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Vianočnú atmosféru dotvárala aj vianočná dedina v centre mesta.    
Foto: Radovan Samek

Slovo na úvod
Na Vianoce, keď svet stíchne... Tento 

vinš sa mi asi najviac spája s obdobím naj-
krajších sviatkov roka, kedy aj tí najväčší 
lotri a zločinci nadchnutí príťažlivosťou a 
posolstvom Vianoc na pár dní odložia zlé 
myšlienky do kúta. Rešpektujú sviatočný 
čas. Poznáme to aj doma, od istej chvíle 
prestanú hádky, deti v predtuche neucho-
piteľného tajomna poslúchajú, všetci stích-
neme v očakávaní. Darmo, vianočný čas z 
nás robí iných ľudí. Zrazu máme srdce na 
pravom mieste, vieme pomáhať, vieme sa 
usmiať, vieme obdarovať... Dary doprajme 
najmä deťom, tie na ne netrpezlivo vyčká-
vajú a kto by odolal ich očiam, v ktorých sa 
zračí súčasne nedočkavosť a prosba, aby 
pod stromčekom zažili úžas z prekvape-
nia. Dávajme im hlavne dary zabalené do 
jemných pavučiniek lásky, ktoré si neotvo-
ria na Štedrý večer pod stromčekom, ale 
zostanú im v srdiečkach ako milá spomi-
enka na spoločne strávený čas, prerozprá-
vané príbehy prevedené od predkov k dne-
šku. Potom, niekedy, keď sa na zázrak Via-
noc budú pozerať dospelými očami, také 
dary budú pribaľovať aj oni svojim deťom. 
Nezabúdajme aj na dary pre núdznych, 
pre ktorých je darom jedlo, teplá deka, 
oblečenie... Advent a vianočné sviatky sú 
magické, nevieme to vysvetliť, nevieme to 
vypovedať, no v každom z nás je tento čas 
spojený s tajmi, kúzlami a zázrakmi. Čo si 
budeme navrávať, aj my, dospelí, niekde 
v podvedomí čakáme na prekvapenie. 
Zažite pri mihotavom svetle sviečok pravú 
vianočnú atmosféru, ktorá je liekom na 
každý bôľ. 

...nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, 
lásku, nehu.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Ďalšie pekné roky, 
pani Chalupová!

Pevný stisk ruky, široký úsmev, úžasná 
pamäť a neodmysliteľný vrbovčiansky kroj – 
to je 100-ročná Anna Chalupová, rodená Vál-
ková. Neobvyklé životné jubileum oslávila v 
závideniahodnej vitalite 9. decembra, ku kto-
rému jej prišli do Domova sociálnych slu-
žieb a Zariadenia pre seniorov zablahoželať 
primátor Senice Branislav Grimm i starosta 
Vrboviec Samuel Redecha. Jubilantka sa pod-
písala aj do Pamätnej knihy mesta Senica. 

Jubilantka prijímala svojich hostí v izbičke, 
v ktorej je veľa predmetov pripomínajúcich 
jej rodné Vrbovce, kde prežila väčšiu časť 
života, a naviac aj spolubývajúca Anna Kutál-
ková je tamojšia rodáčka. Hoci oslávenkyňa 
už dvanásť rokov žije v Senici, rada si zaspo-
mínala na roky strávené medzi svojimi rodá-
kmi. Celý život bola obklopená ľuďmi, pra-
covala v pohostinstve a na malom hospo-
dárstve. Svojimi veselými príhodami rozos-
mievala celú spoločnosť. 

Babka Anna Chalupová si s hosťami pri-
pila pohárikom sektu, pohotovo odpove-
dala na otázky. Recept na dlhovekosť nepo-
vedala priamo, skôr vzišiel z rozhovoru. Do 
vienka dostala dobré zdravie, lebo hovo-
rila, že bývala málo chorá. K závažnejším 
zdravotným ťažkostiam patrili operácia žlč-
níka a bedrového kĺbu, ktorý jej menili keď 
mala 90 rokov, takže odvtedy je jej spoloč-
níčkou palička. 

(pokračovanie na str 3.)

K životu 
potrebujeme lásku

Vážení spoluobčania, opäť nám nežne 
klopú na dvere najkrajšie sviatky pokoja, 
lásky a porozumenia - Vianoce. Ich okúzľu-
júce čarovné chvíle a výnimočnosť nás 
napĺňajú pocitmi šťastia, lásky, pohody a 
harmónie. 

Tíško, nenápadne prichádza tento zvláštny 
čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a 
známi, sadáme si k spoločnému slávnostne 
prestretému stolu, aby sme sa tešili z jedi-
nečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V 
dlhom rade dní je to obdobie, kedy máme k 
sebe bližšie, uvedomujeme si silu priateľstva, 
úcty, obetavosti a ľudskej spolupatričnosti. 
Dokážeme sa tešiť i zo šťastia toho druhého, 
svojím postojom a činmi vyjadrujeme svoj 
úprimný vzťah k životu, k ľuďom.

Čas radosti, prianí, spev kolied, rozsvie-
tený stromček, darčeky pre svojich najmil-
ších, teplo blikajúcich sviec, vôňa medu, ihli-
čia a dobrôt, to všetko zanecháva v srdciach 
neopakovateľné okamihy Štedrého večera. 
Snažme sa na chvíľu i zastaviť, zaspomínať 
na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami, ale stále žijú v našich srdciach a spo-
mienkach.

Vianočné sviatky plné štedrosti, láska-
vosti, porozumenia, spokojnosti a srdeč-
nosti, čo je v nás vštepené, prenášajme a 
odovzdávajme mladším, našim deťom, aby 
čistá krása sprevádzajúca vianočné sviatky 

(pokračovanie na str 3.)

Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov v láske,  

pokoji a porozumení
a veľa šťastia a zdravia 

v roku 2016 prajú čitateľom

Viera Barošková 
a redakčná rada 
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

6. riadne zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Senici sa konalo 12. novembra 2015. 

Na rokovaní bolo prítomných 24 poslan-
cov a predsedal mu primátor mesta Brani-
slav Grimm. V úvode rokovania poslanci 
schválili zmenu programu a odporučili až 
na decembrové zasadnutie MsZ predložiť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach na rok 2016, a práve 
toto VZN významným spôsobom určuje 
príjmovú časť rozpočtu mesta. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie: 

- Správy o činnosti zástupcov primátora 
za obdobie II. a III. štvrťrok 2015.

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach v školách na 
území mesta za školský rok 2014 – 2015, ktoré 
nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/15 
s následným finančným premietnutím do 
finančného vyjadrenia programov mesta.

- Informáciu o návrhu zmeny VZN č. 
45, ktorým sa upravujú pravidlá času pre-
daj v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správy o kontrolách vykonaných hlav-

nou kontrolórkou mesta.
- Správy o výchovno-vzdelávacej čin-

nosti, jej výsledkoch a podmienkach v ško-
lách na území mesta za školský rok 2014 
– 2015, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta.

- Dodatok VZN č. 49 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol-
ských zariadení na území mesta.

- Zmenu VZN č. 46 o určení miesta a 
času zápisu dieťaťa pre plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole v zri-
aďovacej pôsobnosti mesta.

- Zmenu VZN č. 38 o obvodoch základ-
ných škôl v meste.

- Dodatok Štatútu Mestského kultúrneho 
strediska a zriaďovacej listiny MsKS.

- VZN č. 3a/2015 – miestny poplatok za 
komunálny odpad na rok 2016 (informu-
jeme o ňom na inom mieste). 

- Dodatok VZN č. 42 o určení názvu 
nových ulíc mesta, ktorým sa určujú názvy 
ulíc v miestnej časti Čáčov; účinnosť nado-
budne 7. marca 2016.

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

- Dispozície s majetkom.
- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-

ného vykurovacieho obdobia.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokovania: 
- Návrh na prijatie municipálneho úveru 

– Eurofondy formou úverovej linky vo výške 
494 000 € od Prima Banky Slovensko, a.s. na 
účel refundácie projektu Modernizácia verej-
ného osvetlenia v meste Senica. MsZ týmto 
rozhodnutím dalo jednoznačný stop pro-
jektu, ktorým sa mesto uchádzalo o získanie 
nenávratných finančných prostriedkov s 5 % 
spoluúčasťou mesta na projekte a označilo 
tento projekt za rizikový, vzhľadom k prebie-

hajúcim schvaľujúcim procesom a vznikajú-
cej časovej tiesni, keďže projekt mal byť zrea-
lizovaný a vyúčtovaný v tomto roku.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
Mgr. Petra Kovačiča, vedúceho Spoloč-

ného školského úradu v Senici, za člena 
Komisie pre prevenciu kriminality a iných 
protispoločenských činností pri MsZ.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- Opätovne predložiť návrh Štatútu Mes-

tského múzea v Senici spolu s návrhom na 
finančné zabezpečenie, personálne riešenie 
a obsahové zameranie Mestského múzea.

- Prijať opatrenia na odstránenie ziste-
ných nedostatkov pri plnení zmluvných 
vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou 
mesta Stoma Senica, a.s. a SeRRA TTSK, 
v ktorej je mesto jedným so zakladajúcich 
členov a ktorej obsahom bolo poskytova-
nie poradenských služieb, tiež vypracova-
nie projektových zámerov pre čerpanie 
finančných prostriedkov z eurofondov v 
programovom období 2014-2015. 

7. riadne zasadnutie Mestskej rady v 
Senici, ktoré sa konalo 3. decembra, preroko-
valo materiály, ktoré boli následne predme-
tom rokovania 7. mestského zastupiteľstva, 
ktoré primátor zvolal na 15. decembra. 

Mestská rada mala pripomienky k pred-
loženému návrhu rozpočtu mesta na rok 
2016 a neodporučila predložiť návrh na 
rokovanie mestského zastupiteľstva, ale 
až na nasledujúce MsZ, ktoré sa uskutoční 
25. februára 2016. Na základe tejto skutoč-
nosti mesto Senica vstupuje do rozpočto-
vého provizória do doby schválenia roz-
počtu na rok 2016.

Na rokovanie MsR bol pozvaný zástupca 
spoločnosti Laser Media, spol. s r.o. Brati-
slava, ktorá by mala v Senici realizovať pro-
jekt Modernizácia verejného osvetlenia, 
financovaný z prostriedkov EÚ z Operač-
ného programu konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast.

Na základe toho, že Ministerstvo hospo-
dárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast vydalo 4. decembra 2015 roz-
hodnutie o schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok vo výške 466 544,77 
eur a Ministerstvo hospodárstva SR podpí-
salo 8. decembra 2015 zmluvu s mestom 
Senica o poskytnutí nenávratného finanč-
ného príspevku, primátor mesta zvolal 1. 
mimoriadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. decem-
bra 2015. Bolo na ňom schválené prijatie 
krátkodobého úveru - priamy úver vo výške 
466 544 eur od Slovenskej záručnej a roz-
vojovej banky, a.s. na účel financovania 
projektu Modernizácia verejného osvet-
lenia v meste Senica. Následne bola pod-
písaná zmluva s dodávateľom a výmena 
svietidiel by mala byť ukončená v častiach 
Sotina, Čáčov a Kunov ešte v tomto kalen-
dárnom roku.

7. riadne zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva sa konalo 15. decembra 2015. Pred-
sedajúci bol primátor mesta Branislav Grimm, 
na rokovaní bolo prítomných 24 poslancov 
mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Návrh Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 53/ 2015, ktorým sa určujú sadzby 
dane z nehnuteľností na rok 2016 (informu-
jeme o ňom na inom mieste).

- Doplnenie Všeobecne záväzného nari-
adenia č.20 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta o dodatok, ktorým sa umož-
ňuje žiadateľovi podať maximálne 2 žiado-
sti z Fondu PRO Senica v jednom roku.

- Štatút Mestského múzea v Senici aj s 
pozmeňujúcimi návrhmi. 

- Doplnenie Všeobecne záväzného nari-
adenia č. 5 o podmienkach státia vozidiel 
na území mesta Senica, o dani za užívanie 
verejného priestranstva za trvalé parkova-
nie vozidiel a o dočasnom parkovaní. Zóna 
dočasného parkovania sa rozširuje o parko-
visko pri MsÚ a časť Brezovej ul. po vybu-
dovaní parkoviska pri cintoríne. Zároveň 
sa dopĺňa ustanovenie o úľave pri sadzbe 
dane za trvalé parkovanie.

- Zmenu Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Senica č. 45 o určovaní pravi-
diel času predaja v obchode a času prevád-
zky služieb na území mesta Senica, v časti 
týkajúcej sa ukladania pokút za porušenie 
tohto VZN.

- Pripojenie obce Sekule k Spoločnému 
školskému úradu so sídlom Senici.

- Uzavretie zmluvy medzi mestom 
Senica a obcami Borský Svätý Jur, Cerová, 
Častkov, Hlboké, Moravský Svätý Ján, Prie-
valy, Rovensko, Smrdáky na výkon pôsob-
nosti špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie a účelovú komuniká-
cie na dobu určitú.

- Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Senica na roky 2016 -2022.

- Dispozície s majetkom (okrem návrhu 
na odpredaj poľnohospodárskych pozem-
kov v k. ú. Senica, Kunov a Prietrž a návrhu 
na prenájom časti pozemku spoločnosti 
SYNTHESIS, s.r.o. na účely výstavby byto-
vého domu a parkovacích plôch). 

- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2016, 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2016

- Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 
2015.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:

- Organizačno-technické zabezpečenie 
volieb do Národnej rady SR v roku 2016 po 
línii Mestského úradu v Senici.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo odporúča:
- Realizáciu zriadenia elektronickej komu-

nikačnej sieti UPC Senica s pripomienkami 
z komisie výstavby a podnikateľskej. 

Úplné znenie uznesení MsZ je na www.
senica.sk.

V tomto roku mestské zastupiteľstvo 
zasadalo osemkrát a prijalo celkom 219 
uznesení. Po ukončení náročného prvého 
roku štvorročného volebného obdobia 
chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, 
ktorí pracovali v orgánoch mesta, v komisi-
ách a spolupracovali s Mestským úradom 
pri riešení rôznorodých úloh.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ
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(dokončenie zo str 1.)
pretrvala i v ďalších generáciách. Človek 

nepotrebuje k životu len najnovšie výdo-
bytky vedy a techniky, ale popri tom potre-
buje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie 
a mier.

V mene mestského zastupiteľstva, 
zamestnancov MsÚ a jeho zariadení, ale aj 
osobne vám želám do nasledujúcich krás-
nych vianočných chvíľ, aby boli vo vašich 
domácnostiach plné lásky, pokoja a poteše-
nia z najbližších ľudí blízkych vášmu srdcu. 

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

Ďalšie pekné roky... 
(dokončenie zo str 1.)
Je vytrvalá a nerada sa vzdáva, preto pra-

videlný každodenný pohyb vonku je súčas-
ťou jej života. Užíva len zopár liekov, ktoré 
sú skôr podporného rázu. V jedle vždy pre-
ferovala stried-
mosť a toho sa 
drží aj teraz. Ku 
všetkému treba 
pripočítať aj 
veselú myseľ, 
ktorá ju spre-
vádza aj teraz 
a široký úsmev, 
čo zdobí jej 
tvár. 

Podobne ako 
tvár jej jedi-
ného syna 82-ročného Jána, ktorý samo-
zrejme nechýbal na oslave a bolo vidno, že 
sa teší z maminho jubilea: „Som rád, že sa 
toho dožila.“ A spomenul, že v 620-ročnej 
histórii Vrboviec je Anna Chalupová dru-
hou storočnou osobou.  

Riaditeľka Domova sociálnych služieb 
a Zariadenia pre seniorov Zita Rišková sa 
tešila, že v ich zariadení je ďalšia storočná: 
„Chceme sa tu s láskou o ňu starať až do 
konca jej dlhého a bohatého života.“ Dru-
hou ženou, ktorá má už 104 rokov je uči-
teľka Margita Sadlonová. 

S t o r o č n á 
pani Anna Cha-
lupová vďačne 
prijímala gra-
tulácie hostí a 
na margo žela-
nia ďalších pek-
ných rokov 
o d p ove d a l a : 
„To zverujem 
do Božích rúk.“

Anna Chalu-
pová sa naro-

dila 9. decembra 1915 vo Vrbovciach, man-
žel Ján zomrel pred 30 rokmi. Pochádza z 
2 detí. Okrem syna Jána má 2 vnukov, 3 
pravnukov a 2 prapravnukov. 

Viera Barošková
foto Radovan Samek  

Poplatok za 
komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad bude 
v roku 2016 pre občanov v nezmenenej 
výške 25,80 € na osobu. Od 1. januára sa 
zavádza nový poplatok za množstvový 
zber drobných stavebných odpadov vo 
výške 0,015 €/kg, ktorý bude fyzická osoba 
platiť len v prípade, že takýto odpad vypro-
dukuje. 

Drobný stavebný odpad je v zákone defi-
novaný ako odpad z bežných udržiava-
cích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 
miestny poplatok. To znamená, že medzi 
drobné stavebné odpady sa zaraďuje vyb-
úraná omietka, obkladačky, dlažby, podla-
hové krytiny, predmety (umývadlá, vane, 
sprchové kúty, WC misy) a strešné kry-
tiny, okrem azbestovej krytiny. Ak obča-
novi takýto odpad vznikne požiada Tech-
nické služby Senica a.s. o kontajner, do kto-
rého odpad uloží. Odpad bude odvezený 
do zberného dvora. Ak ide o menší objem 
odpadu, môže ho pôvodca doviesť priamo 
do zberného dvora, napr. na prívesnom 
vozíku. Dovezený odpad bude odvážený 
a zaevidovaný. Do evidencie sa zapisuje  
meno pôvodcu, adresa, číslo občianskeho 
preukazu a množstvo odpadu. Na základe 
nej potom správca dane, Mesto Senica, 
vyrubí pôvodcovi miestny poplatok. 

Pri výkone udržiavacích, servisných 
alebo čistiacich prác vykonávané pre pod-
nikateľov vznikajú stavebné odpady. Sta-
vebné odpady vznikajú aj v dôsledku usku-
točňovania stavebných prác, ako sú sta-
vebné úpravy, rekonštrukcie objektov, 
novostavby a drobné stavby. príp. demolá-
cie stavieb. Platba za stavebné odpady sa 
realizuje pri dovoze stavebného odpadu 
na skládku alebo do zberného dvora vo 
výške 30 €/tonu. V rámci stavebných odpa-
dov v zbernom dvore je možné bezplatne 
odovzdať vyradené dvere, stavebné drevo 
a okná. Okná musí občan v zbernom dvore 
rozobrať na sklo a rámy.

Ing. Jana Tomešová
odd. výstavby, životného prostredia 

a dopravy  MsÚ 

Daň z nehnuteľností
V roku 2015 boli daňovníkom doručené 

rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti v prie-
behu mesiacov apríl a máj. Podľa rozhod-
nutia mal daňovník možnosť uhradiť vyru-
benú daň v troch splátkach alebo jednou 
splátkou naraz. Chceme upozorniť daňov-
níkov, ktorí si povinnosť zaplatiť daň nespl-
nili, aby tak urobili v čo najkratšom čase, 
nakoľko termín poslednej splátky uplynul 
31. 10. 2015. V opačnom prípade budeme 
nútení pristúpiť k exekučnému konaniu. 

V nasledujúcom roku 2016 budú môcť 
podať daňovníci daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti, k dani za psa, za nevý-
herné hracie prístroje a predajné auto-
maty jedným spoločným daňovým prizna-
ním. Daňové priznanie je povinný podať 
ten daňovník, u ktorého prišlo v priebehu 
roka 2015 k zmene vo vlastníctve nehnuteľ-
nosti, psa, nevýherného hracieho prístroja, 
predajného automatu. Daňové priznanie je 
nutné podať do 1. februára 2016. 

Daň bude vyrubená jedným spoločným 
rozhodnutím a doručená v priebehu mesi-
aca apríl. Dňa 15. decembra bolo schvá-
lené na 7. riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 53 (VZN), ktoré nadobúda účinnosť 

dňom 1. január 2016.
Vo VZN č. 53 na rok 2016 prišlo k nasle-

dujúcim zmenám:
1/ Zníženie sadzby dane zo stavieb, a 

to (VZN čl. 4 ods. g, h) priemyselné stavby, 
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace sta-
vebníctvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu a stavby na ostatné podnikanie 
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a admi-
nistratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 
so zárobkovou činnosťou z pôvodnej sadzby 
3,30 € za m2 na 3,29 € za m2.

2/ Zosúladenie príplatku za podlažie 
pri viacpodlažných stavbách na výšku 
0,11 € za každé ďalšie podlažie. 

To bude predstavovať zníženie príplatku 
pri stavbách uvedených v písm. g) a h) v čl. 4 
VZN (priemyselné stavby, stavby na ostatné 
podnikanie ) z 0,33 € na 0,11 € za každé ďal-
šie podlažie a zvýšenie príplatku pri stav-
bách uvedených v písm. a), b), c), d), e), f), 
i) v čl. 4 VZN (stavby na bývanie, stavby na 
pôdohospodársku produkciu, chaty, garáže, 
ostatné stavby) z 0,09 € na 0,11 €.

Všetky ostatné miestne dane zostávajú 
na rok 2016 bez zmeny.

Ing. Renáta Hebnárová
finančné oddelenie MsÚ

Kroniky mesta na webe
Mesto Senica v snahe uchovať mestské 

kroniky a sprístupniť ich občanom zdigitali-
zovalo  Kroniky mesta v rozpätí rokov 1936 
– 2013 v mierke 1:1. Nachádzajú sa v 12 
zväzkoch  a obsahujú 5795 strán.

Unikátnu možnosť prezrieť si dôležité 
okamihy mestskej  histórie v elektronickej 
podobe  má aj verejnosť, keďže zdigitalizo-
vané Kroniky na oficiálnej webovej  stránke 
mesta boli zverejnené pred vianočnými svi-
atkami. Priaznivci histórie mesta tak získajú 

ďalší zdroj informácií pre svoje štúdium či 
záľubu.

Zdigitalizované kroniky sa nachádzajú v 
časti Info o meste.  V elektronickej forme 
Kroník sa dá listovať ako v reálnej knihe, 
prehliadanie je umocnené zvukom šuštia-
ceho papiera. Jednotlivé listy  je  možné si 
priblížiť, robiť si v kronike záložky na rých-
lejší návrat na označenú stranu. Kroniky 
však  nie je možné tlačiť ani sťahovať, zau-
jímavé informácie možno zdieľať na sociál-
nych sieťach. 

lv 
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Prijatie jubilantov
Vo štvrtok 19. novembra prijal primátor 

mesta Branislav Grimm v obradnej sieni Mes-
tského úradu jubilantov - občanov mesta, 
ktorí v druhom polroku t.r. oslávili alebo ešte 
do konca roka oslávia životné jubileum 80, 
85, 90 a viac rokov. Pozvanie na túto slávnosť 
prijalo 34 občanov mesta Senica. 

Primátor Branislav Grimm v príhovore 
jubilantom poďakoval za roky aktívneho 
života, počas ktorého sa podieľali aj na roz-
voji nášho mesta: „Vzdávam poctu vašim 
rukám, ktoré nikdy neustali v práci, veď 
práve ona sa stala náplňou vášho života.“ 
Zaželal všetkým, aby ďalšie roky života pre-
žili v harmónii, spokojnosti, zdraví a obklo-
pení láskou a pozornosťou najbližších. 
„Nech vám nezhasne nadšenie pre všetko 
krásne a dobré, čo vás v živote obklopuje, 
lebo zdravie, veselá myseľ, snaha niečo 
urobiť sú zdrojom krásy i vo vyššom veku,“ 
uzavrel primátor. Slávnostnú atmosféru 
programu spríjemnila hudobná skupina 
ZUŠ pod vedením Jaroslava Jankoviča.  

Primátor Branislav Grimm poďakoval aj 
organizátorkám tohto obľúbeného podujatia 
Kataríne Polákovej, Viere Baroškovej, Anne 
Maximovej a Márii Haslovej, ktoré prijatie 
jubilantov pripravujú už takmer 10 rokov. 

bar
foto R. Samek

Medzi jubilantmi bola aj Kristína Matulová, 
ktorej darček odovzdáva primátor mesta. 

Svetielka pre patróna
Martinské svetlonosenie bolo v jeho 

siedmom pokračovaní doteraz najmasovej-
šie. Svoj podiel na hojnej účasti má určite 
dobré meno tohto jesenného podujatia a 
prispelo k nej istotne aj nezvyčajne teplé 
počasie. Celkom zaplnené Námestie oslo-
bodenia sa 11. novembra podvečer trblie-
talo stovkami malých svetielok. 

Ani tento rok Martin na bielom koni nepri-
šiel, pranostika sa opäť nenaplnila, no Mar-
tin – patrón mesta na koni prišiel a za ním 
od DAVu stovky spokojných a rozšantených 
detí, ktoré si naplno užívali dlhokánsky lampi-
ónový sprievod. Svetlo, ktoré 11. novembra 
prinášame, je charakteristické pre život svä-
tého Martina, ktorého máme v erbe mesta. 
Preto hneď v úvode podujatia mohli diváci 
sledovať legendu o udalosti, ktorá zme-
nila Martinovi – vojakovi život na Martina 
– svätca. Je to známe rozťatie plášťa na dve 
polovice. Druhú polovicu venoval Martin 
žobrákovi, aby sa zahrial. Nasledujúcu noc sa 
Martinovi zjavil Kristus oblečený práve polo-
vicou jeho plášťa. Vďaka tejto udalosti je Mar-
tin považovaný za ochrancu chudobných. 

Martinské svetlonosenie aj tentoraz 
priblížilo účastníkom časť histórie Senice. 
V podaní hercov Záhoráckeho divadla si 
spoločne pripomenuli 19. storočie, rok 
1843, kedy Ľudovít Štúr, Michal Miloslav 
Hodža a Jozef Miloslav Hurban na fare v 
Hlbokom uzákonili spisovnú slovenčinu a 
revolučné roky 1848-49, kedy bol čáčovský 
richtár Martin Bartoň popravený za svoje 
slovenské národné cítenie. 

Program svojím vystúpením dopĺňal 
sólista opery SND v Bratislave Ivan Ožvát 
a skupina fanfár zo ZUŠ Senica. Skupina 
Aquila z Bojníc svojou ohňovou šou zavŕ-
šila večer a právom zožala veľký potlesk. 
Svetlo v rôznych podobách dominovalo 
celému večeru. Drobné svetielka svietili 
nielen v lampiónikoch, ale niekoľko desia-
tok vypustených balónikov so svetielkami 
žiarilo aj na nočnej oblohe. 

Večer pre patróna mesta sa vydaril. Pro-
gram mal dynamiku, bol pestrý, vynikajúco 
zostavený. Jedinou chybou na dobre zorga-
nizovanom podujatí bolo ozvučenie. Dobre 
počuli len tí, ktorí boli bližšie k pódiu. Dobrým 
riešením bola veľkoplošná obrazovka, takže 
videli aj ľudia vo vzdialenejšej časti námestia. 
V záujme udržania výbornej úrovne Martin-
ského svetlonosenia by sa organizátori mali 
zaoberať skvalitnením ozvučenia.

Viera Barošková
foto R. Samek

Posolstvo Vianoc
Už 40 rokov je so Senicou spätý rodák z 

Nemčinian – básnik Pavol Stanislav, vlastným 
menom Pavol Pius. V Záhorskej galérii Jána 
Mudrocha v Senici 10. decembra na spoloč-
nom poetickom večere zorganizovanom v 
spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici 
a nazvanom Posolstvo Vianoc zaznela jeho 
poézia umocnená hudbou a spevom z diel 
Petra Iľjiča Čajkovského (1840-1893) a Barto-
lomeja Urbanca (1918-1983).

Pavol Stanislav vydal doteraz 20 bás-
nických zbierok, viaceré z nich aj v dvoj-
jazyčných prekladoch. Počas poetického 
večera básne Pavla Stanislava predniesol 
herec a vynikajúci recitátor Jozef Šimono-
vič, zároveň podpredseda Matice sloven-
skej. V podaní spevákov Tomáša Ondri-
áša a Marka Pobudu za klavírneho sprie-
vodu Márie Farkašovej zneli aj Stanislavove 
básne zo zbierky Túžba po domove zhu-
dobnené Bartolomejom Urbancom. Pred-
vianočnú atmosféru obohatili i Čajkov-
ského Romance.

Na podujatí sa prihovorili tiež Jozef Nízl, 
predseda Vinohradníckeho spolku v bás-
nikových rodných Nemčiňanoch i poetov 
brat – básnik a spisovateľ Miroslav Pius.

KS

Pamiatke padlých
Po druhý raz sa pri pamätníku obetiam 

1. svetovej vojny na Námestí oslobodenia 
konala spomienková slávnosť. Stalo sa tak 
v deň výročia skončenia vojny 11. novem-
bra o 11. hod. Tento deň je známy ako Deň 
vojnových veteránov alebo Deň červených 
makov. 

Na úvod 
spomienko-
vej slávnosti 
z a z n e l a 
báseň  v 
p o d a n í 
Viery Šus-
tekovej Na 
p o l i a c h 
f l á m s k y c h 
d i v o k é 
maky rastú, 
tam medzi 
krížmi, rad 
za radom... 
Vence s 
d i v ý m i 

makmi k pamätníku potom položili pred-
stavitelia mesta Senica, občianskeho zdru-
ženia Delostrelec a Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov. Príhovor pri pamätníku predniesla 
riaditeľka Záhorského osvetového stre-
diska Ľubica Krištofová.

Na pamätníku padlých v 1. svetovej vojne  
je vyrytých 52 mien Seničanov, ktorí zahy-
nuli v bojoch 1. svetovej vojny. Prítomní na 
záver pietnej spomienky zapálili sviečky pri 
pamätníku a uctili si ich pamiatku. 

bar
foto lv

Nezabúdajú na nás
Život je poskladaný z mnohých malých 

dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné 
starosti. Z času na čas však príde deň, ktorý 
je niečím výnimočný, dôležitý a zaujímavý, 
sviatočný. Jedným z takýchto dní bol aj 29. 
október, keď Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov v Senici pozvala svojich 80 a 
viacročných jubilantov na stretnutie. 

V zasadačke COOP Jednota Senica 
stretnutie otvorila predsedníčka MsO 
JDS Mária Slezáková, ktorá privítala všet-
kých prítomných jubilantov a poďakovala 
im za prácu v aktívnom živote. Jubilantov 
pozdravila aj vedúca oddelenia sociálnych 
vecí Mestského úradu Katarína Poláková a 
spevácka skupina Seniorka pod vedením 
Ľudmily Vlčejovej.

Na dobrú náladu vyhrával na harmonike 
Ján Petráš.

Ďakujeme za krásny zážitok, za krásny 
deň - jeden z tých sviatočných.

Za jubilantov
Helena Hílková a Mária Nestarcová
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Od 19. novembra sú vo všetkých ôsmich 

volebných obvodoch občanom k dispozí-
cii schránky pre nápady a podnety. Umiest-
nené sú pri najfrekventovanejšej úradnej 
vitríne v danom obvode. Schránky bielej 
farby sú označené logom mesta a číslom 
volebného obvodu. 

K inštalácii schránok Mesto Senica pris-
túpilo na podnet poslanca mestského 
zastupiteľstva Jakuba Nedobu, ktorý sa v 
tomto smere nechal inšpirovať mestom 
Trnava, kde boli schránky inštalované zači-
atkom tohto roka. Z jeho iniciatívy sa mesto 
Senica začiatkom tohto roka zapojilo aj do 
projektu Odkazprestarostu.sk, ktorý slúži 
na podobný účel. „Avšak schránkami na 
podnety vychádzame v ústrety aj starším 
obyvateľom, ktorí s internetom pravidelne 
nepracujú. Pôjde o ďalšiu možnosť komu-
nikácie občanov s mestom. Preto by som 
bol naozaj rád, keby Seničania neváhali 
a so svojimi postrehmi sa obrátili na vole-
ných zástupcov,“ doplnil poslanec Jakub 
Nedoba. Schránka je určená viac na rôzne 
návrhy a námety na zlepšenie, kým odkaz 
pre starostu upozorňuje len na nedostatky. 

O sledovanie obsahu schránok sa budú 
starať mestské výbory. „Členovia mest-
ského výboru prerokujú a posúdia pod-
nety. Môžu im slúžiť ako inšpirácia, no 
ak podľa závažnosti či realizovateľnosti 
dospejú k záveru, že ich nedokážu usku-
točniť sami, prípadne si zaslúžia väčšiu 
pozornosť, tak ich posunú na Mestský 
úrad,“ vysvetlil ďalší postup zástupca pri-
mátora Ján Hurban, ktorý koordinuje čin-
nosť mestských výborov. 

Občania schránky nájdu na týchto 
miestach: 

Mestský výbor č. 1 Čáčov (pri potravi-
nách COOP Jednota), Mestský výbor č. 2 
Kalinčiakova (Staré sídlisko - pri reštaurá-
cii Koruna), Mestský výbor č. 3 tzv. Malé 
námestie (pri potravinách Mária, Mestský 
výbor č. 4 tzv. Malé námestie (pri potra-
vinách Mária), Mestský výbor č. 5 Mudro-
chova ulica (pri 4. ZŠ), Mestský výbor č. 6 
Sotina (pri potravinách COOP Jednota – u 
Tomana), Mestský výbor č. 7 Štefánikova 
ulica (Na vŕšku), Mestský výbor č. 8 

Kunov (autobusová zastávka Kunov – 
COOP Jednota).

Viera Barošková
foto lv

Daň za psa 2016 
Predmetom dane za psa je pes starší 

ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 
predmetom dane a zaniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom daňovník už nie je vlastníkom alebo 
držiteľom psa. 

Sadza dane za psa v zmysle VZN č.53 o 
miestnych daniach č. 10 je:

a) v rodinnom dome v Senici  4,80 €
b) v objektoch právnických 
osôb v Senici  4,80 €
c) v bytových domoch 48 €
d) v domoch v častiach: Kunov, 
Čáčov, Košútovec, Brestové, 
Horné a Dolné Suroviny 4,80 €
V zmysle čl. 11 oslobodený od dane je 

pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdra-
votným postihnutím.

K dnešnému dňu evidujeme 1368 daňov-
níkov na dani za psa z toho je:

- v činžiaku 506 
- v rodinnom dome v Senici 517
- v rodinnom dome v častiach Kunov, 

Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a D. 
Suroviny 314

- v objektoch právnických osôb 31 
Eva Baranová

odd. správy majetku MsÚ 

Ceny rozdané   
Celoštátna súťaž Literárna Senica zavŕ-

šila Ladislava Novomeského 29. ročník 3. 
decembra v Záhorskej galérii J. Mudrocha 
slávnostným vyhlásením výsledkov a odo-
vzdaním cien. Porota hodnotila 203 prác 
od 474 autorov. 

Hlavnú cenu – Cenu predsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja získal za poé-
ziu Matej Kubriczký z Boroviec. Cenu Lite-
rárneho informačného centra za najlepšiu 
prózu porota udelila Michalovi Balážovi z 
Humenného. Medzi ocenenými súťažia-
cimi bol aj Seničan Dominik Šimko, ktorý 
v najmladšej kategórii získal 3. miesto za 
prózu Zrkadlo a pentagram. 

Riaditeľka odboru kultúry Trnavského 
samosprávneho kraja Ľubica Malá pozdra-
vila nádejných literátov slovami: „Aj u vás 
sa formuje a rozvíja to, čo mal Novomeský 
– vrodená dispozícia pozorovať, byť zahľa-
dený do farieb života a neraz spomínaných 
vecí a vecičiek sveta.“ Vyjadrila radosť, že 
táto súťaž má nielen hojný počet účastní-
kov, ale odborná porota potvrdila aj kvalitu 
prác, čo je určujúcim fenoménom Literár-
nej Senice. Za Spoločnosť Ladislava Novo-
meského Zlatica Beňová vyslovila poteše-
nie, že „... je stále dosť ľudí, ktorí oboha-
cujú rýchly chod sveta svojimi literárnymi 
prácami“. Je to dobrá správa pre rok 2016, 
kedy si pripomenieme 30. výročie organi-
zovania súťaže aj 40. výročie smrti Ladi-
slava Novomeského. 

Riaditeľka Záhorskej knižnice Senica 
Katarína Soukupová na záver vyhodnote-
nia avizovala, že ak sponzori, podporova-
telia a spoluorganizátori spoja svoje sily a 
prostriedky opäť na pomoc a podporu pri 
rozvoji literárnych talentov, tak aj jubilejný 
autorskej súťaže sa uskutoční.

Súčasťou slávnostného programu boli 
aj vystúpenia mladých slovenských literár-
nych vedcov Jany Sivičekovej a Lukáša Per-
ného o stále aktuálnom odkaze básnika 
Ladislava Novomeského

Celoslovenskú autorskú súťaž LSLN 2015 
spoločne zorganizovali Trnavský samo-
správny kraj, Záhorská knižnica Senica, 
Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novo-
meského Bratislava, Národné osvetové 
centrum Bratislava, Literárne informačné 
centrum Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov Bratislava a Záhorská galéria 
Jána Mudrocha v Senici.

Viera Barošková
foto R.Samek

Knižná búdka v Sotine
Populárny projekt Ďakujem, sused sa v 

Senici osvedčil a po roku pribudla druhá knižná 
búdka, a to na najväčšom sídlisku Sotina na 
Novomeského ulici pri bytovke 1212. 

Uvoľnené miesto po telefónnej búdke 
našlo nové využitie a zďaleka viditeľná 
knižná búdka určite prinesie radosť mno-
hým milovníkom kníh. Za myšlienkou uro-
biť niečo pre obyvateľov v Sotine stojí 
supervízor Ján Hurban a Bibiana Potúč-
ková z tamojšieho mestského výboru. Prvé 
knihy do krásne vymaľovanej búdky vlo-
žil zástupca primátora Senice Ján Hurban. 
Viaceré knihy boli z jeho domácej zbierky, 
ale knihy venovala aj Záhorská knižnica a 
knihy priložila aj Bibiana Potúčková. Obaja 
sa zhodli na želaní, aby knihy v búdke 
našli svojich adresátov a spôsobili „medzi 
susedmi“ veľa radosti a potešenia. Základ-
ným pravidlom pri využívaní búdky je: 
Vezmi si knihu a po prečítaní ju vráť, alebo 
vymeň za inú. Tí, ktorí do knižnej búdky už 
nazreli vedia, že sa tam dajú nájsť veľmi 
hodnotné diela, ktoré stoja za prečítanie. 

Zástupca primátora pri otvorení knižnej 
búdky poďakoval za jej zostrojenie študen-
tom Strednej odbornej školy Senica, za jej 
rozprávkovo krásny vzhľad žiakom Základ-
nej umeleckej školy Senica pod vedením 
výtvarníkov Štefana Ortha a Mária Har-
núška a Záhorskej knižnici za knihy. 

Nuž, nech má knižná búdka na stračej 
nôžke dlhé trvanie a poskytuje radosť všet-
kým, ktorí tam nájdu knihu pre seba, ale aj 
tým, ktorí sa rozhodnú niekoho obdarovať.

bar
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Pomoc druhým – taká bola téma 7. 
ročníka fotosúťaže, ktorú vyhlásilo Infor-
mačné centrum Europe Direct Senica pri 
príležitosti Európskeho roka rozvoja 2015. 
Jej cieľom bolo prostredníctvom fotogra-
fií ukázať, ako sa dá pomáhať druhým vo 
svojom okolí alebo ďaleko vo svete. Otvo-
riť oči a hlavne srdce pre potreby iných a 
aj pomocou fotografií byť inšpiráciou pre 
ďalších.  

Európska únia čelí v súčasnosti mnohým 
výzvam, najmä výzvam pomáhať utečencom, 
aj v boji proti terorizmu. „Tieto veľké výzvy 
sa nás ako euroobčanov tiež týkajú, no vyri-
ešiť ich nie je jednoduché. No čo je možné, 
je vylepšiť malý kúsok sveta okolo nás prija-
tím výzvy pomoci druhým,“ povedala na ver-
nisáži manažérka Europe Direct Ivona Škvo-
recová. To dokazujú práve súťažné fotogra-
fie na výstave. Každá jedna fotka je originál 
nabitý emóciami a má čo povedať divákovi. 

Vyhodnotenie 60 fotografií od 16 autorov 
bolo pre porotu naozaj ťažké. V úlohe porot-
kyne sa ocitla niekoľkonásobná víťazka foto-
súťaže Europe Direct a držiteľka viacerých 
fotografických ocenení Blanka Mináriková. 
Po jej boku pozvanie do porotcovského 
kresla prijala mladá talentovaná fashion foto-
grafka Alex Kiňová. Blanka Mináriková kon-
štatovala, že na víťazstve pre mladého talen-
tovaného fotografa Jakuba Gabča sa jed-
noznačne zhodli, pretože najlepšie stvárnil 
tému. „Starí ľudia našu pomoc potrebujú 
najviac,“ dodala. Stredoškolák a dobrovoľ-
ník Jakub Gabčo zvíťazil s kolekciou fotogra-
fií, ktoré zachytávajú starkých v Zariadení 
sociálnych služieb Senica, kam mladí ľudia 
chodia v rámci Senického týždňa dobrovoľ-
níctva a Jakub medzi starkých chodí pravi-
delne. Hlavná cena digitálny zrkadlový foto-
aparát mu právom patrí. 

Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž 
výstavy fotografií sa konala 3. decembra v 
Informačnom centre Europe Direct Senica 
na Mestskom úrade. Dominovali traja Seni-
čania: 1. Jakub Gabčo, 2. Lucia Kuklišová, 3. 
Ľubica Krištofová. Bolo udelených päť čest-
ných uznaní, ktoré si odniesli Vladimír Zich a 
Ľubomír Jarábek zo Senice, Kristína Krištofí-
ková z Kátova, Pavol Čepček z Topoľčianok a 
Martin Babarík z Hrnčiarskych Zalužian.

Výstavu fotografií plných emócií a inšpi-
rácie ako robiť dobro si môžete poz-
rieť v Mestskom úrade Senica na prvom 
poschodí do 30. januára 2016.

bar 

Jedna z ocenených fotografií Jakuba Gabča 

Dokonalá súhra 
... detí a dospelých, techniky a ume-

nia, hudby a hovoreného slova. Hovorím 
o divadelnom predstavení O snehovom 
kráľovstve senického Centra voľného času 
pri príležitosti mikulášskeho sviatku. Trid-
saťštyri hercov od 5 do 18 rokov si tohto-
ročné divadlo doslova užívalo a robilo tak 
radosť nielen sebe a CVČ, ale najmä stov-
kám spokojných divákov.

V rámci školských predstavení sme 4. 
decembra potešili 700 detí a na „Miku-
láša“ to bolo 
viac ako 800 
detí s rodičmi. 
Aspoň dúfam, 
že potešili. 
Pretože iba z 
tohto dôvodu 
sme ho v Sto-
nožke pre vás 
robili - vyrá-
bali rekvizity a 
kulisy, šili kostýmy, skladali pesničky, tréno-
vali tančeky a najmä nacvičovali a nacvičo-
vali. Prvá generálka vyzerala v Dome kul-
túry ešte všelijako, zato prvé predstavenie 
už vyšlo na jednotku. 

Príbeh malej Gerdy a Kaya pozná takmer 
každé dieťa, ale pri spojení s ďalšími roz-
právkami, ktoré Gerde pomohli nájsť Sne-
hovú kráľovnú, dostala celá hra (neskromne 
povedané malý muzikál) nový rozmer a 
napätie. A čakali sme i na reakcie a smiech 
divákov. A čuduj sa svet, aj tie prišli. 

Vďaka deti, najmä Kika Oslejová a Kika 
Lučanová. Okrem svojich rolí bravúrne 
zvládali i rolu technikov s mikroportami, 
pomáhali nacvičovať a dozerali na hladký 
priebeh v zákulisí či v šatniach. 

Vďaka Zuzke Závodskej za vynikajúco 
zvládnuté tri roly. Pred 4 rokmi sme ťa obja-
vili v nenápadnej role a ty sa práve uberáš 
na štúdium herectva. Alebo Albert Macek. 
Každý rok si vždy poctivo a prvý všetko 
naučený. Máš to premyslené a vyrátané.

Uznanie zaslúži i civilné herectvo iba 
11-ročnej Sofie Petrovičovej (Gerda). Už 
len to množstvo zvládnutého textu na kaž-
dej strane scenára. A k tomu i dve hlavné 
pesničky. 

A aby sa tu našli aj ostatní naši perfektní 
herci, tu je celé obsadenie:

Gerda – Sofia Petrovičová, spevácky 
krúžok a Sonny

Kay a zajko Hubert – Natália Holoďá-
ková, spevácky krúžok a Sonny

Snehuliak, bohatier Ivan a mesiac októ-
ber – Albert Macek, Sonny

Deduško Mrázik a mesiac júl – Matej 
Florian, Sonny

Snehová kráľovná – Kristína Lučanová, 
spevácky krúžok

Vrana Hana – Baba Jaga – čertica Roxana 
- Zuzana Závodská, Sonny

Mesiac december – Kristína Oslejová, 
Sonny

1.snehová víla – Natália Svatíková, 
Sonny

2. snehová víla – Simona Khulová, Sonny 

Dve deti a spievajúce mesiace január a 
február – Radka Florianová a Nicole Milo-
tová, Sonny a spevácky krúžok

Ruské krásavice a Snehové víly: Rebeka 
Kunková, Lenka Dufková, Natália Rajčá-
ková, Kristína Kudláčová, Melánia Stehlí-
ková a Natália Žáková (Sonny)

Havrany – Andrej Szabo, Adam Kalman, 
Oliver Kalman, Samuel Otrubčák, Rode-
rik, Provazník, Adam Kubíček a Ondrej 
Svoboda (Sonny)

Biele Vločky – Sofia Plottová, Sára Teré-
zia Pěnkavová, Nikola Mokošáková, Natá-

lia, Čárska , 
Jana Janko-
vičová, Sofia 
Štofanová a 
Ivona Polá-
ková (tanečná 
prípravka III. a 
IV.)

Mesiace: jún 
Miroslav Bla-
žek, november 

Romana Skalová, august Bibiana 
Maxianová (a už menovaní máj N. Žáková, 

apríl A. Szabo, marec R. Provazník). 
A záver? Možno veta jednej mamičky, 

diváčky: „Dúfam, že raz budú mať aj moje 
deti tú česť hrať v takomto úžasnom pred-
stavení.“ Ďakujeme.

Fotografie na www.stonozka.estranky.sk 
a na www.senica.sk 

Za kolektív CVČ Dana Kopecká

Študentský ples 
bude vo februári 

Nič to však neuberie na jeho kvalite a 
dúfame, že ani na popularite. Budeme ním 
uzatvárať senickú plesovú sezónu. 6. štu-
dentský ples sa bude konať v sobotu 20. 
februára 2016 v Dome kultúry o 19.00 
hod. Bude bláznivý, farebný, mladý, skrátka 
v tóne Crazy colours. Do tanca bude hrať 
senická hudobná skupina Magic band, 
bude aj spevácky a tanečný program, tom-
bola. Voliť sa tiež bude kráľovná a kráľ 
plesu. Moderátorom plesu bude Ondro 
Antálek. Vstupenky v cene 16 € budú v pre-
daji od 13. januára 2016 v stredných ško-
lách a v Infosene. A viete, že sa dlho neo-
hrejú. Tak, hor sa, vyberať róbu a partnera.

Srdečne pozýva Študentský parlament 
mesta a CVČ Senica.

DK 

Poďakovanie za pomoc 
Slovenský zväz telesne postihnutých 

Senica želá svojim členom a priaznivcom
spokojné a požehnané prežitie vianoč-

ných sviatkov a do nového roku 2016 praje 
veľa zdravia, šťastia a osobných aj pra-

covných úspechov. 
Ďakujeme za sponzorskú podporu v 

roku 2015. 
Rada ZO SZTP Senica   
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Janského plakety
Darcovstvo krvi ako neoceniteľný 

humánny čin ocenil Územný spolok Slo-
venského Červeného kríža Senica na sláv-
nostnom stretnutí v Dome kultúry 25. 
novembra. Každoročne v predvianočnom 
čase vzdávajú darcom krvi úctu za ich 
nezištné činy odovzdaním Janského pla-
kiet a Kňazovického medaily. Podmienky 
na udelenie plakiet splnilo 160 darcov. 

Predsedníčka 
ÚS SČK Senica 
Emília Potúčková 
v príhovore oce-
nila aktivitu, ktorú 
môžu vykonávať 
len ľudia so šľa-
chetným srdcom. 
Krv nemôže daro-
vať každý, tiež 
je pravda, že nie 
každý, kto môže, 
ju aj daruje. Práve 
preto je pravi-
delná aktivita 
d o b r ovo ľ n ý c h 
darcov krvi taká 
výnimočná. 

Poďakovanie 
za tieto postoje 

tlmočil darcom aj primátor Senice Brani-
slav Grimm: „Prispievate k záchrane ľud-
ských životov, hoci viete, že jedinou odme-
nou je dobrý pocit a vďačnosť anonym-
ných ľudí, ktorým vrátite úsmev do rodín 
napriek tomu, že sa s nimi možno nikdy 
nestretnete.“ Primátor Senice ocenil tiež 
aktivity senického ÚS SČK, ktorý spolu s 
NTS vytvorili v okrese úspešnú tradíciu dar-
covstva krvi. ÚS SČK je v oceňovaní darcov 
slovenským priekopníkom, lebo ako jediný 
spolok oceňuje držiteľov zlatých Janského 
plakiet a Kňazovického medaily v sídle 
Medzinárodného výboru Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca v Ženeve. 

Viera Barošková
Foto R. Samek

Ľubica Križanová

Ocenení darcovia zo Senice

Bronzová plaketa: 10 odberov
Mário Hasl, Lukáš Hučko, Pavol Janík, 
Juraj Kováč, Miroslava Kovárová, 
Ľubomíra Križanová, Jozef Majer, Bc. 
Radovan Mareček, Dominik Pullman, B c . 
Adam Rojkovič, Peter Záhalka, Stanislav 
Zich 
Strieborná plaketa: 20 odberov
Mária Bauerová, Július Heiker, Roman 
Malý, Ing. Miroslav Mikulíček, Ľubomír 
Pernecký, Martin Rehák, Ing. Ľubomír 
Surový, Štefánia Slobodová.  
Zlatá plaketa:  ženy 30,  muži X? odberov
Vladimír Gróf, Peter Kožík
Diamantová plaketa:
Mária Grünvalská, Ivan Pecha

Potešili starkých
Keď zahrá harmonika s heligónkou, 

rozospievajú sa všetky hlasivky. Keď zatan-
cujú deti zo súboru Dvojkáčik, vyčaria 
sladký úsmev na tvárach a pokoj v duši nie-
len svojim rodičom, ale i starým ľuďom v 
senických domovoch dôchodcov. 

Folklórny súbor Dvojkáčik, ktorý pôsobí 
pri ZŠ na Komenského ulici, navští-
vil Domov dôchodcov a Sanatórium Dr. 
Dérer, aby obyvateľom v tento predvia-
nočný čas spríjemnil dlhú chvíľu svojím tan-
com, spevom i hrou na heligónku a harmo-
niku. Radi sme ich potešili a sľúbili im, že 
ich prídeme opäť pozrieť a zahráme im do 
spevu a tanca.

Mgr. Hana Kalamenová

Mikuláš
Mikuláš rozdávajúci darčeky je neodmys-

liteľnou súčasťou predvianočného obdobia. 

Deti sa tešia, dospelí pousmejú. Jedným z 
tých, ktorí sa okolo prvého decembrového 
víkendu pohybovali po našom meste, bol 
aj jednotársky Mikuláš. V tomto roku má 
svoje jubileum, pretože medzi zákazníkov 
chodí už 25 rokov.  Začínal v obchodnom 
dome Cieľ, neskôr obdarovával aj hostí v 
reštaurácii a v posledných rokoch  už pra-
videlne prichádza aj do ďalších obchodov. 
Niekedy sám, inokedy v sprievode anjela či 
čerta, ale vždy rozdáva  radosť a predovšet-
kým darčeky všetkým deťom, ktoré za ním 
prichádzajú.                                                               

text a foto Oľga Zlochová           

Sezónu otvorí Mestský ples
Plesová sezóna sa v Senici začne 9. janu-

ára Mestským plesom v Dome kultúry. 
Mesto Senica v spolupráci s Mestským kul-
túrnym strediskom pripravili hodnotný pro-
gram, aby sa  každý návštevník plesu dobre 
zabavil a  zatancoval  si pri dobrej hudbe. 
Účinkovať budú Combo orchestra Gus-
tava Broma, cimbalová muzika Demižón 
zo Strážnice, speváčka Frosso Tarasidu a 
Ján Slezák. Ukážky spoločenských tancov 
budú v podaní skupiny MS Dance Studio.  

NS

Hudobný život v Senici

Tanečná hudba Orbita
Dnešná  obľúbená senická kapela Orbita 

vznikla v roku 1973 v Prietrži. Tvorili ju  har-
monikár Peter Rehuš, trubkár Ján Sloboda, 
hráč na trombón a saxofón Pavol Mikulecký, 
basgitarista Ján Janovíček, speváčka Mária 
Slobodová a bubeník Milan Dubovský. 

Skupina prechádza častými personálnymi 
zmenami. Gitaristami boli i Rudolf Dubov-
ský z Myjavy, Štefan Čuraj a speváčka Dana 
Nižňanská z Jablonice, Vladimír Krištof, na 
bicích sa vystriedali Emil Krištof z Hlbokého 
a Tibor Závodský. Tieto obmeny neubrali 
kapele na stúpajúcej popularite a umož-
ňovali hrať popri ľudových pesničkách i 
moderné tanečné skladby.  

V roku 1980 nastala veľká zmena v zlo-
žení kapely. Prišiel absolvent konzervatória 
Jaroslav Jankovič, hráč  na trúbku, saxofo-
nista Libor Ondráš a bubeník Peter Pavlo-
vič, všetci zo Senice. Zo starej partie zostal 
iba Vladimír Krištof, ktorý prešiel na basgi-
taru a zakladajúci člen Peter Rehuš, ktorý 
hral na harmoniku a klávesy. V tejto zostave 
hrala kapela najdlhšie. K slovenským pes-
ničkám v repertoári pribudli rezké morav-
ské a svetové evrgríny. K svadobným pro-
dukciám pribudli tanečné zábavy, plesy, 
podnikové akcie a rodinné podujatia po 
celom západnom Slovensku, na Morave v 
okolí Hodonína a Břeclavi. 

Postupne sa modernizovala aparatúra a pri-
búdali kvalitní muzikanti, najmä z radov uči-
teľov základnej umeleckej školy, a to Ľubomír 
Žák na saxofón a Milan Polák na klávesy. Na 
basgitare sa po Vladimírovi Krištofovi vystrie-
dali Ľubomír Miča starší a Peter Tomiš. 

Od polovice 90. rokov Orbita vyhrávala 
v zostave: Jaroslav Jankovič – trúbka, key-
bord, Libor Ondráš saxofón, iba 15 - ročný 
trubkár Tomáš Božek z Dojča, spev a bicie 
Peter Pavlovič. 

V roku 2013 ukončil pôsobenie Jaroslav 
Jankovič. Odvtedy hrá skupina v trojici: 
Peter Pavlovič  spev a bicie, Libor Ondráš 
saxofón a Tomáš Božek keyboard, trúbka. 
Ak hrá kapela na svadbe, na harmonike 
vypomáha Peter Rehuš. Dnes muzikanti 
hrávajú najmä podujatia pre seniorov. 

V Senici a blízkom okolí niet pomaly 
rodiny, ktorá by si nezatancovala a dobre 
sa nezabavila pri Orbite, jednej z najdlh-
šie účinkujúcej kapely v našom okrese. 
Želáme muzikantom, aby naďalej svojimi 
pesničkami tešili svojich fanúšikov. Za pod-
klady ďakujem Petrovi Pavlovičovi.       

Rubriku pripravuje
Bc. Marek Grimm
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Foyer Domu kultúry bolo 20. novembra 
miestom vernisáže jubilejnej 20. výstavy 
Fotoklubu Retina, ktorá 73 rokov nepretržite 
pôsobí na slovenskej fotografickej scéne. 
Na tohtoročnej výstave svoje tvorivé snaže-
nie prezentuje 9 členov Fotoklubu a zo 140 
predložených fotografií bolo vystavených 
109 čiernobielych a farebných. Výstava bola 
sprístupnená do 14. decembra. 

„Retina, to je 73 rokov silných emó-
cií, zážitkov nielen pri prezeraní fotografií, 
ktoré dokážu prehovoriť k nazerajúcim tým 
najkrajším slovom, myšlienkou či pocitom,“ 
povedal pri otvorení vernisáže na pôde 
Domu kultúry jeho riaditeľ František Har-
núšek zúčastneným autorom a milovníkom 
fotografického kumštu. Práve Mestské kul-
túrne stredisko má od roku 2010 pod svo-
jimi krídlami tento úspešný fotoklub, ktorý 
patrí medzi najstaršie na Slovensku. 

Kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galé-
rie Jána Mudrocha Senica Štefan Zajíček 
vyzdvihol, že sme svedkami neuveriteľnej 
histórie spoločenstva fotografov, ktoré patrí 
k najstarším na Slovensku a nepretržite udr-
žuje kontinuitu činnosti. Svojou tvorivosťou 
stále prinášajú do vývoja slovenskej foto-
grafie závažné impulzy. „Retina si stále udr-

žuje svoj vysoký odborný profil, prevláda 
tvorivosť, udržujú si vysokú úroveň tvorby,“ 
ocenil obdivuhodný potenciál členov. Kon-
štatoval, že druhová a žánrová zostava 
prezentovanej tvorby za ostatné tri roky 
(od 70. výročia Retiny) je veľmi mnoho-
tvárna. Stále dominuje krajinárska fotogra-
fia, menej sú zastúpené figurálne žánrové 
kompozície, portréty, abstraktné kompo-
zície, zátišie, animálne motívy, však veľmi 
málo je zastúpená športová tematika a pre-
kvapujúco chýba na výstave akt. 

V porovnaní s 19. členskou výstavou sa 
tento rok prezentuje o päť autorov menej, 
a to o Drahotína Šullu, Viliama Selka, 
Ondreja Šimeka, Vladimíra Třešku a Vladi-
míra Michalka. Naopak, na pôde Fotoklubu 
sa o prvý raz prezentuje mladý fotograf 
Michal Guláš. Ďalšími autormi s už boha-

tou fotografickou tvorbou, ktorých farebné 
a čiernobiele fotografie možno vidieť na 
výstave sú: Marian Holenka, Ľubomír Jará-
bek, Filip Kalka, Jozef Kalka, Roman Malec, 
Rastislav Oslej, Ľubomír Tűkör, Jaroslav 
Zloch. 

Je zaujímavé, že počas existencie foto-
klubu Retina mala iba 3 predsedov, ktorí 
sa významne podpísali pod úspešnú exis-
tenciu a tvorivé hľadanie a napredovanie. 
Na začiatku ju 3 roky viedol spisovateľ Ivan 
Horváth, potom to bol 43 rokov Ján Náhlik 
a 26 rokov je na jej čele Jozef Kalka. Podľa 
jeho slov svoje úsilie teraz sústredia na 75. 
výročie vzniku fotoklubu, ktoré bude o dva 
roky: „Je to pre nás záväzok, ale i povzbu-
denie v činnosti.“ Tvorivosť, neustále hľada-
nie, ale i dlhodobú prezentáciu Senice na 
rôznych fotografických podujatiach oce-
nil na výstave aj primátor Senice Branislav 
Grimm. Hosťami vernisáže boli aj fotografi 
z fotoklubov Hodonína a Trnavy. 

Jubilejná členská výstava Retiny je opäť 
zaujímavou sondou do života. Odráža pre-
žité doma i v zahraničí, videné inou opti-
kou, zachytáva mikrosvet prírody, sleduje 
výraz – jednoducho núti diváka rozmýšľať. 

Viera Barošková
foto R. Samek

Tuláčik a Klára
V divadelnej sále ZUŠ sme mali možnosť 

vidieť originálne bábkové predstavenie Tulá-
čik a Klára. Divadielko pre najmenších odoh-
rala 3.  decembra  Klárka Jediná, absolventka 
výtvarného odboru ZUŠ  Senica a v súčas-
nosti už aj VŠMU, odbor bábkoherectvo. 

Najprv sme zažili pútavý príbeh psíka 
Tuláčika a jeho 
najlepšej kama-
rátky Kláry a po 
predstavení sme 
s Klárkou maľo-
vali v jej výtvarnej 
dielničke. Ďaku-
jeme, Klárka!

ZUŠ

Vysadili stromy
Na jeseň 2015 spoločnosť Cofely spus-

tila nový projekt Cofely Eco školy, ktorý je 
zameraný na podporu vzdelávania detí v 
oblasti environmentalistiky. Súčasťou pro-
jektu je aj výsadba zelene na školských 
dvoroch vo vybraných školách v mestách, 
v ktorých Cofely prevádzkuje tepelné hos-
podárstva. 

Projekt Cofely Eco školy určený žiakom 
5. ročníkov sa začal prednáškami v školách 
začiatkom septembra a skončil v októbri 
výsadbou zelene na školských dvoroch. 
Vo vybraných školách v Malackách, Senici, 
Pezinku a mestských častiach Bratislavy 
– Vrakuňa a Rača sa do projektu zapojilo 
viac ako 120 detí. 

V Senici sa projekt, ktorý sa skladá z 
troch častí (prednáška, exkurzia v kotolni, 
výsadba zelene), realizoval v spolupráci 
so ZŠ na ulici Viliama Paulínyho-Tótha. V 
rámci prednášok zástupcovia Cofely inter-
aktívnou formou predstavili žiakom mož-
nosti využívania obnoviteľných zdrojov 
energie a počas exkurzií v miestnych kotol-
niach im priblížili proces výroby a distrib-
úcie tepla. Žiaci mali v rámci projektu za 
úlohu vypracovať vlastný návrh zazele-
nania školského dvora. Na základe tohto 
návrhu nakúpili zamestnanci Cofely pre 
školu stromčeky a zeleň a spolu so žiakmi 
a dobrovoľníkmi z OZ Klub ochrancov 
zelene ich zasadili. Odborným garantom 
projektu boli arboristi z tohto občianskeho 
združenia, ktorého členom je aj zamestna-
nec Cofely Martin Škúrek, vedúci odboru 
tepelných zariadení v Senici. 

„Cieľom projektu Cofely Eco školy je 
podporiť u žiakov environmentálne mysle-

nie a priblížiť im svet energetiky. Zároveň 
sme chceli, aby sami prispeli k zlepšeniu, 
skvalitneniu a skrášleniu prostredia, v kto-
rom žijú,“ informoval Róbert Ruňanin, ria-
diteľ divízie obchodných činností v Cofely.

Do projektu sú aktívne zapojení aj 
zamestnanci Cofely, ktorí organizujú pred-
nášky, sprevádzajú deti v kotolniach a 
pomáhajú pri výsadbe zelene. „Cofely Eco 
školy je projekt z oblasti spoločenskej zod-
povednosti firiem, ktorým chceme pod-
poriť mestá a komunity, v ktorých podni-
káme – prevádzkujeme tepelné hospo-
dárstva. Okrem environmentálneho vzde-
lávania detí chceme spoločne s nimi zlep-
šiť prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa 
a výsadbou stromčekov a zelene podporiť 
miestne školy v oblasti, na ktorú im často 
nezostávajú finančné prostriedky,“ dodal 
Róbert Ruňanin.

Na základe pozitívnych reakcií zo strany 
škôl sa spoločnosť Cofely rozhodla v pro-
jekte pokračovať dlhodobo. V roku 2016 
so školami, s ktorými spolupracovala aj 
tento rok a neskôr postupne pribudnú aj 
školy v mestách, v ktorých Cofely prevád-
zkuje tepelné hospodárstva. 

TS – Cofely

Vystavujú na Morave
V partnerskom meste Senice vo Velkých 

Pavloviciach bol v nedeľu 20. decembra Via-
nočný jarmok pri radnici. Súčasťou podujatia 
bolo aj otvorenie výstavy výtvarníkov z Gym-
názia Velké Pavlovice a Základnej umelec-
kej školy Senica. Výstava Krajina a architek-
túra na konci leta je výsledkom plenéru zo 
septembra t.r. „Očarujúce políčka kukurice, 
oblaky neuveriteľných tvarov a farieb, nád-
herné rady viníc, hrozno, šípky, čakanky...., 
to všetko sme hltali a snažili sa zachytiť na 
papier a plátno. A to, čo sme nestihli zachy-
tiť, sme si odnášali v myšlienkach a dotvorili 
večer pri stoloch plných dobrej večere, kolá-
čov, kávičky, čaju...," spomína na atmosféru 
plenéra jedna z účastníčok Jana Hajdinová. 
Výstava vo Velkých Pavloviciach potrvá do 
15. januára 2016. 

bar 
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Pri príležitosti Národného dňa 112, 
ktorý si každoročne pripomíname prvého 
decembra, vyhlásila sekcia krízového ria-
denia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s 
okresnými úradmi celoslovenskú výtvarnú 
súťaž s názvom Ochranárik očami detí. 

Cieľom tejto súťaže je zvýšenie povedo-
mia o čísle tiesňového volania 112 a civilnej 
ochrane obyvateľstva u detí aj takouto hra-
vou formou. Deti využili možnosť prezen-
tácie zadanej témy nielen vo forme výkre-
sov, ale použili aj plastelínu a papierové 
skladačky.

Cieľová skupina súťažiacich bola roz-
delená na kategórie: žiaci materských 
škôl, žiaci základných škôl 1. stupňa, žiaci 
základných škôl 2. stupňa, žiaci umelec-
kých škôl, žiaci špeciálnych škôl, žiaci z 
detských domovov a kategória pre dospe-
lých s názvom Najangažovanejší učiteľ, 
najangažovanejší vychovávateľ. 

Do súťaže sa tento rok zapojilo 11 
základných a materských škôl okresu 
Senica. Organizátori dostali 49 výtvarných 
prác. Okresné kolo bolo vyhodnotené 1. 
decembra v Záhorskom osvetovom stre-
disku v Senici. Víťazné prace v jednotlivých 
kategóriách postúpili do národného kola. 
Senickí účastníci dosiahli tieto výsledky:

V kategórii materských škôl 1. miesto zís-
kala kolektívna práca MŠ Senica, eloko-
vané pracovisko Kalinčiakova ul., 2. miesto 
Ela Morávková z MŠ Senica, elokované 
pracovisko ul. Janka Kráľa, 3. miesto Laura 
Zburínová z MŠ Senica, elokované praco-
visko Čáčov a Sofia Rýzková z MŠ Senica, 
elokované pracovisko ul. J. Hollého. 

V kategórii 2. stupeň ZŠ získala 1. miesto 
Lenka Szabóová, 2. Olívia Dóková, obe  
zo ZŚ s MŠ Senica Ulica J. Mudrocha. 

Mgr. Igor Janšák
vedúci odboru krízového riadenia

Okresného úradu Senica

Ocenené deti s prednostom Okresného 
úradu Vladimírom Kocourkom a Igorom 
Janšákom.

Kniha o Čáčove
Tento rok vyšla v Senici aj druhá kniha. 

Volá sa História evanjelického a. v. cirkev-
ného zboru v Senici – Čáčove a medzi čita-
teľov bude uvedená počas slávnostných 
služieb Božích v evanjelickom kostole v 
Čáčove 24. decembra, kedy si ju budú 
môcť záujemcovia aj kúpiť. 

Knihu, ktorá má 300 strán, a je vo for-
máte A5, vydal Evanjelický cirkevný zbor 
v Čáčove. Jej autormi sú evanjelický farár 
Miroslav Hvožďara a Slavomír Bučák. 

Slavomír Bučák spracoval históriu 
Čáčova od prvej písomnej zmienky až po 
súčasnosť a obrazovú prílohu. Evanjelický 
farár Miroslav Hvožďara sa venoval histó-
rii evanjelického cirkevného zboru od roku 
1863, kedy zbor vznikol aj s ohľadom na 
historické okolnosti, ktoré predchádzali 
tomuto kroku. „Je to prvý ucelený doku-
ment o Čáčove i evanjelickej cirkvi, preto 
sme sa snažili zachytiť čo najpodrobnej-
šie všetky dôležité udalosti, ktoré sa v 
152-ročnej histórii evanjelického zboru 
vyskytli,“ povedal Miroslav Hvožďara. 
Históriu tvoria vždy ľudia, ich činy. Kniha 
zachytáva pôsobenie deviatich farárov, 
medzi ktorými boli aj významné osobnosti 
v evanjelickej cirkvi i v národe. Okrem 
nich sú v knihe zachytené aj ďalšie osob-
nosti, ktoré zdobia históriu Čáčova. „Som 
rád, že som mohol zanechať túto knihu 
– dokument na záver môjho pôsobenia v 
Čáčove,“ vyjadril potešenie 80-ročný pán 
farár Hvožďara, ktorý v Čáčove svedomito 
vykonával službu od roku 2001. 

Viera Barošková

Vystavoval po prvý raz
Výtvarník Rado Choma predstavil svoju 

tvorbu v Galérii v podkroví senickej Základ-
nej umeleckej školy na výstave Obrazy a 
sochy. V Senici sa predstavil po prvýkrát 
na samostatnej výstave (31. október – 21. 
november), hoci jeho výtvarná tvorba trvá 
takmer dvadsať rokov. 

Výstava mala prívlastok retrospektívna, 
pretože vo výbere odkrývala šírku záberu 
jeho tvorby a konala sa pri príležitosti jeho 
40. narodenín. Kurátorka výstavy Dana 
Janáčková na výstave konštatovala, že 
autor svoje dielo uzatvára do množstva 
formúl života blízkych svojmu okruhu a 
interpretuje ich v niekoľkých podobách 
žánrov, foriem, obsahov i významov, sna-
žiac sa štylizovať svoju osobitú kultúru 
prejavu. 

Rado Choma začínal maľovať naj-
prv svoju rodinu, potom sa centrom jeho 
záujmu stala krajina. Sústreďuje sa aj na 
figurálnu kompozíciu, drevené plastiky.

bar
foto Š. Orth

O možnostiach prevencie
V tomto školskom roku opäť prebiehala 

celoslovenská kampaň Červené stužky, 
ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka 
v Žiline. Zapojené školy sa snažia rôznymi 
aktivitami upozorniť žiakov na problém 
AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto cho-
robe, o jej šírení a najmä prevencii. Svetový 
deň boja proti AIDS je 1. decembra. 

V Spojenej škole Senica sa vzdelávajú 
mentálne postihnuté deti, tak sme si vybrali 
aktivity vhodné pre 5.- 9. ročník špeciálnej 
základnej školy a praktickú školu.

V októbri sme tvorili pohľadnice na tému: 
červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktoré 
sme neskôr umiestnili na nástenke hlav-
nej chodby školy. Na prezentácii spojenej s 
besedou sa žiaci oboznámili so základnými 
pojmami o AIDS, o šírení a možnostiach pre-
vencie. V novembri sme si pozreli DVD Prí-
behy anjelov. Žiaci s veľkým záujmom sle-
dovali život tých, ktorí nemali šťastie prežiť 
bezstarostné detstvo. O nástrahách závis-
lostí sme organizovali besedy, kde sme pou-
kázali na význam zdravého životného štýlu. 
Do prípravy červených stužiek sa zapojili 
dievčatá 6. a 7.ročníka. Vyvrcholením bolo 
nosenie červených stužiek 1. decembra, do 
čoho sa zapojili žiaci i zamestnanci školy.

Našimi aktivitami sme prispeli k šíreniu 
myšlienky tohto dňa. 

Mgr. Edita Glindová
Spojená škola Senica

Vyšlo druhé CD
Iba necelý rok po debute má projekt 

Poetry in telegrams druhé CD s názvom 
The Phases. Za týmto medzinárodným 
rockovým projektom stojí senický hudob-
ník a textár Johny Štefeček. 

V úlohe hosťujúceho 
hudobníka sa tentoraz pred-
stavil Paul Antonio Ortiz 
(UK), známy multiinštru-
mentalista a hlava kapely 
Chimp Spanner. Na EP sa okrem nových 
piesní nachádza aj video/singel Miracles, 
ktorý mal premiéru toto leto. Hosťom na pozi-
tívne prijatom debute Songs for Desperate 
Lovers (2014) bol slávny bubeník Thomas 
Lang (AUT/USA). Na aktuálnom, druhom CD 
hosťuje Paul Antonio Ortiz (UK), o ktorom 
Misha Mansoor, guru djentovej scény, prehlá-
sil: „Nevravím to o mnohých ľuďoch, ale Paul 
je rozhodne hudobný génius.“ 

Pod mixáž i mastering oboch nahrávok sa 
podpísal Roland Grapow (GER). Základnou 
črtou oboch albumov je minimalizmus – ide o 
akési krátke hudobné telegramy, všetky piesne 
sú nahrané iba s gitarou a bicími. V minimalis-
tickom duchu je opäť aj obálka, ktorá je die-
lom Pavla Trubena (Truben Studio).

Viac informácií nájdete na oficiálnej 
webovej stránke www.poetryintelegrams.
com a na www.facebook.com/poetryinte-
legrams, kde vám po „lajknutí“ neuniknú 
žiadne novinky.

NS 
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Ocenenie z ministerstva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regi-

onálneho rozvoja Slovenskej republiky 
ocenilo 3. novembra 53 pracovníkov z 
dopravy, výstavby, cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja. Medzi ocenenými 
boli aj dvaja Seničania. 

Na slávnosti v hoteli Bôrik v Bratislave 
štátny tajomník ministerstva Viktor Strom-
ček odovzdal rezortné ocenenie vodi-
čom, poštárom, zamestnancom dopravy, 
výstavby, cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja, ktorí sa príkladnou prácou zaslúžili 
o skvalitňovanie služieb nielen na regionál-
nej, ale aj celoštátnej úrovni.

Za dlhoročnú príkladnú prácu v oblasti 
regionálneho rozvoja bol medzi 3 ocene-

nými a ocenenie ministra dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-
liky Zaslúžilý zamestnanec prevzal pred-
seda Regionálnej rozvojovej agentúry 
Senica Ing. Jaroslav Barcaj.

Vodič SAD Trenčín Ján Tulák získal ocene-
nie za príkladnú prácu vodiča autobusovej 
dopravy, ktorú vykonáva viac ako 35 rokov.

Štátny tajomník vo svojom príhovore 
vyzdvihol profesionálny prístup, čestnú a 
poctivú prácu pre spoločnosť, vernosť k 
rezortu a odbornosť ocenených, ktorí sa 
stali vzorom na pracoviskách rezortu inšpi-
ráciou a príkladom hodným nasledovania. 

bar 
foto zdroj Ministerstvo dopravy, 

A. Hlinková

Ihriská aj zeleň
V Senici je zriadených 8 mestských 

výborov, ktoré sú poradnými a iniciatív-
nymi orgánmi mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta. Tento rok po prvý raz 
mohli mestské výbory (MsV) využívať vo 
svojej činnosti finančný príspevok vo výške 
1 euro na obyvateľa príslušného voleb-
ného obvodu, čím sa zvýši ich participácia 
na chode mesta. Ako jednotlivé MsV vyu-
žili tieto peniaze? 

„Na peniaze vyčlenené pre MsV v mes-
tskom rozpočte ako prvé ešte v lete siahli 
MsV č. 1 v Čáčove a č. 5 v Sotine. V Čáčove 
pod vedením poslankyne Emílie Wágne-
rovej pripravili športový deň a na sídlisku 
Sotina, kde je predsedníčkou MsV Jarmila 
Drinková sa rozhodli vybudovať detské 
ihrisko,“ konštatoval zástupca primátora 
Ján Hurban, do ktorého portfólia patrí čin-
nosť MsV. Ostatné mestské výbory sa do 
aktivít zapájali postupne, keď sa zhodli na 
tom, čo vo svojom obvode urobia. 

V MsV č. 2, ktorému predsedá posla-
nec MsZ Filip Lackovič, sa rozhodli uro-
biť zábavno-súťažnú rozlúčku s letom a na 
verejných priestranstvách osadili 8 nových 
lavičiek. MsV č. 3, ktorý vedie poslanec 
Pavol Krutý, vybudovali na Jabloňovej 
ulici cvičnú zostavu aj s dopadovou plo-
chou. MsV č. 7, kde je predsedom posla-
nec Pavol Kalman, sa rozhodli vybudovať 
detské ihrisko v areáli Základnej školy na 
Komenského ulici. V mestskej časti Kunov 
pracuje MsV č. 8, kde je predsedom posla-
nec Ivan Paveska. Z peňazí, ktoré majú k 
dispozícii, sa rozhodli časť investovať do 
osvetlenia zrekonštruovanej zvonice. 

„Dva mestské výbory č. 4 a 6 síce pred-
ložili Mestskému úradu včas svoje zámery, 
ale keďže nie je dosť peňazí na účte 
mesta, tak ich požiadavky sa budú reali-
zovať na budúci rok,“ informoval Ján Hur-
ban. Napríklad v MsV č. 4, ktorého pred-
sedom je poslanec Peter Hutta, sa zhodli 
na potrebe arboristických prác na stro-
moch na verejných priestranstvách v časti 
Kolónia. Na základe kontroly drevín arbo-
rista konštatoval, že niektoré dreviny sú 
vhodné na výrub, ďalšie potrebujú ošetre-
nie a niektoré bezpečnostný rez. V mest-
skom výbore č. 6, kde je predsedom posla-
nec Martin Džačovský, sa rozhodli upraviť 
existujúce dve ihriská na Ulici L. Novomes-
kého v Sotine, ktoré doplnia o dopadové 
plochy a opravia pieskoviská. 

Niektoré MsV pri realizácii svojich záme-
rov vyčerpali peniaze, niektoré nie. Na 
spoločnom stretnutí predsedov MsV so 
zástupcom primátora preto odzneli aj myš-
lienky na možnosť presunu peňazí inému 
MsV, ktorý v daný rok urobí nejakú väčšiu 
akciu, a potom by ich vrátil. Keďže tento 
rok bol prvým, kedy sa tento model zavie-
dol do praxe a vyvstali niektoré problémy, 
na budúci rok všetky finančne náročnejšie 
akcie budú mestské výbory predkladať do 
30. júna, aby sa jednak dali vykonať a jed-
nak boli aj finančne uskutočniteľné.

bar

Kunovská zvonica 
odetá v novom šate

V roku 155. výročia postavenia murovanej 
zvonice v Kunove sa táto historická stavba 
dočkala zásadnej rekonštrukcie. 

Potom, keď sa začiatkom roka 2015 zistili 
závažné narušenia statiky celého objektu, 
bolo potrebné vzhľadom na havarijný 
stav urýchlene konať. Mesto Senica dalo 
vypracovať statický posudok a vzhľadom 
na veľmi zlý stavebno-technický stav sta-
tik vypracoval aj návrh sanácie. Stavebné 
povolenie bolo vydané 13. júla a práce boli 
ukončené v novembri. 

Na zvonici bolo potrebné vykonať opravu 
rohov rímsy, vymeniť strešný plášť a celý 
drevený krov, urobiť odvodnenie, opra-
viť trhliny a premaľovať. Na objekte már-
nice bolo potrebné spevniť podložie hĺbko-
vou injektážou, odstrániť krov so strechou, 
vymurovať novú štítovú stenu, vybudovať 
drevený krov, zastrešenie, odvodnenie, rea-
lizovať nové omietky. V okolí objektu boli 
urobené terénne úpravy tak, aby odvádzali 
dažďové vody a ich vsakovanie čo najďa-
lej od objektu. Opravu objektu robila firma 
Domstav Senica, ktorá má už za sebou 

viacero podobných rekonštrukcií starých 
objektov. 

Nad vchodom zrekonštruovanej zvonice 
je pamätná tabuľa, ktorú zhotovil Pavel 
Jamárik – Kruhanovský s týmto textom: 
Pomoc naša jest od Hospodyna kterýž učy-
nyl nebe i zeme. Za rychtára Pavla Harnoša 
psano dne 21.juny L.P. 1860.

Kunovská zvonica bola opravovaná 
v rokoch 1987 – 88 zásluhou vtedaj-
šieho vedenia MsÚ pod vedením Pavla 
Grimma, na ktorej sa podieľali pod vede-
ním Jána Havla len Kunovčania. Vyme-
nili podlahu, schody, dvere, okná, opravili 
strechu, upravili okolie a vybudovali nové 
betónové schodisko so zábradlím. Začalo 
sa zvoniť načasovaným elektrickým signá-
lom. Vo vynovenej márnici ako Sieni spo-
mienok začal Vladimír Jamárik až do roku 
1996 organizovať na hody výstavky z his-
tórie Kunova, ktoré sa tešili veľkej obľube.

Kunov bez typickej zvonice si dnes 
nevieme predstaviť. Na mieste pôvodnej 
drevenej zvonice bola postavená v júni 1960 
nová murovaná zvonica, ktorá je miestnou 
pamätihodnosťou. Už 19. augusta podpí-
sali zástupcovia cirkví a Kunova dohodu o 
spoločnom užívaní zvonov i zvonice. Boli 
to kňazi Samuel Tesák za evanjelikov, Štefan 
Belica za katolíkov a richtár Kunova Pavel 
Harnoš. Spoločná posviacka sa konala 29. 
augusta a na jej pamiatku preložili Kunovča-
nia hody z Martina na Štefana.

Teraz je zvonica opäť peknou dominan-
tou Kunova a k jej kráse určite prispieva aj 
večerné osvetlenie. Zvonicu postavili pred-
kovia s láskou a preto dnešní Kunovčania 
nech sú na ňu opäť hrdí a chránia si tento 
symbol bohatej histórie.

Viera Barošková



Naša Senica 11-12/2015

11

0 <
? D3 I

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taNovinky v COOP Jednota

COOP Jednota Senica, spotrebné druž-
stvo, prevádzkuje 104 prevádzkových jed-
notiek, z toho v našom meste 2 supermar-
kety, 3 predajne potravín a reštauráciu v 
administratívnej budove.

V reštaurácii, konkrétne v kuchyni, bola 
v tomto roku vykonaná kompletná rekon-
štrukcia. Začalo sa vnútornými stavebnými 
úpravami, položená bola nová dlažba a 
obklady stien. Kuchynské priestory boli 
kompletne zariadené novým, moder-
ným kuchynským zariadením. Práce boli 
úspešne zvládnuté a za necelý mesiac sa 
už varilo vo vynovených priestoroch. Per-
sonál kuchyne veľmi ocenil všetky tieto 
úpravy, pretože v nových podmienkach 
s moderným zariadením sa pracuje prí-
jemnejšie, pohodlnejšie a rýchlejšie. To 
všetko sa určite v budúcnosti odrazí aj 
na spokojnosti hostí, medzi ktorými má 

reštaurácia dobrú povesť. Varí sa tu chutne, 
obsluha je príjemná, vedia pripraviť aké-
koľvek akcie na vysokej úrovni, kvalitne a 
esteticky. Okrem bežnej dennej prevádzky 
zabezpečujú rodinné oslavy, firemné akcie, 
plesy… Víkendové termíny sú rezervované 
niekoľko mesiacov vopred. 

Okrem rekonštrukcie kuchyne sa moder-
nizovalo aj v supermarkete obchodného 
domu Cieľ, kde boli nainštalované elektro-
nické cenovky. Riadené sú priamo z počí-
tača, a tak sa zníži prácnosť pri zmene cien 
a zamedzuje sa tak chybovosti pri oceňo-
vaní tovaru. Okrem toho sú elektronické 
cenovky čitateľnejšie a estetickejšie. Je to 
teda novinka, ktorá šetrí pracovnú silu a 
zákazníkovi pomáha k lepšej orientácii pri 
nákupe. Druhou novinkou sú dve samoob-
služné pokladne. Keď si na ne zákazníci 
zvyknú, budú im šetriť čas pri nákupoch. 

Ďalšou novinkou sú LED televízory, 
ktoré boli nainštalované do oddelení ovo-
cie - zelenina vo všetkých jednotárskych 
supermarketoch. Pútavým spôsobom upo-
zorňujú na ponúkaný tovar, predovšetkým 
na prebiehajúce akcie. V našom meste sa 
táto novinka týka supermarketov v predajni 
Mária a v obchodnom dome Cieľ.

Všetky tieto úpravy z druhého polroka 
možno považovať za pekný darček COOP 
Jednoty Senica svojim zákazníkom.

text a foto oz 

Deň zdravej výživy
Okresná organizácia Zväzu postihnu-

tých civilizačnými chorobami (ZPCCH) pri-
pravila 13. novembra v zasadačke COOP 
Jednota v Senici Deň zdravej výživy.

Pripravili si ho sami sebe, pretože 
ponúkané dobroty napiekli, navarili či 
namiešali členovia, no predovšetkým členky 
organizácie. Zišlo sa ich vyše 70. Pozvanie 
prijali i viacerí hostia. Ako prvý sa členom 
organizácie prihovoril predseda Výkonného 
výboru ZPCCH v SR Alojz Partel a predsed-
níčke okresnej organizácie Elene Štefkovej 
odovzdal Ďakovný list za dlhoročnú prácu 
v ZPCCH. Pani Adriana Dvouletá z Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva v 
Senici predniesla krátku prednášku o raci-
onálnej výžive zameranú na seniorský vek. 
Prítomných pozdravil aj zástupca primá-
tora mesta Ján Hurban. Po oficiálnej časti 
sa účastníci pustili do ochutnávky širokého 
sortimentu špecialít, ocenili ich pestrosť a 
výbornú chuť. Boli tu rôzne šaláty, poma-
zánky, sladké i slané pečivo, ovocie čerstvé 
alebo pripravené na rôzne spôsoby. Vybrať 
si mohol každý a všetci si pochutnali. 

Príjemným spestrením bola výstavka ruč-
ných prác, ktoré vytvorili členky. Nechý-
bala ani živá hudba, pri ktorej sa spievalo a 
tancovalo až do večerných hodín.

text a foto Oľga Zlochová

Imatrikulácie na dvojke
Základná škola na Komenského ulici žila 

16. novembra veľkou udalosťou - imatriku-
láciou žiakov prvých tried. Po splnení rôz-
nych úloh sa prváci predstavili spevom. 
Pán riaditeľ Krzysztof Siwiec žiakom zaže-
lal veľa úspechov v 
ďalších školských 
rokoch a paso-
val ich za oficiál-
nych žiakov školy. 
Milým spestrením 
programu bolo spe-
vácko - tanečné 
vystúpenie druhác-
kych tried. Veselou 
bodkou na záver 
bola krátka diskotéka. Celou telocvičňou 
sa niesol potlesk a úsmev na tvárach rodi-
čov i starých rodičov. Verím, že tento deň 
zostane v pamäti prváčikov dlho, a to aj 
vďaka najstarším žiakom školy, ktorí sa o 
tento úspešný deň spolu s pani učiteľkami 
postarali. 

Učiteľky 1. ročníka

Netolerovať násilie
Na Mestskom úrade sa 5. novembra 

konal odborný seminár, ktorý pripravili 
Mesto Senica a Komisia pre prevenciu kri-
minality a inej protispoločenskej činnosti 
pri mestskom zastupiteľstve. 

Organizátori po XIX. raz pripravili semi-

nár, ktorý bol tentoraz zameraný na efek-
tívne riešenie problematiky rodovo podmi-
eneného násilia v našom kraji. Lektori Mgr. 
Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska 
a Miroslav Jablonický v dialógu s účastníkmi 
z radov polície, prokuratúry, sociálno-právnej 
ochrany detí, sociálnej kurately, psychológov 
formou tvorivej dielne komunikovali zložitú 
problematiku násilia páchaného na ženách.

Pálčivá téma domáceho násilia bola dlho 
považovaná za súkromnú záležitosť. Situ-
ácia v spoločnosti sa našťastie mení, hoci 
k spokojnosti máme ďaleko. „Ľahšie sa 
postupuje proti násiliu v krajinách, kde je 
všeobecné povedomie nastavené na stranu 
obetí, kde verejnosť absolútne netoleruje 
násilie a násilníci nie sú v žiadnom prípade 
ospravedlňovaní,“ konštatovala lektorka. 
Narážala tým na množstvo prekážok, ktoré 

u nás bránia účinnej ochrane obetí pred 
násilníkmi. Aliancia žien sa usiluje zlepšo-
vať postavenie žien. Z výsledkov vyplýva, 
že pred rokmi bola u nás každá piata žena 
týraná, dnes je to každá 3 a pol-tá. 

Účastníci seminára v dialógu hľadali 
východiská ako postupovať pri odhaľo-
vaní domáceho násilia, ako pomáhať pri 
riešení jeho následkov, no najmä ako mu 
predchádzať, preto sa vo vzájomnej dis-
kusii, hľadaní možnej spolupráce snažili o 
nachádzanie riešenia v tejto mimoriadne 
pálčivej téme. Účastníci sa s týmto problé-
mom denne stretajú vo svojej prax a tak 
vzájomná výmena skúseností a poznatkov 
bola veľmi účinná.

bar
foto R. Samek 

Čierne skládky 
zlikvidované

Mesto Senica získalo z Environmentál-
neho fondu takmer 82 tisíc eur na likvidá-
ciu čiernych skládok v katastri  mesta. Tieto 
peniaze boli použité na likvidáciu 9 naj-
významnejších nelegálnych skládok, kam 
ľudia vyvážali najviac odpadu. Skládky 
na základe verejného obstarávania likvi-
dovala odborná firma a práce boli ukon-
čené do konca novembra. Napriek tomu, 
že v meste funguje zberný dvor, kde môžu 
občania odpad bezplatne vyviezť, mesto 
doteraz ročne vynaložilo na likvidáciu sklá-
dok približne 20 tisíc eur.  

bar 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu 
– november 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. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad  Arkus
5. Kol.:   Môj super zápisník  Slovart
6. Waliams, D.:  Diabolská zubárka  Slovart
7. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy Arkus
8. Riddle, A.G.:  Tajomný gén Atlantídy  Motýľ
9. Kol.:    Zábavné krížovky  Bookmedia
10. Pronská, J.:   Verenica    Slovenský spisovateľ
11. Monsigny, J.  Rebelka Bianka  Arkus
12. Hegerová, V.:  Nauč ma kresliť  Axióma

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:
Brezina, Thomas: Anjeli sa vždy smejú dlhšie 
preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
2. diel série pre dievčatá Diví šialení anjeli (1. diel: Pobozkať anjela je nebezpečné)
Ako si školáčka Vicky poradí s úlohami, ktoré akoby ani neboli z tohto sveta?
Môžu sa anjeli zaľúbiť? Vicky by na to rada našla odpoveď. Odkedy sa kamenný anjel na 
starom cintoríne prebral z pádu po Vickinom bozku, už nie je tým, čím býval. Vicky kolíše 
medzi citmi k jemnému Azraelovi a jeho temnému protihráčovi. Keď sa zradný „priateľ“ 
zjaví rovno v jej škole, v nebezpečenstve sa ocitne aj Vickina najlepšia priateľka... 
Formát 135 x 210 mm, 186 strán, viaz., cena: 8,99 €, pre členov knižného klubu 7,49 €.

Hádajko 2/16 a spievajúca žabka
Spevokol žiab z neďalekého rybníka je známy široko-ďaleko. Milovníci hudby pozývajú 
žabky, aby im prišli zaspievať, a tie sa veru nedajú dvakrát núkať. Cestujú po krajine a krá-
kajú... totiž, vyspevujú, ako len vládzu.
Žiaľ, jednej zo žiab to so súborom neladí. Jej spev znie akosi inak a hoci sa snaží, je to 
čoraz horšie. Nájde sa niekto, kto žabke pomôže? 
Formát 110 x 148 mm, 32 strán, brož., cena 0,90 €, pre členov knižného klubu 0,83 €
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Bezpečnosť 
na ulici

- Neskracujte si cestu 
neosvetlenými a opustenými miestami, sta-
veniskami a tmavými parkami.

- Venujte pozornosť svojmu okoliu.
- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov 

budov a ich vchodov, kde môže na vás 
čakať nebezpečenstvo.

- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domu 
a do výťahu.

- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim 
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás 
nepozorovane zastaviť.

- Ak prechádzate okolo zastaveného 
vozidla, všimnite si, či v ňom niekto sedí. 
Ak áno, buďte opatrní.

- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa 
ohrození, utekajte vždy proti smeru jazdy.

- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz 
od ľudí, ktorých nepoznáte.

- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých 
hodinách, požiadajte známeho, aby vás 
odprevadil. Ak to nie je možné, objednajte 
si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde. 
Šetriť v takejto situácii a prílišná emancipo-
vanosť sa mnohým ženám už nevyplatila.

- Ak chodíte často domov v neskorých 
hodinách, je najvyšší čas na zakúpenie si 
niektorého prostriedku na účinnú obranu. 
Majte ho vždy pripravený na použitie a 
naučte sa s ním zaobchádzať.

- Tašku a kabelku majte vždy zatvorenú. 
Kľúče od bytu si pripravte popredu, naprí-
klad do vrecka bundy. V prípade ohroze-
nia vstúpite do bytu alebo domu omnoho 
rýchlejšie.

- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje, 
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite 
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je 
neznámy stále za vami. Ak je to pravda, hľa-
dajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí, poprí-
pade požiadajte o pomoc v najbližšom 
dome. Pamätajte na to, ak ste boli svedkom 
nejakej udalosti a neoznámili ste to na polí-
cii, umožňujete páchateľovi ďalej pokračo-
vať v jeho činnosti.

- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu, 
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdiale-
nosti.

- Ak máte dôvodné podozrenie, že by 
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy 
sa obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné 
opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú 
cestu do vášho bytu.

Patronát 
– virtuálna adopcia

Máte veľmi radi 
psíkov, túžite mať 
psíka alebo chcete 
pomôcť psíkovi v 
núdzi, ale z akých-
koľvek dôvodov 
nie je to u vás 
možné? Ponúkame 
vám možnosť virtu-
álnej adopcie psíka 
z nášho útulku. 
Stačí, keď si vybe-
riete, ktorý psík sa 
vám páči, ktorý vás 

chytil za srdiečko a môžete sa stať jeho 
patrónom - adoptívnym rodičom.

P r a v i d e l n ý m 
mesačným príspev-
kom minimálne 5 € 
nám veľmi pomô-
žete financovať 
náklady na krmivo, 
veterinárne ošetre-
nie a iné potreby 
spojené s opaterou 
psíka.

Patronát nie je 
časovo obmed-
zený, kedykoľvek 
na vaše želanie 
môže byť ukon-
čený.

Adoptívny rodič psíka dostane certifi-
kát o adopcii a budeme mu posielať infor-
mácie a fotky, informovať ako sa psík má, 
ako sa mu darí. Pokiaľ si vami vybraného 
psíka niekto zoberie do opatery, budeme 
vás informovať. Podľa uváženia sa môžete 
potom rozhodnúť či vašu podporu presu-
niete na iného psíka, alebo zrušíte trvalý 
príkaz v banke. Ak budete mať čas a chuť 
na priamy kontakt so psíkom alebo pre-
chádzku s ním, príďte k nám, my aj váš psík 

vás radi uvítame!
Ako sa stať 

patrónom (adop-
tívnym rodičom) 
psíka?

Vyberte si psíka 
z našej aktuálnej 
ponuky na www.
utu loksen ica . sk 
alebo osobne v 
útulku.

Pošlite mail na 
i n f o @ u t u l o k s e -

nica.sk v znení: patronát: meno psíka: vaše 
meno. Potom stačí zadať trvalý príkaz z 
vášho účtu na ľubovoľnú sumu od 5 € na 
číslo účtu útulku: 2761583553/0200 a v 
správe pre prijímateľa uviesť meno psíka. 
Na stránke útulku bude pri každom psí-
kovi uvedený každý darca ako patrón pod 
menom, aké uvedie. 

Útulok Senica

Trevor

Drago

Bertík
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Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) 

spustila 25. novembra novú službu – cesto-
vať aj na SMS lístok - pilotne na troch vybra-
ných linkách (tratiach). Medzi nimi je aj trať 
z Trnavy do Kútov. 

„Zavádzame SMS lístky ako novú mož-
nosť na bezproblémové a rýchle zakúpe-
nie cestovných dokladov. V pilotnej fáze 
sme vybrali trasy s veľkým podielom 
malých zastávok, kde sa nepredávajú lístky 
v pokladniciach. Cestujúci si doteraz kupo-
vali lístky priamo vo vlaku. Museli však 
vyhľadať vlakvedúceho, aby sa nedostali 
do pozície čierneho pasažiera. Nový lístok 
prináša oveľa komfortnejšie riešenie, ces-
tujúci sa po novom vo vlaku už len poho-
dlne usadí,“ uviedol Jozef Schmidt, riaditeľ 
Úseku obchodu ZSSK. 

SMS lístky môžu cestujúci v pilotnom 
projekte kúpiť a použiť pri nastupovaní 
v 40 staniciach. Je určený pre cesty na 
krátku vzdialenosť (do 8 km, prípadne 20 
km). Pri dlhších cestách dostane cestuj-
úci nadväzný lístok od vlakvedúceho (ak 
oň požiada pri prvej kontrole), a to do 
akejkoľvek cieľovej stanice na celom Slo-
vensku. Nadväzný lístok sa vystavuje bez 
doplatku, prirážky či cenového navýšenia. 
Celkovo pôjde o štyri základné typy/ SMS 
cestovných lístkov. Novú službu tak môžu 
využiť aj ľudia s nárokom na zľavy, prí-
padne bezplatnú prepravu. 

TS – ZSSK

Zlato z Nového Zélandu
Žiaci senického trénera karate MUDr. 

Martina Čulena víťazia už roky na najväč-
ších slovenských, európskych i svetových 
turnajoch. Ani november nebol výnim-
kou. Najvyššie stojí titul majsterky sveta, 
ktorý získala Veronika Mišková na Majs-
trovstvách sveta na Novom Zélande, víťaz-
stvá a medaily z Grand Prix Ostrava v ČR, z 
Hungarian cup v Maďarsku a Slovenského 
pohára v Košiciach. 

Po poriadku. Záverečné 
2. kolo Slovenského pohára 
juniorov sa uskutočnilo 21. 
novembra v Košiciach. V 
súbojoch o postup na juni-
orské majstrovstvá SR, kde 
postupuje najlepších 7 pre-
tekárov zo Slovenského 
pohára, sa v konkurencii 39 
klubov, ktoré získali niektorú 
z medailí, nestratili ani Seniča-
nia. Reprezentantka Sloven-
ska Alžbeta Ovečková opäť 
suverénne vyhrala kategóriu 
kata do 21 rokov pred D. Peš-
kovou a S. Matyásovou. Majs-
terka Slovenska je favoritkou 
blížiacich sa majstrovstiev SR a očakáva sa, 
že post slovenskej jednotky si bez problé-
mov udrží. 

Príjemne prekvapila v kata do 17 rokov 
Jana Švrčková. Odchovankyňa mládežníc-
kej základne Hanko kai Senica ide vždy v 
tréningoch na doraz, je koncentrovaná na 
čo najlepší výkon a neustále sa zlepšuje. V 
Košiciach prerazila až na stupeň víťazov, 
keď skončila tretia za víťaznou Níznero-
vou z Bratislavy a druhou Míčkovou z Tren-
čína. Po výborných výkonoch v Slovenskom 

pohári si mladá nádejná držiteľka hnedého 
pásu prvý raz zabezpečila postup na junior-
ské Majstrovstvá SR 5. decembra v Trnave. 
Medzi slovenskou špičkou určite nebude 
chcieť zbierať iba cenné skúsenosti, ale i 
zásluhou veľkej bojovnosti a cieľavedomosti 
sa snažiť dostať čo najvyššie.

Na juniorských Majstrovstvách sveta 12. - 
15. novembra v Indonézii štartovalo rekord-
ných 1425 pretekárov z 91 krajín. Konku-
rencia na svetovom šampionáte WKF v 

novom olympijskom športe 
bola obrovská. Tentoraz sa 
nedarilo A. Ovečkovej, nomi-
novanej ako najlepšia juni-
orka za Slovenskú repub-
liku. Dorastenecká majs-
terka Európy, jedna z najväč-
ších nádejí Slovenska, na zisk 
medaily na svetovom šampi-
onáte prekvapujúco vypadla 
už v 1. kole s D. Pilara z 
Turecka. Jej tréner Martin 
Čulen neskrýval rozhorčenie: 
„Očakával som to! Nebol čas 
na poriadny tréning. Alžbeta 
musela chodiť na nominačné 
turnaje, väčšinou v zahraničí 
a príprava pred majstrovst-

vami sveta nemohla byť z tohto dôvodu 
dostatočná. Slovenský zväz karate spra-
vil zlý systém a všetci slovenskí pretekári 
v kata, okrem jedného aj prehrali hneď s 
prvým súperom!“ Slovenská reprezentá-
cia nezískala žiadnu medailu a zrejme sa z 
tohto neúspechu treba ponaučiť. 

Veľmi úspešná bola ďalšia žiačka reno-
movaného trénera zo Senice Veronika Miš-
ková. Do jej prípravy mu ako reprezen-
tačnému trénerovi ČR nikto nezasahuje a 
Mišková sa neustále zlepšuje. Po medaile 

na seniorských ME sa zúčastnila na Majs-
trovstvách sveta v štýle godžu na Novom 
Zélande 27. - 29. novembra. Štýl godžu 
(jap. polotvrdý) patrí medzi 4 najväčšie 
štýly karate vo svete a na Slovensku je naj-
rozšírenejší. Mišková, rodáčka z Hodonína, 
štartujúca za ČR porazila v kata ženy celú 
konkurenciu a stala sa majsterkou sveta. Jej 
triumfu v Aucklande bol prítomný i jej tré-
ner Martin Čulen.

Medailu si Seničania priviezli i z Českej 
republiky a Maďarska. Na medzinárodných 
turnajoch Grand Prix Ostrava 31. októbra - 
1. novembra získala 2. miesto v kata juni-
orky Jana Švrčková a v konkurencii 300 
pretekárov z 54 klubov a 7 krajín si zapí-
sala ďalší cenný medzinárodný úspech. V 
Maďarsku sa uskutočnil 21. ročník Hun-
garian cup v Budapešti. Turnaj bol Sloven-
ským zväzom karate zaradený ako nomi-
načný pre juniorov na Majstrovstvá Európy 
2016 na Cypre, takže pre juniorov prak-
ticky povinný, pokiaľ chcú štartovať na juni-
orských ME. Ovečková po prílete z Indoné-
zie iba vybalila kufor a hneď odchádzala 
do Maďarska. V Budapešti sa prebojovala 
až do finále, kde prehrala s Van Lokven z 
Holandska a získala striebornú medailu.

Najmladší žiaci Hanko kai Senica sa 
zúčastnia 12. decembra Mikulášskeho tur-
naja v Myjave a január začnú sústredením 
na Starej Turej.

E. Jareč

Jana Švrčková

Silvestrovský beh 
– výzva pre bežcov

Čo môže byť pre organizátorov Silves-
trovského behu väčšou odmenou ako 
úspešne naplnených 30 ročníkov poduja-
tia? Hádam už len to, že každoročne bež-
cov na tomto koncoročnom podujatí prib-
úda. A úplne fantastické by bolo, keby nad-
šencov pre beh prišlo na jubilejný ročník 
ešte viac ako vlani. 

Na Silvestrovskom 
behu v roku 2014 štar-
tovalo 282 bežcov a 
potvrdilo sa, že táto 
najdostupnejšia pohy-
bová aktivita v ostat-
ných rokoch zlákala 
nových ľudí, ktorí sa 
už neváhajú zapojiť aj 
do súťaženia, nielen 
behať rekreačne. Možno prídu aj niektorí z 
tých, ktorí si vyskúšali beh nočnou Senicou. 
Beh, ktorý je súčasťou seriálu Grand prix 
Záhoria a Moravsko-slovenského bežec-
kého pohára, je teda výzvou pre ďalších 
bežcov a organizátori Mesto Senica a komi-

sia športu pri mestskom zastupiteľstve sa na 
všetkých tešia a pre každého účastníka je 
pripravené prekvapenie.

Štart 27 kategórií od benjamínkov po 
mužov nad 60 rokov je na tradičnom 
mieste pred futbalovým štadiónom FK 
Senica. Prezentácia bude na štadióne od 9. 
hod. a uzatvorí sa 15 minút pred štartom 
kategórie. Štartovné pre mužov a ženy sú 
3 eurá. Najmladší bežia 60 a 100 m, naj-
mladší žiaci a mladší žiaci bežia 600 m. Od 

kategórie starší žiaci, 
ktorí bežia jeden 900 
metrový okruh, sa 
postupne počet okru-
hov zvyšuje až po 
dospelých, ktorí par-
kom pri DAVe absol-
vujú 6 okruhov, teda 
5,4 km. 

Senický Silves-
trovský beh je popu-

lárny nielen medzi senickými bežcami, 
ale v hojnom počte ho navštevujú prete-
kári zo širšieho okolia i z Moravy. A tí, ktorí 
ešte neobjavili čaro behania, nech prídu 
povzbudzovať!

Viera Barošková
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na 7. mieste 

Senickým futbalistom sa skon-
čila jesenná časť Fortuna ligy - naj-
vyššej futbalovej súťaže. Po 19 kolách sú v 
tabuľke na siedmom mieste.

V 15. kole cestovali Seničania do Trnavy, 
kde sa predstavili na novom štadióne v 
City Arene. Jasným favoritom bol domáci 
Spartak. Seničanom sa podarilo zopakovať 
posledné výkony (vyhrali v Ružomberku a 
Skalici) a po zodpovednom výkone doká-
zali najtesnejším rozdielom vyhrať aj v 
Trnave. O jediný presný zásah sa postaral 
v 31. min. Kalabiška, ktorý premenil poku-
tový kop nariadený po faule na stopéra 
Pillára. Blízko k vyrovnaniu boli domáci o 
dve minúty, ale pri šanci Schranza výborne 
zakročili brankár Šulla a stopér Pillár. Trnava 
sa snažila po prestávke o vyrovnanie, ale 
pozorná senická obrana na čele s branká-
rom Šullom ani v treťom zápase po sebe na 
súperových ihriskách neinkasovala. Cenné 
tri body tak putovali do Senice.

Štvorzápasovú sériu ukončili zverenci 
trénera Sabola na pôde Slovana Bratislava. 
Seničanom sa v hlavnom meste dlhodobo 
nedarí a inak tomu nebolo ani teraz. Do 
prestávky to vyzeralo nádejne, keď od 34. 
min. viedli po góle najmladšieho hráča na 
ihrisku Mráza 1:0. V 2. polčase sa však Slo-
vanistom podarilo otočiť vývoj vo svoj pro-
spech. O vyrovnanie sa postaral v 51. min. 

maďarský reprezentant Priskin. 
Potom mohol Seničanom prinavrá-
tiť vedenie Kalabiška, ale ani raz 
nebol úspešný. V 69. min. to bol 
opäť Priskin, ktorý prekonal bran-
kára Šullu po druhýkrát. Potom 

nebol ani do tretice úspešný Kalabiška, keď 
v 80. min. nastrelil žrď Muchovej brány a na 
konci mohol zvýšiť vedenie slovanista Més-
záros, ale Šulla predviedol výborný zákrok.

Po takmer 7 týždňoch sa Seničania pred-
stavili v 17. kole na domácom štadióne. Za 
súpera mali tretí tím tabuľky - MŠK Žilina. 
Od začiatku sa hral v Senici výborný zápas 
a diváci sa mali na čo pozerať. Úvod patril 
hosťom a pri šanci Williama zakročil bran-
kár Šulla, loptu do siete nepustil. Veľkú 
šancu na skórovanie mal v 32. min. Kosorin, 
ale zblízka po centri Čuntu netrafil prázdnu 
bránu. Na druhej strane vychytal Paura 
výborný Šulla. Domácim vyšiel vstup do 2. 
polčasu výborne. V 48. min. ešte Kosorin v 
čistej šanci gól nedal, ale všetko si to vyna-
hradil o minútu neskôr. Po Klecovom cen-
tri si spracoval loptu a pravačkou ju poslal 
za Volešákov chrbát - 1:0. Gólovú poistku 
pridal v 67. min. striedajúci Dolný, keď po 
centri Kalabišku svoj prvý dotyk s loptou na 
ihrisku premenil na gól - 2:0. Žilinčania mali 
po prestávku len jednu vážnejšiu možnosť, 
keď po centri Hlohovského a jemnom teči 
Paura zazvonila ľavá žrď Šullovej brány.

Ďalší zápas, posledný na súperovej 
pôde v tomto roku, odohrali Seničania na 
ihrisku majstrovského Trenčína. Hoci prvú 

veľkú možnosť na skórovanie mal hosťuj-
úci Hušek, domáci celok potvrdil v tomto 
zápase svoju dominanciu v súťaži a poľa-
hky zvíťazil 2:0 po góloch Van Kessela a 
Bera. Senickí futbalisti hrali v tomto zápase 
zakríknuto, domáceho brankára Šemrinca 
poriadne nepreverili, a tak si Trenčania pri-
písali do tabuľky povinné 3 body.

Rozlúčku s domácimi fanúšikmi mali 
Seničania v predvečer Mikuláša, teda 5. 
decembra proti nováčikovi súťaže Micha-
lovciam. Do zápasu nastúpili bez 3 hráčov 
základnej zostavy - brankára Šullu a hrá-
čov Hromadu a Čuntu. V chladnom počasí 
mali domáci miernu prevahu, v útoku boli 
nebezpečnejší. Hosťom sa podarilo dostať 
do vedenia v 33. min., keď senická obrana 
nedokázala loptu odvrátiť do bezpečia a 
Kunca prestrelil brankára Junasa - 0:1. Už o 
štyri minúty však bolo vyrovnané. Kalabiška 
prihral Klecovi, ktorý mal dostatok času na 
usmernenie lopty do siete - 1:1. V 2. pol-
čase bola hra vyrovnaná, obe mužstvá 
chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu. 
Hostia to skúšali nebezpečnými strelami z 
diaľky, ale brankár Junas viacerými zákro-
kmi podržal Seničanov. Domáci mali via-
cero vyložených gólových šancí - na dva-
krát pred Kelemenom neuspel Vengřinek, 
loptu po Pillárovej hlavičke zastavilo brvno 
a poslednú možnosť mal Kalabiška, ktorý 
sa dostal až pred brankára, no zoči-voči ho 
nedokázal prekonať. Zrodila sa tak remíza 
a mužstvá si body delili.

Ivan Tobiáš

Poďakovanie za úspechy
Predstaviteľov športového klubu silo-

vého trojboja, Hanko kai karate klubu a 
športovej streľby prijal 24. novembra v 
obradnej sieni primátor mesta 
Branislav Grimm, aby poďakoval 
funkcionárom, trénerom a špor-
tovcom za výborné výsledky 
v tomto roku a vzornú repre-
zentáciu mesta Senica. Všetci 
sa podpísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica. 

Športové hnutie má v našom 
meste široké zázemie. Popri 
veľkých kluboch a populár-
nych kolektívnych športoch je 
v Senici aj škála športov, ktoré 
dopĺňajú ponuku pre mládež a 
dospelých realizovať sa, účelne 
využívať voľný čas na rozvoj svojich indivi-
duálnych športových schopností. Nie vždy 
majú menej výrazné športy vytvorené ade-
kvátne podmienky pre činnosť a dosta-
točné finančné zabezpečenie, no napriek 
tomu dosahujú výrazné úspechy a robia 
dobré meno Senici. 

Pri osobnom stretnutí s nimi vyzdvihol pri-
mátor mesta nadšenie a oduševnenie špor-
tovcov pre daný šport, ktoré pomáhajú pre-
konávať mnohé prekážky. Povedal to slovami 
legendárneho Emila Zátopka: „Športovec 
nemôže utekať s peniazmi vo vrecku. Musí 
bežať s nádejou v srdci a snami v hlave.“ 

Hanko kai má za sebou úspešnú 
40-ročnú históriu a patrí k najstarším klu-
bom na Slovensku. Jeho zakladateľ MUDr. 
Martin Čulen, hlavný tréner klubu patrí k 
popredným a významným osobnostiam 

európskeho a svetového karate a spolu s 
ďalšími trénermi vychovávajú stále nových 
reprezentantov. Množstvom získaných titu-
lov na domácich i medzinárodných kolbiš-
tiach v Senici a okolí spopularizovali karate 
natoľko, že každý rok získavajú nových 
adeptov tohto športu. 

Klub silového trojboja, pôvodne Druž-
stevník Sobotište, existuje od roku 1978. 
„Je to jeden z najťažších športov pre 
mužov a ženy všetkých vekových i váho-
vých kategórií. Obetavosť a odborné vede-
nie trénera Mariána Beera prináša pre čle-
nov klubu odmenu v podobe zaslúže-

ných titulov majstrov Slovenska i popred-
ných umiestnení na rôznych šampioná-
tov,“ vyzdvihol mnohoročnú prácu primá-
tor Senice. 

Športový strelecký klub v Kunove existuje 
približne od roku 1990. Hoci si 
svojpomocne vybudovali strel-
nicu, organizujú rôzne poduja-
tia pre deti, hodovú streleckú 
súťaž, nepodarilo sa im vytvo-
riť širšiu mládežnícku členskú 
základňu, hoci klub patrí medzi 
slovenskú streleckú špičku. Naj-
úspešnejším reprezentantom je 
Jaroslav Krč, ktorý sa pretekár-
sky venuje streľbe od 16 rokov. 
V tomto roku patrí k jeho naj-
významnejším úspechom víťaz-
stvo v extralige, získanie titulu 
majster kraja a i medzinárodný 

majster Slovenska v kategórii seniorov v 
malorážnej puške a vo vzduchovej obsa-
dil 3. miesto. V prvej streleckej lige obsadil 
konečné 3. miesto.

V obradnej sieni primátor mesta prijal 
týchto športovcov: 

Hanko kai: Michal Toure, Alžbeta Oveč-
ková, Adela Sadloňová, Jaroslav Rehuš. 
Klub silového trojboja: Monika Gavorní-
ková, Martin Černák, Jaromír Hrúz, Pavol 
Rehák, Frederik Szabo, Marián Beer. Špor-
tová streľba: Jaroslav Krč. 

Viera Barošková
foto R. Samek
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foFK Senica oceňovala
Na slávnostnom vyhodnotení futbalo-

vého roka 2015, ktoré sa konalo v Dome 
kultúry 30. novembra, sme spoznali najlep-
ších futbalistov v každej kategórii od U12 po 
A-tím. Zoznámili sme sa aj s objavom roka FK 
Senica, najlepším kolektívom roka a takisto s 
najobľúbenejším futbalistom A-tímu.

V kinosále sedeli všetci členovia futbalo-
vej rodiny FK Senica, ktorí si vyše hodinu 
trvajúcu akciu pekne užili. Mikulášskymi 
balíčkami boli obdarovaní aj najmenší hráči 
klubu od U7 po U11.

Prinášame prehľad najúspešnejších, kto-
rých vyberali tréneri, no oceňovali ich fut-
balisti A-tímu:

U12 - Pavol Škodáček 
U13 - Lukáš Koprna 
U14 - Martin Vyletel
U15 - Viktor Mička
U15 žiačky - Sabina Krčová
U16 - Dominik Martišiak
U17 - Stanislav Ducár 
U19 - Nikolas Včelka
A-tím - Róbert Pillár 
Objav roka - Erik Bašista z U15 
NAJ kolektív - FK Senica U19
Cena fanúšikov: Jozef Dolný, 3785 hla-

sov. Zvolili si ho fanúšikovia FK Senica na 
webovej stránke www.fksenica.eu. Dlho 
súperil s druhým Samuelom Mrázom, no 
Dolný nakoniec zvíťazil asi o 300 hlasov.

Všetkým oceneným srdečne gratulu-
jeme, ďakujeme všetkým za krásny futba-
lový rok 2015.

www.fksenica.eu

Jozefovi Dolnému ocenenie odovzdal 
primátor Senice Branislav Grimm

Úspešná sezóna
Rok 2015 bol pre autokrosového pre-

tekára Seničana Dušana Jankovícha jaz-
diaceho na bugyne - autokrosovom špe-
ciáli s motorom SEAT 1600 úspešný. Pre-
teká za klub AC3R Prietrž. Zúčastňoval sa 
na pretekoch v rôz-
nych súťažiach Slo-
venského autokroso-
vého pohára aj Kar-
patského autokroso-
vého pohára. 

V Očkove bol 
vyhodnotený ako 
druhý najlepší jazdec 
Karpatského auto-
krosového pohára 
v kategórii označo-
vanej ako B2000-buggy za Radovanom 
Adamíkom ml. z AMK Gajary, tretí skončil 
Patrik Párovský z Autocross Team-Poriadie.

Do Nitry Dušana Jankovícha pozvala Slo-
venská asociácia motoristického športu na 
vyhodnotenie najlepších pretekárov moto-
ristického športu - večer majstrov volantu. 

Boli ocenení prví v rôznych motoristických 
disciplínach.

Vo Veľkých Uherciach sa zúčastnil 
vyhodnotenia najlepších pretekárov Slo-
venského autokrosového pohára. Boli oce-
není autokrosoví pretekári z celej SR, z 
toho traja pretekári z jedného klubu - AC3R 

Prietrž. Celkové prvé 
miesto v kategó-
rii označovanej ako 
D7-Z obsadil Dušan 
Jankovích, druhý bol 
Milan Rýzek z Prie-
trže, tretí bol Martin 
Chasník zo Žiliny a 
štvrtý Seničan Patrik 
Čulen.

Cez zimu pretekári 
aj so svojimi mecha-

nikmi budú musieť pracovať v dielňach - 
zapojiť rozum a získané skúsenosti a zruč-
nosť, aby pretekárske stroje pripravili na 
novú sezónu v roku 2016. Dúfame, že opäť 
bude úspešná a budeme sa tešiť z dobrých 
výsledkov. 

MJ

Dušan Jankovích (zľava) si ocenenia vy-
zdvihol so svojimi najbližšími.

CH V B
Kto správne identifikoval titulok dospel 

k poznaniu, že ide o predposlednú pešiu 
jesennú turistickú akciu Klubu slovenských 
turistov v Senici Chodníkom Viktora Beni-
aka v tomto roku. Je to turistický pochod 
zo Senice na hrad Branč - obľúbenú trasu 
zakladateľa organizovanej turistiky v Senici 
Viktora Beniaka.

Sobota 21. novem-
ber. Skoré ráno nie 
veľmi prívetivo vítalo 
účastníkov pochodu 
po trase: MsÚ Senica, 
mestský park, DAV, 
cyklotrasa do Kunova. 
Ďalej poľnou cestou 
na hrebeň, úvozom 
pozdĺž rieky Myjava 
k osade Gažovci 
do obce Podbranč - 
časti Dolná Dolina. 
Následne turistickou značkou k zrúcanine 
hradu Branč - cieľa pochodu.

Blatistý terén poľnej cesty spôsobený 
dažďom z predchádzajúceho dňa a noci 
neodradil turistov od svojho zámeru. Veď 
v predchádzajúcich rokoch tú istú trasu 
absolvovali za oveľa tvrdších podmienok - 
v mraze, snehu, občasného dažďa. Turisti 
prišli k prvému obydliu rodiny Nečasovcov. 
Už z diaľky pozorujú siluetu osôb a stolík s 
ponukou domácich koláčov a niečoho na 
zahriatie. Chvíle strávené s nimi v príjem-
nom rozhovore, potom spoločná fotogra-
fia pre spomienku a odovzdanie Pamät-
ného listu s poďakovaním manželom, ktorí 
sú veľkými priateľmi turistov. 

Pri spiatočnej ceste z hradu uzime-
ných a zodpovedajúco unavených turistov 
prichýlila vo svojom mimopracovnom čase 

vedúca pohostinstva v Dolnej Doline pani 
Gažová. Príjemné teplo a promptné občer-
stvenie prispeli k celkovej spokojnosti. K 
dobrej nálade tiež heligónka Janka Čepku. 
A keďže medzi turistami boli „odha-
lení“ viacerí jubilanti, predseda KST Paľko 
Perička vykrútil na tanečnom parkete za 
sprievodu ľudoviek všetky jubilantky.

Turisti s uznaním kvitovali peknú úpravu 
časti obce Dolná 
Dolina, ktorou pre-
chádzali. Osobitne 
vynovené chodníky, 
cesty, okolie cen-
tra pri Obecnom 
úrade, zastávky SAD, 
priestranstva pre 
drobnochovateľov a 
pod. 

Podaním rúk, v 
dobrej nálade a pria-
teľskom objatí sa roz-
chádzalo 30 účast-

níkov pochodu zo Senice, Starej Turej, 
Myjavy, Trnavy, Brezovej, Jablonice a pri-
ateľov z Budapešti. Pri absolvovaní obľú-
benej trasy Viktora Beniaka si turisti tichou 
spomienkou pripomenuli jeho pôsobenie. 
Jeho manželku Ľudmilu Beniakovú, tiež 
bývalú turistku, ktorá sa dosiaľ teší rela-
tívne dobrému zdraviu, potom informo-
vala o pochode členka KST Senica Elena 
Sprušanská. Turisti pani Beniakovej vďačia 
za mnohé písomné a obrazové materiály z 
turistickej činnosti jej manžela, ktoré sa stali 
súčasťou klubovne v turistickej chate SNP 
na Rozbehoch. 

Na turistickú trasu Chodníkom Viktora 
Beniaka sa tešíme opäť o rok a pozývame 
na ňu aj na ostatné pripravované akcie na 
rok 2016.

Výbor KST Senica

Turisti s manželmi Nečasovcami. 

Výpožičné hodiny
Záhorská knižnica Senica oznamuje, že 

počas vianočných a novoročných sviatkov 
bude mať zatvorené, a to od 23. decembra 
2015 do 6. januára 2016. Knižnica bude 
opäť poskytovať služby od 7. januára od 8. 
do 18. hod.               TS - ZK

Kurzy pre začiatočníkov
Mestské kultúrne stredisko Senica od 

18. januára organizuje kurzy anglického 
a nemeckého jazyka pre začiatočníkov. 
Do kurzu sa treba prihlásiť do 15. januára 
2016. Kurz potrvá do 30. júna 2016, popla-
tok je 60 €. Bližšie informácie o kurze zís-
kate v MsKS Senica osobne alebo na č. t. 
651 2301, 0905 809 766. 

MsKS Senica



Naša Senica 11-12/2015

16
3 3

32e"



Naša Senica 11-12/2015

17

0 <
? D3 I

In
fo

 k
út

ikVyberte si z podujatí
6. január, 19.00 
Vjerná nevjera – komédia v podaní Záho-
ráckeho divadla, vstupné 4 € 
miesto: Dom kultúry 

9. január, 19.00
Reprezentačný ples mesta Senica, 
vstupné 28 € 
miesto: Dom kultúry 

16. január, 20.00
Hasičský ples, hrá skupina Lux, 
vstupné 18€
miesto: Dom kultúry 

23. január, 19.00
3. reprezentačný ples dôchodcov okresu 
Senica, hrá skupina Rubín, vstupné 15 €

28. január, 16.00 a 19.30
Zmiešaná štvorhra – hra v podaní Radošin-
ského naivného divadla, vstupné 15 €
miesto: Dom kultúry 

29. január, 19.00
Venček – slávnostné ukončenie kurzu spo-
ločenského tanca 
miesto: Dom kultúry 

30. január, 19.00 
Reprezentačný poľovnícky ples, hrá 
dychová hudba Šohajka, vstupné 25 €
miesto: Dom kultúry 

31. január, 16.00
Len tak prišli – hra v podaní ochotníckeho 
divadla Popudinské Močidľany 
miesto: Dom kultúry 

Stretneme sa pri ohňostroji 
V zmysle tradície začatej v roku 2015 

pozýva Mesto Senica občanov na Novo-
ročný ohňostroj. Stretneme sa 1. januára 
2016 o 18. hod. na Námestí oslobode-
nia a pri ohňostroji si navzájom zaželáme 
úspešný nový rok. Viac ako 10-minútový 
ohňostroj bude odpálený zo strechy Domu 
kultúry a verme, že opäť poskytne prizeraj-
úcim sa nevšedný zážitok. 

bar

O zlaté jabĺčko
Základná umelecká škola Senica v spo-

lupráci s Mestom Senica a o.z. Výchova 
umením pri ZUŠ Senica vyhlásili 8. roč-
ník výtvarnej súťaže žiakov senických škôl 
Senické zlaté jabĺčko 2016. Tému rodina v 
jej najrôznejších podobách (naša rodina, 
rodina zvieratiek, príbeh rodiny....) môžu 
spracúvať deti - jednotlivci od predškol-
ského veku až po stredoškolákov. Plošné i 
priestorové práce môžu byť v ľubovoľnom 
formáte, spracované technikou maľby, 
kresby, grafiky, koláže ... a do Základnej 
umeleckej školy ich treba doručiť najne-
skôr do 26. februára 2016. Výsledky budú 
známe na vyhodnotení súťaže a vernisáži 
výstavy 15. marca.

bar 

Jubilejná Výtvarná Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici, 

Mesto Senica a Základná umelecká škola v 
Senici pozývajú priateľov výtvarného ume-
nia na vernisáž výstavy Výtvarná Senica 
2015/2016, ktorá sa uskutoční 22. janu-
ára 2016 o 17. hod. vo výstavných priesto-
roch ZOS. Súčasťou slávnostného otvore-
nia jubilejného 50. ročníka výstavy bude 
vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie oce-
není z regionálnej súťaže neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby okresov Senica a Ska-
lica. Výstavu výtvarných diel 34 autorov si 
môžete pozrieť v Záhorskom osvetovom 
stredisku a v Základnej umeleckej škole v 
Senici do 19. februára 2016.  

js

Verejné korčuľovanie 
na zimnom štadióne

sobota 19. 12. 11.00  – 12.30
nedeľa 20. 12. 13.30  – 15.00
streda 23. 12. 9.30  – 11.00
 14.30  – 16.00
štvrtok 24. 12. 11.30  – 13.00
sobota 26. 12. 9.30  – 11.00
 14.30  – 16.00
nedeľa 27. 12. 14.00  – 15.30
pondelok 28. 12. 14.00  – 15.30
utorok 29. 12. 14.00  – 15.30
streda 30. 12. 9.30  – 11.00
 14.30  – 16.00
štvrtok 31. 12. 10.00 – 11.30�Piatok 1. 1. 2016 15.00 - 16.30
Sobota 2. 1. 15.00 - 16.30
Nedeľa 3. 1. 13.30 - 15.00
Pondelok 4. 1. 9.30 - 11.00
 14.30 - 16.00
Utorok 5. 1. 9.30 - 11.00
 14.30 - 16.00
Streda 6. 1. 14.30 - 16.00
Štvrtok 7. 1. 14.00 - 15.30
Sobota 9. 1. 14.30 - 16.00
Nedeľa 10. 1. 14.00 - 15.30
Sobota 16. 1. 14.30 - 16.00
Nedeľa 17. 1. 14.00 - 15.30
Sobota 23. 1. 14.30 - 16.00
Nedeľa 24. 1. 14.00 - 15.30
Streda 27. 1. 14.30 - 16.00
Sobota 30. 1. 14.30 - 16.00

Zmeny budú včas oznámené na 
www.rsms.sk.

19. 12. Centrum, Štefánikova 726
20. 12. Verbascum, Sotinská 1586
24. 12. Eurodom, Hviezdoslavova 309
25. 12. Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
26. 12. Melissa, Hurbanova 2827
27. 12. Verbascum, Sotinská 1586
1. 1. 2016 SunPharma, Sotinská 1591
2. – 3. 1.  Verbascum, Sotinská 1586
6. 1.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
9.–10.1. Dr. Max, Obchodná 3
16. 1.  Centrum, Štefánikova 726
17. 1.  Verbascum, Sotinská 1586
23. 1.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
24. 1.  Verbascum, Sotinská 1586
30. 1.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
31. 1.  Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární

SÁLOVKA
1. Senická liga vo futsale
26. december, 10., 16., 24.,30. január 
vždy o 9.00  
miesto: športová hala
2. Senická liga vo futsale
27. december, 6., 9., 17. január o 9.00 , 
23. január o 15.00 a 31. január o 9.00. 
miesto: športová hala
2. - 3. január
Senický pohár vo futsale, finále 6. januára
miesto: športová hala 

HOKEJ
28. december, 18.00
HC Dukla Senica – HC Prešov 07
3.január, 18.00
HC Dukla Senica – HC Nové Zámky
6.január, 18.00
HC Dukla Senica – HC 07 Detva
13. január, 18.00
HC Dukla Senica – HK Dukla Michalovce
20. január, 18.00
HC Dukla Senica - MHK 32 L. Mikuláš
22. január, 18.00

HC Dukla Senica – MHK Humenné
29. január, 18.00
HC Dukla Senica – HK Trnava

VOLEJBAL
9. január, 18.00
SVK DDK-LED Senica – 1. Bratislavský 
volejbalový klub
miesto: športová hala
23. január, 11.00
VMS Senica - Volleyball Academy Žilina 

TURISTIKA
26. december
Vianočný výstup na Záruby. Zraz na 
železničnej stanici Smolenice o 8.30

FUTBAL
19.  január,18.00 FK Senica – FC Rohožník
23. január, 12.00 FK Senica – FC Hlučín
26. január, 15.00 FK Senica – FK Duslo 
Šaľa
30. január, 12.00 FK Senica – Fotbal Tři-
nec

Prehľad športových podujatí
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Spomienka
Ak keď ti prestali hviezdy svietiť a slnko 
hriať, tí čo ťa mali radi, neprestanú na 
teba spomínať...
Dňa 26. decembra uplynie 5 rokov 
od úmrtia manželky, mamy a babky 
Anny Fajnorovej, rod. Kopaňákovej.

S láskou spomínajú manžel, syn Stanislav s rodinou, 
syn Peter a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 20. decembra uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec Štefan Kulíšek.
S láskou na neho spomínajú manželka, 
dcéra, syn s manželkou a vnúčatá Robert, 
Anetka a Maťko. 

ka, 
b t

Spomienka
Rok za rokom sa míňa, čas však 
nezmazal z našich sŕdc spomienky...
Dňa 17. decembra uplynuli 2 roky od 
úmrtia manžela, otca, brata a dedka 
Gabriela Závodského. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína celá rodina.

Spomienka
Čas plynie, bolesť trápi, teba nám 
už nik nenavráti. Osud smrti nedoprial
 s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť... 
Dňa 20. decembra uplynie 5 rokov, 
čo nás náhle navždy vo veku 63 rokov opustil 
náš milovaný manžel, otec, brat, svokor a 

dedko Rudolf Polák.
S láskou spomína manželka, deti a celá rodina.

ll
h 

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, ale krásne 
spomienky na vás zostávajú...
Dňa 13. novembra sme si pripomenuli 10, 
výročie úmrtia mamy, babky, sestry, švagrinej 
Anny Krištofovej, rod. Heskovej

Dňa 2. decembra sme si pripomenuli 40. 
výročie úmrtia mamy, starej mamy a svokry 
Alžbety Ševčíkovej, rod. Hradskej
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nedokáže zabudnúť...
Dňa 20. decembra uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, 
švagor, krstný otec, dedko Ján Peško.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Spomienka
Už nepočuť po dome otcov a dedov hlas, už 
viac nepríde medzi nás. Dcéry a vnúčatá si 
nepohladí a nepovie, drahí moji, mal som vás 
všetkých rád. S kytičkou kvetov budeme nad 
tvojím hrobom stáť, modliť sa a so slzami v 
očiach spomínať...
Dňa 12. decembra uplynulo 18 rokov od 

chvíle, keď nás navždy opustil  drahý manžel, otec, starý otec 
Jozef Polakovič.
Spomínajú manželka, dcéry s rodinami

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici 

oznamuje svojim členom najbližšie pripravované aktivity:
Klub dôchodcov na Továrenskej ulici bude od 22. decembra 

2015 do 7. januára 2016 zatvorený. Otvorený bude od 8. janu-
ára 2016.

-
toční 8. februára 2016 v Dome kultúry v Senici o 14. hod. Všet-
kých členov srdečné pozývame.

-
stredníctvom aktivistiek v Klube dôchodcov na Továrenskej ulici 
a v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici. 

budove COOP Jednota. 

Thermal bude od 11. do 16. apríla 2016 (plná penzia, 2 procedúry 
denne, každý deň vstup do banského a rehabilitačného bazénu). 
Úhradu za pobyt vo výške 165 eur vrátane dopravy treba zaplatiť 
najneskoršie do 27. januára 2016 v Klube dôchodcov na Továren-
skej ul. v pondelok, stredu a piatok.

bude od 1. do 8.októbra 2016 (polopenzia, 2-krát telocvik, 
2-krát vírivka 1-krát inhalácia, 1-krát parafín a každý deň vstup 
do bazénu). Úhradu za pobyt vo výške 200 eur vrátane dopravy 
treba zaplatiť najneskoršie do 10. júna 2016.

Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v mesiaci 
december jubileum: Jozefa Čechová, Anna Sadloňová, Mgr., 
Ľudovít Dedík, Štefánia Závišová, Zuzana Boušková, Kristína 
Jamáriková, Pavol Šarabok, Mária Valentová.

Mestská organizácia JD v Senici ďakuje sponzorom, ktorí pri-
speli hodnotnými cenami do tomboly na Mikulášske posedenie. 
Ďakujeme aj všetkým členom, ktorí prispeli do bohatej tomboly. 

Blíži sa čas vianočných sviatkov. Výbor MsO JDS v Senici všet-
kým seniorom z celého srdca želá pokojné a požehnané preži-
tie vianočných sviatkov a do budúceho roku 2016 praje zdravie 
a dôstojné prežitie seniorského života. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Spomienka
Čas plynie, bolesť trápi,
teba nám už nik nenavráti...
Dňa 5. januára si pripomenieme 
1. výročie smrti manžela, otca 
a dedka Viktora Valenta.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéra Zuzana, dcéra Lenka s manželom, syn Marián a vnuci 
Nikolka, Jozef, Dominik a Matúš.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Miroslav Surový a Júlia Hašanová
Peter Škvorec a Ing. Ivona Klimentová
Ing. Peter Ivánek a Mgr. Luisa Al Khufash
Eduard Kopča a Simona Habiňáková
Ján Koprla a Adriána Bělinová
Róbert Španka a Ing. Barbara Koňuchová
Erik Ferenčík a Miriama Holkovičová
Štefan Galajda a Andrea Melicherová
Ľubomír Jamárik a Ivana Brožková
Jozef Čech a Lenka Pavlíková
Bc. Filip Blaho a Bc. Gabriela Lišková
Pavol Rehák a Petra Chudá
Richard Kramár a Monika Oravcová
Stanislav Šimek a Denisa Remešicová
Milan Ušiak a Júlia Krišková
Branislav Poláček a Paulína Masaryková
Roman Labudek a Ing. Jana Škodová

Vítame nových Seničanov
narodení v októbri 
Stella Schäfferová   narodená v Brne 
Roman Vizváry narodený v Skalici
Adam Horňák narodený v Myjave
Erik Liška narodený v Myjave
Viktória Matulová narodená v Trenčíne
Layla Vašková narodená v Skalici
Barbora Marková narodená v Skalici
Lilien Procházková narodená v Skalici
Šimon Ferenčík narodený v Myjave
Vanessa Kalamenová narodená v Skalici
Ema Mikulková narodená v Myjave
Žofia Rybnikárová narodená v Myjave
Laura Schreinerová narodená v Skalici
Sofia Bartoňová narodená v Myjave
Miroslav Šarabok narodený v Skalici
Lukáš Pavúček narodený v Skalici

narodení v novembri
Jakub Sabol    narodený v Skalici
Richard Boťánek   narodený v Skalici
Peter Horvát    narodený v Myjave
Lucia Masarovičová   narodená v Skalici
Adam Bača    narodený v Myjave
Nina Horňáková   narodená v Myjave
Eli Jakubáčová   narodená v Bratislave
Sára Burdová   narodená v Myjave
Samuel Havel   narodený v Myjave
Alžbeta Tokošová   narodená v Skalici
Lara Strezenická   narodená v Bratislave
Ladislav Boško   narodený v Bratislave

Blahoželáme jubilantom
V decembri 2015 oslávia
80 rokov: Helena Karellová, Alžbeta Pisklová
85 rokov: Jozef Fábik, Štefánia Závišová
91 rokov: Ján Hanzlíček
94 rokov: Mária Včelková
100 rokov: Anna Chalupová

v januári 2016 oslávia: 
80 rokov: Ladislav Luhový, Anna Macejková, Mgr. Elena Sochorová
85 rokov: Samuel Halabrín, Rozália Jánošíková, Mgr. Michal Schmidt, 
Mária Slivková, Mária Srnečková
90 rokov: Anna Marešová, Libuša Mikulášková
91 rokov: Mária Fančovičová, Mária Fodorová
92 rokov: Antónia Kubalová
96 rokov: Pavel Štefečka

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

Opustili nás v októbri 
Oľga Šajánková, Štefánikova 722 2. 10. 2015
vo veku 60 rokov
Božena Vlková, Železničná 383 2. 10. 2015
vo veku 80 rokov
Ida Čerňáková, J. Mudrocha 1355 3. 10. 2015
vo veku 85 rokov
Ladislav Maderič, Štefánikova 1377 3. 10. 2015
vo veku 76 rokov
Rozália Čestická, Štefánikova 1377 4. 10. 2015
vo veku 67 rokov
Mária Havlová, Kolónia 609 7. 10. 2015
vo veku 93 rokov
Alojz Vajči, Štefánikova 725 10. 10. 2015
vo veku 70 rokov
Anna Filipová, Štefánikova 1377 11. 10. 2015
vo veku 89 rokov
Ing. Radvan Vaca, Štefánikova 703 11. 10. 2015
vo veku 87 rokov
Július Fulka, Štefánikova 1377 13. 10. 2015
vo veku 85 rokov
Ľuboš Král, Hollého 741 14. 10. 2015
vo veku 37 rokov
Elena Vraždová, Jabloňová 1284 17. 10. 2015
vo veku 66 rokov
František Jurkovič, Palárikova 291 18. 10. 2015
vo veku 74 rokov
Agnesa Hečková, Štefánikova 723 19. 10. 2015
vo veku 86 rokov
Mikuláš Lukačovič, Hollého 752 20. 10. 2015
vo veku 79 rokov
Jozef Pienčík, Štefánikova 1377 26. 10. 2015
vo veku 64 rokov
Ján Provazník, Kalinčiakova 297 26. 10. 2015
vo veku 81 rokov
Blažej Šurek, Hviezdoslavova 484 26. 10. 2015
vo veku 85 rokov
Ján Halabrín, Kalinčiakova 298 30. 10. 2015
vo veku 36 rokov
Michal Novák, Štefánikova 1598 30. 10. 2015
vo veku 89 rokov
Ján Vašek, Čáčov 268 30. 10. 2015
vo veku 81 rokov

v novembri 
Milan Sekáč, Kalinčiakova 301   1. 11. 2015
vo veku 52 rokov
Viktor Škápik, Štefánikova 1377   1. 11. 2015
vo veku 81 rokov
Jozefína Havlová, Dlhá 255    2. 11. 2015
vo veku 89 rokov
Margita Mišíková, Hurbanova 523   2. 11. 2015
vo veku 82 rokov
Ján Toráč, Čáčov 256    3. 11. 2015
vo veku 72 rokov
Mária Burianová, Čáčov 172   4. 11. 2015
vo veku 82 rokov
Mária Eltschlägerová, Jána Bežu 3080   5. 11. 2015
vo veku 79 rokov
Mária Figurová, Vajanského 22   7. 11. 2015
vo veku 57 rokov
Stanislav Petrovec, Palárikova 291   17. 11. 2015
vo veku 84 rokov
Emília Slobodová, Štefánikova 1559   17. 11. 2015
vo veku 69 rokov
Jozefa Šimková, Štefánikova 1377   19. 11. 2015
vo veku 73 rokov
Vlasta Pukančíková, Štefánikova 709   20. 11. 2015
vo veku 60 rokov
Anna Jankovičová, Štefánikova 1377   22. 11. 2015
vo veku 76 rokov
Juliana Slezáková, Hurbanova 525   30. 11. 2015
vo veku 68 rokov
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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
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., 
ak nie je uvedené inak.
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STAR  WARS: Sila sa prebúdza 
SK DABING: Sobota 19. o 17.00, nedeľa 
20. o 20.00, utorok 22. o 17.00, streda 23. 
december o 20.00
SK TITULKY: Sobota 19. o 20.00, nedeľa 
20. o 17.00, utorok 22. o 20.00, streda 23. 
december o 17.00
Kedysi dávno v preďalekej galaxii sa tridsať 
rokov po udalostiach v Návrate Jediho musí 
legendárna posádka Hana Sola, jeho ženy 
Princezny Lei vysporiadať s novým hrozia-
cim nebezpečenstvom v podobe Sitha Inqui-
sitora a nájsť dávno strateného Lukea Skywal-
kera.
dobrodružný, sci-fi, fantasy
Vstupné: 4 €, 136 min., MP 7r. 

  Piatok 8. o 19. h, sobota 9. a nedeľa 10. 
január o 17. h
PADESÁTKA
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlep-
šie, láka Vojta Kotek na svoju filmovú komé-
diu Padesátka, ktorá sa odohráva na hre-
beňoch, svahoch a v chatách zasnežených 
Krkonôš. Vojta Kotek sa ako režisér chopil prí-
behu, ktorého dej sa točí okolo rázovitých ľudí 
z hôr, jedného preteku bežkárov a niekoľkých 
„padesátek“. Tvorcovia sľubujú situačný aj 
konverzačný humor, prekvapivé zvraty a tiež 
povestný Cimrmanov víchor z hôr.
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 94 min.

  Sobota 9. a nedeľa 10. január
BOD ZLOMU
Ich jediným zákonom je gravitácia. Voľným 
pádom a bez istenia mieri do kín Bod zlomu, 
akčný adrenalínový thriller, ktorého hrdino-
via idú v každom okamihu na plné obrátky a 
nadoraz. Vysoko, hlboko, rýchlo alebo hore 
nohami pácha neznáma skupina svoje šia-
lené lúpeže a v rovnakom štýle musí prebie-
hať aj pátranie. Kto narazí na limity svojich 
možností ako prvý? Kto ako prvý nájde svoj 
bod zlomu? Zločin alebo spravodlivosť?
akčný, krimi
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

  Utorok 12. január
LES
Mrazivý psychotriler, ktorý poteší nielen fanú-
šikov hororov. Na upätí hory Fuji sa nachádza 
miesto, kam mnohí, čo stratili zmysel života, 
odídu a už sa viac nevrátia. Ich duše tam bez-
cieľne blúdia, ich hnev nemožno utíšiť, ak 
ovládnu vašu myseľ, nikdy vás z lesa samo-
vrahov nepustia von.
psychotriler, horor
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 87 min.

  Streda 13. a piatok 15. január
OSEM HROZNÝCH
Niekoľko rokov po občianskej vojne sa 
zasneženými kopcami Wyomingu rúti 
dostavník. Vezie sa v ňom John Ruth, lovec 
ľudí, známy aj ako Kat a Daisy Domergue-
ová. Jeho čaká odmena vypísaná na jej hlavu, 
ju proces a slučka. Po ceste stretnú dvoch 
mužov - majora Marquisa Warrena, bývalého 
vojaka, z ktorého sa tiež stal obávaný lovec 
ľudí a Chrisa Mannixa, južanského odpad-
líka, ktorý o sebe tvrdí, že je novým šerifom 
v meste, kam majú všetci namierené. Keď im 
silná víchrica zabráni pokračovať v ceste, roz-
hodnú sa hľadať útočisko v drevenici u Min-
nie, ktorá je obľúbenou zastávkou dostavní-
kov. Vo dverách ich však nevíta majiteľka, ale 
niekoľko cudzincov, ktorí sa rozhodne netvá-
ria prívetivo.
western
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 182 min.

  Piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. január 
o 17. h
ĽADOVÁ SEZÓNA
V animovanej komédii Ľadová sezóna si 
ľadový medveď Norm užíva parádne mra-
zivé pohodlie svojho severného pólu, kým 
jeho pokoj nezačnú rušiť dotieravé tvory s 
foťákmi. Preto sa vydáva do mesta, ktoré 
nikdy nespí - do New Yorku. V jeho tíme sú 
tri nezničiteľné arktické lumíky a spoločne 
musia zabezpečiť svojmu zasneženému 
domovu pokoj od civilizácie.
animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 86 min.

  Sobota 16. a nedeľa 17. január
PIATA VLNA
Po Twilighte a Hrách o život prichádza na 
plátna kín nová sága nakrútená podľa sveto-
známej románovej trilógie z pera Ricka Yan-
ceya. Piata vlna je prvou časťou knižnej tri-
lógie, ktorá sa stala obrovským hitom medzi 
tínedžermi. Zem napadnú mimozemské sily, 
ktoré urobia všetko preto, aby získali to naj-
cennejšie, našu planétu.
sci-fi, triler
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 108 min.

  Utorok 19. január
MA MA
Nový film je intímnou ženskou drámou a pri-
náša príbeh Magdy, ženy, ktorú opustil man-
žel, prišla o prácu a diagnostikovali jej rako-
vinu prsníka v treťom štádiu. Práve v tomto 
okamžiku stretáva Artura, hľadača futbalo-
vých talentov, ktorému sa tiež život od zákla-
dov zmení ako následok osobnej tragédie. 
Náhodné stretnutie sa tak postupne mení na 
silné puto.
dráma
Vstupné: 3,50 € (FK 2 €), MP 12 r., 80 min.

  Streda 20. a piatok 22. január
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Film rozpráva príbeh triedy pražského kon-
zervatória, ktorá má na letnom sústredení 
naskúšať muzikál Starci na chmelu. Študenti 
sú zo začiatku znechutení, že sa budú veno-
vať klasickému českému muzikálu. Počas 
skúšania ich pohltí kúzlo starcov, ale nechcú 
sa uspokojiť so starou choreografiou.

hudobný, tanečný
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 85 min.

  Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. január 
o 17. h
KIKIRIKÍ A PÁR VAJEC
Riky sa narodil ako zakrpatené kura. Ale keď 
chce zlý rančer zničiť jeho domov a rodinu, 
tak sa musí z plachého mladého kuraťa stať 
odvážnym kohútom. On a jeho priatelia sa 
spoja a prežijú veľké dobrodružstvo, kde 
sa ukáže, že veľké činy môžu urobiť aj tí 
najmenší...
animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 98 min.

  Sobota 23. a nedeľa 24. január
CREED
Rocky Balboa, bývalý svetový šampión v 
ťažkej váhe, sa stane trénerom a mentorom 
Adonisa Creeda, syna svojho niekdajšieho 
súpera Apolla Creeda...
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

  Utorok 26. a streda 27. január
ZMŔTVYCHVSTANIE
Hugh Glass vyráža v roku 1822 v službách 
kapitána Andrewa Henryho na lov v snahe 
získať výhodne predajné kožušiny. Je však 
napadnutý medveďom a ťažko zranený. 
Ako zázrakom prežije, ale terén neumož-
ňuje, aby bol prevezený na nevyhnutné oše-
trenie. Kapitán Henry sa snaží svojho zve-
renca dostať späť na nohy, ale nakoniec 
najme dvoch žoldnierov, aby ho strážili, kým 
nezomrie a pochovali ho. Tí však Glassa čos-
koro opustia. Zostáva sám bezbranný, vážne 
ranený a zradený...
dobrodružný, dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 151 min.

  Piatok 29. a sobota 30. január
ALVIN A CHIPMUNKOVIA: 
ČIPERNÁ JAZDA
Čiperné veveričky sa vracajú. Na Alvina, 
Simona a Theodora čaká nové dobrodruž-
stvo. Vďaka sérii nedorozumení Alvin, Simon 
a Theodor prídu na to, že sa Dave chystá v 
New Yorku požiadať svoju novú priateľku o 
ruku a opustí ich. Majú tri dni nato, aby ho 
zastavili a uchránili sa pred jeho stratou, ale 
tiež pred získaním príšerného nevlastného 
brata..
animovaný, komédia
Vstupné: 4 €, MP, 86 min.

  Piatok 29. a sobota 30. január
RODINA NA PRENÁJOM
Paul-Andre je šarmantný a trochu nesmelý 
milionár v najlepších rokoch. Má všetko, 
po čom túži, okrem jednej maličkosti, vlast-
nej rodiny. Rozhodne sa preto zaobstarať si 
ju, nech to stojí čokoľvek. Náhodou stretáva 
Violette, energickú slobodnú matku dvoch 
detí, ktorá sa musí poriadne obracať, aby uži-
vila svoju rodinu a udržala si strechu nad hla-
vou. Paul-Andre sa nad ňou zľutuje a dá jej 
návrh, ktorý sa len ťažko odmieta…
komédia
Vstupné: 4 €, MP, 96 min.


