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Minister vnútra R. Kaliňák prezentuje výbavu hasičského auta Iveco Daily. 
 Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod
V závere októbra a začiatkom novembra 

nám príroda nadelila veľkolepú  jesennú 
nádheru. Slnko nás lúčmi nielen príjemne 
zohrievalo, ale pestrým šatám stromov 
dodávalo podmaňujúci lesk. Až oči pre-
chádzali z toľkej pompéznosti! Odtiene 
žltej, červenej a hnedej, popretkávané 
ešte s poslednými zvyškami zelenej, vytvo-
rili z korún stromov predmety, na ktorých 
s pôžitkom spočinul náš pohľad. Rovnako 
pod nimi príroda tkala pestrý koberec, po 
ktorom sa kráčalo ľahko a mäkúčko. V 
takomto príjemnom počasí, keď  úchvatne 
pestrofarebné stromy dávali dňom ešte 
viac svetla, navštevovali sme cintoríny. 
Kvetmi a zapálením sviečok sme si pripo-
mínali ľudí, ktorí boli súčasťou našich živo-
tov a stále ich nosíme v našich spomien-
kach. Pamiatka zosnulých nás priviedla k 
hrobom, aby sme si  vzdaním úcty k životu 
a práci našich blízkych a priateľov oživili aj 
ich tváre, pospomínali na vzácne slová a 
chvíle s nimi  a pripomenuli si ich skutky. 
Spomienkami si nesieme v srdci podobu 
blízkych ľudí, ktorí spia svoj večný a piet-
nych miestach, do zajtrajška, smerom k  
našim deťom a vnúčatám. Prenášame ich 
životy, ktoré sa pestrosťou podobali na 
koberce z jesenného lístia, k ďalším gene-
ráciám. Tak si pripomíname všetkých pred 
nami a ich činy, lebo bez nich by nebolo 
nás, ani život v tejto podobe.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

S opravami začnú 
v roku 2016

Slovenský vodohospodársky podnik v 
týchto dňoch skončil s vypúšťaním vody 
z Kunovskej priehrady. Rybári zo Senice v 
dvoch termínoch vylovili ryby z priehrady a 
premiestnili ich do iných vodných nádrží. Čo 
sa bude na Kunovskej priehrade diať teraz? 

Slovenský vodohospodársky podnik 
(SVP) momentálne spresňuje rozsah prác, 
ktoré bude treba v rámci revízie vykonať a 
ktoré nebolo možné pri naplnenenej vod-
nej nádrži odhadnúť a stanoviť. 

Hovorca  SVP Ľuboš Krno informoval, že 
s revíznymi prácami by sa postupne malo 
začať v budúcom roku: „V závislosti od kli-
matických podmienok sa začne s odstraňo-
vaním nánosov najmä v hornej časti vod-
nej nádrže okolo funkčného objektu a sedi-
mentačnej prednádržky. Usadené sedi-
menty musia však dostatočne preschnúť. 
Výška nánosu na dne vodnej nádrže je v 
priemere  od 0,20 cm do 1 metra, pričom 
predpokladané množstvo odťažených 
sedimentov bude približne 75 000 m3“. 
Toto číslo v tejto fáze ešte nie je definitívne. 

Odhalené dno priehrady a obnažené 
stavby vodného diela už potvrdili nutnosť 
revízie a opravy poškodených častí vodnej 
stavby. Po spresnení  rozsahu prác SVP sta-
noví harmonogram prác. 

„Oprava betónových plôch na funkč-
nom objekte bude predstavovať približne 
1500 m2,   (Pokračovanie na str 3.)

Nové auto pre hasičov
V priebehu októbra sa vybavenie Dob-

rovoľného hasičského zboru mesta Senica 
výrazne zlepšilo. Po protipovodňovom 
vozíku im  v nedeľu 11. októbra podpredseda 
vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák  
odovzdal na Námestí oslobodenia v Senici  
novučičké hasičské vozidlo Iveco Daily. 

Kľúče od neho prevzal veliteľ Dobro-
voľného hasičského zboru mesta Senica 
Andrej Laho spolu s primátorom mesta 
Branislavom Grimmom od Roberta Kali-
ňáka a spoločne pokrstili nové auto „hasi-
acim prístrojom“ značky Hubert.

Dobrovoľní hasiči vďaka programu  finan-
covaného  z Operačného programu Životné 
prostredie si tak prilepšili o protipovodňový 
balík prvej pomoci v hodnote 15 000  € a cis-
ternovú  automobilovú striekačku (CAS 15)  
Iveco Daily v sume cca 115 000 €.

Protipovodňový vozík a nové hasičské 
auto vybavené technikou a technickými 
prostriedkami k zásahu pomôžu dobrovoľ-
ným hasičom počas zásahov pri požiaroch, 
povodniach a iných živelných pohromách. 
V tomto roku pomáhali hasiči z DHZ 
2-krát pri veľkom požiari strniska na poli-
ach v okolí Senice,  pri požiari autoservisu 
v kasárňach a naposledy pri nočnom poži-
ari Arli baru. Najväčšia povodeň v Senici 
a Kunove bola v roku 2009. Tu hasiči nie-
koľko dní odčerpávali vodu z pivníc, preto 
nepochybujú o tom, že nová technika 
DHZ výrazne pomôže.

(Pokračovanie na str 3.)

Martinské svetlonosenie
Už po siedmy raz mesto Senica, MsKS 

Senica, RSMS a CVČ Stonožka pozýva 
všetkých občanov mesta na tradičné pripo-
menutie si sviatku svojho patróna  sv. Mar-
tina. Tak ako svetlo zmenilo život Martina 
Tourského, tak je svetlo hlavným atribútom 
Martinského svetlonosenia. 

Malé svetielka prinesú deti v lampió-
noch od DAVu na Námestie oslobodenia 
a sprevádzať na tejto ceste ich bude sám 
sv. Martin na koni. Na začiatku programu si 
znova pripomenieme udalosť, ktorá preme-
nila Martina vojaka na Martina dobrodinca, 
neskôr biskupa a nakoniec svätého Martina. 
V historických súvislostiach sa potom posu-
nieme do 19. storočia, kde nás národní budi-
telia Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a 
Michal Miloslav Hodža najskôr symbolicky 
zavedú do Hlbokého a budeme pri uzáko-
ňovaní spisovnej slovenčiny aj  do revoluč-
ného roka 1848 a pripomenieme si udalosti 
aj tragickú smrť čáčovského richtára Mar-
tina Bartoňa.  (Pokračovanie na str. 5)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

6. riadne zasadnutie Mestskej rady v 
Senici sa konalo 29. októbra. Predmetom 
rokovania boli materiály:

- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia – Dobro-
voľného hasičského zboru mesta Senica 
– určili sa preventívne skupiny, ktoré vyko-
najú preventívne protipožiarne prehliadky 
v rodinných domoch vo vykurovacom 
období 2015-2016.

- Informatívna správa o výchovno - vzdelá-
vacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení na území mesta 
Senica za školský rok 2014 -2015.Vedúci Spo-
ločného školského úradu Peter Kovačič pred-
ložil správy za školy a školské zariadenia v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta – Materská 
škola Ulica L. Novomeskoho,  Základné školy 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha, Komenského a 
Sadovej ulici, Základnú školu s Materskou 
školou na Mudrochovej ulici, Základnú ume-
leckú školu, Centrum voľného času. Na 
základných školách  stúpol v tomto školskom 
roku počet žiakov o 46 a v Základnej ume-
leckej škole stúpol počet žiakov o 34. V Cen-
tre voľného času a v Materskej škole došlo 
k poklesu žiakov. Informatívne správy predlo-
žili aj Gymnázium Ladislava Novomeského, 
Obchodná akadémia, Súkromná stredná 
odborná škola podnikania, Stredná odborná 
škola a Spojená škola  v Senici.

- Návrh dodatku VZN č. 49/2013 – o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
škôl a školských zariadení na území mesta. 
Návrh navrhuje zvýšiť výšku finančných pro-
striedkov poskytovaných mestom Senica  
na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách/ na 
rok pre Základnú umeleckú školu (pre indi-
viduálnu aj skupinovú formu vyučovania), 
pre žiaka školského klubu detí a potenciál-
nych stravníkov v základných školách a zní-
žiť objem na žiaka centra voľného času z 
dôvodu legislatívnych zmien a povinnosti 

spolufinancovania tých obcí, ktorých deti 
bez trvalého pobytu v Senici navštevujú 
Centrum voľného času v Senici. 

- Návrh na zmenu VZN č. 46 – o určení 
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta – tiež v súvis-
losti so zmenou legislatívy dochádza k posu-
nutiu termínu zápisu dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky, a to na štvrtok tre-
tieho aprílového týždňa, pre prípad, že by v 
tomto termíne boli veľkonočné prázdniny, 
zápis bude vo štvrtok, druhý aprílový týždeň.

- Návrh na zmenu VZN č. 38 – o obvo-
doch základných škôl v meste – z okolitých 
obcí, kde boli aktuálne zrušené malotri-
edne školy – Rybky, Prietrž a Podbranč – sa 
zaraďujú deti z týchto obcí pod Spoločný 
školský obvod Senica.

- Návrh dodatku Štatútu Mestského kul-
túrneho strediska a Zriaďovacej listiny 
MSKS. Riaditeľ MsKS  František Harnúšek 
informoval, že predložené dodatky vytvá-
rajú procesné podmienky pre vznik Mes-
tského múzea v Senici ako organizačnej 
zložky Mestského kultúrneho strediska v 
Senici. Vytvorenie stálej muzeálnej expozí-
cie zameranej na historické pamiatky a dej-
iny mesta je jedným zo strategických cieľov 
v oblasti  kultúry v meste.

- Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach  
na rok 2016. Úprava dane zo stavieb rea-
guje na legislatívu, keď do roku 2024 musíme 
zabezpečiť, aby rozpätie medzi najvyššou a 
najnižšou sadzbou dane zo stavieb nepresi-
ahlo 10 násobok. V súčasnosti je rozpätie vo 
výške 13, 25 násobku. Predkladá sa návrh na 
zníženie sadzby dane zo stavieb slúžiacich na 
podnikateľské účely z 3,30 na 3,29 €/m2 a zní-
ženie a zjednotenie príplatku za podlažie pre 
všetky stavby z 0,33 €/m2 na 0,09 € . Pri dani 
z pozemkov musí byť zachované rozpätie 5 
násobku medzi najvyššou a najnižšou daňou 
z pozemkov. Práve vysoká daň z ornej pôdy 
zaťažuje subjekty obrábajúce pôdu, preto 
veľmi významný je návrh na zníženie sadzby 
dane z ornej pôdy, ktorý by mal aj dopad na 

rozpočet mesta. O alternatívach zníženia roz-
hodne až mestské zastupiteľstvo. 

-  Dodatok VZN č. 3a – miestny poplatok  za  
komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
na rok 2016. Pre rok 2016 sa navrhuje sadzba 
poplatkov za komunálne odpady pre obča-
nov zachovať na úrovni 25,80 € na osobu. 
Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť 
nový zákon o odpadoch a táto nová právna 
úprava si vyžiada aktualizáciu VZN č. 17 o 
nakladaní s odpadmi, ku ktorej sa pristúpi až 
po prijatí vykonávacích predpisov v I. polroku 
2016. Zavádza sa nový miestny poplatok  za  
zber drobných stavebných odpadov, ktoré 
sú zaradené do režimu množstvového zberu 
a ktorý vzniká ako odpad z bežných udržia-
vacích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu. Správca dane stano-
vuje sadzbu poplatku 0,029 € za kg drobných 
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

- Dodatok VZN č. 42 – o určení názvu 
nových ulíc mesta. Dodatok sa týka Čáčova a 
rieši určenie názvu ulíc v tejto mestskej časti  
a následne v roku 2016 po parlamentných 
voľbách určenie nových súpisných a orien-
tačných čísiel tak, aby sa odstránila dupli-
cita čísiel v Čáčove a v Senici, ktoré majú 
rovnaké katastrálne územie. Tento postup 
si vyžiadal nový zákon o registri adries, na 
základe ktorého sa buduje štátna centrálna 
databáza adries SR bytových a nebytových 
budov, a to slovným označením aj vizualizá-
ciou adresného bodu na mape SR.

- Program rozvoja mesta na roky 2016 – 
2022 – strategická časť.

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015.
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za 

III. štvrťrok 2015.
- Návrh na zmenu v Komisii pre prevenciu 

kriminality a iných protispoločenských čin-
ností pri mestskom zastupiteľstve.
Prerokované materiály budú predložené 
na rokovanie mestského zastupiteľstva 12. 
novembra 2015.

JUDr. Katarína Vrlová                                                                                                 
prednostka MsÚ

Racionalizácia MHD
Za účelom zefektívnenia prevádzky 

mestskej hromadnej dopravy (MHD) a zní-
ženia nákladov potrebných na ich vynalo-
ženie, sa uskutočnili v októbri rokovania 
medzi Mestom Senica a Slovenskou auto-
busovou dopravou Trnava, a.s. ako prevád-
zkovateľom MHD v meste Senica.

Výsledkom rokovaní je rozhodnutie o zru-
šení spojov č.13 a 41 linky č. 205101 a spojov 
č. 25 a 28 linky č. 205102 a spoja č. 61 linky 
č. 205103. Týmto opatrením príde k úspore 
približne 5 tisíc km v roku 2016. Nové ces-
tovné poriadky MHD budú platiť od 13. 12. 
2015. Aktuálne cestovné poriadky sú zverej-
nené na stránke www.senica.sk v časti ces-
tovný ruch/MHD, na autobusových zastáv-
kach a informácie o odchodoch autobusov 
poskytuje aj informačná kancelária na auto-
busovej stanici. Ceny cestovných lístkov zostá-
vajú nezmenené.               Ing. Jana Oslejová

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Predaj parkovacích  kariet
Podľa čl. 3a VZN č. 5 je na miestnych komunikáciách zaradených do systému dočasného 

parkovania vozidiel možné parkovať len po zaplatení úhrady za parkovanie. Úhrada sa neplatí 
v čase piatok od 18.00 h – pondelok do 6.00 h a počas štátnych  sviatkov. Spôsob úhrady je 
hodinovými lístkami prostredníctvom SMS, parkovacími kartami mesačnými  a ročnými.
Ceny za parkovacie lístky a parkovacie karty zostávajú nezmenené a sú nasledovné :

0,50 €
5 € 

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica 3 €                                                                                                                                     
30 €                                                                                                             

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom  alebo sídlom v meste Senica  20 €
 - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi - drži-
telia striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety 10 €                                               
 - pre držiteľov vozidiel s trvalým pobytom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 rokov 10€                                                                                                                  
 - držitelia vozidiel, ktorí majú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný parkovací 
preukaz môžu požiadať o vydanie bezplatnej parkovacej karty

Ročná parkovacia karta pre rok 2015 platí do 31. decembra 2015. Parkovacie karty pre 
rok 2016 je možné zakúpiť v pokladni Mestského úradu Senica od 16. novembra  2015. 
V pokladni je potrebné predložiť technický preukaz vozidla, občiansky preukaz, príp. par-
kovací preukaz alebo doklad o udelení striebornej, 
zlatej a diamantovej Jánskeho plakety.          Ing. Jana Oslejová

odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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(Dokončenie zo str 1.)

Netradičné privítanie si pre ministra vnútra 
SR Roberta Kaliňáka pripravili deti z DHZ, 
aby ukázali, že hasičský zbor má v Senici svo-

jich nasledovníkov. Predviedli záchranu ľud-
ského života z horiaceho domu, samozrejme 
v zmenšenej podobe. Zachraňovanou oso-
bou bola papierová maketa ministra vnútra 
a horiacou bol domček z kartónu. Deťom sa 
úspešne podarilo ministra z horiaceho domu 
evakuovať a oheň uhasiť, za čo si vyslúžili od 
Roberta Kaliňáka pochvalu.

I keď sa dobrovoľní hasiči z novej techniky 
tešia, dúfajú, že ju nebudú musieť tak skoro 
použiť. Živel je často nevyspytateľný, a preto 
verme, že im tento dar pomôže skvalitniť ich 
náročnú a zodpovednú prácu pri zachraňo-
vaní života a majetku obyvateľov Senice.

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici bol 
založený 21. marca 1889 a prvý zbor tvo-
rilo asi 20 členov. V súčasnosti má zbor 115 
členov, z toho je 21 detí. 

lv
foto R. Samek

Auto sme prevzali na Námestí oslobodenia

S opravami začnú...
(Dokončenie zo str 1.) 
rozsah sa tiež ešte spresňuje. Bude 

zahŕňať očistenie, náter, opravu dilatačných 
a pracovných škár a betonáž. Plocha návod-
ného poškodeného betónového opevnenia 
predstavuje približne 20 % z celkovej plo-
chy, čo je asi  1400 m2 - ešte sa to presne 
zameriava,“ informoval hovorca SVP. 

Na Kunovskej priehrade sa bude opra-
vovať aj drenážny systém v ľavostrannom 
zaviazaní hrádze a lokálna sanácia časti 
vzdušného svahu vzdušnej strany hrádze.  
V rámci investície SVP vybuduje  prístrešok 
nad odbernou vežou. 

V tomto štádiu sú to samozrejme pred-
pokladané práce, ale pri revízii sa ešte 
môžu objaviť skryté závady.

Viera Barošková

Stretnutie s chatármi
Na pozvanie Mestského úradu v Senici 

sa 24. októbra uskutočnilo stretnutie s maji-
teľmi chát v chatovej oblasti na Kunovskej 
priehrade. Vysoká účasť chatárov potvrdila 
záujem o komunikáciu s Mestským úradom 
a riešenie otázok, s ktorými sa pri vzájomnej 
komunikácii stretávame už dlhšie obdobie.

Chatári boli oboznámení, že v prípade 
výstavby prístavieb a vedľajších stavieb 
(altánkov, prístreškov na drevo, parkova-
cích miest) a objektov slúžiacich pre rekre-
ačné účely (krby, bazény) v rekreačnej 
oblasti bolo na mestskom zastupiteľstve 
24. septembra 2015 prijaté uznesenie č. 
6. MsZ/2015/139, na základe ktorého 
možno legalizovať vyššie uvedené stavby 
a objekty po predchádzajúcej žiadosti o 
prenájom pozemku pod takúto stavbu za 
cenu 0,90 € m2/rok. 

Zároveň časť chatárov prejavila záu-
jem o odkúpenie pozemkov v okolí chát. 
Mesto v minulom roku zabezpečilo polo-
hopisné a výškopisné zameranie rekreačnej 
oblasti Kunov a dalo si vypracovať aj zna-
lecký posudok na cenu pozemku, ktorý je  
vo výške 9,09 €/m2. Časť chatárov aj správca 
rekreačnej oblasti poukázali na skutočnosť, 
že súčasný stav je vyhovujúci a pri rešpekto-
vaní sietí, komunikácií a rôznych terénnych 
dispozícií by bolo veľmi problematické vytý-
čiť hranice medzi jednotlivými vlastníkmi.

Po doriešení legalizácie stavieb a objektov 
v rekreačnej oblasti Mestský úrad predloží 
návrh na riešenie mestskému zastupiteľstvu.

Riaditeľ Rekreačných služieb mesta 
Senica Ľubomír Štvrtecký ako správca 
rekreačnej oblasti oboznámil prítomných 
o vypustení Kunovskej priehrady a predpo-
klade, že do dvoch rokov by malo prísť k 
opätovnému napusteniu priehrady. Počas 
vypustenia priehrady sa vykoná kontrola 
hrádze, čistenie retenčnej nádrže a dna v 
časti pieskovej pláže. 

JUDr. Katarína Vrlová 
prednostka MsÚ

Ocenenie pre matrikárku
V  Banskej Bystrici sa 8. októbra usku-

točnil IV. snem Združenia matrikárok. Jed-
ným z bodov programu bolo i oceňova-
nie matrikárok pri príležitosti 120. výročia 
vzniku štátnych matrík. 

Pamätnú medailu ministra vnútra SR 
prevzala z rúk štátneho tajomníka minis-
terstva vnútra SR Mariána Saloňa i mat-
rikárka nášho mesta Anna Klimáčková. 
Prácu  matrikárky, ktorá sa stala jej život-
ným poslaním, vykonáva od roku 1980. 
Osobnosť pani Anny Klimáčkovej sa obča-
nom mesta  spája s radostnými udalosťami, 
akými sú narodenie dieťaťa a uzatvorenie 
manželstva. Je však i pri smutnejších uda-
lostiach v živote, ktorými sú strata milo-
vaného človeka. Jej optimizmus a ochota 
vždy pomôcť sa prenáša i do odovzdáva-
nia dlhoročných skúseností z matričnej čin-
nosti svojim kolegyniam.

lv

Na návšteve v škôlkach
Primátor mesta Senica Branislav Grimm  

9. októbra spolu s riaditeľkou Materskej 
školy L. Novomeského Martou Haslovou, 
prednostom Okresného  úradu Senica  Vla-
dimírom Kocourkom a Máriou Výletovou  z 
finančného oddelenia MsÚ Senica navštívil 
niektoré elokované pracoviská Materskej 
školy. Škola má 8 elokovaných pracovísk, 
do ktorých chodí 638 detí. 

Primátor a hostia 
sa zaujímali o aktu-
álny  technický stav  
budov, hygienické 
a prevádzkové pod-
mienky pre výchov-
no-vyučovací proces 
v jednotlivých elo-
kovaných pracovis-
kách. Od zamestnancov si vypočuli ich  
ďalšie požiadavky. Trápi ich hlavne zasta-
raný nábytok a privítali by aj investíciu do 
modernejšieho vybavenia kuchýň.

Riaditeľka Materskej školy s radosťou kon-
štatovala, že k 9. októbru boli  na všetkých 
objektoch vymenené staré drevené okná a 
dvere, z ktorých  niektoré mali viac ako 40 
rokov. Počas tohtoročných letných  prázdnin 

boli vymenené okná a dvere za plastové aj na 
budovách posledných elokovaných pracovísk 
na Komenského ulici  a Ulici J. Kráľa v celkovej 
hodnote 68 588 eur. Ušetrené finančné pro-
striedky za teplo teraz môžu byť použité na 
rozvoj iných aktivít, údržbu fasád a vonkajších 
priestorov. V školskom roku 2014/2015 sa z 
rozpočtu školy v spolupráci so zriaďovateľom 
podarilo zrealizovať opravy v celkovej výške 
123 811,96 eur. Išlo hlavne o výmenu okien 
a dverí, opravy strešných plášťov, opravy pod-

láh a vonkajších terás. 
Všetky zrealizované 
práce zlepšili podmi-
enky na výchovno-
vzdelávací proces.

Hostia navštívili aj 
Mestské jasle, v kto-
rých sa v roku 2015 
tiež výrazne zlepšili 

podmienky, keďže boli vymenené okná v 
herni a spálni v celkovej výške 11 620 eur.

Záverom hostia skonštatovali, že v 
Senici je radosť chodiť do materskej školy. 
Vďaka patrí všetkým pedagogickým a nepe-
dagogickým zamestnancom školy v spolu-
práci so zriaďovateľom Mestom Senica. 

Mária Výletová
foto Vladimír Zich

Domáca opatrovateľská 
služba

Mesto Senica v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
poskytuje domácu opatrovateľskú službu 
pre starých občanov a občanov s nepriaz-
nivým zdravotným stavom. V rámci tejto 
služby je možné poskytnúť donášku náku-
pov, liekov, upratovanie v domácnosti, pra-
nie a žehlenie bielizne, pomoc pri osob-
nej hygiene a ďalších sebaobslužných úko-
noch. Výhodou tejto služby je, že občan 
môže zotrvať vo svojom domácom pro-
stredí  čo najdlhšie. Bližšie informácie vám 
poskytneme na t. č. 698 7664 alebo pri-
amo na Mestskom úrade v Senici č. dv. 211.

NS
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Možnosti spolupráce
Primátor mesta Senica Branislav Grimm 

prijal pozvanie od zástupcov mesta Her-
zogenbuchsee a v dňoch 1. až 3. októbra 
navštívil toto  švajčiarske partnerské mesto. 

Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa 
so životom 6,5-tisícového mestečka a prá-
cou samosprávy. „Išlo o potvrdenie dru-
žobných stykov so zameraním na šport, 
kultúru, činnosť samosprávy, keďže v minu-
lom roku prišlo aj v Herzogenbuchsee k 
výmene na postoch vo vedení mesta,“ 
povedal po návrate primátor mesta Brani-
slav Grimm.

Spolu s koordinátorom zahraničnej spo-
lupráce Petrom Horváthom sa stretli so 
zástupcom starostu mesta Kurtom Gros-
senbacherom a prednostom úradu Rolfom 
Habeggerom. Švajčiarskych hostiteľov milo 
prekvapilo, že náš primátor Branislav Grimm 
viedol rozhovory v nemčine. Témy rozhovo-
rov sa týkali nielen partnerskej spolupráce v 
minulosti, ale najmä rozvíjania vzťahov do 
budúcnosti. Partneri sa dohodli na pravidel-
ných športových a kultúrnych výmenách, 
výmene praxe  zamestnancov samosprávy. 

Padli aj konkrétne termíny. Senicu bude 
v júni 2016 reprezentovať  niekoľko ume-
leckých telies na slávnostnom podujatí 
Open Air, ktoré je otvorením kultúrneho 
leta v Herzogenbuchsee. Švajčiarska strana 
prejavila záujem o vystúpenia našich taneč-
ných skupín Sonny a Scream, Senickej heli-
gónky. Mesto Senica sa objaví v pripra-
vovanej publikácii, ktorú mestečko vydá 
pri príležitosti osláv obce. V roku 2017 sa 
zase  v Senici uskutoční stretnutie všetkých 
družobných miest a  malo by sa konať  aj 
športové stretnutie žiackych a mládežníc-
kych družstiev. „Bude to taká  malá olym-
piáda vo futbale, hádzanej, stolnom tenise 
či volejbale. V rámci Senického kultúr-

neho leta privítame na budúci rok švajčiar-
ske umelecké súbory,“ prezradil o plánoch 
spolupráce Branislav Grimm. 

V pláne je aj výmenná výstava obra-
zov amatérskych výtvarníkov či spolupráca 
medzi základnými školami. „Chcem, aby sa 
aj obyvatelia Senice viac dozvedeli o našich 
partnerských mestách, preto sme sa dohodli 
na inštalácii výstavy švajčiarskych ľudo-
vých výrobkov, keramiky, drevených výrob-
kov,  fotografií na Mestskom úrade. Rovnako 
tu bude vystavená vlajka Herzogenbuch-
see, ktorú sme z návštevy priniesli,“ pove-
dal primátor. V Herzogenbuchsee ho zaujali 
pri vstupe do mesta  informačné tabule  o  
partnerských mestách. Chce, aby podobné 
tabule malo aj naše mesto. 

Hostitelia predstavili  našej delegácii nie-
len ich mestečko a pracoviská samospráv-
neho úradu, ale i okolité historické mestá 
Luzern a Solothurn. Z prírodných krás sa 
pochválili turisticky zaujímavým pohorím 
Jura a výstupom lanovkou na horský hrebeň 
Weissenstein s nadmorskou výškou 1400 m. 

Herzogenbuchsee  je partnerským mes-
tom Senice od 29. septembra 2004. 

lv
foto archív MsÚ Senica

Primátor Senice Branislav Grimm so švaj-
čiarskymi hostiteľmi.

Úcta a vďaka seniorom
Mesiac október je tradične chápaný 

ako Mesiac úcty k starším. Začína sa prvým 
októbrom – Medzinárodným dňom seniorov 
a v našom meste tradične vrcholí Dňom úcty k 
starším, ktorý mesto Senica už dlhé roky pravi-
delne pripravuje pre svojich starších občanov. 

Tentokrát to bolo 20. októbra 2015. 
Poďakovať našim seniorom prišiel do Domu 
kultúry  20. októbra  primátor mesta Brani-
slav Grimm, prednosta Okresného úradu 
Vladimír Kocourek, riaditeľ Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici Ján Kovár.

Popoludnie tento deň bolo výnimočné. 
Mesto Senica okrem tradičného vyjadrenia 
úcty a vďaky našim dôchodcom sa  rozhodlo  
oceniť  aj tých, ktorí mestu nezištne pomá-
hajú nehľadiac na svoj čas. Ďakovným listom 
boli ocenení starší členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Senici: Pavel Bartoň, 
Jozef Benda, Peter Fančovič, Ján Guliš, Dana 
Gulišová, Vladimír Hološka, Peter Husár, 
Pavol Hyža, Jozef Kollárik, Sidónia Kovačov-
ská, Jozef Kovačovský, Pavol Kudláč, Zuzana 
Kutálková, Ján Pláteník, František Podmalík, 
Ján Rusňák, Jozef Sloboda, Milan Steiner, Šte-
fan Škoda a Ján Toman. „Niet krajších ľud-
ských vlastností ako je spolupatričnosť, obe-
tavosť, nezištná pomoc, ktoré najvýraznej-
šie vstupujú do popredia hasičskej práce. Pri 
nej pomáhajú zachrániť materiálne hodnoty, 
ale neraz nasadzujú svoj vlastný život, aby 
zachránili i ľudské životy". Týmito slovami  im  
poďakoval za dlhoročnú obetavú záchranár-
sku prácu hasiča pri povodniach, prívalových 
dažďoch, hasení požiarov i nepredvídaných 
udalostiach primátor mesta.

Po prvýkrát boli na túto slávnosť pozvané 
aj manželské páry, ktoré v tomto roku oslá-
vili 50., 55. a 60. výročie uzavretia manžel-
stva. Primátor mesta im k zlatej, smaragdo-

vej a diamantovej svadbe poprial, aby aj ich 
ďalšie spoločné roky života boli farebné ako 
slnko, plné nehy, lásky a šťastia a radosti. 

50. výročie svadby: Kazimír a Magdaléna 
Sopúchovci, Vladimír a Vlasta Vágnerovci, 
Miroslav a Emília Chvostekovci, Zdeno a 
Milina Lenghardtovci, Štefan a Lucia Sava-
rovci, Vladimír a Zdena Chalupovci, Pavel a 
Emília Mikulíkovci, Pavel a Emília Bartoňovci.

55. výročie svadby: Štefan a Irena Dika-
szovci, Pavol a Gabriela Huttovci, Bohumil 
a Anna Králikovci, Ján a Kristína Brečkovci, 
Viliam a Ľudmila Vizváryovci. 

60. výročie svadby: Anton a Mária 
Macháčkovci.

Najstaršími ocenenými účastníkmi mali 
byť aj Anna Švancarová a Ján Gáfrik, ktorí boli 
priamymi účastníkmi Slovenského národ-
ného povstania a pri príležitosti 70. výročia 
oslobodenia nášho mesta spod fašizmu boli 
vyznamenaní medailami Ministerstva obrany 
SR. Vzhľadom na vyšší vek sa ani jeden z nich 
slávnosti nezúčastnil, no napriek tomu im 
patrí hlboká úcta a poďakovanie. Ďakovný 
list mesta im bude odovzdaný dodatočne. 

I ostatným prítomným dôchodcom sa 
prihovoril primátor mesta a zaželal im, 
aby  jeseň ich života  bola plná farieb rado-
sti, zdravia a spokojnosti, aby jeho krásu 

Primátor blahoželá k výročiu sobáša man-
želom Lenghartovcom.

Spolupráca policajtov
Po dvoch rokoch sa opäť, tentoraz v 

Senici, stretli zástupcovia mestských polí-
cií partnerských miest Senice a Herzogen-
buchsee. Na radnici švajčiarskych hostí  
26. októbra privítal zástupca primátora  Ján 
Hurban a koordinátor zahraničnej spolu-
práce Peter Horváth.

Trinásť policajtov kantonálnej polície 
Bern prišlo do Senice na 5-dňovú návštevu. 
Vedúci delegácie z Herzogenbuchsee 
Michael Jordi vyjadril radosť z opätovného 
stretnutia kolegov, s ktorými si chcú pre-
dovšetkým vymeniť skúsenosti z policajnej 
práce v partnerských mestách, vidieť niečo 
nové a inšpiratívne v našej krajine. 

Švajčiarski hostia sú už z predchádzajú-
cich troch stretnutí nadšení naším kamero-
vým systémom napojeným na centrálny pult. 
Podľa náčelníka senickej mestskej polície 
Rastislava Janáka naši policajti závidia švajči-
arskym kolegom celkovo  lepšie vybavenie. 

Počas svojho pobytu v Senici švajčiarski 
policajti navštívili  VTSÚ Záhorie, Penati Golf 
Resorte, hrad Červený kameň a ich pobyt sa 
skončil 30. októbra.     bar 

a pôvab prežívali v jedinečných okami-
hoch šťastia spolu so svojimi blízkymi, pre 
ktorých sú stále potrební a milovaní. Do 
budúcnosti im zaželal veľa zdravia, nadše-
nia pre všetko dobré, čo ich v živote obklo-
puje, veselú myseľ, snahu niečo urobiť, 
lebo to sú zdroje krásy i vyššom veku.

Hudobným hosťom slávnostného popo-
ludnia bola speváčka Helena Vrtichová, 
známa najmä svojím hitom z relácie Repete 
Diridonda. Do tanca potom seniorom 
vyhrávala hudobná skupina Orbita.

lv, foto R. Samek
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(Dokončenie zo str. 1) 
Historickú časť svojimi vystúpeniami 

dokreslia herci Záhoráckeho divadla, Ivan 
Ožvát, sólista opery SND v Bratislave, a 
skupina fanfár zo ZUŠ Senica. Svetlo a tma 
bude dominantou aj vystúpenia skupiny 
Aquila z Bojníc, ktorá nám v ohňovej show 
ukáže horiace vejáre, točiace sa horiace 
palice, reťaze a chrlenie ohňa. 

11. november bude v Senici opäť patriť 
mužovi, ktorého máme v erbe a z kto-
rého života nám plynie stále aktuálny 
odkaz - mať odvahu,  bojovať tam, kde je 

to potrebné a ešte väčšiu odvahu nezabud-
núť na biednych a bezbranných okolo nás.

PROGRAM 
DAV 16.00 zraz účastníkov
 16.45 začiatok lampiónového  

 sprievodu
Námestie oslobodenia (17.15)

RNDr. Katarína Poláková
vedúca  odd. MsÚ

Financovanie športu 
po novom 

Na Mestskom úrade sa 8. októbra stretlo 
vedenie mesta so zástupcami zamestnáva-
teľov  v Senici. Cieľom stretnutia bolo pred-
stavenie vízie primátora Branislava Grimma 
o možnostiach financovania a podpory 
športu a športových klubov v meste so 
zameraním na kolektívy dospelých a jed-
notlivcov.

Rokovaniu predchádzalo niekoľko stret-
nutí s predstaviteľmi športových klubov, 
rokovanie so športovou komisiou pri mest-
skom zastupiteľstve, obhliadka športovísk i 
priama účasť primátora na podujatiach.

Primátor informoval o priamej i nepri-
amej forme financovania športu zo strany 
samosprávy mesta. Nepriama finančná 
podpora spočíva vo vytvorení materiálno-
technických a personálnych podmienok, 
bezplatnom resp. symbolickom prená-
jme za využívanie športovej haly, zimného 
štadióna, plavárne na tréningy, súťažné 
zápasy, turnaje, podujatia. Prostredníc-
tvom Rekreačných služieb mesta Senica  
mesto hradí všetky náklady v športových 
zariadeniach -  energie, údržbu, opravy, čis-
totu športovísk, mzdy a odvody zamest-
nancov, výstavbu športových areálov škôl, 
opravu telocviční. Cez Centrum voľného 
času mesto prispieva na mzdy mládežníc-
kych trénerov.

Rozdelenie priamych finančných dotá-
cií pre športové kluby navrhuje Komi-
sia pre šport pri MsZ z Fondu Pro Senica. 
Tie sa však môžu čerpať, len ak je dosta-
tok finančných zdrojov v rozpočte mesta, 
a nie sú ohrozené základné funkcie chodu 
mesta. Na rok 2015 bolo do komisie pre 
šport vyčlenených len 16 tisíc €, no ani tie 
nie sú zatiaľ naplnené.

Napriek nepriamej i priamej finančnej 
podpore od mesta a samofinancovaniu 
majú športové kluby každoročne problémy 
či sa prihlásiť do súťaže, začať s tréningami,  
a to najmä  družstvá dospelých,  preto vyvi-
nulo mesto Senica túto iniciatívu a oslo-
vilo zamestnávateľov z mesta a regiónu 
na sponzorovanie športu v našom meste s 
myšlienkou Šport najlepšia reklama.

Návrh hovorí o tom, že v mestskom roz-
počte na rok 2016 pribudne položka ŠPORT, 
ktorá by sa formou transferov na základe uza-
tvorených zmlúv mesta so sponzormi v prie-
behu roka napĺňala. Sponzor by si v zmluve 
určil, ktorému športu či športovému klubu 
chce peniaze venovať. Ak by konkrétny klub 
nestanovil, sponzorské by sa prerozdeľo-
valo podľa platného Zákona o športe, kde 
sú definované kritériá na prerozdeľovanie 
financií. Sponzorovi bude v zmluve zadefino-
vané kto financie dostal a v akej výške. K 30.  
novembru príslušného roka  by potom mesto 
zabezpečilo vydokladovanie použitia finanč-
ných prostriedkov sponzorovi ako účtovný 
doklad k priznaniu daňových úľav. Pre spon-
zorov má tento návrh okrem istoty vydokla-
dovania účtovných dokladov k daňovým 
priznaniam hneď niekoľko ďalších výhod. 
Transparentnosť a informovanosť o pou-
žití jeho finančného daru, naviac mu mesto 
zaručí bezplatnú reklamu na všetkých špor-
toviskách mesta, web stránke, v mesačníku 
Naša Senica. Ďalšími výhodami sú možnosti 
pomenovania klubu, podujatí alebo  turnajov 
podľa názvu sponzora,  miesta vo VIP lóžach 
pri športových podujatiach, spolupráce klu-
bov pri organizácii podnikových podujatí.

Podľa slov primátora mesta tento 
nový systém zabezpečí väčšiu objekti-
vitu, ochranu a informovanosť sponzorov, 
je zárukou použitia finančných prostried-
kov na šport, správnosť účtovných dokla-
dov. Na záver dodal: „Bol by som rád, keby 
športové kluby reprezentovali Senicu v jed-
notných červeno-modrých dresoch, ako 
to robí  FK Senica či Dukla Senica s logom 
mesta. Podobne je to i v iných mestách, 
napríklad  v Myjave a Skalici. Tým by stúpla 
prezentácia mesta, fanúšikovia by ľahko 
spoznali Seničanov - reprezentantov senic-
kého športu a vzrástla by i spolupatričnosť 
k mestu. Červeno-modré farby sú na naj-
staršej zachovanej zástave mesta Senica.“

lv
foto R. Samek 

Hokejisti s logom mesta na dresoch. 

Protipožiarne kontroly
S príchodom zimy používame rôzne  

palivové  spotrebiče a spôsoby vykurova-
nia. Mestský úrad Senica z tohto dôvodu 
žiada občanov o spoluprácu pri zabez-
pečovaní činností súvisiacich so zimným 
vykurovacím obdobím, nakoľko z hľadiska 
štatistiky je toto obdobie považované za 
najrizikovejšie. Najväčší počet požiarov 
vzniká v súkromnom sektore v obytných či 
rodinných domoch. 

Z tohto dôvodu bude Mesto Senica  
prostredníctvom členov Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta a Dobrovoľného 
hasičského zboru Senica vykonávať pre-
ventívne protipožiarne kontroly v súlade so 
zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi  a vyhláškou MV SR o požiarnej 
prevencii. 

Členovia kontrolných skupín sa pred 
vstupom do objektu preukážu preukazom 
člena kontrolnej skupiny a občianskym 
preukazom. Sú povinní zachovať mlčanli-
vosť.

Kontrolné skupiny sa budú zameriavať 
na povalové priestory, strechy, komíny, piv-
nice, garáže.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá 
fyzickým osobám konať tak, aby nedošlo 
k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivo-
vých spotrebičov, elektrotepelných spotre-
bičov, zariadení ústredného vykurovania a 
iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní 
a používaní horľavých látok a pri manipulá-
cii s otvoreným ohňom, a preto treba dodr-
žiavať vyznačené zákazy a pokyny týkaj-
úce sa ochrany pred požiarmi. Dôležité je 
venovať patričnú pozornosť preventívnym 
opatreniam:

neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé 
materiály a nenechávajte ich bez dozoru.

kvapaliny, napr. naftu, benzín, petrolej a pod. 

spotrebiče boli odborne umiestnené, 
dymovody neboli poškodené a boli 
odborne zaústené. 

vyčistenie a kontrolu komína kominárom. 

používaní vykurovacích spotrebičov. 

a ostatné spotrebiče, ktoré vyžadujú 
odbornú kontrolu.

K najčastejším nedostatkom patria: 
nevyhovujúci stav komínov, nesprávna 
inštalácia a umiestnenie vykurovacích 
telies, neodborná manipulácia s otvore-
ným ohňom a horľavými látkami, ponecha-
nie detí bez dozoru.   

Len dôsledným dodržiavaním protipo-
žiarnych predpisov, odbornou manipulá-
ciou a vašim zodpovedným prístupom pri 
manipulácii s otvoreným ohňom zabrá-
nite vzniku požiaru vo vašich príbytkoch, 
poškodeniu zdravia a vášho majetku.

Mgr. Lenka Čmaradová
technička požiarnej ochrany
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Minister vnútra SR Robert Kaliňák 1. 

októbra v Radošovciach odovzdal dobro-
voľným hasičom zo Senického a Skalic-
kého okresu prívesy s protipovodňovými 
balíkmi. Jeden z 19 protipovodňových vozí-
kov bol určený  aj Dobrovoľnému hasič-
skému zboru mesta Senica.

Protipovodňový balík prvej pomoci 
určený pre obce obsahuje kalové čerpa-
dlo, generátor elektrickej energie, prenosné 
osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické 
kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set 
náradia. Všetky veci sú naložené na prívese.

Kľúče od protipovodňového vozíka si 
z rúk ministra vnútra Roberta Kaliňáka a 
generálneho sekretára Dobrovoľnej poži-
arnej ochrany SR Vendelína Horvátha pre-
vzali zástupca primátora Ján Hurban a veli-
teľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Senica Andrej Laho. „Protipovodňový 
vozík prispeje k efektívnejšiemu a rých-
lejšiemu výkonu záchranných prác počas 
povodne ako aj po povodni. Čím viac tech-
niky máme, tým vieme pomôcť viacerým 
osobám, ktoré našu pomoc potrebujú,“ 
povedal spokojný Andrej Laho.

lv, foto R. SamekProtipovodňový vozík

Pozývame na premiéru: 
Dúm Bernardy Alby
Napäté rodinné vzťahy, neznesiteľné 

teplo, blízkosť smrti. Taká je atmosféra naj-
novšej pripravovanej inscenácie Záhorác-
keho divadla, ktoré netradične siahlo po 
dráme Dom Bernardy 
Alby (po záhorácky 
Dúm Bernardy Alby) 
od španielskeho autora 
Federica Garcia Lorcu. 
Tento Andalúzan začal 
písať divadelné hry 
až po nástupe na uni-
verzitu a jeho blíz-
kymi priateľmi boli 
známy filmový režisér 
Luis Buňuel a surrealis-
tický maliar Salvádor 
Dalí. Inšpirácia surre-
alizmom sa napokon prejavila aj v Lorco-
vých dielach. Rád používal také symboly 
ako mesiac, kôň, či dokonca aj krv, ktoré 
predstavovali zmyselnosť, plodnosť, ale v 
niektorých prípadoch naznačovali aj smrť. 
S obľubou sa venoval vo svojich hrách aj 
téme prírody a jej vplyvu na človeka, či 
témam slobody a manipulácie. 

A práve tie rezonujú v hre Dom Ber-
nardy Alby. Uväznené sestry v dome svo-

jej panovačnej matky sa z neho snažia 
rôznymi spôsobmi vyslobodiť a nechcú 
sa zmieriť s nemennosťou svojho smut-
ného osudu. Psychicky chorá stará mama 
našla svoj únik v šialenosti a slúžky, ktoré 
poznajú rodinné tajomstvá, očakávajú „prí-
chod búrky“. 

Ako sa jednotlivé 
ženské postavy vyrov-
najú s bezvýchodisko-
vou situáciou uvidíte v 
nedeľu 29. novembra o 
19.00 hod. v Dome kul-
túry. 

Úprava do záhoráč-
tiny - Mirka Zuščíková, 
dramaturgia – Laura 
Nemečkayová, kos-
týmy – Eliška Stanková, 
hudba - Peter Kavický, 
Viera Šusteková, Richard 

Havel,  réžia a scéna – Ivan A. Fodor.
Hrajú: Bernarda Alba – Ivona Bolebru-

chová, Poncia – Helena Tuláková, Angus-
tias -  Miroslava Zuščíková, Adela - Anna 
Reptová, Martirio – Miroslava Orthová, 
Magdaléna - Iveta Fodorová, Mária Jozefa 
– Naďa Gromová, Slúžka – Elena Čamba-
lová. 

Laura Nemečkayová
foto R. Samek

Víťaz svetového pohára
Po úspešných majstrovstvách SR a majs-

trovstvách Európy prišiel ďalší obrovský 
úspech tanečnej sku-
piny SCREAM. Juni-
orská formácia sa 
zúčastnila 24. sep-
tembra na svetovom 
pohári v disco dance 
v Ostrave. Svojou 
húževnatosťou a chu-
ťou  tancovať si  v ťaž-
kej konkurencii  15 súborov JVK formácia 
vytancovala najkrajší a najcennejší zlatý 
kov a titul víťaz svetového pohára. Neopí-
sateľná radosť, slzy šťastia neskrývali deti, 

tréneri, a samozrejme, celý povzbudzujúci 
tím rodičov. 

Ďakujeme všetkým za sezónu, ktorá 
zožala tú najkrajšiu úrodu, deťom za nád-

hernú reprezentá-
ciu tanečnej skupiny 
a tiež nášho mesta 
Senica, trénerom za 
trpezlivosť, dokonalú 
prípravu a choreogra-
fiu, rodičom za atmo-
sféru, ktorú deťom 
počas súťaží vytvárali 

a veríme, že aj nastávajúca sezóna bude 
naďalej tak krásne úspešná ako táto.  

 
S. Maláriková      

Útulok prosí o pomoc
Útulok pre psov sa obracia na verejnosť s 

prosbou o pomoc. S blížiacou sa zimou vyhlá-
sili zbierku na veci, ktorými pomôžete zviera-
tám prekonať toto obdobie. Priniesť môžete 
deky, uteráky, plachty, obliečky, nepotrebné 
oblečenie, podložky. Privítajú aj prepravky 
pre psíkov, pelechy, granule, konzervy, čis-
tiace a dezinfekčné prostriedky (Savo). Veci 
môžete priniesť do Útulku na Železničnej 
ulici 1542 (areál bývalých kasární) každý deň 
od 9. do 17. hod.       NS

Ocenenie pre 
tanečníkov

Najprirodzenejšia reakcia tela na hudbu, 
ktorá má zlepšiť náladu, vyjadriť pocity, 
myšlienku i neverbálnu komunikáciu medzi 
ľuďmi je tanec. V Senici ho niekoľko desi-
atok ba až stoviek detí a mladých ľudí roz-
víja v tanečných skupinách Sonny a Scream. 
Obe fungujú na tanečnej scéne už dlhé roky 
a zbierajú medailové umiestnenia nielen na 
domácich, ale i medzinárodných súťažiach.

Po úspechoch na majstrovstvách sveta 
či vo svetovom pohári sa vedenie mesta 
Senica rozhodlo uctiť si ich tanečné ume-
nie a poďakovať za reprezentáciu Senice 
vo svete. V obradnej sieni Mestského úradu 
prijal primátor mesta Branislav Grimm 19. 
októbra najúspešnejších tanečníkov, for-
mácie a ich trénerov. „Vytvoriť choreogra-
fiu, skĺbiť ju s hudbou, svetelnými efektmi, 
vybrať vhodné oblečenie, pridať synchrón-
nosť, presnosť, precíznosť prevedenia jed-
notlivých útvarov, dynamiku a všetko pre-
niesť do jednoliateho umeleckého prejavu si 
vyžaduje skutočné majstrovstvo,“ tak ocenil 
vo svojom príhovore tanečné umenie šikov-
ných tanečníkov primátor Branislav Grimm.  
Do Pamätnej knihy mesta Senica boli zapísaní:

TS Scream
- 1. miesto vo svetovom pohári, juniorská 
veková kategória, disco dance formácia,
- Jana Klečková – 8. miesto na majstrovstvách 
sveta v street dance show sólo dievčatá,
- Antónia Morvayová – 11. 
miesto na majstrovstvách 
sveta v street dance show 
sólo dievčatá,
- Anna Antálková, Marián 
Antálek a Henrieta Praska-
čová – tréneri.

TS Sonny
- 1. miesto na majstrovstvách sveta, hlavná 
veková kategória 2, disco dance formácia,
- Matej Florian – majster SR, 7. miesto na 
majstrovstvách sveta, 
disco sólo chlapci,
- Laura Šmidová – 3. 
miesto na majstrovstvách 
SR, 6. miesto vo svetovom 
pohári, juniorská veková 
kategória, disco sólo,
- Andy Jakubcová – tré-
nerka.         lv

foto Radovan Samek

A. Antálková

A. Jakubcová



Naša Senica 10/2015

7

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taJubilejná Timravina 

studnička
Skromná žena, veľká kritička spoločen-

ských neduhov, taká bola Božena Slančí-
ková Timrava. A práve tejto významnej spi-
sovateľke slovenského realizmu 
je venovaná súťaž v prednese 
pôvodnej slovenskej prózy Tim-
ravina studnička. Jej 10. ročník 
sa v našom regióne uskutočnil 
28. októbra v Základnej ume-
leckej škole v Senici.

Timravina studnička si medzi 
recitátormi našla svojich priaz-
nivcov, ich počet z roka na rok 
stúpa a zvyšuje sa aj jej ume-
lecká úroveň. Do jubilejnej 
súťaže sa zapojilo 27 recitátorov 
v piatich vekových kategóriách z 
okresov Senica a Skalica, ktorí výborne inter-
pretovali kvalitné literárne texty a priniesli 
zážitok z krásy hovoreného slova.

Odborná porota vedená Mgr. Ľubi-
cou Kiráľovou mala pri rozhodovaní ťažkú 
prácu. Vyhrať  mohli len niektorí, hoci oce-
nenia by si boli určite zaslúžili viacerí. Právo 
reprezentovať Záhorie na celoslovenskej 

úrovni dostali tí najlepší. Uvádzame žiakov 
senických škôl – Liliana Horňáková zo ZŠ 
Komenského ulica, Saskia Likeová a Adam 
Praskač zo ZUŠ a vysokoškoláčka Eliška 
Gáfriková. Pekné prednesy zazneli aj z úst 
Natálie Svatej, Diany Šedivej a Martina Hre-
vuša zo ZUŠ, ktoré boli ocenené druhými 

miestami. Dianu Šedivú a Mar-
tina Hrevuša organizátori na 
návrh poroty odporučili postúpiť 
do celoslovenskej Timravinej 
studničky. Tretie miesta si vyreci-
tovali Laura Krenťochová z Gym-
názia Ladislava Novomeského, 
Emanuel Závodný, Petra Simo-
nová a Kristína Oslejová zo ZUŠ. 

Ďakujeme recitátorom a 
pedagógom za popularizáciu 
pôvodnej slovenskej tvorby, 
pestovanie vzťahu k materin-
skému jazyku, literatúre a ume-

leckému prednesu, ďakujeme za pomoc 
pri príprave podujatia ZUŠ v Senici a 
COOP Jednote, SD v Senici. Recitátorom 
želáme na celoslovenskej Timravinej stud-
ničke v Lučenci veľa šťastia a úspechov. 

Jaroslava Slezáková
ZOS 

foto Tomáš Jurovatý

Eliška Gáfriková 

O literárnych súvislostiach
V Základnej umeleckej škole sa literárna 

historička profesorka Eva Fordinálová 21. 
októbra na stretnutí so študentmi Gymná-
zia L. Novomeského venovala viacerým 
zaujímavým témam a ich literárnym súvis-
lostiam.

Zamerala sa na hĺbku koreňov našej kul-
túry, kontinuite idey slovenskej duchov-
nosti, prebúdzačom a pestovateľom národ-
nej hrdosti a rozvíjaniu idey svojbytnosti 
nielen v literatúre. Stalo sa tak na spoloč-
nom podujatí Mesta Senice a inštitúcií v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja – Záhorskej knižnice (ZK) 
v Senici a Záhorského múzea v Skalici.

Riaditeľka ZK Katarína Soukupová štu-
dentom predstavila Evu Fordninálovú, žij-
úcu v Skalici, ktorá sa popri literárnej vede, 
slovenskom jazyku a literatúre venovala 
tiež pedagogickému pôsobeniu na Trnav-
skej univerzite a Univerzite Svätých Cyrila 
a Metoda v Trnave a poznáme ju aj ako 
poetku.

Profesorka Eva Fordinálová študen-
tom priblížila niekoľko významných lite-
rárnych diel s rozhodujúcim vplyvom na 
vývoj na našom území od Veľkej Moravy 
cez národné obrodenie až po naplnenie 
svojbytnosti Slovákov vo vlastnom štáte. 
Najdôležitejšie obdobia na ceste k našej 
súčasnosti pomenovala ako tri slovenské 
národné povstania. Prvé SNP – zrážka 
prvých slovenských vojsk s Nemcami pod 
Devínom počas Veľkej Moravy, druhé SNP 
– Hurbanovské v rokoch 1848-1849, a tre-
tie SNP spojené s protifašistickým zápasom 
v roku 1944. Ako príklady na ich prezentá-
ciu použila najmä osobnosti a diela našich 
literárnych velikánov Jána Hollého, Ľudo-

víta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana  so 
štúrovcami v širších súvislostiach a Sveto-
zára Hurbana Vajanského.

Nemenej zanietene Eva Fordinálová 
študentom  porozprávala o téme jej novej 
dokončenej knihy Odklínanie Vajanského, 
ktorá vyjde  vo vydavateľstve Slovenský spi-
sovateľ v budúcom roku. Prednostka Mest-
ského úradu v Senici Katarína Vrlová, ďaku-
júc Eve Fordinálovej za fundované rozprá-
vanie, odovzdala jej aj finančný dar Mesta 
Senice na vydanie novej knihy o S. H. 
Vajanskom.

Na stretnutí s literárnou historičkou 
rezonovalo viacero motívov, ktoré môžu 
rozvíjať hrdosť Záhorákov na svojich lite-
rárnych velikánov. Jednak spájanie inteli-
gencie katolíckej a evanjelickej konfesie pri 
zápase za svojbytnosť, o čo sa zaslúžili Ján 
Hollý so Štúrovcami, ale aj príklady výskytu 
19 obcí a miest Záhoria, ktoré dokázateľne 
tvoria reálne dejové zázemie románov Sve-
tozára Hurbana Vajanského (Suchá rato-
lesť, Koreň a výhonky a Kotlín…).

Milan Soukup

Kniha Záhoria
Ziskom 351 hlasov sa najúspešnejšou 

knihou 7. ročníka obľúbenej čitateľskej 
ankety Kniha Záhoria 2014 stala Habánka 
od Vojtecha Czobora. Striebornú priečku 
za 344 získaných hlasov obsadil Zohor 
- monografia obce Zohor a bronzové 
umiestnenie podľa vôle čitateľov patrí 
knihe Holíč - Dejiny mesta Holíč do roku 
1945. 

Výsledky slávnostne vyhlásili v Záhor-
skej galérii Jána Mudrocha v Senici aj za 
účasti podpredsedu Trnavského samo-
správneho kraja a primátora Holíča 
Zdenka Čambala, primátora Senice Brani-
slava Grimma, starostov niektorých záhor-
ských obcí, autorov a vydavateľov súťa-
žiacich kníh i čitateľov. V hudobnom pro-
grame vystúpil koncertný majster v hre na 
gitaru – Vladimír Ondrejčák zo Stupavy.

V príhovoroch primátor hostiteľského 
mesta Senice Branislav Grimm a vicežu-
pan, podpredseda TTSK Zdenko Čam-
bal ocenili anketu ako aktivitu prehlbuj-
úcu vedomie regionálnej spolupatričnosti. 
Potom bilanciu Knihy Záhoria 2014 priblí-
žila riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici 
Katarína Soukupová.

Vyzdvihla jednak rekordnú účasť 51 
nominovaných kníh i záujem verejnosti o 
hlasovanie, jednak upriamila pozornosť aj 
na to, že po úvodných ročníkoch, keď pre-
vládalo internetové hlasovanie, rastie záu-
jem o hlasovanie vo verejných knižniciach 
Záhoria. Po eliminácii mnohonásobného 
hlasovania z jednej počítačovej stanice 
problém už je dávnejšie technicky vyrie-
šený. A tohto roku zo všetkých 2439 kni-
hám pridelených hlasov 1259 prišlo z kniž-
níc a 1180 internetom. Anketa teda osved-
čila svoju životaschopnosť. 

Riaditeľka ZK K. Soukupová v prího-
vore spomenula aj jednu výnimočnú knihu 
spomedzi 51 nominovaných v tomto roč-
níku. Kniha Friedrich Weinwurm Archi-
tekt v slovensko-anglickej verzii sa totiž na  
najväčšom knižnom veľtrhu v Nemecku 
vo Frankfurte nad Mohanom stala podľa 
výberu Nemeckého múzea architektúry 
jednou z desiatich najlepších kníh o archi-
tektúre. Vybrali ju spomedzi 173 navrhnu-
tých zo 63 vydavateľstiev z celého sveta. 
Jej autorka profesorka Henrieta Moravčí-
ková z Fakulty architektúry Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave na veľtrhu pre-
vzala cenu. Knihu predtým ocenili aj u nás 
doma na Slovensku. 

Milan Soukup
foto R. Samek

Deň bielej palice 
Celoslovenská dopravno-osvetová 

akcia Deň bielej palice sa 15. októbra 
uskutočnil aj v Senici na Sotinskej ulici. 
Zorganizovali ju Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska v spolupráci v spo-
lupráci s Policajným zborom SR. Akcia 
sledovala koľko vodičov zastaví nevidia-
cim chodcom s bielou palicou. Celkovo sa 
akcia uskutočnila na 53 priechodoch pre 
chodcov v 46 mestách. V Senici z 95 áut 
nezastavilo 11 vodičov. 

NS
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V stredu 7. októbra sa v skorých ran-
ných hodinách desiatky nedočkavých detí 
a juniorov z tanečnej skupiny Sonny Senica 
usadili v autobuse na cestu do ďalekého 
Bochumu v Nemecku. Majstrovská sveta 
však nečakali len na mladšiu generáciu, ale 
aj starších „hávekáčov“ a skupinu HVK 2 
nad 31 rokov, kde tancuje aj samotná tré-
nerka Andy Jakubcová. 

Tí vyrážali vo štvrtok večer a doplnili tak 
celú tanca schopnú zostavu Sonny Senica. 
Tak ako aj na ostatných súťažiach, záve-
rečné rezultáty nenechali na náhodu a svo-
jím tvrdým tréningom a odhodlaním doci-
elili krásne výsledky v podobe medailí a 
umiestnení. 

Vo štvrtok tancovali deti s formáciou v 
kategórií disco dance. Darilo sa im a svo-
jím šikovným a energickým vystúpením vo 
finále získali 4. miesto a umiestnili sa tak 
najlepšie zo súťažiacich zo Slovenska. S 
juniorskou formáciou sa Sonny umiestnila 
na 11. mieste, kde súperilo medzi sebou 
22 formácií. Hlavná veková kategória HVK 
so svojou formáciou získala úctyhodné 15. 
miesto. Najväčší úspech, ktorý si zaslúži 
potlesk a veľkú pochvalu pre trénerku 

Andy Jakubcovú a všetkých ostatných tan-
cujúcich, zaznamenali HVK 2, kde každý 
tanečník má síce už viac ako 31 rokov, 
ale na parkete to rozprúdili tak, že získali 
1. miesto v kategórií disco dance formácií. 
Takže majstrami sveta sa stali tanečníci sku-
točne v tých najlepších rokoch. 

V rámci disco dance skupín sa juniorská 
kategória prebojovala na 16. miesto z 34 
súťažiacich skupín a HVK-áči si vytancovali 
19. miesto z 32 súťažiacich skupín. Hlavná 
veková kategória HVK 2 v disco dance sku-
pinách opäť nezaháľala a svojím výkonom 
presvedčila porotu tak, že ju ohodnotila 
ako vicemajstrov sveta a získala nádherné 
2. miesto. Na majstrovstvách sveta sa pred-
viedli aj odvážni jednotlivci Maťko Florian, 

ktorý sa pretancoval až na zaslúžené 7. 
miesto a Laura Šmidová, ktorá zo 70 sólis-
tiek skončila na 22. mieste.                                                                         

Aj Andy Jakubcová bola nesmierne rada 
a tešila sa z výkonov napriek svojmu zra-
neniu, ktoré jej nedovolilo tancovať. Svoje 
emócie bezprostredne po návrate z majs-
trovstiev sveta opísala takto: „Boli to nád-
herné a náročné dni. Bolo skvelé vás sledo-
vať ako podávate svoje maximálne výkony, 
až som bola z toho aj ja milo prekvapená. 
Veľmi ma mrzelo, že som to nemohla roz-
prúdiť na parkete s HVK 2, no o to viac 
som si to užívala v hľadisku. Ďakujem všet-
kým za úžasné zážitky, všetkým mamin-
kám za pomoc a starosť o deti, hvk-čkam 
za úprimné a oduševnené povzbudzova-
nie HVK 2 a všetkým ďakujem zato, že ste 
jedna veľká rodina a viete držať pokope v 
dobrom aj v zlom.“

 Za tieto výsledky si naozaj Sonny 
Senica zaslúži gratuláciu a prajeme im a 
veríme, že budú mať ešte veľa úspechov. 
Ako krásne to vedia rozbaliť na parkete a 
roztancovať aj vás si môžete pozrieť na tra-
dičnom ukončení tanečnej sezóny v záve-
rečnom koncerte Sonny Senica v pondelok 
16. novembra  v Dome kultúry. 

Bc. Dana Reháková 

Príznaky užívania drog
Každá súčasná rodina je ohrozená mož-

nosťou, že ich dieťa môže začať užívať 
návykové látky. Ak už k tomu príde, 
pravdepodobnosť zbavenia sa 
závislosti narastá tým viac, čím skôr 
dieťa preruší kontakty s ľuďmi, s kto-
rými prišlo do styku s návykovou lát-
kou alebo sa začne liečiť.
A teda je vo všeobecnosti dôležité si 
všímať:

Povahové zmeny: posun v osobnosti, 
náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody, zmeny v 
spánku, nízka sebadôvera, popieranie škod-
livosti drogy, strata motivácie, strach, vzťaho-
vačnosť, ľahkomyseľnosť, násilie voči iným, 
trávenie dlhého času v uzavretých miestnos-
tiach (kúpeľne, vlastné izby), nezáujem o 
dianie okolo, premenlivé nálady.

Zmeny činností a zvykov: absencie, zane-
dbávanie domácich povinností, opúšťanie 
dlhoročných priateľov, nadväzovanie nových 
priateľstiev, zmeny v stravovacích návykoch, 
nedbalosť v osobných veciach, náhle zmeny 
v obliekaní, časté náhle odchody z domu 
pod rôznymi zámienkami a pod.

Zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý 
výraz, červenú pokožku okolo nosa a 
úst, červené oči, rozšírené zreničky, skle-
nený pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprí-
tomný pohľad, ospalosť, únava, spoma-
lené a nekoordinované pohyby, predĺžený 
reakčný čas, vzhľad ako po použití alko-
holu, apatia, vyhasnutie záujmu o pohyb, 
nezreteľná reč, nepresné odpovede, zaja-
kánie, opakovanie sa v reči, zmenená kon-
štrukcia reči, prehltávanie slov. Každá z 
návykových látok má svoj špecifický prejav. 
Je nesmierne dôležité pre ich včasnú detek-

ciu poznať aspoň základné príznaky jed-
notlivých najčastejšie sa vyskytujúcich 
návykových látok:
- Alkohol: opitý výraz, spomalené a neko-

ordinované pohyby, neprítomný 
pohľad, ospalosť, únava, spomalené 
reakcie, agresívne alebo opačné 
správanie. Dieťa zapácha od alko-
holu, zápach alkoholu prekrýva 
(žuvačkou, cesnakom), v miestnosti 
je cítiť ranný zápach po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok – opitý výraz, 
pohľad do diaľky, pomalá reakcia po oslo-
vení, len ťažko sa s ním nadväzuje kontakt, 
má ťažkosti s koncentráciou a pri snahe prin-
útiť dieťa ku koncentrácii je možná i agre-
sívna odpoveď, citové vychladnutie k ľudom, 
ktorí zastávali predtým významné miesto v 
citovej sfére dieťaťa, sú možné časté zápaly 
horných ciest dýchacích a očných spojiviek. 
Neospravedlnené absencie v škole, na šatách 
rôzne vyblednuté miesta, škvrny od lepidla, 
gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky od lepidla, 
vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte chemiká-
liami páchnuť, zapáchanie zvrškov a najmä 
vlasových častí tela.
- Drogy (marihuana, hašiš, heroín, kokaín 
a iné) – odbiehanie z domu, neschop-
nosť primeranej koncentrácie na pro-
blém, zanedbanie niektorých záujmov a 
činností, rozšírené zrenice, znížená sva-
lová hmota, znížená výkonnosť, pokaš-
liavanie, zmeny nálady, nezáujem o oko-
lie, tupý alebo ospalý výraz, vodnaté 
alebo sklenené oči, zvýšená sekrécia z 
nosa, nápadné opakované zápaly spoji-
viek. Na rukách a nezriedka na predkole-
niach, najmä okolo členkov nachádzame 
vpichy. Vo vreckách nachádzame drobné 
bobule (semienka) z kvetov marihuany, 
ojedinelé, ale neodôvodnené cigaretové 

papieriky, zápalky. Nachádzame taktiež 
zvyšky malých vrecúšok z igelitu, rôzne 
tobolky, špeciálne poskladané papieriky, 
zvyšky belavého prášku vo švíkoch vre-
ciek, opasky, rôzne gumy, povrazy, strie-
kačky, ihly, ohorené fľašové uzávery, oho-
rené lyžice, niekedy iba rôzne predmety, 
peniaze, cennosti. 

Protidrogový seminár 
Mesto Senica v spolupráci s Komisiou 

pre prevenciu kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve 
v Senici pripravili XIX. ročník odborného 
seminára, ktorý bude tematicky smerovaný 
na efektívne riešenie problematiky rodovo 
podmieneného násilia v našom kraji. Lek-
torkou workshopu bude Mgr. Katarína Far-
kašová z Aliancie žien Slovenska. Podujatie 
sa uskutoční 5. novembra 2015 o 9.00 hod. 
a určené je odborníkom pracujúcim v tejto 
oblasti sociálnej práce.     KS

1.11. Verbascum, Sotinská 1586
7. 11.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
8. 11.  Verbascum, Sotinská 1586
14. 11.  Melissa, Hurbanova 2827
15. 11.  Verbascum, Sotinská 1586
17. 11.  Verbascum, Sotinská 1586
21. 11.  SunPharma, Sotinská 1591
22.- 11.  Verbascum, Sotinská 1586
28. 11.  Verbascum, Sotinská 1586
29. 11.  Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární
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číslo 5.   Október 2015   ročník XI.
Príloha Našej Senice

Víťaz hlasovania v ankete Cena senickej mládeže Marek Štítny (vpravo) s dobrovoľníkmi.

Cenu senickej mládeže 
dostane Marek Štítny

Hlasoval si? Ak nie, tak možno ľutu-
ješ, že nevyhral tvoj favorit. O polnoci 23. 
októbra sa hlasovanie definitívne zastavilo. 
Bol to naozaj boj. Traja silní konkurenti 
a  stovky ich fanúšikov. Obyčajné lajky i 
krásne verejné vyjadrenia na facebooku. 
Každý si želal, aby vyhral jeho favorit, ale 
hlasovanie je už také. Nevyspytateľné. Kaž-
dopádne poďakovanie patrí všetkým trom 
nominovaným, že prijali ponuku Študent-
ského parlamentu mesta Senica zúčastniť 
sa tejto  ankety. Hocikto by do tohto druhu 
súťaže nešiel, už len pre riziko, že bude 
druhý, tretí... Rozdiel medzi víťazom a dru-
hým v poradí bol tento rok iba 34 hlasov, 
čo je za ostatné roky  rekord.  

Celkovo v 10. ročníku ankety hlasovalo 
1027 ľudí. Tréner a učiteľ plávania Milan 
Jamrich získal 197 hlasov, pani učiteľka zo  
Súkromnej strednej odbornej školy pod-
nikania  Mgr. Beata Fodorová 398 hlasov 
a víťaz Ing. Marek Štítny z Europe Direct 
MsÚ Senica dostal 432 hlasov. Srdečne 
gratulujeme.

Katka Ivančíková o Marekovi Štítnom 
napísala: Čo tam po fotografovaní.... je to 
úžasný človek s obrovským naplneným opti-
mizmom, láskou a radosťou, ktorú neustále 
šíri okolo seba. Takých ľudí je v dnešnom 
svete málo. Preto si určite zaslúži uznanie. 

O Beatke Fodorovej sa na facebooku 
ľudia  tiež pretekali s najkrajšími  vyznani-

Štúdium a veľa iného
Pri príležitosti Dňa študentstva a Dňa 

boja za slobodu a demokraciu bude oce-
nených 17 najlepších študentov zo senic-
kých stredných škôl. Primátor mesta Brani-
slav Grimm   diplomom mesta Senica ocení 
ich vynikajúce študijné výsledky, mimori-
adnu mimoškolskú aktivitu a reprezentá-
ciu školy a mesta. Súčasťou ocenenia bude 
i podpis do Pamätnej knihy mesta a darček 
v podobe symbolickej plakety. 

GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO

ONDREJ VRÁBEL
Študent tercie, napriek svojmu mladému 

veku je tvorcom hier pre deti s mentál-
nym postihnutím, detskou mozgovou obr-

nou alebo autizmom. 
V októbri t.r. sa zúčast-
nil na medzinárodnom 
fóre SIGEF 2015 - soci-
álne inovácie a globálne 
etické fórum  vo Švajči-
arsku. V minulom škol-
skom roku zúročil svoje programátorské 
schopnosti,  keď zvíťazil v súťaži Junior 
Internet a získal cenu dekana  Slovenskej 
technickej univerzity za Pinf Hry.

JÁN BALGA
Študent 4. B triedy, 

je šéfredaktorom škol-
ského časopisu a je tiež 
zodpovedný za jeho 
kreatívnu stránku a  celú 

tvorbu. Je tiež ambasádorom Masaryko-
vej Univerzity v Brne, pre žiakov gymná-
zia zabezpečuje potrebné informácie pre 
štúdium na tejto univerzite. 

ANDREJ BÚRAN
Študent kvarty sa 

už od prímy  aktívne a 
úspešne zapája do geo-
grafickej olympiády, 
kde dosahuje mimori-
adne úspechy na kraj-
skej i celoštátnej úrovni. V školskom roku 
2012/2013 vyhral krajské kolo, o rok neskôr 
obsadil 1. miesto v krajskom a 2. miesto v 
celoštátnom kole tejto súťaže. Školu repre-
zentoval i vo fyzikálnej olympiáde a  Pyta-
goriáde.

MATÚŠ NEČAS
Pre študenta kvarty 

sú doménou prírodné 
vedy a technika, pravi-
delne sa zúčastňuje ast-
ronomických súťaží a 
fyzikálnej olympiády. 
V krajskom kole súťaže Čo vieš o hviez-
dach dosiahol v školskom roku 2012/2013 
1. miesto, v uplynulom  roku skočil tretí a  
popredné miesta obsadil aj v celoštátnom 
kole frankofónnej súťaže Povedz mi desať 
slov (v r. 2012-13 1. miesto, v r. 2013-14  3. 
miesto).

ami: Ani sekunda nebola na hodine anglič-
tiny nevyužitá! (Radka Rýzková). Úžasný 
človek! Najlepšia učiteľka na svete! Pani 
profesorka na jednotku...

A čo ste napísali o Milanovi Jamri-
chovi? Peter Scholze: Ak si niekto zaslúži 
ocenenie, tak jednoznačne Milan. Aj za 
učenie mladých, aj za záchranu životov. 

Slávnostné dekorovanie víťaza ankety 
Cena senickej mládeže Mareka Štítneho 
a ocenenie 17 študentov sa uskutoční na 
podujatí Deň študentstva na radnici 10. 
novembra o 10.30 hod.

D. K.
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TIBOR SCHNEIDER 
Počas štúdia vyrástol 

zo študenta 4. C  cieľa-
vedomý mladý muž. Je 
aktívnym členom štu-
dentskej rady gymnázia 
a dlhoročným členom 
študentského parlamentu mesta a študen-
tov gymnázia zastupuje na zasadnutiach 
Rady školy. O veciach rozmýšľa, má svoj 
názor a vie ho vysloviť. Naviac je výborný 
žiak, má zmysel pre zodpovednosť a je 
vždy pripravený pomôcť - na dobrovoľníc-
kych podujatiach, v škole  i  v Študentskom 
parlamente.

OBCHODNÁ AKADÉMIA

MILAN UŠIAK 
Študent 3. roč-

níka patrí k študen-
tom s výborným pro-
spechom. Každoročne 
sa zúčastňuje olympi-
ády v anglickom jazyku 
a dva razy sa stal víťazom okresného kola. 
Školu úspešne reprezentoval tiež v profesi-
onálnej úprave externého textu na počítači 
(Wordprocesing) a v písaní na stroji - obe 
súťaže v krajskom kole.

ANDREJ POVAŽAN
Študent 4. ročníka je 

jedným z najlepších štu-
dentov v odbore služieb 
a cestovného ruchu. 
Počas štyroch rokov 
úspešne a pravidelne 
reprezentoval školu v basketbale. V minu-
lom školskom roku sa zúčastnil v krajskom 
kole súťaže Mladý Európan, kde patril do 
víťazného tímu. V rámci celoštátneho kola 
tejto súťaže sa jeho družstvo umiestnilo na 
2. mieste.

NIKOLA LAKATOŠOVÁ
Študentka 4. ročníka 

odboru služieb a ces-
tovného ruchu sa svo-
jimi vynikajúcimi štu-
dijnými výsledkami a 
spoľahlivým prístupom 
k štúdiu zaraďuje medzi 
najlepších študentov akadémie. Je predsed-
níčkou triedy a vo voľnom čase sa zaujíma 
o spoločensko-kultúrne dianie v rámci EÚ. 
V  minulom roku bola tiež členkou úspeš-
ného družstva OA v súťaži Mladý Európan.

KRIŠTOF HUŤŤA
Študent 4. ročníka 

patrí medzi rozhľade-
ných a komunikatív-
nych študentov. Zau-
jíma sa o rôzne oblasti 
spoločenského života. 
Pravidelne sa zúčastňuje školskej olympi-
ády v anglickom jazyku. Svojím rozhľadom 
a vedomosťami taktiež značnou mierou 
prispel k úspechu družstva OA na súťaži 
Mladý Európan v roku 2014/2015.

PETRA HUČKOVÁ
Popri študijných 

povinnostiach vo 4. 
ročníku, ktoré výborne 
zvláda, sa venuje aj 
mimoškolským aktivi-
tám. Je predsedníčkou 
triedy a tiež aj študent-
skej rady OA. Zúčastňuje sa pravidelne 
školskej olympiády v anglickom jazyku. Za 
svoju aktivitu bola vybraná do delegácie 
slovenských študentov počas Dňa otvore-
ných dverí v Európskom parlamente.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SENICA

JAKUB KOPRLA
Študent 2. ročníka 

nadstavbového štúdia,  
odbor spoločné stravo-
vanie. V školskom roku 
2014/2015 získal Cenu 
Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka a 1. miesto 
v súťaži Tvorivý cukrár za Top cukráren-
ský výrobok. Pred rokom dostal Osobitnú 
cenu poroty  za tvorivosť na súťaži Mladý 
tvorca 2014 a v školskom  roku 2012/2013 
získal Cenu Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka a 1. miesto v súťaži 
Tvorivý cukrár. 

ONDREJ VÁCLAVÍK
Študent 1. ročníka 

nadstavbového štúdia, 
odbor dopravná pre-
vádzka. Dosahuje 
veľmi dobré vyučova-
cie výsledky. Aktívne sa 
zúčastňuje akcií organi-
zovaných triedou a školou v odbore, v kto-
rom študuje. Jeho silnými stránkami sú pria-
teľskosť, slušnosť a ochota pomôcť. Tá je v 
jeho prípade naozaj výnimočná, pretože je 
už niekoľkonásobným dobrovoľným dar-
com krvi.

PATRIK VALANEC
Študent 1. ročníka 

nadstavbového štúdia, 
odbor dopravná pre-
vádzka.  Reprezentoval 
školu na krajskom kole 
súťaže Enersol, kde získal 1. miesto. Na 
celoslovenskom kole dosiahol tiež výborné 
umiestnenie. So svojou prácou s témou 
solárne panely a autodráha reprezentoval 
SOŠ aj na medzinárodnom kole v Jihlave v 
Českej republike. 

VERONIKA LOVECKÁ
Študentka  4. ročníka 

študijného odboru koz-
metik. Reprezentovala 
školu na viacerých súťa-
žiach, napríklad v kraj-
skom kole súťaže Ener-
sol, kde sa umiestnila na 
poprednom mieste alebo v krajskom kole 
SOČ, kde s prácou Biomasa a jej využitie v 
praxi dosiahla tiež pekný úspech.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNI-
KANIA SENICA

SAMUEL MRÁZ
Od svojich 16 rokov 

pôsobí vo futbalovej 
reprezentácii Sloven-
ska. Bol členom senic-
kého družstva U17, 
ktoré získalo Českoslo-
venský pohár. Svoj talent uplatnil aj v druž-
stve U19, ktoré bolo majstrom Slovenska v 
roku 2015. Prvý rok pôsobí v prvom druž-
stve FK Senica, kde znova zbiera skúse-
nosti a profesionálne napreduje.

TOMÁŠ VRIČAN
Zúčastňuje sa infor-

matických súťaží, absol-
voval celoslovenské 
kolo spoločnosti Micro-
soft Office Aréna. 
Podieľal sa na vytvo-
rení web stránky pre Sanatórium Dr. Elena  
Derer v Senici a FK Smrdáky. Prispieva do 
TASR. So spolužiakmi vytvoril počítačovú 
flash hru, uchádza sa o získanie Medziná-
rodného certifikátu ECDL. Je futbalovým 
trénerom žiakov v Smrdákoch

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT MESTA

SABÍNA ŠTEFKOVÁ
Je študentkou 4. roč-

níka na Gymnáziu L. 
N., je aktívna členka 
jeho študentskej rady 
a najmä Študentského 
parlamentu mesta, 
kde je od minulého roka predsedníčkou. 
Nechýba na žiadnom z jeho podujatí, 
aktívne sa podieľa i na ich príprave, napr. 
Študentský ples, študentská Fotoprezen-
tácia, Bublinkovanie, Proti šedým múrom, 
Martinské svetlonosenie, často prispieva 
do Študentských listov. Je známa i svo-
jou dobrovoľníckou aktivitou pre mesto a 
Europe Direct. Je redaktorkou Senica plus.                                                  

Reprezentujú vás
Predsedníčka Študentského parlamentu 
mesta Sabína Štefková, Gymnázium L. N., 
sabi.stefek@gmail.com
Podpredseda Jaroslav Vajči, SSOŠP,  
jarda150@azet.sk 
Ďalší členovia: 
Gymnázium L. Novomeského: 
Adriana Krutá 3.A, Lucia Cabicarová 4.A, 
Viktória Včelková  4.A, Patrícia Maxianová 
2.A, Martin Tóth 2.A  a Tibor Schneider 4.C
Obchodná akadémia: 
Peter Vyletel 3.A, Gabriela Waldhauserová 
1.A, Klára Draškovičová 1.A, Eliška Enevová 
2.A, Dominika Kollárová 2.A, Martin Jurčo, 1.C  
Súkromná stredná odborná škola podni-
kania: 
Robert Masaryk, 3.A, Saša  Lorencová 2.C, 
Martin Fajnor 2.A, Martina Štítna 1.C
Stredná odborná škola:  
Michaela Holičová
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tFK Senica vo Fortuna lige
Senickí futbalisti majú za sebou v naj-

vyššej futbalovej súťaži ďalšie zápasy, keď 
odohrali aj dve prestížne derby.

11. kolo uzatváralo prvú tretinu zápasov v 
ročníku a Seničania v ňom na domácej pôde 
privítali v záhorácko-kopaničiarskom derby 
Myjavu. Hostia vzhľadom k predsezónnym 
zmenám v ich kádri nastúpili do duelu prvý-
krát ako favorit. V zostave nechýbali bývalí 
kapitáni Senice Juraj Piroska a Tomáš Kóňa. 
Myjava mala lepší vstup do stretnutia, aj 
loptu mala viac na svojich kopačkách, ale so 
šancami Pirosku, Sládka a Pekára si brankár 
Junas poradil. Postupom času sa hra vyrov-
nala a iniciatívu prebrali Seničania. V tom 
čase mali aj najväčšiu šancu na skórovanie, 
ale Klec po spätnej prihrávke Kalabišku z čis-
tej možnosti prestrelil bránu. Myjavčanom 
vyšiel vstup do 2. polčasu, keď v 48. min. 
využil Čuntovu chybu na strelenie jediného 
gólu v zápase Daniel. Hostia sa potom sti-
ahli, bránili výsledok a vyrážali do nebez-
pečných protiútokov. Seničanom sa v útoku 
nedarilo presadiť cez zhustenú obranu, a tak 
derby skončilo najtesnejšou výhrou Myjavy.

Ďalší zápas sa hral opäť na Záhorí pred 
televíznymi kamerami v nedeľu 4. októbra. 
Zverenci trénera Juraja Sabola privítali na 
svojom štadióne Dunajskú Stredu. Vo výbor-
nej atmosfére sa hral obojstranne útočný fut-
bal a diváci boli s úrovňou určite spokojní. 
Do vedenia išli ako prví Seničania - v 14. 
min. dostal Hromada výbornú prihrávku od 
Kleca, loptu si spracoval a pohotovou stre-

lou prestrelil Tujvela - 1:0. 
Hosťom sa podarilo vyrov-
nať v 27. min. - Brašeň vysu-
nul Štepanovského, ten 
unikol senickej obrane a 
prestrelil Junasa. O ďal-

ších sedem minút však opäť viedli domáci, 
keď sa prvýkrát v sezóne presadil minu-
loročný najlepší strelec Kalabiška - 2:1. Po 
prestávke boli hostia agresívnejší, rýchlejší. 
Junas podržal svoj tím pri strele Ľuptáka, na 
druhej strane mohol zvýšiť na rozdiel dvoch 
gólov Hladík. Vyrovnanie priniesla 61. min., 
keď Brašeň dostal v 16-ke až priveľa pries-
toru a dokonale to využil - 2:2. V 69. min. 
bol za nešportové správanie vylúčený hos-
ťujúci Szarka, ale výhodu o jedného hráča 
nedokázala Senica využiť. Naopak, DAC sa 
podarilo v 85. min. streliť rozhodujúci gól, 
keď rýchly protiútok zakončil svojim dru-
hým gólom v zápase Brašeň.

Po neúspešnom domácom dvojzápase 
čakala na Seničanov dvojtýždňová repre-
zentačná prestávka. V nej odohrali zápas 
4. kola Slovnaft cup-u, keď cestovali na 
pôdu druholigového Zvolena. Po bez-
gólovom polčase strelili senickí futbalisti 
po prestávke dva góly - Komara, Dolný a 
postúpili do 5. kola, ktoré sa hrá 4. novem-
bra v Novom Meste nad Váhom.

V lige mali Seničania pred sebou sériu 
štyroch zápasov na súperových ihriskách. V 
13. kole cestovali do Ružomberka. Úvodná 
polhodina patrila domácim a navrátilec 
do zostavy po zranení, brankár Šulla, viac-
krát podržal svoj tím. Postupne sa smerom 

dopredu viac osmelila aj Senica. V 24. min. 
sa podarilo Kalabiškovi streliť gól, ale roz-
hodcovia ho nepochopiteľne neuznali pre 
údajný ofsajd. V 2. polčase sa hra prelínala 
z jednej strany na druhú. V 52. min. podr-
žal výborným zákrokom Seničanov bran-
kár Šulla, keď chytil tutovku Ďubekovi. S 
Klecovou strelou v 59. min. si ešte s náma-
hou poradil Tofiloski, ale v 77. min. po krás-
nej akcii Kalabišku s Hromadom druhý 
menovaný strelil rozhodujúci gól zápasu - 
0:1. Domáci zostali zaskočení, až v samom 
závere sa pokúšali vysokými loptami vyrov-
nať, ale senická obrana im to nedovolila.

Zopakovať kvalitný výkon chceli Seniča-
nia aj v ďalšom zápase, tentoraz v prestíž-
nom záhoráckom derby u nováčika v Skalici, 
ktorý ťahal šnúru 11 zápasov po sebe bez 
výhry. Vstup vyšiel hosťom výborne, keď už 
v 3. min. otvoril skóre krásnou strelou Hro-
mada - 0:1. Domácich tento gól zaskočil,  
hoci mali územnú prevahu, v útoku sa neve-
deli presadiť. Brankár Šulla musel zasahovať 
iba pri strele Ulricha. Po zmene strán chcela 
Skalica otočiť vývoj vo svoj prospech. Ich 
obrana však vyprodukovala hrubé chyby, 
ktoré Seničania kruto trestali. V 55. min. 
Klec obišiel aj brankára Fišana a loptu poslal 
do prázdnej brány - 0:2. O desať minúť Klec 
vysunul Kalabišku a ten svoj samostatný 
nájazd efektne premenil na tretí gól. Derby 
sa potom už iba dohralo, brankár Šulla si 
udržal v druhom po sebe idúcom zápase 
čisté konto a Senica si v tabuľke pripísala 
dôležité tri body.

Ivan Tobiáš

Postup na dosah
Senickí futbalisti do 19 rokov boli len 

krôčik k obrovskému úspechu v mládežníc-
kej Champions league, kde si zabezpečili 
účasť titulom Majstra SR. V prvom kole im 
žreb prisúdil veľmi ťažkého súpera - talian-
skeho majstra FC Turín. Úvodný zápas odo-
hrali mladí Seničania na domácom štadi-
óne 29. septembra. V 1. polčase hrali  Seni-
čania  s prílišným rešpektom proti jednej 
z najlepších akadémií v Taliansku. Výbor-
nými zákrokmi sa prezentoval brankár 
Junas, veď zmaril hosťom dve gólové mož-
nosti. Po prestávke sa hral oveľa zaujíma-
vejší zápas. Zverenci trénera Jozefa Doj-
čana pridali na aktivite a zrazu boli lepším 
celkom oni. Najväčšiu možnosť na stre-
lenie gólu mali v 56. min., keď v pokuto-
vom území sa dostal k lopte Jedinák a po 
jeho strele zazvonila pravá žrď brány. V 
závere museli po vylúčení Otrísala Seniča-
nia dohrávať desiati a brankár Junas opäť 
výbornými zákrokmi podržal svoj tím. 
Zápas skončil bezgólovou remízou, ktorá 
dávala do odvety rovnaké šance obidvom 
družstvám.

Druhý vzájomný duel sa odoh-
ral na Olympijskom štadióne v Turíne 
22. októbra. Taliani dávali zápasu veľký 
význam a na duel bolo zvedavých 8 000 
ľudí. Hralo sa vo výbornej atmosfére, ktorú 
mladí Seničania zažili prvýkrát v živote. 

Mladí futbalisti zo Senice podali výborný 
výkon a dlho držali svojho súpera v šachu. 
Dôležitý gól strelili Seničania v 39. min., 
keď krásnu kombinačnú akciu Krča s Mrá-
zom zakončil Matej Kosorin - 0:1. Z vede-
nia sa však dlho neradovali - už o minútu 

sa podarilo domácim vyrovnať Ederom. V 
druhom polčase bola hra úplne vyrovnaná, 
domáci Taliani boli nervózni, keďže na 
postup potrebovali zvíťaziť. Seničania ich 
umnou hrou nepúšťali do žiadnych šancí. 
V 63. min. mohlo byť rozhodnuté, v obrov-
skej možnosti sa ocitol Rajník, ale nedoká-
zal prekonať brankára Zaccagna. Až v 89. 
min. mali domáci veľkú šancu na strelenie 
gólu, keď po strele Martina zazvonila pravá 
žrď Junasovej brány. V tej chvíli už málokto 
veril, že Turínu sa ešte podarí streliť víťazný 
postupový gól. Chorvátsky rozhodca však 
trošku nepochopiteľne nadstavil štyri min-
úty a v druhej sa pre mladých Seničanov 

Boli sme pri výhre
Snom každého futbalového fanúšika 

je vidieť slovenskú reprezentáciu v akcii. 
Našim desiatim dievčatám zo ZŠ Sadová v 
Senici v zložení  Tamara Jedináková, Lenka 
Kuklišová, Alexandra Kuchtová, Barbora 
Mičová, Tamara Morávková, Bianka Kra-
hulcová, Klára Čobrdová, Klára Chudá, 
Hedviga Deáková, Kristína Makovníková  
a desiatim chlapcom zo žilinskej ZŠ Závo-
die sa to podarilo. Bola to odmena za víťaz-
stvo na turnaji Školského pohára Dôvery 
a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). 
Žiaci spolu s učiteľmi a zástupcami zo SFZ 
absolvovali v termíne 10. – 13. októbra 
cestu autobusom do Luxemburska. Som 
rada, že som mohla byť jej  súčasťou.

(Pokračovanie na str. 12)

zrútil svet, keď disponovaný Edera preko-
nal Junasa po druhýkrát. 

Na štadióne vypukla domáca obrovská 
radosť, naopak na strane senických chlap-
cov obrovský smútok. Boli veľmi blízko k 
senzácii, ktorou by určite bolo vyradenie 
talianskeho majstra. Chlapcom napriek pre-
hre treba poďakovať za výbornú reprezen-
táciu nielen senického, ale i slovenského 
futbalu a určite si mnohí z nich otvorili 
cestu za veľkým futbalom.

Ivan Tobiáš
foto R.Samek
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Nedeľa ráno 4. október, Medzinárodný 

maratón mieru. Niekoľko minút chýba do 
deviatej. Jedenásť tisíc bežcov čaká na 
okamih, na ktorý sa pripravovali mesiace. 
Slovenská hymna, všetci stíchnu, bežci aj 
diváci, a po doznení posledných tónov 
potlesk. Rozmýšľame nad hodinami, ktoré 
nás čakajú, čo som zabudol, mám všetko, 
kedy sa mám napiť, ako rýchlo bežať. 
Tenisky som dobre zaviazal, nie príliš 
tesno? Výstrel, všetko je zabudnuté, nič nás 
netrápi, diváci tlieskajú, kapela za Dómom 
svätej Alžbety hrá výborný rytmický rock 
tak akurát do kroku, vlastne behu, za diva-
dlom bubenícka skupina, pred múzeom 
hrá dídžej a kričí do mikrofónu:  „Všetci ste 
borci!“ Tretí kilometer a popri trati sú stále 
diváci na obidvoch stranách, aj tí tlieskajú, 
povzbudzujú, niekto vytiahol vuvuzelu a 
trúbi, čo mu dych stačí.

Košický maratón  -  veľká udalosť. Nie 
je to len beh, je to miesto, kde sa stretajú 
kamaráti, kde si nájdete nových známych, 
precvičíte si angličtinu, nemčinu, španiel-
činu, arabčinu ... čo len chcete, tento rok 
ste mali na výber jazyky zo 49 krajín. V 
sobotu večer sa prechádzate na námestí, 
cieľová brána  sa stáva magnetom, tam je 
epicentrum, to je hlavné miesto stretnutí. 
Ak tam postojíte čo len chvíľku, tak uvidíte 
radostné zvítania po rokoch, dnes nie súpe-
rov, dnes skupiniek bláznov, ktorí rozprá-
vajú zvláštnou hatlaninou. Môžete počuť 
záhadné slová, 
anticramps, rýchla 
tyčinka, plantárna 
flascia, kompresia, 
maratónska stena... 

Je poludnie. 
Na trati sme už 
tri hodiny. Ďalšia 
kríza, prečo som 
tu? Predbiehame 
prvých „chodcov“, 
to sú bežci, ktorí 
prepálili tempo a 
nevládzu bežať 
ďalej. Bolí celý člo-
vek, hlava hovorí 
ukončiť toto trápe-
nie a našepkáva 
- vzdaj to, nabudúce budeš určite v lepšej 
kondícii. Sme bez energie,  už nevládzeme 
nič zjesť, žalúdok odmieta čokoľvek prijať. 
Cesta je hrboľatá, vadí každá nerovnosť. 
Pomaly sa blížime ku Komenského ulici, 
ktorá je v druhom kole určite dlhšia ako v 
prvom. Tu niekde sa udeje zázrak, maličké 
deti natrčia rúčku, aby sme si tľapli, tí starší 
povzbudia a kričia: „Už tu bežal jeden s 
takým tričkom, Senica, zaber!“. Hlavná 
ulica, posledná občerstvovačka, Košiča-
nia nás ženú do cieľa, každý ide na svoj 
plný plyn. Aha, modrý koberec a cieľová 
brána, myslíš si, že si unavený, ale zrazu 
letíš tak, ako keď si pred pár hodinami 
počul štartový výstrel. Cieľ, pípne čip, ešte 
kúsok bežíš, potom dostaneš medailu, naj-
krajšiu na svete. Zabalia ťa do fólie a hľa-

dáš kamarátov aj svojich blízkych. Čože? 
Pred pol hodinou si rozmýšľal, že končíš? 
To si nebol ty, to bol niekto iný, toho člo-
veka vôbec nepoznáš. Môžete sa staviť, že 
takmer každý z tohtoročných finišerov tu 
bude o rok opäť.

Senické Košice.
Tento rok pritiahli Košice najpočetnejšiu 

skupinu bežcov – Seničanov vo svojej his-
tórii. Štyria sa postavili na štart maratónu a 
dvaja polmaratónu. Košice boli aj v minu-
losti cieľom senických maratóncov - Ján 
Brečka, Jozef Haraj, Ján Lukáč, Ján Oríšek, 
Ondrej Tirpák a ďalší.  Veľké a známe mená 
v časoch,  keď bolo odbehnutie maratónu 
považované za niečo takmer neuveriteľné. 
Časť  z týchto veteránov je stále bežecky 
aktívna. Slovo veterán neberme ako nejaké 
hanlivé pomenovanie. Veď podľa medzi-
národných štandardov je veteránom muž 
nad 40 rokov a žena nad 35 rokov. V tomto 
roku, tak ako aj v 2014, je najlepším Seni-
čanom Jaroslav Kubíček, ktorý si posu-
nul svoje osobné maximum na hodnotu 
3:10:18. Tento bežec má potenciál stlačiť 
čas pod tri hodiny a v budúcnosti by teda 
mohol byť štvrtým Seničanom, po Tirpá-
kovi 2:49:26, Michalicovi 2:55:25 a Breč-
kovi 2:55:33, ktorý  bude v tomto elitnom 
klube.  Najlepším polmaratóncom je Stani-
slav Nemček, ktorý tiež zabehol svoj naj-
lepší výkon 1:26:43. Výborný výkon podal 
Ondrej Tirpák, polmaratón odbehol za 
1:58:06. Tento pán je ročník 1948! Žiaľ, na 
štarte stáli len muži, budúci rok bude snáď 

na štarte aj senická 
atlétka.

Radšej behať 
ako ležať.

Seničania sa roz-
behali, veď na cyk-
lotrase už stretnete 
bežcov každý deň, 
ďalší križujú pri-
emyselný park a 
pokračujú ďalej cez 
železničnú stanicu 
okolo letiska ku 
golfovému ihrisku. 
Krásny okruh 
vyznačil v bažant-
nici Ondrej Tirpák. 
Pali Krutý organi-

zuje každý mesiac Night run. Vždy sa ho 
zúčastní niekoľko desiatok bežcov. Novú 
tartanovú dráhu v ZŠ  na Komenského ulici 
využívajú rekreační bežci každý večer. Beh 
udržuje v kondícii, pomáha fyzicky i psy-
chicky. Podľa vedcov zo Stanfordovej uni-
verzity v USA sa u pravidelných bežcov 
zdravotné problémy spojené so starnu-
tím objavujú až o 16 rokov neskôr ako u 
ľudí, ktorí nerobia žiadne aeróbne cviče-
nia. Behom si vyvetráte hlavu, počas behu 
zrazu nájdete riešenia svojich problémov, 
zlepšíte si náladu,  uvidíte, že tamten mrak 
vyzerá ako zajac a ten vedľa je šľahačka na 
káve, ktorú si dáte za odmenu po behu.

Vidíme sa o dva mesiace na Silvestrov-
skom behu!

Pavol Kalman

Zahorácky Frišký Tým 3. októbra pred stup-
ňom víťazov v Košiciach.  Zľava: Marcel Krajč, 
Robert Mikulecký, Jaroslav Kubíček, Stanislav 
Nemček, Pavol Kalman, Ján Jarábek, Marian 
Medlen – kapitán tímu.

Boli sme pri výhre
(Dokončenie zo str. 11) Po náročnej 

15-hodinovej ceste autobusom sme sa uby-
tovali v hoteli ParcBellevue3*. Dievčatá poo-
bede hneď využili čas a otestovali loptou aj 
ihrisko pri hoteli, tú si priniesli na podpis. 
Veľmi sme sa tešili na podvečer. Na štadi-
óne Josyho Barthela sme sa zúčastnili ofici-
álneho tréningu A mužstva SR. Po tréningu 
sa nám podarilo získať i zopár podpisov. 
Futbalisti sa s nami ochotne pofotili. Povzbu-
dili sme ich pozitívnymi slovami k víťazstvu 
nad Luxemburskom. 

Poznávanie krás mesta Luxemburg sme 
zvládli na druhý deň. Navštívili sme kated-
rálu Notre-Dame, poprechádzali sa po ulič-
kách a priľahlom parku. Neobišli sme ani 
nákupné centrum. 

Nevedeli sme sa však dočkať večera. 
Našich futbalistov čakal dôležitý zápas a 
my sme všetci do jedného verili, že vyhrajú. 
Na štadióne bolo veľa Slovákov, vládla 
úžasná atmosféra a my všetci sme fandili 
z plných síl. Prvý polčas skončil fantasticky 
3:0. Po prestávke a po dvoch inkasovaných 
góloch sme fandili ešte viacej. Odmenou 
nám bol fantastický gól Mareka Hamšíka. 

Vidieť tú obrovskúúú radosť a eufóriu v 
priamom prenose je neopísateľný a neza-
budnuteľný zážitok. Chlapci, ďakujeme a 
sme veľmi radi, že sme mohli byť pri tom, 
keď Slovensko prvýkrát postúpilo na majs-
trovstvá Európy 2016.

Mgr. Anna Kičková   

Študenti testovali 
Redaktori relácie RTVS Bratislava Test 

magazín prišli 20. októbra do Obchodnej 
akadémie v Senici. Hodina predmetu  tova-
roznalectvo II.C sa stala súčasťou jednej 
epizódy televízneho magazínu (v relácii sa 
testujú rôzne výrobky z hľadiska kvality a 
ich predaj na trhu). 

Redaktor Michal Slanička prišiel s kole-
gami na základe vzájomnej spolupráce 
so študentmi II.C. Žiaci na predmete tova-
roznalectvo už v minulom školskom roku 
sledovali známu reláciu Test magazín, ktorá 
vhodne dopĺňa obsah učiva v tomto pred-
mete. Počas hodiny žiaci skúšali testovanie 
parfémov rovnakej značky. Zisťovali totož-
nosť parfému, jeho kvalitu, predávaného v 
kamennom obchode a na internete. Niek-
torí žiaci poskytli aj rozhovor. Hodina, v kto-
rej bola teória prepojená so živým vstupom, 
sa stala pre študentov nezabudnuteľným 
zážitkom a príjemnou skúsenosťou. Išlo o 
učebnicový príklad spojenia teórie s praxou. 

PhDr. Eva Otepková
OA Senica          

Kapitán reprezentácie Martin Škrteľ rozdá-
va autogramy
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Retro sa vydarilo 
Tááákže, prvý októbrový týždeň nás 

veru veľmi milo prekvapil. A verte či nie 
nebolo to len slnečným jesenným počasím, 
ale  hlavne úžasnými a priateľskými ľuďmi.  

V sobotu 3. októbra ostré ráno naštar-
tovalo tím zapálených organizátorov už 6. 
ročníka JAWA 50 Retro Race a nič nebrá-
nilo tomu, aby sa aj tentokrát stal aspoň tak 
úspešný ako  predošlé. Oku lahodili nielen 
krásna, zručnosťou a skúsenosťou vystavaná 
slalomová trať či šprint, ale aj najväčšie jed-
nostopové pýchy našej súťaže. Musím pove-
dať za celý tím, že toto jesenné kolo bola 
úchvatná a potešujúca účasť. Prihlásených 
bolo až 44 jazdcov! Bohužiaľ, na štartov-
nej čiare sa ich nakoniec stretlo len 37. No, 
ale povedzme si na rovinu, 37 starých, no 
výkonných, krásnych, no zároveň opotrebo-
vaných, svižných, ale často ťažkopádnych 
pionierov nájdete pokope len málokde.    

Ako je u nás zvykom, rozhodli sme sa 
pripraviť pre súťažiacich dve disciplíny. 
Šprint a slalom, ktoré sa rátali na dve kolá. 
Vzhľadom na počet jazdcov sme sa mali 
na čo pozerať počas celého dňa. Pioniere 
sa po dráhe premávali jeden za druhým. A 

každý z nich mal niečo do seba a vedel pre-
kvapiť. Dokonca aj dámy sa pokúsili zabo-
jovať v dámskej trofeji o víťazný stupie-
nok. Ako menšiu špecialitku sme pre hojný 
počet divákov, fanúšikov, ale 
aj samotných organizáto-
rov pripravili tombolu s rôz-
nymi zaujímavými cenami. 
Hudobne nám deň skrášľo-
vali starí známi a hlavne ori-
ginálni páni muzikanti R Trio 
z Prietrže a naši „vintage“ 
dídžeji a kamáráti Katka 
Blažková a Michal Manďák. 
Takže za mňa to už hádam 
viac retro ani nemohlo byť!

Samozrejme,  mysleli sme 
aj na našich víťazov. Medaily, 
poháre  a červené karafiáty si odniesli už 
nie raz ocenení páni. Na súťažiach ich vída-
vame pravidelne a na stupňoch víťazov, 
nie sú žiadni nováčikovia. Na mieste cel-
kového víťaza sa umiestnil Igor Chlapečka, 
ktorý zaznamenal svoje štvrté prvenstvo. 
Na druhom mieste sa umiestnil Radek 
Kabát a tretí Lukáš Krause. Tímová trofej 
o Putovný pohár starostky obce Prietrž sa 
po dvojnásobnom víťazstve tímu TKP pre-

sunula do Manďo tímu v zložení Ján Man-
ďák, Igor Chlapečka a Jozef Kuček. V dám-
skej trofeji žiarila už ostrieľaná a ošľahaná 
vetrom z pretekov na pionieroch Monika 

Kotvanová, ktorá zvíťazila 
pred Lenkou Barcajovou 
a Teréziou Mozolákovou. 
V súťaži o najretro oble-
čenie získal medailu Pavol 
Svatík.

Ako organizácia z toho 
máme obrovskú radosť 
a tešíme sa, že každý rok 
nám na štartovnej listine 
pribúda viac a viac nad-
šencov retro zábavy v 
podobe pretekov s časom 
a zručnosťou. Veríme, že 

tento trend si ak nie zlepšíme, tak určite 
udržíme. Taktiež ďakujeme všetkým našim 
partnerom a kamarátom, ktorí nám pomá-
hajú v organizácii. Budeme vďační, ak nás 
budete aj naďalej akokoľvek podporovať v 
tom, čo máme a čo robíme radi. Určite nás 
poľahky nájdete i na facebookovej stránke.

Dana Reháková
AC3R Prietrž

Plavci robia dobré meno
Plavecký klub Záhorák na októbrových 

súťažiach zaznamenal  niekoľko úspechov. 
V Trenčíne sa 10. októbra konalo I. kolo 

jesenných majstrovstiev západoslovenskej 
oblasti. Pretekov sa zúčastnilo 19 plavec-
kých klubov. Mesto Senica reprezentovalo 
10 plavcov z plaveckého klubu Záhorák. 
Spomedzi nich sa podarilo presadiť najmä 
Lucii Serdahelyovej, ktorá získala dve zlaté 
umiestnenia na 100 m voľný spôsob a 100 
m motýlik, Matúšovi Vašíčkovi, ktorý vybo-
joval zlato na 100 m voľný spôsob,  bronz 
na 100 m znak a tretie miesto získal aj 
Michal Serdahely na 200 m prsia.

Veľká pochvala však určite patrí všet-
kým plavcom a obom trénerom Stanisla-
vovi Mihalkovi a Bernardovi Vacovi. V čase 
rozsiahlej rekonštrukcie  plavárne v Senici 
nie je totiž jednoduché udržať výkony plav-
cov. Chce to oveľa viac času a odrieka-
nia ako doteraz. Kým ich rovesníci trávia 
čas hrami a rôznymi voľnočasovými akti-
vitami, plavci musia za tréningami dochád-
zať. Trikrát do týždňa jazdia do 35 km vzdi-
alených Ratíškovíc na Morave a jedenkrát 
v týždni na Myjavu. Výnimkou nie sú ani 
večerné a víkendové tréningy či fyzická prí-
prava v telocvični. A to všetko za výdatnej 
podpory rodičov, ktorí zabezpečujú pre-
pravu na vlastné náklady. Aj napriek sťaže-
ným podmienkam zverenci PK Záhorák v 
Trenčíne predviedli pekné plavecké výkony 
a už teraz sa tešia na nové výzvy v ďalších 
pretekoch. 

V Topoľčanoch patril 17. október po 
prvýkrát plaveckým pretekom O pohár 
primátora mesta Topoľčany. Pozvánku na 
premiéru tohto športového podujatia pri-
jalo 19 plaveckých klubov, medzi ktorými 
nechýbal ani PK Záhorák. 5 dievčat a 5 

chlapcov zo Senice si spoločne vyplávalo 
12 medailí, po 4  z každého kovu. 

Z dievčat sa darilo Lucii Serdahelyovej 
(r. 2005), ktorá si vyplávala dve zlaté na 
100 m motýlik a 100 m voľný spôsob  a dve 
strieborné medaily na  50 m motýlik a 50 m 
znak. Zvyšné medaily boli v réžii chlapcov. 
Najúspešnejším z nich bol Matúš Vašíček 
(r. 2005), ktorý si v disciplínach 100 m znak 
a 100 m voľný spôsob vyplával  zlato, 50 m 
voľný spôsob striebro a v disciplínach 50 m 
znak a  50 m motýlik bronz. Samuel  Žúrek 
(r. 2004) sa stal strieborným medailistom v 
disciplíne 100 m motýlik. Michal Serdahely 
(r. 2002) a Adam Pipíška (r. 2001) si vyplá-
vali bronzovú medailu. Michal v disciplíne 
100 m prsia a Adam 400 m voľný spôsob.

Z pohľadu získaných medailí sa pla-
vecký klub umiestnil na 7. mieste, čím sa 
zaradil hneď za veľké plavecké kluby s 
pomerne silnejším zastúpením. Okrem už 
spomínaných medailistov Senicu reprezen-
tovali: Aneta Bíliková, Žofia Žúrková, Hana 

Hrúzová, Tamara Pastuchová a Jakub Jan-
kových, ktorý si od trénera Ing. Stanislava 
Mihalku vyslúžil pochvalu za výrazné zlep-
šenie časov takmer vo všetkých disciplí-
nach, čo v plaveckom svete má často väč-
šiu cenu ako zlato.

Podzimní Městský přebor žactva sa 
konal 24. októbra v Brne a z PK Záhorák 
sa ho zúčastnilo  8 plavcov. Senický PK bol 
jediným, ale za to veľmi výrazným zahra-
ničným účastníkom v susednej Českej 
republike. Plavci si totiž spoločne odniesli 
z Brna 21 medailí - 14 zlatých, 4 strie-
borné a 3 bronzové. Z pohľadu počtu naj-
viac medailí získala Lucia Serdahelyová, 
ktorá získala 4 zlaté a 1 striebornú medailu, 
Matúš Vašíček na stupeň víťazov vystúpil 
4-krát, a to pre tri medaily najcennejšie a 
jednu striebornú. Úspešnou sa stala aj jeho 
sestra Karin Vašíčková, ktorá ako najmlad-
šia účastníčka z PK získala zlato, striebro 
aj bronz. Tri zlaté medaily si vyplávala 
aj Žofia Žúrková, dve zlaté a jednu strie-
bornú Hana Hrúzová, zlato a bronz Aneta 
Bíliková. Sobotný slnečný deň sa určite stal 
jedinečným aj pre Tamaru Pastuchovú, 
ktorá získala svoju prvú medailu, a to v pla-
veckej disciplíne 50 m voľný spôsob.

Plávanie je individuálny šport, ale iba do 
momentu, kým sa na bloky nepostaví kvar-
teto sympatických a šikovných dievčat – 
Žofia Žúrková, Aneta Bíliková, Hana Hrú-
zová a Lucia Serdahelyová. Tieto štyri diev-
čatá vďaka tímovému duchu a túžbe zvíťa-
ziť vyplávali spomedzi silnej konkurencie 
za výrazného pokriku klubových kolegov, 
rodičov a trénera Ing. Bernarda Vacu zlato 
v štafete 4x50 m voľný spôsob. 

Úspech z Brna je naozaj veľkolepou 
reprezentáciou klubu a mesta Senica. 

Ing. Adriána Bíliková
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olympiádu? 

V uplynulých dňoch potešila mili-
óny karatistov po celom svete dlhooča-
kávaná udalosť - karate bude na olympi-
áde! Po schválení Medzinárodným olym-
pijským výborom (WKF), čo by mala byť 
iba formalita, sa karate prvý raz predstaví 
v roku  2020 na olympi-
áde v Tokiu. Zavŕši sa tak 
úspešne dlhoročné sna-
ženie Svetovej federácie 
karate, aby sa 8. najmaso-
vejší šport dostal do pro-
gramu olympijských hier.

Pre karate to zna-
mená veľké zviditeľne-
nie, obrovskú motivá-
ciu a šancu pre všetkých 
priaznivcov japonského 
bojového umenia. Kara-
tisti patria spolu s vod-
nými slalomármi medzi 
najúspešnejších sloven-
ských športovcov, ktorí dokážu získať tituly 
európskych či svetových šampiónov. Je to 
zároveň dobrá spáva i pre karatistov Hanko 
kai Senica. Seničania majú po zisku titulov 
z majstrovstiev Československa, Slovenska, 
Európy i sveta možnosť zúčastniť sa i naj-
väčšieho športového sviatku na našej pla-
néte - olympiády. 

Momentálne vedú v rebríčku mužov 
Seničan Michal Toure a ako najlepšia sloven-

ská juniorka kraľuje ďalšia pretekárka Hanko 
kai Senica Alžbeta Ovečková. Obaja mladí 
slovenskí reprezentanti môžu byť za 5 rokov 
v čase olympiády v Japonsku vo svojej naj-
lepšej forme. Bude mať Senica prvých olym-
pionikov karatistov? Je to možné. Michal 
Toure i Alžbeta Ovečková, zverenci tré-
nera Martina Čulena, dokazujú príslušnosť 
k európskej a svetovej špičke na najväč-
ších medzinárodných turnajoch. Naposledy 

senický rodák Toure štar-
toval na prestížnom tur-
naji Grand Prix Plzne v ČR, 
kde bojovalo 804 preteká-
rov z 19 krajín. Senický 
šampión porazil celú kon-
kurenciu a z Čiech si vie-
zol za brilantné výkony v 
kata mužov zlatú medailu.

V juniorkách do 21 
rokov sa čaká na defini-
tívnu nomináciu najlep-
šej slovenskej juniorky Alž-
bety Ovečkovej  na juni-
orské MS v Indonézii 12. 
- 15. novembra. Na sveto-

vých šampionátoch WKF štartuje za každú 
krajinu iba 1 pretekár, ten najlepší. Doras-
teneckej majsterke Európy a mnohonásob-
nej majsterke Slovenska by reprezentačné 
kimono nemalo ujsť. Naposledy výbornú 
formu dokázala na Croatia open v Rijeke 3. 
- 4. októbra. V nabitej konkurencii 1582 pre-
tekárov zo 170 klubov a 16 krajín si senická 
odchovankyňa viedla výborne. Poraziť ju 
dokázala iba víťazka Mladežič zo Srbska. V 

súboji o 3. miesto senická šampiónka pora-
zila francúzsku reprezentantku Bouchetovú 
a z Balkánu sa vrátila s bronzovou medailou.

Mladší karatisti Hanko kai Senica vyces-
tovali 3. októbra na Veľkú cenu Brna. Turnaj 
v moravskej metropole je dobrou previer-
kou pre náročnejšie súťaže. V kata starších 
žiakov sa držiteľ hnedého opasku Filip Phan 
prebojoval až do finále, kde ho čakal ďalší 
zástupca slovenského karate Schloser z 
Topoľčian. Phan po jasnej výhre 5:0 dokázal 
kvality senického karate. V kata dorastencov 
Martin Kopáč prehral s neskorším víťazom, 
ale v súboji o 3. miesto nespravil proti Soko-
lovi z Tesly Brno chybu a získal medailu. 
Veľmi cenné tretie miesto si v kumite mužov 
vybojoval Patrik Machlica. Mladý začínajúci 
zápasník, držiteľ iba modrého opasku si vie-
dol veľmi dobre v súbojoch s omnoho star-
šími a skúsenejšími pretekármi. Pokiaľ sa 
dokáže poučiť zo svojich chýb a v tréningu 
ich odstrániť, môže nabudúce pomýšľať i na 
lepšie umiestnenie.

Najbližšie cestujú Seničania, rozhodco-
via i pretekári, na veľký dvojdňový med-
zinárodný turnaj v Ostrave. V dňoch 31. 
októbra - 1. novembra sa v športovej hale 
Na Polance uskutoční Velká cena Ostravy.

E. Jareč
foto archív Hanko kai

Martin  Kopáč a Filip Phan 

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – september 2015
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
3. Gohl, Ch.:   Zatúlané srdce jazdca  Arkus
4. Riddle, A.G.:  Tajomný gén Atlantídy   Motýľ
5. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy  Arkus
6. Waliams, D.:  Diabolská zubárka   Slovart
7. Bendová, K.:  Opice z našej police  Buvik
8. Kol.:   Vozidlá     Svojtka
9. Koppensteiner, Ch.:   Tipy a triky na lepšie učenie  Arkus
10. Kol.:     Ľadové kráľovstvo-film.príbeh  Egmont
11. Pronská, J:  Verenica        Slovenský spisvateľ
12. Earhart, K.:  Smieško Veselé kopýtko  Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Mlčochová, Jela: Adrianin prvý prípad  
3. vydanie mimoriadne úspešnej detektívky pre mládež
Detektívny príbeh pre mládež zo série Záhada pre Adrianu. 11-ročná Adriana chce vypát-
rať zlodeja vzácneho obrazu, ktorý sa stratil z miestnej galérie. Prípad sa však komplikuje, 
čoraz viac ľudí je podozrivých, koniec je však úplne nečakaný a prekvapujúci...
Kniha je odporúčaným čítaním v 6. ročníku ZŠ. 
Formát 125 x 200 mm, 144 strán, viaz., cena: 7,49 €, pre členov knižného klubu 5,99 €
Kol.: Bludiská a iné hlavolamy (titul z populárnej série Preč s nudou)
Nezablúď vo veľkých labyrintoch! Táto knižka obsahuje takmer 50 veľkých zábavných 
bludísk a rovnaký počet iných hlavolamov: napr. sudoku, spájačky, doplňovačky a iné.  
Formát 210 x 297 mm, 48 strán, brož., cena 3,99 €, pre členov knižného klubu 2,99 €
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Za fotografiou do galérie 
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha bude  

2. decembra o 17. hod. vernisáž výstavy 
Štefan Komorný Fotografia. Návštevníci si 
ju budú môcť pozrieť do 24. januára 2016. 

Medzi vyzreté a výrazné osobnosti 
súčasnej slovenskej fotografickej scény sa 
nesporne radí fotograf, kameraman, peda-
góg v oblasti fotografie i filmu, skalický 
rodák žijúci trvale v Gbeloch na Záhorí Šte-
fan Komorný. 

Odbornosť tohto autora sa výrazne for-
movala vo vyspelej českej scéne najmä 
počas štúdií, ale aj krátkeho niekoľkoroč-
ného pôsobenia vo Filmovom štúdiu Bar-
randov v Prahe. Vzdelanie, skúsenosti 
a výtvarné cítenie vtlačili osobitú pečať 
aj súradniciam jeho voľnej fotografic-
kej tvorby, ktorej sa venuje viac ako štyri 
desaťročia. Štefan Komorný realizuje svoju 
umeleckú výpoveď v zóne média mno-
hých a rôznych obrazových nuáns i mož-
ností, kde skúsenosti, precízna znalosť 
techniky, sila širokospektrálneho obsaho-
vého zdroja a tvorivý fortieľ ho posúvajú 
neustále ďalej a dopredu. Dominuje u 
neho výrazná práca s kompozíciou diela, 
bohatou a prepracovanou svetlo-tonálnou 
škálou obrazu a farebnou výstavbou zábe-
rov. Celá jeho doterajšia umelecká reflexia 
potvrdzuje pevne formulovanú líniu tvo-
rivého nadčasového programu, autorskú 
jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu, 
zmysluplne a tvorivo pretvárať realitu pred 
objektívom, ale aj schopnosť verne zachy-
tiť silu okamžiku.

Dana Janáčková
Záhorská galéria
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Mestský ples
V sobotu 9. januára 2016 o 19. hod. sa v Dome kultúry usku-

toční Mestský ples. Účinkovať budú Combo orchestra Gustava 
Broma, Frosso Tarasidu, Ján Slezák, ukážky spoločenských tancov, 
moderátorku plesu bude Lucia Wirthová.

MsKS

29. november,  18.00
Night Run – beh nočnou Seni-
cou
miesto:  Námestie oslobodenia 

FUTBAL
21. november,  17.00
FK Senica - MŠK Žilina

HÁDZANÁ
1. november,  18.00
TJ Záhoran Senica - Lehnice

15. november,  18.00
TJ Záhoran Senica - Talent D.S.

VOLEJBAL  - extraliga
7. november,  18.00
SVK DDK-LED Senica - UKF 
Nitra
miesto:  Športová hala 

29. november o 18.00
SVK DDK-LED Senica - VK Slá-
via BA
miesto: Športová hala

29. november o 17.00
SVK DDK-LED Senica - Slávia 
Zvolen
mesto: Športová hala

HOKEJ
1. november, 18.00 
HC Dukla Senica - MHK 
Humenné

13. november,  18.00
HC Dukla Senica - HK Trnava

20. november,  18.00
HC Dukla Senica - HK Spišská 
Nová Ves

VOLEJBAL  - 1. liga
21. november,  13.00
SVM Senica - Žilina
miesto: Športová hala

SÁLOVKA
14., 17., 28. november 
1. Senická liga vo futsale
miesto: Športová hala

7. (kvalifikácia), 15., 29. november 
2. Senická liga vo futsale
miesto: Športová hala

TURISTIKA
21. november, 7.30
Chodníkom Viktora Beniaka na 
Branč - 17. ročník
štart: Gastrocentrum, 
trasa Senica – Kunov – Branč

Termíny kurzov
Mestské kultúrne stredisko organizuje v školskom roku 2015/16 
nasledovné kurzy:
Pondelok: 16.15 Kurz anglického jazyka pre pokročilých I.
  17.45 Kurz anglického jazyka pre pokročilých II.
  18.00 Kurz spoločenského tanca pre dospelých 
Utorok:  16.30 Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov
  16.30 Kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva
Streda:  16.30 Kurz genealógie
  17.00 Joga
Štvrtok:  18.00   Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých I.                

Vianočné posolstvo
Záhorská galéria Jána Mudrocha v spolupráci so Záhorskou 

knižnicou pripravujú vianočný poetický večer s básnikom  Pavlom 
Stanislavom 10. decembra  o 17. hod. v Záhorskej galérii Jána Mud-
rocha v Senici. V programe vystúpia známi umelci: Marek Pobuda 
– barytón, Tomas Ondrias - tenor, Maria Farkašová -  klavírny  sprie-
vod. Ukážky z tvorby autora recituje  Jozef Šimonovič.

KS

Stonožka a Mikuláš pozývajú
Stonožka a Mikuláš pozývajú všetky deti do svojho Sneho-

vého kráľovstvá v sobotu 5. decembra  o 17.30 do Domu kultúry. 
Možno aj nasneží. A ak nie, tak sa tu i s rodičmi určite 

zabavíte pri divadelnom predstavení,  ktoré tradične pripra-
vuje Centrum voľného času v Senici. Dozviete sa, čo sa stalo 
malému Kayovi a či Gerda našla odpovede na svoje otázky 
pri putovaní svetom rozprávok. Stretne dokonca Mrázika, 
bohatiera Ivana, sedem havranov i dvanásť mesiačikov, roz-
veselia ju roztancované vločky i snehové víly. Dokáže prísť až 
k Snehovej kráľovnej? To vám neprezradíme, príďte sa poz-
rieť. Tešia sa na vás tanečníci, speváci a herci zo Stonožky. 

Vstupenky budú v predpredaj v CVČ od 18. novembra  do 
1. decembra v pondelok až piatok od 8. do 16.hod. V cene 
vstupenky je pre dieťa i mikulášsky darček.                  DK

Grand Team si Vás dovoľuje pozvať
do svojich novootvorených priestorov v Senici!

KEDY? od    6. 11. 2015   

KDE? Továrenská 532, Senica (bývalý Slovenský hodváb)

ČO VÁS ČAKÁ: svetová káva značky T.Lamborghini

bohatá ponuka domácich koláčov 

čerstvé palacinky

Usporiadame Vám rôzne oslavy, svadby. krsty, školenia, 
v ostatnom rade kongresy a iné.

Tešíme sa na Vás
Grand Team !

                   

KONGRESOVÉ  CENTRUM 
A

GRAND CAFE

široká ponuka miešaných nápojov

raňajkové menu

priestranný detský kútik
veľká kongresová sála

Adresa:  Továrensk á u l ic a  532,  S enic a  905 01 
GPS :  N 48°40‘54.2836123‘‘  E  17°21‘43.5789013

Literárna Senica 2015 
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha bude 3. decembra 

vyhodnotenie celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského 2015. Do súťaže v poézii a próze sa 
prihlásilo 203 autorov s 474 prácami z celého Slovenska v troch 
vekových kategóriách.

Okrem rozborových seminárov bude pre účastníkov 
súťaže súčasťou slávnostného vyhodnotenia i vystúpenie mla-
dých literárnych vedcov Lukáša Perného s témou  Moder-
nista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie a Jaroslavy Smej-
kalovej, ktorá si pripravila prednášku Raná básnická tvorba L. 
Novomeského v kontexte českého poetizmu s príspevkami z 
konferencie organizovanej pri príležitosti 110. výročia narode-
nia Ladislava Novomeského v Bratislave.

XXIX. ročník súťaže vyhlásili Trnavský samosprávny kraj, 
Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava 
Novomeského Bratislava, Národné osvetové centrum Brati-
slava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Literárne infor-
mačné centrum Bratislava, Záhorská galéria Jána Mudrocha.  

KS

Prehľad športových podujatí
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Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska  v  Senici  ozna-
muje svojim členom najbližšie aktivity:

bude v budove COOP Jednota 19. 
novembra o 15. hod.

17. hod. uskutoční Mikulášske posede-
nie. Vstupné 12 eur (večera, hudba).  
Vstupenky sa budú predávať  v Klube  
dôchodcov  na Továrenskej ulici  od 7. 
novembra  v pondelok, stredu a piatok 
od 14. do 16. hod. a v Dennom centre 
na Hviezdoslavovej ulici. Srdečne pozý-
vame členov, nečlenov a sympatizantov.
Na rok 2016 Mestská organizácia JDS 
pripravuje rekondičné pobyty so štátnou 
účelovou dotáciou do kúpeľných miest 
Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, 
Dudince, Lúčky, Číž, Nimnica, Bardejov-
ské kúpele, Tatranské Zruby. Záujemco-
via sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ulici a v Dennom centre 
na Hviezdoslavovej ulici.     

od 11.  do 16. apríla 2016. Poplatok za 
pobyt vrátane dopravy 170 eur. 
Blahoželáme členom organizácie, ktorí 
budú mať v mesiaci november jubileum: 
Mgr. Vlasta Gegušová, Marta Hladí-
ková, Júlia Mičová, Viera Valková, Emília 
Žáková, Mgr. Ivan Benda, Anna Šullová, 
Gizela Fišerová. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS  

Vyberte si z podujatí
do 15. novembra
ARS 51 - výstava
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

do 21. novembra 
Z tvorby - autorská výstava prác Radoslava 
Chomu 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

do 29. novembra
Jeseň v ZUŠ - výstava žiakov I. a II. stupňa
miesto: Galéria prízemie ZUŠ 

5. november, 17.00
Objektív 2015 – výstava fotografií členov foto-
klubu pri Záhorskom osvetovom stredisku
miesto: ZOS

5. november,  9.00
Chráňme sa pred drogovým nebezpečen-
stvom XIX. - odborný seminár venovaný 
problematike násilia v rodine
miesto: Klubovňa poslancov MsÚ 

5. november o 19.00
Něco zatajit - divadelné predstavenie diva-
dla  Lipovský výkvět z Lipova  v rámci Senic-
kej divadelnej horúčky, vstupné 3€    
miesto: Dom kultúry 

7. november o 10.00
Smejko a Tanculienka - veselá pesničková fan-
tázia s kúzlami a pesničkami divadla Maska
miesto: Dom kultúry 

7. november o 16.00
Domino day v Domke - popoludnie pre-
žité s deťmi a mladými pri lámaní rekordov 
v počte použitých domino kociek na vytvo-
renie rôznych ornamentov
miesto: Domka, J. Kráľa 784 (bývalá škôlka)

11. november, 17.15
Martinské svetlonosenie - zraz o 16.00 pri 
DAVe, začiatok sprievodu o 16.45
miesto: Námestie oslobodenia

11. november, 9.00
Aerobic maratón pre stredné školy - postu-
pová súťaž, okresné kolo
miesto: tanečná sála Esko

12. november, 9.00
Burza práce a informácií - prezentácia stredných 
škôl, zamestnávateľov a pracovných agentúr
miesto: Dom kultúry 

14. november,  14.00
Martinské posedenie pri heligónke - účin-
kuje Senická heligónka, vstupné 2€
miesto: Dom kultúry 

14. november, 9.00, 11.00
Výchovné koncerty Sonny pre školy
miesto: Dom kultúry

16. november, 16.30 a 19.00
Free Time Activity - 25. koncert tanečnej 
skupiny Sonny, vstupné 4€
miesto: Dom kultúry

19. november, 19.00
Idiot  - divadelné predstavenie divadla  Ast-
orka Korzo 90 v rámci Senickej divadelnej 
horúčky, vstupné 15€ 
miesto: Dom kultúry

20. november, 16.00
Retina - vernisáž fotografií členov  foto-
klubu, potrvá do 11. decembra 
miesto: Dom kultúry

21. november,  19.00
Katarínsky ples – organizuje Slovenský 
zväz telesne postihnutých
miesto: Dom kultúry 

22. november,  14.00
PAT a MAT s kamarátmi - rozprávkový 
divadelný muzikál, vstupenky len cez 
e-shop, cena 6€ 
miesto: Dom kultúry

25. november,  13.00
Oceňovanie darcov krvi – odovzdávanie 
Janského plakiet
miesto:  Dom kultúry

28. november,  10.00
Viazanie a aranžovanie adventných vencov
miesto: Spoločenský dom Kunov

29. november o 19:00
Dúm Bernardy Alby – premiéra Záhorác-
keho divadla, vstupné 4€
miesto: Dom kultúry

3. december, 
Literárna Senica L. Novomeského – 
vyhodnotenie celoštátnej literárnej súťaže
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

3. december, 17.00
Štefan Komorný Fotografia – vernisáž
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

6. december
Vianočná výstava – výstava výtvarných 
prác žiakov a štúdia pre dospelých, potrvá 
do 15. januára
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

7. december, 16.00, 18.00
I. Vianočný koncert – tanečný odbor ZUŠ
miesto: Dom kultúry

9. december, 16.00, 18.00
II. Vianočný koncert  - tanečný odbor ZUŠ
miesto: Dom kultúry

10. december, 19.00
Darček – divadelná komédia divadla Wűs-
tenrot Bratislava, vstupné 7€
miesto: Dom kultúry

10. december, 17.00
Vianočné posolstvo -  poetický večer s bás-
nikom Pavlom Stanislavom Piusom
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha  

11. december, 16.00
O snehuliakovi s horúcim srdcom – via-
nočné divadelné predstavenie
miesto: ZUŠ

12. december, 10.00
Vianočná dedina – otvorenie vianočných 
trhov, ukážka zabíjačky, ochutnávka zabíjač-
kových špecialít. Potrvá do 22. decembra.
miesto: Námestie oslobodenia

14. december, 19.00
Honza Nedvěd – koncert, vstupné v pred-
predaji 10€, namieste 12€
miesto: Dom kultúry

15. december,  10.00
Workshop s fotografom Štefanom Komor-
ným – pre študentov a fotografov. Prezen-
tácia najnovšej knihy Š. Komorného.
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

15. december, 16.00, 18.00 
Česká mše vánoční Jana Jakuba Rybu 
-  účinkujú žiaci a pededagógovia ZUŠ v 
spolupráci so Slovenskou filharmóniou, 
diriguje Ewald Danel, vstupné 3€
miesto: Dom kultúry

17. december, 18.00
Cantilena – vianočný koncert speváckeho 
zboru a hostí, vstupné 3€
miesto: Dom kultúry

18. december, 16.00  
Vianočná dedinka - otvorenie a zasviete-
nie vianočného stromčeka. 19. decembra 
o 10.00 kultúrny program pre deti, o 14.00 
kultúrny program pre dospelých – Klub 
senických heligónkarov
miesto: Spoločenský dom Kunov 

Upozorňujeme čitateľov, 
že číslo 11-12 Našej Senice 

vyjde pred vianočnými 
sviatkami.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Lukáš Kopka a Natália Kostrábová
Stanislav Vávra a Ing. Lívia Tripšanská
Lukáš Janík a Zuzana Kelemenová
Mgr. Marek Mikulášek a Bc. Martina Vermešová
Stanislav Balga a Mgr. Veronika Vávrová
Ing. Ľubomír Surový a Ing. Ľubica Sukupová
Ján Kuba a Petra Golierová
Ing. Michal Sládek a Ing. Kristína Kašubová

Vítame nových Seničanov
Filip Fica narodený v Skalici
Mia Grace Chalupová narodená v Skalici
Vivien Viktoria Pružinská narodená v Bojniciach
Melania Štefečková narodená v Žiari nad Hronom
Michael Pavelka narodený v Myjave
Karolína Neshodová narodená v Myjave
Viktória Jonášová narodená v Skalici
Pavol Mikulíček narodený v Myjave
Bianka Ukropcová narodená v Skalici
Soňa Morávková narodená v Myjave
Melisa Starychová narodená v Myjave
Jakub Wolf narodený v Myjave
Maxim Závodský narodený v Myjave
Veronika Havlová narodená v Skalici
Sebastián Rožič narodený v Myjave
Benjamin Fábik narodený v Myjave
Karolína Fúsková narodená v Skalici
Jakub Toman narodený v Skalici
Mathias Cutlac narodený v Myjave
Šarlota Ferenčíková narodená v Myjave

Opustili nás
Augustín Konečný, Palárikova 290 2. 9. 2015
vo veku 88 rokov
Oľga Slámková, Bernolákova 219 4. 9. 2015
vo veku 61 rokov
Karol Záškvara, J. Kráľa 738 5. 9. 2015
vo veku 81 rokov
MVDr. Ján Rehák, Palárikova 303 7. 9. 2015
vo veku 93 rokov
Anna Komárková, Štefánikova 1377 8. 9. 2015
vo veku 75 rokov
František Svitek, Kalinčiakova 299 8. 9. 2015
vo veku 62 rokov
Emília Škvoráková, Dlhá 246 14. 9. 2015
vo veku 82 rokov
Gabriel Malik, Hurbanova 525 17. 9. 2015
vo veku 59 rokov
Mgr. Alžbeta Horňáková, Kalinová 1242 19. 9. 2015
vo veku 71 rokov
Mária Hojná, Štefánikova 3013 20. 9. 2015
vo veku 80 rokov
Magdaléna Kírová, Kolónia 593 20. 9. 2015
vo veku 87 rokov
Anna Kaňová, Štefánikova 719 22. 9. 2015
vo veku 63 rokov
Ing. Michal Naď, L. Novomeského 1215 25. 9. 2015
vo veku 88 rokov
Oľga Rehušová, Okružná 929 25. 9. 2015
vo veku 67 rokov
Pavel Krč, Štefánikova 704 27. 9. 2015
vo veku 65 rokov
Róbert Pupák, Moyzesova 839 28. 9. 2015
vo veku 44 rokov
Ľubomír Držka, Senica 29. 9. 2015
vo veku 63 rokov
Božena Kadlubjaková, Štefánikova 1377 29. 9. 2015
vo veku 83 rokov

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2015 oslávia
80 rokov: Ing. Ivan Benda, Mgr. Jozef Burián, Anastázia Fábryová, Anna 
Havelová, Rozália Havlíčková, Anna Lužová, František Mášik, Alojz Stach
85 rokov: Marta Bobková, Anna Jankovičová, Milan Jurík, Milan Vavrík
90 rokov: Štefan Habán
91 rokov: Jaromíra Robychová
92 rokov: Gizela Fišerová, Helena Kordošová
93 rokov: Viktor Bebjak, Mária Bušová, Anna Šullová, Hermína Žilová
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Poďakovanie
Vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí 14. októbra v Šaštíne 
odprevadili na poslednej ceste drahého 
manžela, otca, dedka, brata, švagra, strýka, 
krstného otca a suseda Alojza Vajčiho zo Senice, 

ktorý od nás navždy odišiel 10. októbra 2015 vo veku 70 rokov. 
Ďakujeme tiež za slová útechy a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka Mária a syn Jaroslav s rodinou. 

Spomienka
Osud je občas neľútostný, nevráti, čo raz vzal...
Dňa 15. júna sme si pripomenuli 
20. výročie tragickej smrti Antona 
Gubku. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
S bolesťou v srdci spomína mama, 
brat Marián s rodinou a ostatná rodina. na. 

Spomienka
Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa ťa dlaňou a počuť tvoj hlas...
S bolesťou v srdci si spomíname, že dňa 
13. novembra uplynie 6 rokov od tragickej 
smrti Martina Gubku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína mamina, syn Martin, dcéra Markétka, 
brat Marián s rodinou,  bratranec Ján s manželkou a ostatná rodina.

kej

Spomienka
Odišla si rýchlo, nečakane, bez rozlúčky 
a v srdciach nám bolesť zanechala. 
Mala si nás všetkých rada, chcela si ešte 
veľmi žiť, ale prišla chvíľa, keď musela si 
od nás do ďaleka odísť...
Dňa 23. októbra uplynuli 2 roky, čo nás navždy 

opustila dcéra, sestra, vnučka a neter Martina Tisoňová.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú rodičia, brat, babička a ostatná rodina.

yyyy 

i

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, zostáva v nás...
Pred 7. rokmi nás dňa 8. decembra navždy 
opustil  Anton Gubka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn Marián s rodinou, sestra Milka 

s rodinou, rodina Gubková  a ostatná rodina. 

ždydydyyyyyyyyyyyyy 

ami titititititititiitiitittiii-------
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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 30. o 19. h, sobota 31. október a 
nedeľa 1. november o 17. h
CELEBRITY S.R.O.
Dej komédie zavedie do bližšie nemenova-
ného štúdia so všetkými typickými postavič-
kami tohto sveta rýchloobrátkovej zábavy. 
Mladí začínajúci herci sa tu stretávajú s 
hereckými legendami, režisér prichádzajúci 
so svojimi nápadmi naráža na lakte ostrej 
producentky, ktorá sleduje vlastné záujmy, 
technici tu a tam niečo pokazia,  keby reži-
sér Tomáš neprišiel s odvážnym nápadom.
komédia
Vstupné: 4 €, MP, 92 min.

 Sobota 31. október a nedeľa 1. november
HUSIA KOŽA
Tínedžer Zach sa stretáva s krásnou dievčinou 
Hannou. Zisťuje, že Hannah má tajomného 
otca. Ukazuje sa, že existujú reálne dôvody, 
prečo je otec taký čudák... 
dobrodružný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 103 min.

 Utorok 3. november
LEGENDY ZLOČINU
Príbeh najznámejších britských gangstrov, 
bratov Krayovcov, ktorí v polovici 60-tych 
rokov ovládali celý Londýn. Reggie a Ron-
nie si upevňujú moc a nadväzujú spolu-
prácu s americkou mafiou. Vplyv Krayov-
cov postupne prerastá do najvyšších vrs-
tiev a nič ich nemôže zastaviť...
akčný, životopisný
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 131 min.

 Streda 4. a piatok 6. november
POSLEDNÝ LOVEC ČARODEJNÍC
VinDiesel ako posledný lovec čarodejníc 
ukáže, že čarodejnice nie sú iba obyčajná 
povera. On je dnes posledný schopný 
poslať ich na onen svet. Vo vojne, ktorú 
s nimi vedie už 800 rokov, sa predstaví 
výdatne zarastený v stredovekých kulisách 
rovnako ako v súčasnom New Yorku. 
dobrodružný, fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 105 min.

 Piatok 6. sobota 7. a nedeľa 8. november
SNOOPY A CHARLIE BROWN
Kto nepozná jediného psíka Snoopyho, 
ktorý dokáže zo svojho pána Charlie 
Browna urobiť najväčšieho hrdinu. A to nie 
je vôbec jednoduché. Brown je totiž naj-
slávnejší svetový outsider, ktorý šéfuje naj-
horšiemu baseballovému tímu, nedokáže 
prehovoriť ani na svoju tajnú lásku, malé 
ryšavé dievča.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 88 min.

 Sobota 7. a nedeľa 8. november
SPECTRE
James Bond dostane záhadný odkaz z 
minulosti, ktorý ho privedie na stopu 
neslávne známej zločineckej organizá-
cie. Postupne musí rozpliesť zložitú pavu-
činu klamstiev, aby napokon odhalil desivú  
pravdu o Spectre.
akčný triler
Vstupné: 4 , MP 15 r., 150 min.

 Utorok 10.november
MLADOSŤ
Fred Ballinger a Mick Boyle, dvaja starí pri-
atelia, ktorí sú na liečení v Alpách. Obaja 
spomínajú na svoje pestré životy ako 
hudobného skladateľa a filmového reži-
séra a uvažujú  o živote, starobe, mladosti, 
kráse, kreativite...skrátka o všetkom, čo 
zaháňa myšlienky na blízky koniec.
dráma
Vstupné: 3,50 € (FK 2 €), MP 15 r., 118 min.

 Streda 11. november
MACBETH
Príbeh neohrozeného bojovníka, ktorého  
zrazia na kolená ambície a túžba po moci. 
Klasická Shakespearova tragédia sa vracia na 
plátna v novej verzii, nadväzujúcej na vlnu 
britských adaptácií diel génia alžbetínskeho 
divadla, v ktorých žiari súčasná herecká elita.
historická dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 113 min.

 Piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. 
november o 17. h
PREČO  SOM  NEZJEDOL  SVOJHO  OCKA
Geniálny Edward, starší syn kráľa Simia-
nov (praľudia), objaví tajomstvo ohňa, 
lovu, moderného spôsobu bývania, lásky a 
dokonca nádeje. Zvráti všetky zaužívané pori-
adky a dovedie svoj druh s drzosťou a humo-
rom v ústrety skutočnej ľudskej existencii.
animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 95 min.

 Piatok 13. a sobota 14. november
OTCOVIA  A  DCÉRY
Mladá Katie Davies prekonáva problémy 
vo svojom partnerskom vzťahu, vyplývaj-
úce z ťažkého detstva s jej otcom Jakeom, 
známym a oceňovaným románopiscom 
bojujúcim s depresiami. Film v prvej línii 
zobrazuje problematický vzťah utrápe-
ného otca s jeho malou päťročnou dcérou.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 90 min.

 Nedeľa 15. november
STEVE  JOBS
Stretnutie troch výnimočných mužov vyús-
tilo vo výnimočný film o inom výnimočnom 
mužovi. Režisér Danny Boyle, jeden z naj-
lepších scenáristov súčasnosti Aaron Sorkin 
a neskutočným talentom obdarený herec 
Michael Fassbander natočili životopisnú 
drámu o najväčšom vizionárovi našej doby.
dráma
Vstupné: 4 €, MP15 r., 122 min.

 Utorok 17. november
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Boh existuje. Žije v Bruseli, je poriadne 

neznesiteľný a celý deň len sedí za počí-
tačom. Jeho syna už poznáte, tak sa poz-
rieme na jeho dcéru. Režisér filmu Pán 
Nikto prichádza do kín s komédiou posta-
venou na skvelom scenári.
komédia
Vstupné: 3,50 € (FK 2 €), MP 12 r., 113 min.

 Streda 18. a piatok 20. november
STRATENÍ  V  MNÍCHOVE
Sir „P“, deväťdesiatročný papagáj šedý, 
ktorý kedysi patril Eduardovi Daladierovi, 
sa na pozvanie riaditeľa Francúzskeho 
kultúrneho inštitútu ocitne v roku 2008 v 
Prahe ako živá relikvia z dôb Mníchovskej 
dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hla-
som dodnes opakuje niektoré dôležité vety 
a prehlásenia. Papagája za dramatických 
okolností unesie český novinár Pavel...
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 105 min.

 Sobota 21. a nedeľa 22. november
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA - 2. ČASŤ
Konečné zúčtovanie sa blíži. Drozdajka 
povedie rebelov v ich boji za slobodu. Jed-
notka z 13. obvodu sa vydáva na misiu, kto-
rej cieľom je zlikvidovať prezidenta a skon-
covať s jeho tyraniou.
dobrodružný, akčný
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 135 min.

 Utorok 24. november
EVA  NOVÁ
Eva by urobila čokoľvek, aby znovu získala 
priazeň človeka, ktorého v živote ranila naj-
viac - svojho syna. Eva je vyliečená alkoho-
lička, ale pred rokmi bola známou herečkou.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 115 min.

 Streda 25. november
OD CALIGARIHO K HITLEROVI
Dokumentárna výprava do čias Weimars-
kej republiky. Od Caligariho k Hitlerovi je 
fascinujúci pohľad na obdobie, ktoré dalo 
svetu filmy ako Nosferatu, Metropolis  či 
Modrý anjel. 
dokumentárny
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 114 min.

 Piatok 27. a sobota 28. o 17:00, nedeľa 
29. november o 16:00
DOBRÝ  DINOSAURUS
Film pozýva na dobrodružnú výpravu 
do sveta dinosaurov, kde sa Apatosaurus 
menom Arlo spriatelí s človekom. Na ces-
tách drsnou, ale prekrásnou divočinou sa 
Arlo naučí čeliť svojmu strachu a zistí, že je 
schopný veľkých činov.
animovaný
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 100 min.

 Piatok 27. a sobota 28. november
GANGSTER KA 2: AFRIČAN
Film  je voľným pokračovaním zločinec-
kého ťaženia Radima Kravieca alias Káčka. 
Po nepochopiteľnom úteku priamo z rúk 
polície opúšťa Kraviec Českú republiku. 
Začína nová etapa jeho zločinného života. 
Káčko už nemá čo stratiť.
kriminálny
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 90 min.


