosťou a inteligenciou.
akčný triler
Vstupné: 4 eurá,  96 min., MP 15 r. 
 

Sobota 5. 9. o 19.00 a nedeľa 6.9. o 17.00
OFAJČ (American ultra)
Večne zhulený Mike žije v malom ospalom mes-
tečku spolu so svojou priateľkou Phoebe a neza-
ujíma ho nič iné len tráva. Pracuje ako predavač v 
obchode a jeho jedinou starosťou je zohnať kva-
litný matroš. Nikdy by ho nenapadlo, že by mohol 
mať aj omnoho závažnejšie problémy …až kým sa 
jednej noci pri jeho aute neobjavia neznámi ľudia. 
romantická komédia 
Vstupné: 4 eurá,  96 min., MP 12 r.
 

Utorok 8. 9. o 19.00
AMY
Dokumentárny film o fenomenálnej britskej spe-
váčke Amy Winehouse, ktorá zomrela vo veku 
len 27 rokov na otravu alkoholom. Prvé uvede-
nie mal na prestížnom festivale v Cannes.
dokumentárny
Vstupné: 3,50 eura /FK 2  eurá,  127 min.,   MP

Streda 9. 9. a piatok 11. 9. o 19.00
KURIÉR: Reštart
Bývalý žoldnier pre zvláštne vojenské operácie 
Frank Martin momentálne žije menej nebezpeč-
ným životom. Teda aspoň si to myslí. Pracuje ako 
kuriér najrôznejších typov zásielok pre rôznych 
pochybných zákazníkov. Táto práca vyžaduje 
chladnú hlavu, excelentné vodičské schopnosti 
a občas tiež precízne schopnosti zabijaka.
akčný triler
Vstupné: 4 eurá,  96 min., MP 15 r.

Piatok 11. a sobota 12. 9. o 17.00
V HLAVE 
Rovnako ako my všetci, aj Riley je zmietaná svo-
jimi emóciami – eufóriou, strachom, hnevom, 
nechutenstvom a depresiou. Všetky tieto emó-
cie spoločne nažívajú v tzv. riadiacom centre 
v mozgu, odkiaľ jej pomáhajú vysporiadať sa s 
nástrahami bežných dní. V čase,  keď sa Riley 
snaží vyrovnať so zmenou, ktorú jej prináša pres-
ťahovanie sa na nové miesto, prepukne v riadia-
com centre zmätok. 
animovaný, slovenský dabing
Vstupné: 4 eurá,  102 min.,  MP 

Sobota 12. 9. o 19.00 a nedeľa 13.9. o 17.00 
GANGSTER KA 
Radim Kraviec alias Káčko sa vyznačuje vysokou 
inteligenciou a talentom pre dokonalý podvod. 
Kde iní siahajú po zbrani, on využíva lsti, armády 
právnikov a monštruózny kapitál. Bez mrknu-
tia oka okráda štát o miliardy korún. Je si ale 
dobre vedomý hranice, ktorú nesmie prekročiť. 
Tou hranicou je fyzická eliminácia kohokoľvek 
zo svojho okolia. Vďaka kontaktom na politic-
kej scéne pripravuje triumfálny kus - ovládnu-
tie ČEPRA, spoločnosti, ktorá kontroluje všetky 
zásoby pohonných hmôt v republike. 
kriminálny
Vstupné: 4 eurá, 90 min., MP 12 r.

Nedeľa 13. 9.  o 19.00
SINISTER 2 
Do opusteného domu sa nasťahuje Courtney 
Collinsová so svojimi dvojčatami, deväťročnými 
synmi Dylanom a Zachom. Skoro však prídu na 
to, že nie sú v tomto dome sami. Na scénu krva-
vého príbehu sa vracia stará premietačka a filmy, 
kamera, duše detí, zavraždené rodiny využité ako 
obeť niekomu alebo niečomu... Malý Dylan sa 
mení, správa sa stále záhadnejšie a zdá sa, že je 
pod vplyvom divných síl. Bagulova chvíľa sa blíži.
horor
Vstupné: 4 eurá,  127 min., MP 15 r. 

Utorok 15.  a streda 16. 9.  o 19.00 
NIKDY NIE JE NESKORO 
Na niektoré veci nie je nikdy neskoro... najmä, 
ak ide o vašu rodinu. Ricki je telom i dušou roc-
kerka, ktorá hudbe obetovala úplne všetko. 
Teraz sa vracia k rodine, aby sa pokúsila veci 
napraviť. No ľahké to nebude. Doma ju nikto 
nečaká s otvorenou náručou a už vôbec nie jej 
tri dospelé deti. V role jej dcéry Julie sa predstaví 
Mamie Gummer, skutočná dcéra Meryl Streep. 
komédia
Vstupné: 4 eurá,  101 min., MP 12 r.

Piatok 18. sobota 19. a nedeľa 20. 9. o 17.00
MUNO: Strážca mesiaca
Malému Munovi sa dostane nečakanej pocty – 
dostane za úlohu strážiť Mesiac. Je však ešte prí-
liš neskúsený, a tak sa jeho vinou nielen Mesiac, 
ale i Slnko ocitnú v ohrození. Aby napravil svoju 
chybu, musí sa spolu so svojimi priateľmi vydať 
na nebezpečnú cestu za zlým Titánom, aby oslo-
bodil nebeské telesá z jeho zajatia a vrátil im 
miesto na oblohe.
animovaný,  slovenský dabing
Vstupné: 4 eurá,  90 min., MP

Sobota 19. a nedeľa 20. 9.  o 19.00
LABYRINT: Zhorenisko
Slnečné erupcie vysušili Zem na popol a preme-
nili ju na púšť. Svetové vlády sa zrútili a s nimi 
aj právo. Rozpadajúcimi sa troskami miest teraz 
blúdia takzvaní ,,raplovia“, ľudia pokrytí hnisaj-
úcimi ranami, ktorých nákazlivý vírus dohnal 
za hranicu príčetnosti. Thomas a jeho priatelia 
musia rýchlo nájsť bezpečné útočisko a organi-
zácia Z.L.S.N. sa stará hlavne o to, aby ich šance 
na prežitie boli minimálne. Oni sa však dokážu 
spojiť s bojovníkmi odporu, zasiahnuť vrchné 
velenie Z.L.S.N a odhaliť tak ďalšie šokujúce 
plány, ktoré si pre nich spoločnosť prichystala. 
akčný scifi triler
Vstupné: 4 eurá,  95 min.,MP 12 r.

Utorok 22. 9.  o 19.00
KOZA
Dnes žije Peter Baláž, prezývaný Koza, so svojou 

ženou Mišou a dieťaťom na hranici chudoby. Miša 
nečakane otehotnie a chce si nechať dieťa zobrať. 
Koza ju od toho odhovára. A tak sa po rokoch bez 
tréningov rozhodne starnúci olympijský boxer na 
invalidnom dôchodku za vidinou zárobku vyraziť 
na cestu za svojou poslednou prehrou. So svojím 
manažérom Zvonkom sa vydávajú na „turné” nap-
rieč Európou, v ktorom nejde o víťazstvá, ale o to, 
koľko úderov dokáže Koza zvládnuť.
dráma
Vstupné: 3,50 eura/FK 2 eurá,  80 min. , MP 12 r.

Streda 23. 9.  o 19.00
1001 GRAMOV
Život ženskej postavy nórskej vedkyne Marie 
korešponduje s jej odborným zameraním. Marie 
je jedným z poverených strážcov prototypu 
národného kilogramu, predmetu tvoreného z 90 
% platiny a z 10 % irídia. V podobne krehkej rov-
nováhe sa nachádza i Mariin citový život, ktorý 
vo filme prejde hneď niekoľkými skúškami. 1001 
gramov v duchu typického Hamerovho minima-
lizmu skúma komorné nuancy osamelej a príliš 
organizovanej postavy. 
dráma
Vstupné: 4 eurá,  93 min., MP 12 r.

Piatok 25. sobota 26. a nedeľa 27. 9.  o 19.00
STÁŽISTA
Robert de Niro hrá vo filme Stážista Bena Whit-
takera, 70-ročného vdovca, ktorý zistí, že na 
dôchodku to nie je také, ako si vysníval. Chopí 
sa príležitosti a vráti sa späť do pracovného kolo-
behu ako stážista online fashion stránky, ktorú 
vlastní Jules Ostin. 
komédia
Vstupné: 4 eurá,  121 min., MP 12 r.

Sobota 26. a nedeľa 27. 9.  o 17.00
OČAMI FOTOGRAFKY
Režisér Mináč zdokumentoval osud jednej z 
tých, čo nemali to šťastie dostať sa včas do bez-
pečia Wintonovým vlakom. Je to osud jeho vlast-
nej matky, 84-ročnej Zuzany Mináčovej. Túto 
úspešnú optimistickú ženu celý život prenasle-
duje desivé tajomstvo z detstva. Jedinou mož-
nosťou bolo vyrozprávať celý príbeh. Vydá sa 
na najťažšiu cestu, na miesto, kde ako 13-ročná 
zažila najdesivejšie momenty svojho života. 
dokudráma
Vstupné: 4 eurá,  85 min., MP 12 r.

Utorok 29. a streda 30.  9.  o 19.00
EVEREST
Horskí vodcovia Rob Hall a Scott Fisher do svo-
jej expedície berú iba ľudí, ktorí majú niečo za 
sebou. Všetci sú skvele pripravení a vybavení, 
splneniu snov klientov by nemalo nič brániť. 
Stačí však malá odchýlka v pláne, náhla zmena 
počasia a kľúčovú otázku ,,Podarí sa nám horu 
zdolať?“ Vystrieda otázka omnoho zásadnejšia. 
,,Dokážeme prežiť?“ 
dobrodružná dráma
Vstupné: 4 eurá,  121 min., MP 12 r.

Piatok 2. sobota 3. a nedeľa 4. 10.  o 19.00
WILSONOV  
Píše sa rok 1919 a v jednom zapadnutom meste 
kdesi v strednej Európe, ktoré sa až príliš podobá 
na starú Bratislavu, začína primátor Dangl sní-
vať svoj veľký sen. Plánuje pripojiť svoje mesto 
k USA a premenovať ho na Wilsonov. Všetko 
klape, až na jeden nepríjemný problém. V sta-
rej židovskej štvrti mesta vyčíňa tajomný vrah. 
komédia
Vstupné: 4 eurá,  115 min., MP 12 r.


