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Čáčov je súčasťou mesta od oku 1971,  teraz čakajú túto mestskú časť zmeny. 
foto Slavomír Bučák 

Slovo na úvod
Dnešná doba, hoci plná super vychy-

távok múdrych technológií sa nám para-
doxne postarala o hektický životný štýl. 
Technológie nám šetria čas, mnoho vecí 
s naším malým prispením vybavia za nás, 
no...  Všade sa ponáhľame, na nič nemáme 
čas, všetko riešime v absolútnom chvate, v 
práci trávime viac ako povinných 8 hodín... 
A tak si z času na čas povzdychneme, 
že vlastne ani nežijeme. Je tiež pravda, 
že technológie nás oberajú o vzťahy. O 
všetky –  rodinné, pracovné, voľnočasové. 
Celá rodina je doma, ale každý v inom kúte 
bytu telefonuje, mailuje, skypuje... Vzťahy 
nevieme pestovať ani na pracovisku, pre-
vláda vysoká miera individualizmu, spo-
lupráca je často pojem neznámy a práve 
vzťahy patria k základným potrebám člo-
veka, formujú nás, vychovávajú,  posúvajú 
vpred. Ak nepestujeme vzťahy, nemáme 
spätnú väzbu,  a tak ustrnieme. Ovlá-
dame stále viac a zložitejších technológií, 
no recept na dobré vzťahy nevieme nájsť. 
Možno sa treba len okolo seba poobze-
rať, hádam sme ešte všetci celkom nestra-
tili hlavu -  rozprávať sa vis a vis,  vyjadro-
vať sa úsmevom, hovoriť o zdanlivo jedno-
duchých, no veľmi dôležitých veciach pre 
život.  Uvedomme si, že len vtedy naberá 
žitie potrebnú  miazgu a aj to, že žijeme. 
Tak nezabúdajme popri iphonoch, smartfó-
noch... občas privoňať k ružiam. 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Čáčovčanov čakajú 
veľké zmeny

Obyvatelia mestskej časti Čáčov v naj-
bližšom období budú musieť vykonať nie-
koľko zmien týkajúcich sa súpisných a ori-
entačných čísiel a s tým spojených ďalších 
úkonov. Môže za to nový zákon o registri 
adries, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 
2015. Register adries má umožniť jedno-
značnú identifikáciu stavebných objektov 
v teréne.

Zákon o registri adries mení a dopĺňa 
zákon o obecnom zriadení v oblasti určo-
vania súpisného a orientačného čísla s 
cieľom zriadenia registra adries a vybudo-
vania centrálnej databázy adries bytových 
a nebytových budov, ktoré slúžia na účely 
bývania a podnikania. Správcom registra 
je Ministerstvo vnútra SR. Osobitnou čas-
ťou registra bude jeho geografická časť, 
ktorá bude obsahovať polohu každého 
adresného bodu a geografické osi ulíc. 
Geografickou osou ulice je podľa zákona 
priestorový údaj, ktorý označuje polohu 
geometrickej osi ulice alebo polohu 
iného verejného priestranstva, ktorá pre-
chádza spojnicou lomových bodov ulice. 
V novom registri sa teda budú nachád-
zať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o 
budovách, umiestnení jednotlivých vstu-
pov či vchodov do budov a ich geogra-
fické umiestnenie a tieto údaje budú zob-
razené aj vizuálne. 

(Pokračovanie na str. 3)

Intenzívne práce 
na plavárni

Senická plaváreň je od 22. júna 2015 v 
rozsiahlej rekonštrukcii. Vzhľadom na tech-
nický stav budovy, technológie i vybavenia 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo o rekon-
štrukcii plavárne v roku 2014. Vyžiada si 
náklady 1,2 milióna eur. 

„Práce pokračujú podľa harmono-
gramu, všetko smeruje k tomu, aby počas 
júla a augusta bola zrekonštruovaná pla-
váreň v skúšobnej prevádzke a v septem-
bri sa mohla začať riadna prevádzka. Zatiaľ 
je preinvestovaných 200 tisíc eur,“ zhrnul 
doterajší postup riaditeľ Rekreačných slu-
žieb mesta Senica (RSMS) Ľubomír Štvr-
tecký. Hoci z vonkajšej strany sa zdá akoby 
sa nič nedialo, vo vnútri vidieť stavebný 
ruch na každom kroku a samozrejme už 
pozorujeme aj prvé zmeny. V priestore pla-
várne sú postavené schody k dvom budú-
cim vonkajším tobogánom, vymenené sú 
okná. Celá presklená plocha zostala iba 
z pohľadu od Hviezdoslavovej ulice, na 
ostatných stranách je plocha okien zredu-
kovaná, miesto okien sú postavené steny. 
„Na prvom mieste je energetická efektív-
nosť budovy, aby prevádzka bola čo naj-
lacnejšia. Výmenou starých okien za nové 
a redukciou okien bude úspora 60-70 per-
cent energií,“ povedal riaditeľ RSMS na 
margo hlasov, že už nebude z plavárne 
pekný výhľad do okolia.

(Pokračovanie na str. 3)

Novoročný príhovor 
primátora mesta

Vážení občania, len prednedávnom 
sme sa rozlúčili s vianočnými sviatkami a 
hodiny odbili posledné minúty  roku 2015. 
V rodinách vládla radostná, slávnostná 
pohoda, vzájomne ste si blahoželali a želali 
všetko najlepšie do nového roku 2016. 

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale 
znamená aj začiatok nových plánov, pred-
savzatí, ktoré by sme počas nastávajúceho 
roka chceli uskutočniť v súkromnom i pra-
covnom živote. Je to aj  čas obzretia sa späť 
a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok 
zažili, vykonali, či nestačili  urobiť. Život 
mesta je veľmi pestrý. Striedajú sa v ňom 
dni naplnené radosťou i smútkom, úspechy 
s nezdarom, aj dni dobré, veselé a šťastné.

Počas uplynulého roka sme prekoná-
vali prekážky, ale aj sa tešili  z úspešných 
riešení a dokončených diel s cieľom zlepšiť 
kvalitu života Seničanov. 

(Pokračovanie na str. 2)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

Na základe schváleného plánu zasad-
nutí sa rokovania Mestskej rady a Mes-
tského zastupiteľstva uskutočnia v roku 
2016 v týchto termínoch:

Mestská rada: 4. február, 14. apríl, 9. jún, 
8. september, 3. november, 1. december.

Mestské zastupiteľstvo: 18. február, 28. 
apríl, 23. jún, 22. september, 15. november, 
15. december.

Primátor môže z organizačných, prí-
padne z operatívnych dôvodov, zmeniť ter-
míny zasadnutí orgánov mesta, mestské 
zastupiteľstvo musí zasadať najmenej raz 
za tri mesiace.

1. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici sa uskutoční 4. februára s týmto pro-
gramom:

- Návrh rozpočtu mesta a organizácií v 
jeho riadení na roky 2016, 2017 a 2018.

- Návrh programového rozpočtu a pro-
gramov mesta na roky 2016, 2017 a 2018.

Mestská rada v decembri 2015 neod-
poručila predložiť vypracovaný návrh roz-
počtu mesta na rok 2016 na rokovanie Mes-
tského zastupiteľstva a mesto vstúpilo do 
rozpočtového provizória. Pôvodný návrh 
rozpočtu bol navrhnutý ako mierne pre-
bytkový, celkové príjmy boli rozpočtované 
vo výške 14 728 051 € a celkové výdavky 
rozpočtu vo výške 14 694 097 €. Novému 

návrhu rozpočtu predchádza prerokova-
nie v poslaneckých kluboch a vo finančnej 
komisii. S účinnosťou od 1. januára 2016 
sa zvyšuje percentuálny podiel na výnose 
dane z príjmov fyzických osôb zo 68,5 
% na 70 %. Podiel na výnose dane z prí-
jmov poukázaný od štátu samospráve má 
najväčší podiel na celkových bežných príj-
moch mesta, predstavuje cca 44 % podielu 
a na rok 2016 rozpočtujeme tento príjem 
vo výške 6 211 000, 00€ (v roku 2015 – 5 
680 000 €).

- Akčný plán PHRSR mesta Senica 
na roky 2016 – 2017. Tento plán bude 
schválený na základe priorít mesta, ktoré 
budú podporené z celkového súhrnného 
prehľadu projektových zámerov mesta.

- Návrh na navýšenie základného ima-
nia spoločnosti Rekreačné služby mesta 
Senica. 

- Správa o činnosti Mestskej polície za 
rok 2015.

- Návrh na doplnenie VZN č. 55 – o 
používaní pyrotechnických výrobkov – 
opätovne vrátená kompetencia mestám a 
obciam z dôvodu ochrany verejného pori-
adku všeobecne záväzným nariadením 
obmedziť alebo zakázať používanie pyro-
technických výrobkov zmocňuje mestské 
zastupiteľstvo na prijatie tohto VZN. Na 
vykonanie ohňostrojových prác sa vyža-
duje okrem iných stanovísk aj písomný 
súhlas mesta.

- Správa o činnosti Dobrovoľného hasič-

ského zboru mesta za rok 2015.
 - Správa o činnosti Mestského kultúr-

neho strediska za rok 2015. 
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za IV. štvrťrok 2015, Správa o kontrolnej 
činnosti za rok 2015.

- Návrh zmluvy medzi mestom Senica 
a obcami Hradište pod Vrátnom, Plavecký 
Peter na výkon pôsobnosti špeciálneho sta-
vebného úradu pre miestne komunikácie a 
účelové  komunikácie. 

 - Návrh na zmenu VZN č. 48 o poskyto-
vaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby poskytované v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Návrh 
dopĺňa možnosť, aby sa v bezodkladných 
prípadoch mohla poskytnúť opatrovateľská 
služba občanovi aj pred posúdením odká-
zanosti na túto službu.

- Návrh dodatku – Prílohy č. 1 – Zásad 
odmeňovania členov ZPOZ- u pri Mest-
skom úrade v Senici.  

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na vstup mesta Senica do zdru-

ženia právnických osôb – Klaster cestov-
ného ruchu západné Slovensko so sídlom v 
Trnave – mesto Senica pristupuje do zdru-
ženia s cieľom podporiť rozvoj cestovného 
ruchu a prezentáciu mesta.

JUDr. Katarína Vrlová                                                 
prednostka MsÚ

Novoročný príhovor...
(Dokončenie zo str. 1) 

Všetkých nás ťaží riešenie dopravnej 
situácie. Uskutočnili sme rokovania na 
ministerstve dopravy, Slovenskej správe 
ciest, Trnavskom samosprávnom kraji, 
Krajskom úrade pre cestnú dopravu a 
komunikáciu, Údržby ciest pre oblasť 
Senica, s Okresným úradom odborom 
cestnej dopravy i Okresným dopravným 
inšpektorátom policajného zboru, ktorí 
sa vyjadrovali i k návrhom mestských 
výborov. Potešiteľnou skutočnosťou 
bolo uskutočnenie spoločného stretnutia 
týchto zástupcov štátnej správy na mes-
tskom úrade, kde prišlo k akceptovaniu 
našich požiadaviek s prísľubom aktívnej-
šieho riešenia dopravy v našom meste. 
Na tieto rokovania nadviazalo i schvále-
nie všeobecne záväzného nariadenia o 
parkovaní.

Absolvovali sme rokovania  so štát-
nou správou, zamestnávateľmi, živnost-
níkmi, bankovým sektorom, občanmi, 
športovými klubmi, umeleckými súbormi 
o riešeniach ich problémov, ale i vzá-
jomnej spolupráci. Venovali sme sa i pro-
blematike sociálnych služieb, zdravot-
níctva, školstva, tretieho sektora, života 
v prímestských častiach Čáčov, Kolónia, 
Kunov, Dolné a Horné Suroviny. Závery z 
týchto stretnutí v budúcnosti iste prispejú 
k zlepšeniu poskytovaných služieb i skva-
litneniu úrovne života. 

Sme jedno z mála miest a obcí na Slo-
vensku, ktoré nemá napriek bohatej histórii 
zriadenú pamätnú izbu či múzeum. Vízia 
pre nový rok je lepšia. Základné legisla-
tívne dokumenty pre  vznik múzea  mest-
skí poslanci schválili, a tak prípravné práce 
môžu začať. S dobrým ohlasom sa stretlo 
i osadenie Záhoráckej steny slávy. Schvá-
lením Verejného záväzného nariadenia o 
plagátoch a vývesných plochách sme skráš-
lili verejné plochy, sprehľadnili oznamy o 
pripravovaných podujatiach a dodatkom 
k Fondu Pro Senica sa zreálni možnosť 
finančnej podpory voľnočasových aktivít. 
Významné úspechy sa dosiahli v moder-
nizácii a zlepšení materiálno-technického 
vybavenia mestských jaslí, materských a 
základných škôl, kde sú vytvorené veľmi 
dobré podmienky pre stúpajúci trend skva-
litňovania výchovno – vzdelávacieho pro-
cesu. Veľmi dobrú spoluprácu sme nad-
viazali  i s kultúrnymi inštitúciami, ktoré 
sú v zriaďovacej funkcii Trnavského samo-
správneho kraja, Okresným hasičským a 
záchranným zborom, potvrdili sme záujem 
na pokračovaní družobných zahraničných 
stykov s partnerskými mestami z Velkých 
Pavlovíc, Trutnova, Pultuska, Baču i Herzo-
genbuchsee. 

Žijeme v hektickej dobe s niekoľko 
ročným nedostatkom finančných prostri-
edkov. To sťažuje plniť oprávnené poži-
adavky občanov na zvyšovanie kvality 
života. Som však presvedčený, že i v uply-
nulom roku sme spoločným úsilím zveľadili 

a zvýšili životnú úroveň. Dnešný príhovor 
chcem využiť i na poďakovanie všetkým, 
ktorí ste sa v uplynulom roku či už v pod-
nikateľskej sfére, v rôznych úsekoch spolo-
čenského, verejného i štátneho života, kul-
túry, duchovného života, športu, zdravot-
níctva, sociálnej oblasti, životného prostre-
dia, bezpečnosti, súdnictva, dopravy, ban-
kovníctva, poisťovníctva, tretieho sektora, 
masmédií vykonali veľa svedomitej, pocti-
vej i organizátorskej  práce pre všestranný 
rozvoj nášho mesta vykonali kus svedomi-
tej a aktívnej práce.

Oprávnene si kladieme otázku: Bude 
tento rok lepší ako ten minulý? V novom 
roku začneme s postupnou realizáciou 
Plánu rozvoja mesta na najbližších 7 rokov 
s cieľom vybudovať, zlepšiť, skrášliť Senicu. 
Na to však bude potrebné vynaložiť veľa 
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale aj dob-
rej vôle, ochoty, spolupráce a tolerancie. 
Verím, že spoločne priložíme ruku k dielu 
a úspešne splníme úlohy pri ďalšom napre-
dovaní. 

Zaželajme si, aby sa krásny ľudský vzťah 
vzájomného podania si rúk, želania si všet-
kého dobrého preniesli do zlepšenia med-
ziľudských vzťahov, vzájomnej toleran-
cie, úcty a spolunažívania v našom meste 
do nových 366 dní. Vážení občania, želám 
vám veľa zdravia, šťastia, lásky a splnenie 
všetkých osobných predsavzatí.

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica 
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(Dokončenie zo str. 1)
Údaje registra tak bude možné využiť 

v geografických informačných systémoch 
a navigáciách záchranných, policajných a 
iných bezpečnostných služieb.

Čo je adresa? Adresa je definovaná ako 
súbor údajov identifikujúcich umiestnenie 
hlavného vchodu do budovy a pozostáva 
z údajov založených na správnom členení 
(kraj, okres, obec, časť obce), na údajoch 
určovaných obcou (ulica, súpisné číslo, ori-
entačné číslo a na geopriestorovom údaji 
(adresný bod). Vznik adresy je viazaný na 
určenie súpisného a orientačného čísla.

Odpoveď na otázku, prečo sa práve 
Čáčovčanov dotkol register adries treba hľa-
dať v roku 1971, kedy sa Senica a Čáčov spo-
jili. Do jedného celku sa spojili aj dovtedy 
dve samostatné katastrálne územia. Dov-
tedy samostatná obec Čáčov mala súpisné 
číslovanie stavieb a podľa vtedy platných 
predpisov k arabskej číslici bola pridaná rím-
ska dvojka. V jednom katastrálnom území 
boli pridelené dve rovnaké súpisné čísla na 
dve rôzne stavby, čo spôsobovalo problém 
pri následnom zapisovaní budov do katastra 
nehnuteľností a do registra adries. 

Povinnosti samosprávy
Mesto Senica na základe účinnosti zákona o 

registri adries muselo vykonať nevyhnutné opa-
trenia. Na základe návrhu mestského výboru č. 
1 Čáčov a po prerokovaní v odborných komisi-
ách mestské zastupiteľstvo schválilo 12. novem-
bra 2015 uznesenie číslo 6MsZ/2015/175 
dodatok VZN č. 42/2015, ktoré nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni kona-
nia parlamentných volieb v roku 2016, teda 6. 
marca 2016. Na základe tohto uznesenia budú 
ulice v mestskej časti Čáčov označené názvami 
a každej budove bude priradené nové súpisné 
a orientačné číslo, aby sa odstránila duplicita 
čísiel v Čáčove a Senici.

V Čáčove budú tieto pomenovania ulíc: 
Čáčovská cesta, K veterine, Kruhy, Bahe-
nec, Miroslava Bibzu, Ľudmily Križanovej, 
Dr. Milana Hodžu, Cyrila Gallaya, Martina 
Bartoňa, Cintorínska, Športová, Škodáč-
kova, V uličke, Beňovského, Pri garážach. 

Proces prečíslovania 
Občania Čáčova, firmy a inštitúcie, ktorí 

majú v Čáčove budovu, budú v marci dostá-
vať pozvánky na prevzatie súpisného a ori-
entačného čísla. Od 4. apríla do 31. mája si 
budú občania na oddelení výstavby, život-
ného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v stanovenom termíne v kancelárii č. 305 
preberať Oznámenie o zmene súpisného a 
určenie orientačného čísla a taktiež si pre-
vezmú vyhotovené tabuľky pre označe-
nie budovy, ktoré finančne pokryje mesto. 
Povinnosťou vlastníka je budovu označiť 
súpisným a orientačným číslom.

Mesto Senica následne zmenu súpis-
ného a určenie orientačného čísla auto-
maticky zapíše do registra adries, čím sa 
vytvorí nová adresa.

Zmena trvalého pobytu 
Potom čakajú občanov ďalšie úlohy. 

Oznámenie o zmene súpisného čísla a 

určenie orientačného čísla (ktoré pre-
vzali na MsÚ) sú občania povinní doručiť 
čo najskôr na Okresný úrad, katastrálny 
odbor na Hollého 1596/18A v Senici, ktorý 
zaeviduje zmenu údajov v liste vlastníctva. 
Mesto Senica súčasne automaticky vykoná 
zmenu trvalého pobytu. Zákon o občian-
skych preukazoch stanovuje, ak sa zmení 
niektorý údaj v ňom zapísaný, tak je občian-
sky preukaz neplatný. Preto je povinnosťou 
občana požiadať o vydanie nového občian-
skeho preukazu najneskôr 30 dní po prihlá-
sení sa na trvalý pobyt, ktoré nastalo dňom 
prevzatia Oznámenia o zmene súpisného 
a určenia orientačného čísla budove.

Nový občiansky preukaz
Nové občianske preukazy budú občania 

vybavovať na Okresnom riaditeľstve Policaj-
ného zboru (OR PZ) na Moyzesovej ulici. 
Výmena občianskych preukazov pre obča-
nov Čáčova sa koná v úzkej súčinnosti Mesta 
Senica a ORPZ Senica. OR PZ vyhotoví 
občanom občiansky preukaz najneskôr do 
30 dní od podania žiadosti alebo na požia-
danie urýchlene do 2 pracovných dní. Poda-
nie žiadosti o vydanie občianskeho preu-
kazu najneskôr do 30 dní bude pre občanov 
bez správneho poplatku. Pre občanov, ktorí 
požiadajú o vydanie občianskeho preukazu 
urýchlene do 2 pracovných dní, bude spo-
platnené správnym poplatkom 20 €. 

Od 1. apríla 2016 môžu občania využí-
vať stránkové dni na OR PZ v Senici:

Pondelok 7.30 – 15.00 
Streda  7.30 – 17.30 
Piatok  7.30 – 12.00 
Pre občanov, ktorí dochádzajú do vzdia-

lenejšieho pracoviska, prípadne zo zdravot-
ných dôvodov môžu využívať nestránkové 
dni na OR PZ v Senici:

 5. 4.  7.30 – 12.00
12. 4.  7.30 – 12.00 
19. 4. 7.30 – 12.00 
26. 4.  7.30 – 12.00 
Občania potom individuálne na základe 

nového občianskeho preukazu vykonajú 
zmeny v inštitúciách, s ktorými majú uza-
tvorené zmluvy, napr. poisťovne, banky, 
dodávatelia energií, pošta, atď.

Mesto Senica pri príprave procesu pre-
číslovania budov pripravovalo nevyhnutné 
kroky tak, aby občanom vyšlo čo najviac v 
ústrety. Mesto Senica vyjadruje presvedče-
nie, že napriek istej záťaži pristúpia občania 
mestskej časti Čáčov k vybavovaniu potreb-
ných zmien zodpovedne a zohľadnia nut-
nosť prečíslovania budov daného zákonom 
o registri adries v stanovených termínoch. 

Viera Barošková

Intenzívne práce...
(Dokončenie zo str. 1) 

K ďalším viditeľným zmenám patrí o 
polovicu zredukované hľadisko. Vzniknutý 
priestor bude použitý na vybudovanie det-
ského bazéna, vírivky s kapacitou 10 osôb 
a dojazd 50 a 60 metrových tobogánov, 
ktoré pôjdu vonkajškom budovy v časti 
od nafukovacej tenisovej haly. Pri realizácii 
detského bazéna sa podarilo časť vzducho-
techniky presunúť na okraj, takže bazén sa 
zväčší, výška hladiny v ňom bude 50 cm a 
deti tam budú mať drobné atrakcie. 

Kým sa vôbec v celom priestore pla-
várne začali robiť zmeny, tak RSMS demon-
tážou filtračných a vzduchotechnických roz-
vodov a odstránením všetkých starých zari-
adení vyviezli 250 ton sute. Veľký 25 met-
rový plavecký bazén je stále jedno stave-
nisko. Bazén je už zaizolovaný, má nové 
rozvody potrubia, osadená je vzduchotech-
nika a filtrácia a technológia na úpravu vody 
v bazéne. Všade budú nové modernejšie a 
výkonnejšie zariadenia. Napríklad namiesto 
pôvodných 4 filtračných jednotiek budú už 
len dve. Nová technológia na úpravu vody 
zlepší dávkovanie chemických prípravkov. 
Rekuperačnými jednotkami sa v plavárni 
zníži vlhkosť na 56 percent, predtým dosa-
hovala až 85 percent. „Týmto opatrením 
bude v priestore lepšia klíma a vysokou vlh-
kosťou vzduchu nebudú trpieť ani kovové 
časti vnútorného zariadenia,“ pridal ďalší 
benefit z rekonštrukcie riaditeľ RSMS. 

Premenu vidno aj na prízemí v priestore 
mužských aj ženských šatní, ktoré budú 
slúžiť aj pre saunu. Ich kapacita sa zvýši v 
každej z 80 na 110. Aj tu bude vymenená 
dlažba, technika, skrinky. Využitie našli aj 
priestory v časti za bývalou pokladňou. Tam 
sa bude nachádzať miestnosť pre maséra, 
plavčíka a pravdepodobne solárium. 

Počas odstávky plavárne sa bude 
zatepľovať celá budova, vrátane strechy 
nad bazénom a budovu plavárne so špor-
tovou halou prepojí nová chodba. Celý 
vstupný priestor bude tiež nový. Pri recepč-
nom pulte budú poskytované základné 
služby, pokladňa a občerstvenie. Pribudne 
tam nová zostava na príjemné posedenie 
pri občerstvení. 

„Nejdeme z plavárne robiť aquapark, 
ale chceme, aby zariadenie úrovňou svo-
jich služieb zodpovedalo požiadavkám 
návštevníkov a trendom dnešnej doby," 
povedal na záver Ľubomír Štvrtecký.

Viera Barošková
foto autorka 

Rokovanie 
s Radou skúsenejších

Medzi poradné orgány primátora mesta 
Senica Branislava Grimma patrí aj Rada skú-
senejších. Na Mestskom úrade sa 21. januára 
uskutočnilo 4. pracovné stretnutie primátora 
s členmi rady, ktorú tvorí 14 Seničanov v seni-
orskom veku.    (Pokračovanie na str 4.)
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Modernizácia verejného 
osvetlenia ukončená

Stavebné práce na modernizácii verej-
ného osvetlenia mesta Senica úspešne 
skončili. Dňa 22. decembra 2015 víťaz 
verejného obstarávania firma Laser media, 
s.r.o. dokončila výmenu svietidiel a výložní-
kov v mestskej časti Kunov, Čáčov a Sotina. 

V rámci projektu modernizácie verej-
ného osvetlenia boli pôvodné energeticky 
neefektívne svietidlá nahradené novými 
úspornými LED svietidlami s cieľom dodr-
žať platné normy STN pre osvetlenie komu-
nikácií. Výmenou a doplnením nových sve-
telných bodov sa v meste optimalizovala 
geometria osvetľovacej sústavy, dosiahlo sa 
bezpečnejšie osvetlenie ulíc a chodníkov, 
eliminovanie výskytu svetelného smogu. 
Celkom sa v meste vymenilo a doplnilo 
749 nových LED svietidiel, čo predstavuje 
približne 50 % z celej osvetľovacej sústavy.

Úspešnou realizáciou projektu sme zlep-
šili kvalitu života obyvateľov v meste nie-
len z bezpečnostného hľadiska, ale aj eko-
nomického a environmentálneho. Nové 
LED svietidlá výrazne znížia náklady na pre-

vádzku a údržbu zmoder-
nizovanej časti osvetľova-
cej sústavy. Vypočítaná 
ročná úspora energie na 
prevádzkovanie sústavy 

verejného osvetlenia predstavuje 70 %, 
vďaka čomu mesto Senica ušetrí cca 60 
000 € ročne. Z environmentálneho hľadiska 
prispejú výstupy projektu k zníženiu emisií 
CO2 produkovaných pri výrobe elektrickej 
energie o 97,02 t/rok. V rámci udržateľnosti 
projektu budú finančné prostriedky ušet-
rené z úspory za platby za energie a údržbu 
verejného osvetlenia ďalej investované do 
postupnej modernizácie verejného osvetle-
nia a výmeny rozvádzačov verejného osvet-
lenia, ktoré neboli súčasťou projektu. 

Mesto Senica získalo na modernizáciu 
verejného osvetlenia nenávratný finančný prí-
spevok najviac vo výške 466 544,77 €z Ope-
račného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgá-
nom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky. Celkové náklady na modernizáciu 
verejného osvetlenia po verejnom obstará-
vaní predstavovali 519 818,94 €. 

Mgr. Ľuboš Hazucha
projektový manažér MsÚ

Záujem o poradňu 
sa zvýšil

Poradňa pre verejnosť bude aj v tomto 
roku bezplatne k dispozícii všetkým, ktorí 
potrebujú pomoc v oblasti práva, sociál-
nych vecí, občianskych a rodinných zále-
žitostí. Občania ju môžu navštíviť každý 
posledný utorok v mesiaci v budove Mest-
ského úradu na prízemí, a to od 13. do 16. 
hod. Poradňa neposkytuje služby v mesia-
coch júl, august a december. 

Záujem o Poradňu pre verejnosť, ktorá 
v Senici funguje nepretržite od roku 2003, 
vlani stúpol. V roku 2015 ju navštívilo 153 
občanov, čo je v porovnaní s rokom 2014 
o 13 viac. Občanom radí skupina odbor-
níkov, ktorí formou konzultácií poskytujú 
odbornú pomoc pri riešení pracovnopráv-
nych, rodinných a občianskych vzťahov v 
rámci právneho poradenstva. Poskytujú 
tiež sociálne poradenstvo v oblasti štát-
nych sociálnych dávok, sociálnoprávnej 
ochrany detí, kompenzácií ťažkého zdra-
votného postihnutia a pod. V tíme je aj 
mediátor, ktorý pomáha riešiť spory mimo-
súdnou cestou a taktiež poradca v oblasti 
finančných a majetkových záležitostí. 

Najviac klientov navštívilo poradňu v 
septembri (26), najmenej v novembri (8). 
Prichádzali najčastejšie so žiadosťami o 
pomoc v oblasti dedičstva, spísania závetu, 
platnosti zmenky, vymáhania dlžnej sumy, 
spôsobilosti na právne úkony, práva doživot-
ného užívania, pozemkov, sociálneho pois-
tenia, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy, 
vysporiadania bezpodielového vlastníctva 
manželov, vyplatenia dividend, starostlivosti 
o maloletých, susedských sporov a pod. 

Poradňu pre verejnosť má pod patroná-
tom Mesto Senica, ktoré jej poskytuje pries-
tory a jej koordinátorkou je Oľga Ulehlová. 

Viera Barošková

Štrajk zatvoril školy
A v i z o v a n ý 

časovo neobmed-
zený celoštátny 
štrajk učiteľov sa 
stal realitou v pon-
delok 25. januára. 
Predstavitelia Inici-
atívy slovenských 
učiteľov pristúpili k 
takémuto riešeniu, keď rozhovory s minis-
trom školstva, vedy, výskumu a športu Jura-
jom Draxlerom nepriniesli prísľub riešenia 
ich požiadaviek.

V Senici sa do štrajku v prvý deň zapojili 
základné školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha, 
Komenského a Sadovej ulici, Základná 
umelecká škola a v obmedzenom rozsahu 
Gymnázium L. Novomeského. Od 26. 
januára štrajk začala podporovať skrátením 
vyučovania aj ZŠ s MŠ na Mudrochovej ul. 
Do uzávierky Našej Senice sa tieto údaje 
nezmenili. 

bar

Čo hovorí štatistika
Počet obyvateľov mesta Senica sa v roku 

2015 zmenil len minimálne. K 31. decem-
bru 2015 mala Senica podľa údajov z evi-
dencie obyvateľstva 20 111 obyvateľov, čo 
je v porovnaní s rokom 2014 pokles o 26. 

Ročná štatistika vypovedá, že v roku 
2015 zomrelo 183 občanov, z toho 84 žien 
a 99 mužov. Zo Senice sa odsťahovalo 320 
a prisťahovalo sa 317 ľudí. Narodilo sa 186 
detí, z toho 105 dievčat a 81 chlapcov. 

Aké mená boli najobľúbenejšie? Medzi 
chlapcami to boli Adam, Filip a Jakub, z kto-
rých každé dali rodičia deťom 5-krát. V porov-
naní s rokom 2014 sa meno Adam znova 
zopakovalo, ale Filip a Jakub v štatistike naj-
frekventovanejších vtedy neboli. Mená chlap-
cov takisto podliehajú trendom, z exotickej-

ších dostali meno Ryan, Damián, Hugo, ktoré 
si získava popularitu. Badať aj väčší návrat k 
tradičným slovenským menám Martin, Michal, 
Tomáš, Miroslav, Juraj, Samuel, Peter a Pavol.

Z dievčenských mien bolo najobľúbenejšie 
meno Ema, Emma ktoré v roku 2015 dostalo 
osem dievčatiek. S frekvenciou šesť nasleduje 
Sofia a päťkrát sa vyskytla Natália a Viktória. 
Meno Ema sa vyskytlo aj v štatistike najobľú-
benejších v roku 2014, kedy spolu s Anetou, 
Eliškou a Laurou s frekvenciou päť tvorili top 
mená pre novorodené dievčatá. Cudzokrajné 
mená sa vlani medzi dievčatami vyskytli vo 
väčšej miere ako pri chlapcoch. Patria medzi 
ne napríklad Mia Grace, Emily Grace, Mia, 
Vivien, Layla či Scarlett. Pribúdajú aj sloven-
ské mená, napríklad Anna, Alžbeta, ktoré sa 
vyskytli 2-krát a Katarína 3-krát. 

Viera Barošková

Rokovanie...
(Dokončenie zo str. 3)

Medzi nimi sú bývalí odborníci z oblasti 
školstva, kultúry, zdravotníctva, štátnej a 
verejnej správy či podnikateľskej sféry. 

Pravidelné stretnutia sa vždy nesú v kon-
štruktívnom duchu. Primátor seniorov infor-
moval o činnosti mesta v roku 2015, o aktu-
álnej ekonomickej situácii mesta a pripravo-
vaných rozvojových zámeroch na rok 2016. 
Seniori predostreli viacero návrhov na zlep-
šenie života v meste a poukázali na niek-
toré problémy. Rada skúsenejších podporila 
v oblasti kultúry založenie a rozvoj činnosti 
Mestského múzea. Do kreovania múzea 
navrhli zapojiť učiteľov základných a stred-
ných škôl s aprobáciou dejepis a občianska 
náuka. Ďalej sa dotkli témy parkovania, kde 
požiadali o rozšírenie parkovacích miest pre 
zdravotne postihnutých občanov pred polikli-
nikou. Vyjadrili spokojnosť s výmenou verej-

ného osvetlenia a odporučili pokračova-
nie v ďalších častiach mesta. Poukázali však 
na neefektívne svietenie lámp za denného 
svetla. Zaujímali sa o výkon sociálnych slu-
žieb v meste, opatrovateľskú službu, dovoz 
stravy, činnosť Zariadenia sociálnych slu-
žieb či nocľahárne. Požadovali zlepšiť odchyt 
holubov v meste. Vyjadrili spokojnosť s rozší-
rením počtu kultúrnych podujatí v meste, zdi-
gitalizovaním kroník, s reguláciou toku rieky 
Teplica či so stavom rekonštrukcie plavárne. 

Členmi Rady skúsenejších sú Jozef 
Balún, PaedDr. Dagmar Bollová, Milan 
Fekiač, Mgr. Pavol Grimm, Cyril Kaňa, Ján 
Lazorčák, Pavol Macek, Ing. Miloš Malinka, 
Oľga Manasilová, Ing. Milan Podhoráni, 
Štefan Ralbovský, RSDr. Ján Sadloň, MUDr. 
Ivan Vavřík a Ing. Ján Verner.

Ďalšie z pracovných stretnutí primátora 
mesta s Radou skúsenejších je plánované 
na mesiac apríl. 

lv
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Slovenskej republiky
Predseda národnej rady vyhlá-

sil voľby do Národnej rady Sloven-
skej republiky na 5. marca 2016. V 
našom meste sa 17 okrskových voleb-
ných miestností otvorí o 7.00 hodine a 
uzatvorí o 22.00 hodine. V komisiách 
bude pracovať 226 členov a 17 zapi-
sovateľov. Prípravu a priebeh Volieb 
do Národnej rady na mestskom úrade zabezpečuje oddelenie orga-
nizačné a vnútornej správy. Volič si môže v úradných hodinách na 
MsÚ overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú 
úplné a pravdivé. Voľbu poštou využilo 56 voličov. Každá domácnosť 
dostane do 9. februára do schránky zoznam zaregistrovaných kandidá-
tov, oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR s poučením: 

1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym 
preukazom.

2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu 
obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. 

3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích líst-
kov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky, alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzda-
nie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandi-
dáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u štyroch kan-
didátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne 
do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do 
schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.

Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu osobne v čase úradných hodín MsÚ najneskôr 4. marca, poš-
tou, emailom najneskôr do 15. februára. Zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej 
osoby na MsÚ a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hla-
sovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode voleb-
ného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Informácie ohľadom volieb sú na internetovej stránke mesta 
www.senica.sk 

Kontaktné osoby ohľadom volieb:
Mgr. Ľubica Lesayová, 034 651 0101, 0905 765 591, 
lubica.lesayova@senica.sk
Mgr. Silvia Krčová, 034 698 7611, silvia.krcova@senica.sk

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca organizačného odd. MsÚ

Zoznam a popis volebných okrskov
Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčov súp. č. 103

Čáčov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 2 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviez-
doslavova 323/51

Ulice: Kalinčiakova, Železničná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 3 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviez-
doslavova 323/51

Ulice: Kasárenská, Palárikova, Tehelná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 4 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12

Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmí-
nová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Oli-
vová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, 
Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12

Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jab-
lonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulí-
nyho-Tótha, Vajanského, Senica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 
11/17

Ulice: Robotnícka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17

Ulice: Hviezdoslavova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5

Ulice: Hurbanova, Kolónia, Námestie oslobodenia, Továrenská
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 620/5

Ulice: J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 1421/31, 
1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, Sv. Cyrila a Metoda 
2870/2, 2871/4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 10 Základná škola, Sadová 620/5

Ulice: Gen. L. Svobodu, Sadová, Sv. Gorazda, L. Novomeského 
1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 
1350/114, Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 
1589/21, 1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 2872/3, 
2873/5, 2873/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 11 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19

Ulice: S. Jurkoviča, L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, 
Sotinská 693/4, 694/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 12 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19

Ulice: Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fán-
dlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210/64, 
1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 
1216/80, 1216/82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 13 Centrum voľného času, Sadová 646/8

Ulice: Štefánikova 696/3, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 
704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 
704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 
726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 14 Základná škola, Komenského 959/3

Ulice: Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 724/20, 
1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3

Ulice: Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina 
Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 
707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 
720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 16 Spojená škola, Brezová 840/1

Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, 
Okružná, SNP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov súp. č. 64

Ulice: Brestové, Kunov
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 „Ples je  spoločenská udalosť, na ktorej 

sa stretávajú ľudia, ktorí sa poznajú, sú si 
blízki, ale i takí, ktorí by sa pravdepodobne 
ani inak nestretli,“ aj  týmito slovami priví-
tala elegantné dámy a galantných pánov 
moderátorka Lucia Wirthová na Reprezen-
tačnom plese mesta Senica, ktorý sa usku-
točnil 9. januára v Dome kultúry. 

Plesová sezóna v meste sa začala práve 
týmto plesom, na ktorom hostí vítal primá-
tor Senice Branislav Grimm s manželkou, 
každá dáma dostala pri príchode ružu. 
Seničania sa prišli zabaviť, zatancovať si a 
stráviť príjemné chvíle vo víre spoločenskej 
zábavy pri svetoznámom Combe orches-
tra Gustáva Broma, výbornej ľudovej cim-
balovej  hudbe Demižón zo Strážnice  a  
vystúpení muzikálového speváka, herca 
Jána Slezáka, ktorému výborne sekundo-
vala tanečná skupina MS Dance. Nád-
herné grécke melódie zaspievala grécka 
speváčka Frosso Tarasidu, ktorá predviedla 
aj typické grécke spoločenské tance, ktoré 
si s ňou prítomní s radosťou zatancovali. K 
príjemnej spoločenskej atmosfére vydare-
ného podujatia patrila i tradičná tombola, 
za ktorú organizátori  srdečne ďakujú všet-
kým spoločnostiam a  jednotlivcom, ktorí 
na ňu prispeli.     

NS
foto Radovan Samek

Dôchodcovia plesali

Takmer 300 dôchodcov zo širokého regi-
ónu sa zúčastnilo 23. januára v Dome kul-
túry  na plese, ktorý po tretí raz zorganizo-
val Okresný výbor Jednoty dôchodcov Slo-
venska.  O spokojnosti a výbornej atmo-
sfére plesu svedčí skutočnosť, že sa zabá-
vali až do skorých ranných hodín. Do tanca 
a na počúvanie vyhrávala hudba Rubín zo 
Skalice, ktorá  plesajúcich zabávala nielen 
pri ľudových pesničkách. Úvodný program 
plesu spestrili mladí tanečníci z tanečnej 
skupiny Scream a speváčka Veronika Sed-
láčková. Bohatá tombola prispela k celkovej 
dobrej pohode. Medzi hosťami plesu bol aj 
zástupca primátora Senice Ján Hurban. 

bar, foto Pavol Macek 

Starostlivosť o pamätníky 
Oblastný výbor Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) 
Senica prezentoval 14. januára v zasadačke 
Mestského úradu svoju činnosť v roku 
2015 a členov organizácie a hostí informo-
val o plánoch na rok 2016. 

Na stretnutí sa zúčastnili predstavite-
lia mesta i okresu. Prítomný bol tiež posla-
nec NR SR Dušan Čaplovič, ktorý aj ako 
člen SZPB vyzdvihol aktivity senickej orga-
nizácie smerujúce k pripomínaniu histo-
rických faktov. Primátor Senice Branislav 
Grimm zase pripomenul vznikajúce mes-
tské múzeum, v ktorom iste nájde miesto 
aj história národnooslobodzovacieho boja. 

SZPB je jedným z najdlhšie pôsobia-
cich občianskych združení v meste. Kým 
kedysi zastrešovalo priamych účastníkov 
národnooslobodzovacieho boja, dnes 
sú jeho členmi už aj ich potomkovia, pre-
tože priamych účastníkov 2. svetovej vojny 
postupne ubúda. 

„Ctíme si históriu a nechceme na ňu 
zabúdať,“ zdôraznila tajomníčka OblV 
SZPB Ľubica Krištofová, lebo v zmysle sta-
nov je dnešným poslaním SZPB presadzo-
vať demokratický a humánny odkaz slo-
venského národnoemancipačného hnutia 
začatého štúrovcami, ktoré pokračovalo 
v rokoch druhej svetovej vojny bojom za 
národné oslobodenie a proti fašizmu. 

Náš región zohral významnú úlohu v 
histórii. V Hlbokom pôsobil J. M. Hurban, 
v poli nad Senicou sa odohrala jedna z 
prvých bitiek slovenských dobrovoľníkov 
za národnú slobodu. Prvá víťazná bitka 
s maďarskou armádou pri Brezovej pod 
Bradlom 22. septembra 1848 dala pod-
net na ustanovenie 22. septembra za Deň 
Ozbrojených síl SR. Máme aj pamätníky 
tým, čo položili život za národ – pri Suro-
vinách stojí pamätník čáčovskému richtá-
rovi Martinovi Bartoňovi a jeho spoloční-
kom, ktorí tu boli popravení v roku 1848. 
V neďalekých Košariskách sa narodil ďalší 
velikán našej histórie generál M. R. Štefá-
nik a jeho hrobom sa stala Mohyla na Bra-
dle. Počas 2. svetovej vojny náš región neo-
stal v nečinnosti. Hoci sa SNP spája oby-
čajne so stredným Slovenskom, kopanice 
Prietrže, Myjavy, Vrboviec a okolie Brezo-
vej pod Bradlom boli miestami protifašis-
tického odboja a pôsobili tu partizánske 
jednotky. Senica mala tiež svoje ilegálne 
hnutie pod vedením Ivana Horvátha. Cez 
mesto prechádzali utečenci z Protektorátu, 
ľudia ukrývali vojakov, pomáhali prena-

sledovaným. V Senici bola počas vojny aj 
väznica Sicherheistdienstu, kde fašisti väz-
nili a mučili príslušníkov protifašistického 
odboja, židov, vojakov, partizánov. Fašisti 
vozili väzňov do lesa pri Surovinách. Nikto 
z nich sa však nevrátil, a tak les ukrýva 
neznámy počet masových hrobov, ktoré 
zarástli a na ktoré sa zabudlo. 

„Je preto potrebné venovať pozornosť 
pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za 
národné oslobodenie, informovať najmä 
mladú generáciu. Je treba pripomínať, 
vysvetľovať.

Musíme udržiavať pamätníky, pomníky, 
pamätné tabule a vojnové hroby padlých 
hrdinov.

V súčasnosti sú zanedbávané a starost-
livosť o ne sa nedá porovnať so zahrani-
čím, kde sú miestom národnej hrdosti, piety. 
SZPB zachováva kontinuitu s minulosťou a 
odkaz minulosti sa snaží uchovávať v dneš-
nej dobe,“ zdôraznila Ľubica Krištofová a 
načrtla aj priority na najbližšie obdobie. Patrí 
medzi ne vybudovanie pamätníka v lese pri 
Surovinách, ktorý by mohol byť odhalený 
už na jar pri príležitosti výročia oslobodenia 
mesta. K tradičným podujatiam budú patriť 
spomienkové oslavy na oslobodenie od 
fašizmu, na koniec 2. svetovej vojny, SNP, 
na výročia M. R. Štefánika, Ladislava Novo-
meského, ale i Deň veteránov. 

Historik Peter Brezina prezentoval ďalší 
zámer SZPB, a to publikáciu o 2. svetovej 
vojne v našom regióne. Jej rozsah a vyda-
nie je v súčasnosti najmä otázkou zabez-
pečenia financií. Ako tretiu úlohu si SZPB 
stanovil osadenie pamätnej tabule par-
tizánovi Jankovi Mrázovi. Tento senický 
rodák padol v roku 1944. Pamätná tabuľa 
je v súčasnosti v depozite MsÚ Senica a na 
stretnutí odznela myšlienka pripevniť ju na 
budovu Okresného úradu, kde sa už jedna 
pamätná tabuľa nachádza. Druhá možnosť 
je umiestnenie tabule na jeho rodný dom 
na Železničnej ulici.

Viera Barošková
foto Radovan Samek

Zápisy do škôl 
V súvislosti so zmenou legislatívy posúva 

sa termín zápisu detí do prvých ročníkov 
základných škôl a do materských škôl. 
Zápis sa posunul v porovnaní s minulými 
rokmi o dva mesiace neskôr. Podľa Minis-
terstva školstva časový posun umožní  zlep-
šiť stupeň vývinu dieťaťa a budúci prváci si 
tak lepšie osvoja školské povinnosti.

Na všetkých senických základných ško-
lách bude zápis 21. apríla podľa jednotli-
vých školských obvodov. Dieťa musí byť 
zapísané do školy vo svojom obvode, do 
inej školy dieťa zoberú v prípade, ak  budú 
mať voľné miesto.  Posúva sa aj zápis do 
materských  škôl,  ktorý sa uskutoční v máji. 
Deti, ktoré dostanú na zápise odklad povin-
nej školskej dochádzky, sa tak môžu  zapí-
sať naspäť do materskej školy.

bar
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Regionálna súťažná výstava neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby v okresoch Senica 
a Skalica Výtvarná Senica zavŕšila svoj 50. 
ročník vernisážou 22. januára v Záhorskom 
osvetovom stredisku (ZOS). Po prvý raz sa 
výstava konala na dvoch miestach, tým dru-
hým bola Galéria na prízemí v Základnej 
umeleckej škole. Polstoročné jubileum je 
výsledkom nepretržitej práce osvetového 
strediska, ktoré podnecovalo neprofesio-
nálnych výtvarníkov k tvorbe a pomohlo 
vytvoriť na Záhorí silnú komunitu ľudí, ktorí 
sa venujú tejto záľube a dosahujú úspechy 
aj mimo regiónu.

O silnom zázemí výtvarníkov v regi-
óne svedčila aj účasť na otvorení výstavy 
vo výstavnej sále ZOS nielen tvorcov, ale 
aj ich priaznivcov. Po otvorení výstavy ria-
diteľkou ZOS Ľubicou Krištofovou pred-
seda poroty doc. akad. maliar Milan Rašla 
z VŠMU pogratuloval organizátorom zo 
Záhorského osvetového strediska, ktorí 
udržali súťaž päť desaťročí i jej neustále 
sa zvyšujúcu úroveň. Ako znalec tunaj-
šieho prostredia vyslovil uznanie aj Mestu 
Senica, ktoré podporuje kultúru a ume-
nie. „Vládne tu priaznivá situácia, čo sa 
odráža aj na výsledkoch – kvalita sa zvy-
šuje a každý rok sa máme z čoho tešiť,“ 
povedal doc. Rašla. Spolu s ďalšími členmi 
poroty Mgr. art. Markom Vrzgulom z Brati-
slavy a Mgr. Boženou Juríčkovou zo Záhor-
skej galérie J. Mudrocha posúdili 106 prác 
od 34 výtvarníkov. „Tohtoročným prekva-
pením bola absencia autorov v kategó-
rii A, kde pravidelne nachádzame zaují-
mavé práce mladých výtvarníkov. Chýbala 
tak konfrontácia mladých so staršími, čo 
je vždy zaujímavé a podnetné,“ pripome-
nul predseda poroty. Podľa neho chýbalo 
aj širšie zastúpenie žánrov. V súťaži tradi-
čne dominuje maľba, objavila sa aj grafika 
a niekoľko 3D artefaktov, čo súvisí zrejme 
s technickou náročnosťou realizácie plastík 
a grafiky. Mierne stúpol počet kresieb, no 
podľa doc. Rašlu je zaujímavé, že tomuto 
žánru sa venuje tak málo autorov. Zdôraz-
nil, že súťaž má jeden cieľ - zušľachťovať 
život sebe aj druhým, a to sa jej darí.

Primátor Senice Branislav Grimm vyslo-
vil uznanie organizátorom, pretože 50 
rokov je znakom dobrej organizátors-
kej práce ZOS. Ocenil aj prácu Základnej 
umeleckej školy, Záhorskej galérie, pôso-
benie združenia neprofesionálnych výtvar-
níkov SenArt i prácu učiteľov výtvarnej 
výchovy. Výtvarná Senica podľa neho spl-
nila cieľ, a to zviditeľniť umelcov Záhoria i 

výtvarné umenie na Záhorí.
V kategórii B autorov od 25 do 60 rokov 

súťažilo 23 autorov so 72 prácami (Seniča-
nia: Anna Emrichová, Anna Jankovýchová, 
Ingrid Jurovatá, Dušan Konečný, Alena 
Kováčová, Ľubomír Miča, Zuzana Třeš-
ková, Zuzana Ťulák Krčmáriková). V kate-
górii C autorov nad 60 rokov súťažilo 10 
autorov s 30 dielami (Seničania: Pavol Chá-
bela, Viktor Kmeť, Helena Minxová, Anna 
Petrová, Ľubomír Pinter). Kategória D auto-
rov od 15 rokov so špecifickým výtvarným 
prejavom bola obsadená jedným autorom, 
ktorý poslal štyri „spievajúce“ obrazy. 

Hlavnú cenu 50. ročníka súťaže získal 
Ľubomír Miča za kolekciu obrazov Hori-
zonty III. – VIII. V kategórii B zo Seničanov 
získal čestné uznanie Dušan Konečný za 
dielo Deti parku. V kategórii C zo Seniča-
nov získal cenu Viktor Kmeť za diela Tatran-
ská perej a Horská bystrina a Helena Min-
xová za dielo Pohľad z terasy. 

V jubilejnom ročníku Výtvarnej Senice 
organizátori ocenili Cenou primátora 
mesta Štefana Ortha za dlhoročnú spolu-
prácu a pomoc pri výchove autorov. Cenu 
riaditeľky ZOS udelili Jaroslavovi Salayovi 
z Holíča. Poďakovanie organizátorov za 
dlhoročnú odbornú spoluprácu patrilo aj 
doc. Milanovi Rašlovi a Božene Juríčkovej. 

Viera Barošková
foto Jozef Hušek

Zahlasujeme za 
nové ihrisko?

Seničania, máme obrovskú šancu získať 
pre naše mesto krásne detské ihrisko Žiha-
dielko s motívom Včielky Maji v hodnote 
takmer 80 000 eur. Mesto Senica sa totiž 
zapojilo do projektu spoločnosti LIDL. Tá v 
10 lokalitách, ktoré v hlasovaní na internete 
vyberú ľudia, postaví ihriská a následne ich 
daruje víťazným mestám. Hlasovanie sa 
spustilo 21. januára. 

Do súťaže sa prihlásilo takmer 100 miest, 
obcí alebo mestských častí. Pre spravodlivosť 
sú tieto rozdelené do 5 kategórií podľa počtu 
obyvateľov. Senica súťaží v kategórii od 15 
000 do 20 999 obyvateľov, kde je 17 miest. 

Hlasovať za naše mesto je možné do 
29. februára na stránke www.zihadielko.sk, 
kde do vyhľadávacieho okienka treba napí-
sať Senica. Zobrazí sa aktuálny počet hlasov 
a tlačidlo hlasuj. Po kliknutí na toto tlačidlo 
sa treba zaregistrovať vyplnením e-mailu, 
mena a priezviska alebo sa prihlásiť pro-
stredníctvom svojho profilu na facebooku. 
Po registrácii je potrebné ešte potvrdiť 
totožnosť kliknutím na odkaz v prihlasova-
com e-maili. Toto treba spraviť iba jedenkrát, 
no hlasovať možno každý deň. Hlasujúci 
môžu každý deň naviac získať jeden hlas, 
ak na stránke www.zihadielko.sk zvládnu 
jednoduchú online hru. Šancu vyhrať má aj 
samotný hlasujúci, ktorý je po zaslaní plat-
ného hlasu automaticky zaradený do žre-
bovania, ktoré bude po ukončení hlasova-
nia. Vyhrať môžete autíčko BMW X6 s dia-
ľkovým ovládaním a koženými sedadlami 
vhodné pre deti od 3 do 8 rokov.

Týmto projektom chce Lidl prispieť k 
tomu, aby deti mohli svoj voľný čas trá-
viť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje 
zdravie.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 
do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude 
sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. 
Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku 
detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú 
prispôsobené aj dopadové plochy: pre men-
šie deti to je EPDM liata guma, pre väčšie štrk. 
Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, 
pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažo-
vadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo vese-
lých a hravých motívoch s podobizňami vči-
elky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú 
nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle.

lv

Na 3 parkoviskách 
parkovanie inak

V záujme zabezpečenia obrátkovosti 
vozidiel na parkoviskách v centre mesta 
bolo stanovené, že na parkoviskách na ul. 
SNP (parkovisko pri Mestskom úrade) a 
na Hviezdoslavovej ul. (parkovisko pred 
Domácimi potrebami u Katky) a v prie-
behu marca k nim pribudne aj parkovisko 
na Ul. J. Kráľa (za OD Cieľ), bude nasle-
dovný režim:

6.00 – 18.00 h bude možné tieto parko-
viská využívať len po zaslaní SMS na tel. 
č. 2200 v tvare SE A1 EVČ (kde EVČ je evi-
denčné číslo vozidla). SMS lístok platí 1 
hodinu, cena SMS je 0,50 €/hodinu.

od 18.00 – 6.00 h bude možné parkoviská 
využívať na základe platnej ročnej a mesa-
čnej parkovacej karty alebo prostredníc-
tvom SMS.

-
delka 6.00 h a vo sviatok bude možné par-
kovisko užívať bezplatne.

Parkoviská budú vyznačené schvále-
nými dopravnými značkami (predpokladá 
sa v najbližšom čase), žiadame preto vodi-
čov, aby tieto dopravné značky rešpekto-
vali. Pri zistení porušenia pravidiel cestnej 
premávky budú vodičom uložené sankcie 
v zmysle platných právnych predpisov.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

PRO Senica
Na februárovom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva (18. februára) bude preroko-
vaný rozpočet mesta Senica na rok 2016, 
súčasťou ktorého sú aj dotácie z rozpočtu 
mesta (fond PRO Senica). Preto po tomto 
termíne sledujte webovú stránku mesta 
www.senica.sk, kde nájdete informáciu či 
sa budú predkladať žiadosti o poskytnutie 
dotácie alebo nie. Prípadný termín podáva-
nia žiadostí je podľa VZN č. 20/2015 do 
28. februára 2016.       IT
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Adventný čas je vždy sprevádzaný rôz-
nymi tradíciami, zvykmi a programom, ktoré 
nám spríjemňujú a spestrujú obdobie do prí-
chodu vianočných sviatkov. Hoci je to čas 
intenzívnych príprav, pečenia cukroviniek, 
upratovania, prípravy darčekov, každý si rád 
urobí chvíľu, aby sa zastavil, potešil sa pohľa-
dom na niečo pekné a milé, stretol sa s pria-
teľmi a podebatoval v príjemnej atmosfére.

Množstvo ľudí, ktorí prišli v sobotu 
12. decembra 2015 na Námestie oslobo-
denia, len potvrdilo túto myšlienku i nap-
riek tomu, že počasie bolo nevľúdne. Ani 
dážď neodradil ľudí od návštevy vianočnej 
dediny, ktorou mesto Senica a Mestské 
kultúrne stredisko prispievajú k vytvoreniu 
slávnostnej atmosféry v meste pre všetky 
vekové kategórie. Vianočná dedina – to 
sú nielen stánky s najrôznejším vianočným 
tovarom a občerstvením, ale je to aj miesto, 
kde sa prezentujú tradície našich pred-
kov, ľudovoumelecké výrobky a k celko-
vej dobrej atmosfére prispieva aj kultúrny 
program. V sobotu úvod otvorenia viano-
čnej dediny na pravé poludnie patril tradi-
čnej zabíjačke, ktorú pripravil organizátor v 
Senici obľúbených farmárskych trhov. Jed-
notlivé činnosti spracovania bravčového 
mäsa boli komentované, každý sa mohol 
pozerať, akým spôsobom sa pripravujú klo-
básy, tlačenka, jaternice a ďalšie zabíjač-
kové špeciality. Všetko, takpovediac, v pria-
mom prenose aj s vôňou, ktorá sa šírila do 
okolia. Časť pripravených špecialít rozdali 
na ochutnanie, iné sa dali kúpiť.

Vôňa špecialít sa miešala s cigánskou 
pečienkou, vareným vínom, a tiež primá-
torským punčom. Bol oň veľký záujem a 
primátor Senice Branislav Grimm priprave-
ných 20 litrov punču rozdal vo veľmi krát-
kom čase. To už na vyzdobenom pódiu 
dávne zvyklosti predvádzali Karpatskí 
valaškári z Dolnej Krupej. Nielen oni zavin-
šovali Seničanom krásne a veselé sviatky 
vianočné, ale aj primátor Branislav Grimm. 

Vianočná dedina trvala do 22. decem-
bra, každý deň popoludní vystupovali deti 
z materských škôl a žiaci základných škôl 
s koledami, piesňami, zvykmi. Program 
dotvárali tvorivé dielničky, ktoré zabezpe-
čovali dobrovoľníci z Domky. V posledný 
deň vianočnej dediny opäť za hojnej účasti 
ľudí náladu umocnil živý betlehem, pri-
mátor mesta opäť podával vianočný punč 
a všetko zavŕšil koncert dychovej hudby 
Rubín.

Viera Barošková 
foto Radovan Samek

Čas prianí
V nedeľu popoludní 20. decembra sa 

v evanjelickom kostole konal koncert pod 
názvom Čas prianí. Pripravil ho domáci 
Komorný spevácky zbor pri ECAV v Senici. 

Zbor je verejnosti známy z mnohých 
vystúpení nielen v našom meste a okolí, 
ale poznajú ho aj v iných mestách, veď 
vystupovali aj v Čechách a srbskej Vojvo-
dine. Jedno z ich posledných významných 
vystúpení bolo v Uhrovci, kde boli pozvaní 
na celoslovenskú slávnosť pri príležitosti 
roku Ľudovíta Štúra. 

Na decembrovom koncerte vystúpili 
ako prví. Pod vedením svojej dirigentky 

Anny Rýzkovej spievali spoločne piesne a 
chorály známe i menej známe, predstavili 
sa tiež ich sólisti a nechýbalo ani poetické 
predvianočné slovo. Za toto všetko boli 
odmenení veľkým potleskom.

Ako druhý prišiel so svojím hudobným 
vystúpením akordeónový súbor Melódia 
pri ZUŠ Senica, ktorý taktiež vedie Anna 
Rýzková. Jeho členmi sú súčasní i bývalí 
žiaci školy. Mladí ľudia hrali s veľkým zani-
etením a oduševním a taktiež si vyslúžili 
uznanie prítomných. 

Posledným hosťom bolo vokálne zosku-
penie KatArs z Nitry. Predstavili sa trocha 
inou formou, pretože svoje piesne spievali 
a-capella - teda bez doprovodu hudobných 
nástrojov. Ich vystúpenie bolo tiež prijaté 
veľmi srdečne. Uviedol ho jeden zo spe-
vákov Seničan Erik Michálek, ktorý je záro-
veň členom Komorného zboru a ako pri-
znal, bolo mu cťou v minulosti byť aj čle-
nom akordeónového súboru. 

Slovo na záver povedal domáci farár 
Juraj Šefčík a potom už chrámom znela 
nádherná Tichá noc v podaní všetkých 
účinkujúcich. 

Oľga Zlochová

Schválili štatút múzea 
Poslanci mestského zastupiteľstva 

schválili 15. decembra štatút mestského 
múzea. Tým sa otvorila cesta na zriade-
nie ustanovizne, ktorá bude dokumentovať 
históriu mesta od najstarších čias, zbierať 
a uchovávať cenné predmety ako súčasť 
kultúrneho dedičstva a sprístupňovať ich 
návštevníkom. 

Nové podlahy v škole
Základná škola na Ulici J. Mudrocha 

bola otvorená v septembri 1988. V súčas-
nej dobe je objekt využívaný ako Základná 
škola s materskou školou. Aj napriek mla-
dému veku tohto objektu, sú jestvujúce 
podlahové krytiny v triedach a na scho-
doch v havarijnom stave. 

Na základe žiadosti mesta Senica ako 
zriaďovateľa tejto školy Ministerstvo škol-
stva vedy a výskumu SR (MŠVaV) objek-
tívne prehodnotilo podanú žiadosť a 
následne boli na riešenie havarijnej situ-
ácie opravu podláh poskytnuté účelové 
finančné prostriedky vo výške 36 tisíc eur.

Z poskytnutých účelových finančných 
prostriedkov MŠVaV SR aj z rozpočtu školy 
v roku 2016 budú vymenené podlahové kry-
tiny v 11 triedach v celkovej výmere 656 m2 
a súčasne vymenená podlahová krytina na 
vnútorných schodiskách. Prevažná časť prác 
bude realizovaná počas jarných prázdnin. 

Výmenou podlahových krytín príde 
k podstatnému zlepšeniu podmienok 
výchovno-vyučovacieho procesu, zdravot-
ných, estetických, ale aj dodržaniu všet-
kých bezpečnostných opatrení v triedach 
i komunikačných priestoroch.

Ing. Mária Výletová
Finančné odd. MsÚ

V Senici sa teda môžu začať práce na kreo-
vaní múzea, ktorého činnosť je zaradená pod 
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) a v jeho 
priestoroch by sa mala činnosť múzea aj roz-
behnúť. Po počiatočných úvahách o DAVe sa 
provizórne múzeum začne formovať v pries-
toroch bývalej Pyramídy v suteréne Domu 
kultúry. Aj po finančnej stránke je múzeum 
napojené na MsKS, ktoré tieto priestory musí 
najprv čiastočne zrekonštruovať. „Pre rok 
2016 náklady na zriadenie múzea predsta-
vujú 15 500 eur na stavebné úpravy, opravy 
elektroinštalácie a protipožiarne opatrenia a 
20 000 eur na projekt a úpravu výstavného 
priestoru,“ informoval riaditeľ MsKS Franti-
šek Harnúšek. Náklady na postupné vytvára-
nie zbierkového fondu sa pohybujú okolo 10 
tisíc eur, materiálové náklady 3 tisíc a prevád-
zkové približne 10 tisíc eur. 

Od februára začínajú pracovať a rozbie-
hať činnosť múzea dvaja pracovníci, ktorých 
činnosť by mala v úzkej súčinnosti s muzeál-
nou radou viesť k vytvoreniu scenára expozí-
cie múzea a následne k výtvarnému projektu 
expozície a jeho samotnej realizácii. Najväč-
šiu podporu majú na úvod archeologické dej-
iny Senice, takouto expozíciou by bolo veľmi 
vhodné a príťažlivé začať činnosť mestského 
múzea. Samozrejme, úplne prvým krokom je 
celý priestor pod Domom kultúry dostať do 
funkčného stavu. „Predovšetkým je potrebné 
vypracovať projekty elektroinštalácie, požiar-
nej ochrany, stavebných úprav, a to súbežne 
so scenárom múzea a výtvarným projek-
tom expozície. Nakoľko zatiaľ mesto nemá 
schválený rozpočet, tak ani my nevieme v 
súčasnosti povedať, koľko finančných prostri-
edkov mestské múzeum na svoju činnosť vo 
svojej rozbehovej fáze skutočne dostane,“ 
doplnil František Harnúšek.

Súčasťou schváleného štatútu je aj 
múzejná rada ako poradný orgán pre činnosť 
múzea. Práve v tomto období sa v Mestskom 
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Nové odbory na 
SOŠ Senica

Stredná odborná škola (SOŠ) Senica 
reaguje na nové požiadavky pracovného 
trhu a snaží sa získať študentov zavedením 
nových odborov. 

V spolupráci so zamestnávateľmi sa v 
SOŠ Senica v školskom roku 2016/2017 
budú otvárať nové učebné a študijné odbory. 
Od 1. septembra 2016 je v spolupráci s 
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, 
v študijných odboroch podporovaný študijný 
odbor 6442 K obchodný pracovník. V tomto 
študijnom odbore budú žiaci dostávať pod-
nikové štipendium v závislosti od prospechu 
vo výške 20 - 60 € mesačne, plus odmenu za 
produktívnu prácu. V trojročných odboroch 
podporí vzdelávanie v učebnom odbore 
2954 H mäsiar spoločnosť Svaman, spol. 
s r. o. Myjava. Študenti v tomto odbore zís-
kajú finančné ohodnotenie v zmysle zákona 
61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave 
za produktívne práce a zároveň podnikové 
štipendium od zamestnávateľa - poskytova-
teľa odborného výcviku. 

Škola rozšírila aj ponuku pre nadstav-
bové štúdium študijným odborom 6403 L 
podnikanie v remeslách a službách, ktorý 
je určený pre absolventov trojročných 
učebných odborov zameraných na služby. 
Keďže SOŠ má viaceré enviroaktivity, tak 
od septembra 2016 bude otvárať nový štu-
dijný odbor 3693 K technik energetických 
zariadení budov so vzdelávacím progra-
mom zameraným na zariadenia vyrábaj-
úce a spotrebúvajúce energiu s dôrazom 
na využívanie alternatívnych zdrojov ener-
gie. Viac informácií na webových stránkach 
školy www.sossenica.sk, www.sosse.edu-
page.org alebo osobne.

Ing. J. Gabčová
ZRTV SOŠ Senica

Hľadať recept na 
spokojné manželstvo

„Manželstvo je vtedy dokonalé, keď 
sa žena vždy znovu smeje starým vtipom 
svojho muža a muž sa nikdy nesmeje 
novým klobúkom svojej ženy.“ Propagovať 
a podporiť manželstvo ako vzácnu hod-
notu pre moderného človeka je cieľom 
Národného týždňa manželstva (NTM), do 
ktorého sa po prvýkrát zapája aj Mesto 
Senica. Ide o iniciatívu na podporu man-
želstva, ktorá sa koná v týždni od 8. do 14. 
februára, teda v týždni osláv sv. Valentína 
– stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s 
láskou a partnerskými vzťahmi. 

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre 
najrôznejšie aktivity zamerané na praktický 
rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôz-
nych miestach Slovenska. Stáva sa platfor-
mou spolupráce pre rôzne subjekty, kto-
rých cieľom je pracovať na rozvoji kvalit-
ných manželských vzťahov. 

Do Národného týždňa manželstva sa 
v Senici zapojili okrem Mesta Senica aj 
Rekreačné služby mesta Senica a kaviaren-
ské spoločnosti Illy Coffee, Trojka, Kaviareň 
Four, Grand Cafe, Eiscafe Delikana a City 
Café, Coffeeshop. Spoločne si pripravili pre 
manželské páry rôzne aktivity.

Primátor mesta Branislav Grimm spolu 
s manželkou Jaroslavou pozvú a ocenia na 
Mestskom úrade v Senici manželské páry, 
ktoré v minulom roku oslávili krásnu zlatú 
či smaragdovú svadbu a sú tak výborným 
príkladom pre mladé senické páry. Oce-
ňovanie manželov, ktorí oslávili 50. a 55. 
výročie sobáša sa uskutoční 10. februára o 
14.30 v sobášnej sieni MsÚ.

Podporiť aktívne manželské páry sa roz-
hodli aj Rekreačné služby mesta Senica. V 
sobotu 13. a v nedeľu 14. februára budú 
môcť manželia využiť ľadovú plochu zim-
ného štadióna v Senici na spoločne strávené 
chvíle korčuľovaním, a to celkom zadarmo.

Manželské páry, ktoré majú radšej posede-
nie pri kávičke, zákusku či víne, môžu navštíviť 
jednu z kaviarní, ktoré si počas celého týždňa 
pripravili pre svojich hostí zaujímavé akcie. 
Kaviarne Illy Coffee (v Eurodome), Trojka 
(na námestí) a Kaviareň Four (v Branči) budú 
ponúkať manželov kávou akéhokoľvek druhu 
úplne zadarmo. V Grand Cafe (pri vstupe do 
bývalého Slovenského hodvábu) si zas páry 
môžu posedieť pri víne v akcii 1+1, teda z 
dvoch objednaných vín zaplatia len za jedno. 
Eiscafe Delikana bude manželské posedenie 
podporovať zákuskom zdarma k objednanej 
káve. City Café (nad Prima bankou) k objed-
návke manželského páru venuje čokoládové 
fondue s ovocím zdarma. A v Coffeesho-
peje pre manželov priprvená akcia 1+1 káva 
zdarma. Na využitie týchto výborných akcií 
stačí v kaviarňach predložiť kupón, ktorý man-
želia môžu získať v Infosene, na informáciách 
MsÚ a budú sa taktiež rozdávať na plesoch.

Tohtoročný NTM má heslo Recept na 
dobré manželstvo. A práve o tom, aký je 
recept na šťastné manželstvo bude pred-
náška manželov Gajdošovcov v Pastorač-

nom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Senici, ktorá sa uskutoční 14. februára 
o 17. hod. Aby si rodičia mohli prednášku 
vypočuť bez rušenia, budú v centre k dis-
pozícii animátori pre deti. 

Príďte si teda s nami pripomenúť, že 
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, 
ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Národný týždeň manželstva sa na Slo-
vensku uskutočnil po prvýkrát v roku 2011. 
Celosvetová kampaň The Marriage Week, 
ktorej je NTM súčasťou, prebieha už od 
roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Ang-
licku v sídle vlády. Dnes je do nej zapoje-
ných viac ako 20 krajín sveta.

lv

Za Margitou Sadlonovou
V posledný deň roka 

2015 sa naplnil život naj-
staršej obyvateľky mesta 
Senica pani Margity 
Sadlonovej, rod. Šesti-
novej, ktorá skonala vo 
veku 104 rokov. Len pár 
týždňov chýbalo, aby 
11. februára mohla oslá-
viť zriedkavé okrúhle narodeniny. 

Príbuzní a verejnosť ju spolu s evanjelic-
kým kňazom Jurajom Šefčíkom odprevadili 
na poslednej ceste 7. januára a pochovaná 
je v rodinnej hrobke na cintoríne v Senici. 
Verejnosť sa rozlúčila sa s najstaršou slo-
venskou učiteľkou, ktorá svojím láskavým a 
milým vzťahom k deťom zanechala stopy 
v tisíckach detských sŕdc a dodnes na ňu 
jej bývalí žiaci radi spomínajú. Vlastné 
deti nemala, no podľa jej slov: „Ja som ich 
všetky mala rada a ony mali rady mňa.“ 

Absolvovala Učiteľský ústav v Bratislave 
a od roku 1930 učila deti v ľudových, meš-
tianskych i základných školách v Trnave, 
Šali, Skalici, Piešťanoch a v Senici. V rod-
nom meste učila 20 rokov a do dôchodku 
odchádzala v roku 1970 z III. ZDŠ, ktorá 
v tom čase sídlila na dnešnej Štefánikovej 
ulici. Predpoklad byť dobrou učiteľkou zís-
kala už v rodine, veď jej otec Ján Šestina 
bol tiež učiteľ a riaditeľ školy. 

Margita Sadlonová žila s manželom len 
pár rokov, pretože ho v roku 1944 fašisti 
zavraždili. Mala len 34 rokov a viac sa nevy-
dala. „Neviem na neho zabudnúť...,“ pove-
dala v jednom rozhovore. 

Aký bol jej recept na dlhovekosť? Vždy 
zdôrazňovala, že veľa športovala, v stravo-
vaní preferovala striedmosť. Pohybu a zdra-
vých zásad sa držala do posledných dní. 
Dbala o seba a vždy bola pekne upravená. 

Ako 101-ročná prišla po zlomenine 
ruky bývať do Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov, kde dožila svoj 
krásny dlhý život naplnený láskou k deťom 
i ľuďom vôbec. 

Lúčime sa s ňou v tichej spomienke na 
všetko pekné, čo sme s ňou prežili, ďaku-
jeme za jej milý úsmev, ktorý bol bránou 
do duše každého. 

Viera Barošková 
foto autorka

kultúrnom stredisku sústreďujú nominácie 
na jej členov. Riaditeľ MsKS vyzýva odbor-
níkov z nášho regiónu, ktorí svojimi odbor-
nými vedomosťami a skúsenosťami môžu 
kvalifikovane prispieť k rozvoju činnosti mes-
tského múzea, napr. historici, archeológovia, 
etnografi, reštaurátori, archivári a pod., aby so 
stručným odôvodnením prejavili svoj záujem 
o túto prácu. Návrhy treba posielať na e-mai-
lovú adresu msks_senica@stonline.sk alebo 
poštovú adresu Mestské kultúrne stredisko, 
Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica do 
12. februára 2016. 

Podľa primátora mesta Branislava 
Grimma chce mesto získať finančné prostri-
edky pre múzeum aj z európskych fondov. 
„Ak chceme na múzeum čerpať prostriedky 
z eurofondov, múzeum musí mať českého 
partnera. Naďalej pôjde o senické mestské 
múzeum, len projekt sa napríklad bude volať 
Česká cesta,“ vysvetlil primátor Senice. 

S akým projektom budúce mestské 
múzeum uspeje, nie je v tejto chvíli zrejmé. 
Jedno je isté, že vždy sa bude zaoberať 
dejinami mesta od najstarších čias. 

Viera Barošková
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Záhoráckemu divadlu v Senici sa kon-
com uplynulého roka podaril husársky 
kúsok. Pre ďalšiu sezónu naštudovalo 
hneď dve inscenácie. Každú z iného súdka, 
pričom premyslene využilo potenciál rozra-
stajúceho sa súboru.

Už 27. novembra 2015 sme boli sved-
kami premiéry drámy Federica Garcia 
Lorcu Dom Bernardy Alby. Záhorácke 
divadlo v ňom ukázalo polohu, v ktorej 
sme tento súbor doposiaľ nevideli.

Sústredené výkony jeho ženskej 
časti vykreslili účinným poetickým spô-
sobom ťažobu života a neľahkého spo-
lužitia medzi ľuďmi. Na ploche život-
ných predstáv, postojov a osudov žien 
v jednej rodine vystavali herečky sym-
bol ľudí žijúcich v zajatí konvencií, prí-
kazov a noriem. Ich udržiavanie a úče-
lové vytváranie je odvekou snahou domi-
nujúcej „hlavy" spoločnosti v rodine či sym-
bolicky v totalitnej spoločnosti.

Premiéry druhej pripravenej inscená-
cie sme sa dočkali 6. januára 2016. Tento-
raz režisér a vedúci súboru Ivan Fodor sia-
hol po komédii svojho pedagóga z Vyso-
kej školy múzických umení Jozefa Mokoša 
napísanej v štýle commedie dell´arte 
pod názvom Verná nevera – po záho-
rácky Vjerná Nevjera. Pôvodná commedia 
dell´arte vznikla v renesančnom Taliansku. 
Jej inšpiračné zdroje možno hľadať v sta-
rorímskom divadle, umení jokulátorov, kar-
nevale či fraške.

Ivan Fodor dokáže vo svojich inscenáci-
ách presne narábať so symbolmi, a to stav-
bou scény i využívaním drobných scénic-
kých prvkov a rekvizít. Vo Vjernej nevjere 

je použitá jednoduchšia scéna aj z dôvodu 
nadmerného javiskového pohybu. Snaha o 
symboliku je však opäť viditeľná.

Ústrednú scénu režisér vytvoril z tech-
nických častí drevených pódií používa-
ných aj v inscenácii Dom Bernardy Alby, 
ale vo Vernej nevere získali novú štruktúru. 

Účelnosť kulisy sa prejavila v rozohraných 
mizanscénach v troch priestoroch: v kon-
štrukcii, za ňou či jej podsvietením a najmä 
v bohatom priestore medzi kulisou a pred-
scénou javiska. Takto vymedzený priestor 
sa stal arénou pre dynamické pohybové 
kreácie hercov, čo je napokon pre comme-
diu dell´arte príznačné.

Záhorácke divadlo ukázalo, že na takúto 
prezentáciu má bohaté predpoklady. Príno-
som bol opätovný „odskok" domov Jožka 
Adamčíka z Radošinského naivného diva-
dla do postavy Capitana. Nielenže postavy 
tohto typu mu sedia, sám je aj výraznou 
oporou a neoceniteľným partnerom ostat-
ným hercom. Nebolo tomu inak ani v tejto 
inscenácii, napr. pri jeho kreáciách s Pan-
talonem Janka Želipského. Jožkova drob-
nokresba s výrazom i pohybová zručnosť 

s rekvizitami bola očakávaná, opätovne 
však prekvapila pohybová zdatnosť nestar-
núceho Janka Želipského. Pokiaľ ide o 
komediálnosť u ženských postáv, výborné 
boli ostrieľané herečky – Ivonka Bolebru-
chová v postave Celesty, Helenka Tuláková 
ako Šenkérka a Lachká žena v interpretá-

cii Mirky Zuščíkovej. Novicka v Záho-
ráckom divadle Norika Valúšková, ktorá 
stvárnila postavu Vdovy, hrala uvoľnene 
a presvedčivo. Výraznejšia komičnosť 
určite príde s rastúcou javiskovou isto-
tou. U mužov rovnako dobre pôsobila 
pekne vykreslená postava Arlecchina 
Jána Černeka. Jeho spôsob humoru 
daný schopnosťou karikovania zaujal 
a potešil už v predchádzajúcich dvoch 
inscenáciách (Ousudy jedného vinára, 
Lýsistrata – vzbura žen).

Dom Bernardy Alby aj Vjerná 
nevjera publikum rozhodne zaujali. 

Obecenstvo ani v jednom prípade nešet-
rilo potleskom. Bol mimoriadne zaslúžený.

Obe inscenácie je možné už dnes pova-
žovať za výrazný úspech Záhoráckeho 
divadla nielen v jeho pomeroch a histórii, 
ale aj v kontexte celého neprofesionálneho 
divadelníctva na Slovensku.

Záhorácke divadlo chystá pre svojich 
priaznivcov výnimočný divadelný bonbó-
nik. V nedeľu 14. februára na Valentína o 
18.00 hod. odohrajú herci obe inscenácie 
naraz v dvojprograme. Je to pozoruhodný 
počin, v divadelných kruhoch očakávaný 
so záujmom a v diváckych určite aj s napä-
tím. Žánrovo odlišné predstavenia sú dôka-
zom umeleckého rastu Záhoráckeho diva-
dla.

Stano Šubík

Spomienka na 
významných mužov 

Služby Božie v Senici v 3. adventnú 
nedeľu  v decembri 2015 mali slávnostný 
ráz. Boli totiž spomienkou na dvoch 
významných mužov v histórii cirkevného 
zboru pri ich výročiach: kňaza, spisovateľa 
Štefana Pilárika pri 400. výročí jeho narode-
nia a učiteľa, spisovateľa a kníhtlačiara Jána 
Bežu pri 110. výročí jeho úmrtia. 

Slávnostným kazateľom na bohoslužbách 
bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik. 

Krátko spomenul i obidvoch mužov, kto-
rým bola venovaná spomienka. Zdôraznil 
však, že „to najdôležitejšie, čo ich napĺňalo, 
usmerňovalo a dávalo silu a odvahu viery, 
to bola Božia láska a milosť v Pánovi Ježi-
šovi Kristovi“.

Po skončení služieb Božích bol vo far-
skej záhrade zasadený strom reformácie. 
Nedeľa sa však nekončila. Popoludní sa v 
zborovej sieni konalo príjemné adventné 
posedenie, venované spomínaným osob-
nostiam. Jeho hosťom bol aj generálny bis-
kup Miloš Klátik s manželkou. V rozho-
vore povedal, že spolu domácim farárom 
a niektorými ďalšími cirkevníkmi navštívili  

miestny cintorín. Zastavili sa pri viacerých 
hroboch významných osobností Senice a 
sklonili sa pri pomníku Jána Bežu. 

Počas popoludnia odzneli dve prednášky 
spojené s videoprodukciou. Prvú prednie-
sol miestny historik, stredoškolský profesor 
v. v. Štefan Mocko a venovaná bola Jánovi 
Bežovi. Ján Bežo Nebol síce senickým rodá-
kom, ale prakticky celý svoj plodný život 
prežil v tomto meste. Na učiteľské miesto 

nastúpil v roku 1863 do novej poschodovej 
budovy evanjelickej školy. Popri učiteľskom 
povolaní bol aj zborovým kantorom a viedol 
spevokol. V tomto období sa začal venovať 
literárnej činnosti, vydal viacero kníh, pre-
dovšetkým učebnice pre národné školy. V 
roku 1888 sa dobrovoľne vzdal učiteľského 
miesta, založil tlačiareň a venoval sa vydava-
teľskej a tlačiarenskej činnosti. Náhle zom-
rel v roku 1905 v Senici a pochovaný je na 
miestnom cintoríne.

V druhej prednáške hovoril domáci farár 
Juraj Šefčík o Štefanovi Pilárikovi, ktorý 
do cirkevného zboru prišiel v roku 1663. 
Krátko po príchode  padol do tureckého 
zajatia. Svoje zážitky z neho opísal v bás-
nickej skladbe Sors Pilarikiana - Los Pilá-
rika Štěpána. Podľa tohto diela v roku 2013 
naštudovalo Záhorácke divadlo  v spolu-
práci  s Komorným zborom ECAV Senica  
predstavenie  Podivuhodný voz Boží. Napí-
sal i ďalšie literárne diela a možno pove-
dať, že jeho tvorbu poznačil neľahký osud 
prenasledovaného. Štefan Pilárik v Senici  
pôsobil len krátko v rokoch 1663 -  1672, 
ale napriek tomu sa významne zapísal do 
dejín cirkevného zboru.

Oľga Zlochová
foto autorka

Strom reformácie zasadili generálny bis-
kup ECAV Miloš  Klátik a senický evanjelic-
ký kňaz Juraj Šefčík. 
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a obohatili sviatky
Kresťanské centrum apoštolskej cirkvi v 

Senici organizovalo zopár vianočných akcií 
v Senici aj v blízkom okolí, a to v spolupráci 
s charitatívnou organizáciou Samaritans´ 
purse, ale vo veľkej miere aj vďaka dobro-
voľníkom zo svojich radov. 

Dňa 15. decembra sme v kultúrnom 
dome v Čároch organizovali vianočný veči-
erok pre rodičov a deti zo sociálne slab-
ších rodín. Zaznelo tu vianočné posol-
stvo, piesne a deti zjavne potešili vianočné 
balíčky a taktiež hračky aj oblečenie veno-
vané ochotnými darcami. Úžasné bolo 
vidieť ich úprimnú radosť. 

Súčasťou samaritánskych Vianoc bola aj 
materská škôlka U Bojky, kde v rámci via-
nočného stretnutia rodičov a detí vystúpila 
skupina Chilli. Ďalšou samaritánskou 
zastávkou v sobotu 19. decembra bol azy-
lový dom Emauzy v Holíči. Svoj príbytok 
tam majú matky s deťmi, ktoré sa ocitli v 
ťažkých životných situáciách. Prekvapením 

bol detský program, ktorý si pripravili deti 
spolu s vedúcimi. Aj tu sme zažili veľa rado-
sti a nádhernú atmosféru. 

Pokračovaním a zavŕšením samaritán-
skych akcií bol 20. december. Vianočný 
večierok v priestoroch kresťanského cen-
tra, ktoré kapacitne ako – tak stačilo pre 
všetkých hostí. V programe vystúpili deti 
z klubu ODMek, zaznelo krátke vianočné 
posolstvo a pekne vyznelo aj unplugged 
vystúpenie Dominiky Pausovej s klavírnym 
sprievodom Lenky Hladíkovej. Po skončení 
programu sme deťom rozdávali balíčky. 

Okrem spomínaného rozdávania balíč-
kov sme organizovali aj Vianoce na starom 
sídlisku pri reštaurácii Korunka. Hoci bolo 
celý týždeň škaredé počasie, v deň našej 
akcie vyšlo slnko. V nedeľu 13. decembra 
sme prichystali chutnú vianočnú kapust-
nicu, rozložili lavice a stoly a všetko sa 
mohlo začať. Prišlo veľa ľudí zo sídliska, ale 
aj z okolia. V pozadí hrali vianočné piesne, 
deti sa hrali a dospelí za stolmi debatovali a 
vychutnávali, verím, že chutné jedlo. 

To nebolo všetko. Okrem vianočných 
večierkov a kapustnice sme v sobotu 19. 

decembra organizovali aj Vianočný galave-
čer. Išlo o slávnostné ukončenie biblického 
kurzu Najúžasnejšia cesta, ktorý absolvo-
vali deti z klubu ODMek. Tie sa pravidelne 
stretávajú v piatok v priestoroch kresťan-
ského centra. Na galavečere bol bohatý 
program - v podaní detí hudobné vystúpe-
nie a scénka. Piesňami obohatil večer 
aj spevokol kresťanského centra. Samo-
zrejme, zaznelo aj vianočné posolstvo a na 
záver boli odovzdané diplomy, potom bolo 
malé občerstvenie a detská diskotéka. 

Teší nás, že sme mnohým rodičom a 
deťom mohli spríjemniť Vianoce a pouká-
zať na najcennejší dar, ktorým je narode-
nie Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý je aj dnes 
nádejou pre všetkých, ktorí mu sprístup-
nia svoje srdce. Zároveň chcem poďakovať 
všetkým dobrovoľníkom a ochotným dar-
com. Teším sa na ďalšie spoločné stretnu-
tia a spolu s vami aj na nové výzvy v novom 
roku. A tak úplne na záver mi dovoľte všet-
kým čitateľom Našej Senice popriať šťastný 
nový rok 2016. 

Mgr. Jaroslav Bača
apoštolská cirkev Senica 

Pomohli mladému autorovi 
V predvianočnom čase 19. decembra 

2015 sa v rámci koncertu Viery 
Šustekovej a jej hostí Radoslava 
Polakoviča a Márie Závodskej v 
Grand Cafe konala dražba foto-
grafií a obrazov, ktorej výťažok 
bol venovaný autorovi Pinf hier 
Ondrejovi Vrábelovi. Dražba 
vyniesla 606 eur, ktoré poslú-
žia autorovi hier na nákup lep-
šieho technického vybavenia a 
náklady, ktoré sú s tvorbou hier 
a ich inováciami spojené. 

Organizátor koncertu a dražby obči-
anske združenie Element si vybrali kavia-
reň Grand Cafe. Podarilo sa im ju naplniť 
ľuďmi, ktorí prišli podporiť nielen spevácke 
výkony, ale i mladého autora hier, ktoré sú 
určené pre mentálne postihnutých, pomá-
hajú a rozvíjajú ich schopnosti.

Hovorené slovo na koncerte patrilo 
bývalému členovi Záhoráckého divadla 
Štefanovi Mikulovi, ktorý sa výborne zhos-

til i samotnej dražby. Fotografie a výtvarné 
diela do nej nezištne venovali autori Foto-
klubu pri Záhorskom osvetovom stredisku, 

združenia výtvarníkov SenArt 
a ďalší: Michal Ovečka, Elena 
Šeligová, Michal Krištof, Martin 
Filip, Yvet Tóth, Tomáš Jurovatý, 
Viera Šusteková, Majka Závod-
ská, Ľubica Krištofová, Ľubomír 
Miča, Jozef Chrena, Veronika 
Zíšková, Dana Motusová, Anna 
Jankovýchová, Milan Vandelia, 
Marek Salay, Viera Jozéfková, 
Anna Petrová. Všetkým srdečne 
ďakujeme. 

V dražbe bolo 32 autorských diel. 
Dražba začala pozvoľna, keďže takýto typ 
podujatia nie je častým. Príjemným pre-
kvapením pre všetkých bolo, že sa poda-
rilo vydražiť i posledný obrázok. Dražite-
lia sa predháňali a počas dražby panovala 
výborná nálada. Vydražilo sa neuveriteľ-
ných 606 eur, ktoré organizátori odovzdali 
a darovali priamo na mieste Ondrejovi Vrá-
belovi. Zároveň sa Viere Šustekovej poda-

rilo získať počítačovú firmu, ktorá pomôže 
Ondrejovi v správnom výbere PC a prekla-
dateľku tejto hry do ruského jazyka. 

Nadaný informatik, výherca celosloven-
skej súťaže Junior Internet, Ondrej i jeho 
mama boli prekvapení a veľmi vďační, že 
sa ľudia takýmto spôsobom spojili: „Veľmi 
ma potešila iniciatíva OZ Element – roz-
hodli sa pomôcť mi pomáhať. Aj vďaka nim 
si môžem dovoliť kúpiť novú či kvalitnejšiu 
techniku, ktorá mi pomôže pri vývoji Pinf 
hier. Veľké ďakujem pre ľudí, ktorí takto 
pomohli pomáhať.“

Podujatie podporil zástupca primátora 
Senice Martin Lidaj. Svoje nadšenie a poďa-
kovanie vyjadril slovami: „Umožniť Ondre-
jovi rozvíjať schopnosti druhých je tá jedno-
duchšia časť. Jeho nadšenie a srdce, ktoré 
dáva do práce v prospech iných, je niečo, 
čo sa nedá zaplatiť. Ďakujem Ondrejovi 
v mene všetkých dražiteľov, že nám pro-
stredníctvom seba umožní pomáhať tisíc-
kam detí a ich rodičom.“ 

OZ Element 

Kooperácia v oblasti 
vzdelávania

Prihraničný charakter nášho regiónu 
a blízkosť rakúskych hraníc je pre mesto 
Senica podnetom na zapojenie sa do pro-
jektov podporujúcich výučbu nemeckého 
jazyka v materských a základných školách 
v okrese Senica.

V stredu 20. januára sa uskutočnilo pra-
covné stretnutie k príprave projektu s pra-
covným názvom Kooperácia v oblasti vzde-
lávania v pohraničnom regióne Sloven-
sko - Rakúsko, ktorého sa zúčastnili riadite-
lia materských, základných škôl, starosto-
via deviatich obcí okresu a primátor mesta 
Senica. Pripravovaný projekt svojimi aktivi-

tami nadväzuje na úspešné projekty Inter-
kulturálne vzdelávanie detí a dospelých 
(2009 - 2012) a Interkulturálne vzdelávanie 
detí, žiakov a pedagógov (2012 – 2014 ), 
vďaka ktorým prebieha vyučovanie nemec-
kého jazyka v škôlkach a školách už siedmy 
rok. Ťažisko nového projektu sa presúva 
do odbornejšej roviny. Rieši problematiku 
zavádzania moderných didakticko-meto-
dických postupov do vyučovania, prepoje-
nie vyučovania s praxou, výmenu skúseností 
medzi rakúskymi a slovenskými pedagógmi, 
odborné vzdelávanie zamerané na inova-
tívne formy vyučovania a tvorbu metodic-
kých materiálov k vyučovaniu cudzích jazy-
kov. Výučba nemčiny je v projekte zakom-
ponovaná ako nástroj podpory cezhrani-
čnej spolupráce, upevňovania kontaktov s 

prihraničnými rakúskymi regiónmi a budú-
ceho uplatnenia sa na trhu práce. Nemecký 
jazyk, ktorý z historického hľadiska patril ku 
koloritu nášho územia a dodnes sa zachoval 
v prevzatých výrazoch záhoráckeho slov-
níka, sa na školách dostáva do úzadia. Pre-
feruje sa jazyk anglický, ktorý podporuje aj 
školská legislatíva. Z hľadiska geografickej 
polohy a blízkosti rakúskeho pracovného 
trhu je nemecký jazyk v našich končinách 
rovnako dôležitý. Z hľadiska učenia je však 
náročnejší ako angličtina, a preto je dobré 
začať s jeho učením čo najskôr. V prípade 
schválenia projektu začne jeho realizácia od 
nového školského roku.

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová 
projektový manažér MsÚ
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Domáce násilie je jednou 
z najrozšírenejších a zároveň 
najmenej kontrolovaných 
foriem násilia v našej spo-
ločnosti. Zahŕňa všetky prejavy fyzického, 
sexuálneho a psychického násilia pácha-
ného medzi jednotlivými členmi rodiny 
v takmer  absolútnej väčšine páchaného 
mužmi voči ženám (vlastným manželkám, 
družkám, partnerkám) a čiastočne aj voči 
deťom a prarodičom.

Charakteristickým rysom domáceho 
násilia je jeho opakovanie, dĺžka  a skoro 
každodenná prítomnosť. Ide o vzorec 
donucovacieho správania sa užívaného jed-
nou osobou na ovládanie inej alebo iných 
osôb. Môže mať rozmanité podoby: hrubé 
nadávky, neustále kritizovanie, ponižuj-
úce urážky, zosmiešňovanie, podrývanie 
sebadôvery, obmedzovanie osobnej slo-
body, ekonomické vydieranie, vyhrážanie 
telesným ublížením až po priame fyzické 
ublíženie. K domácemu násiliu dochádza 
vo všetkých krajinách a sociálnych vrstvách 
bez ohľadu na vzdelanie, náboženskú ori-
entáciu, vek, etnickú príslušnosť.

Obeť, najčastejšie žena, nemusí na zači-
atku vzťahu poznať, že jej partner má sklony 

k násiliu. Partner býva po určitú dobu milý, 
pozorný a trpezlivý. Až v záťažových život-
ných situáciách (narodenie dieťaťa, nedo-
statok peňazí, choroba, strata zamestnania, 
atď.) koná a reaguje na tieto podnety odlišne. 
V čase, keď sa jeho násilnícke sklony prejavia, 
obeť už často nemá silu ani možnosť vzťah 
ukončiť a odísť. K dôvodom, prečo ženy po 
celom svete zotrvajú v domácnosti, kde je 
násilie páchané, patrí hlavne:

1. Ekonomická závislosť – žena nemá 
vlastný príjem (alebo nepostačujúci), byt, 
nemá kam odísť z deťmi.

2. Strach z budúcnosti – čo sa stane, 
keď odíde od muža, čo bude robiť, čo 
bude s deťmi, ako zareaguje muž, ako sa 
na to budú pozerať priatelia a okolie, atď.

3. Tradičný obraz o poslaní ženy – 
žiť pre druhých, zodpovednosť za citovú 
atmosféru v rodine, vina za stroskotanie 
rodiny spočíva vždy na žene, „nutnosť“ 
potláčať  vlastné potreby v prospech ostat-
ných členov rodiny.

V každej spoločnosti pretrvávajú rôzne 
mýty o domácom násilí, ktoré sú najväčšou 
prekážkou pre poznanie a prijatie tohto 
javu ako závažného spoločenského pro-
blému. Predovšetkým ide o názor, že nási-
lie v rodine je súkromnou záležitosťou, 
že si obeť o to koleduje, že si to zaslúži, 

dokonca že má násilie rada. Často je počuť 
aj frázu, že domáce násilie nie je zločin ako 
taký, ale ide o konanie z lásky a vášne.

Spoločenská reakcia na domáce násilie, 
môže mať tri podoby:

1. Bez reakcie, ide o súkromnú vec.
2. Dôsledná a okamžitá kriminalizácia 

problému, páchateľ je zadržaný, obžalo-
vaný a potrestaný.

3. Flexibilná a diferencovaná reakcia, kom-
binácia opatrení právnej a sociálnej povahy.

Najhorším variantom je prvá podoba, 
ktorá znamená skoro úplnú nečinnosť a je 
tu veľké riziko neustále rastúceho násilia v 
rodine, ktoré môže skončiť vážnym fyzic-
kým a psychickým poškodením obeti. Žiaľ, 
tento prístup je dosť rozšírený v našom štáte.

Druhý variant sa považoval ako najúčin-
nejší, ale sa ukázalo, že účinok sankcií je 
krátkodobý a vedie k rozpadu rodiny. Naj-
lepším variantom sa javí tretia podoba reak-
cie na násilie. Znamená včasné odhalenie 
a riešenie konfliktu, kombináciou opatrení 
právnej a sociálnej povahy.

Pri spozorovaní alebo podozrení na 
domáce násilie sa s dôverou obráťte na 
zamestnancov mestskej polície, ktorí vám 
poskytnú potrebné rady, ako situáciu čo naj-
lepšie vyriešiť. Nepodceňujte domáce nási-
lie. Môže znamenať katastrofu pre vašu 
rodinu, rodinu vašich priateľov a susedov.

Národná linka pre ženy zažívajúce nási-
lie 0800 212 212.    Rebríček najpredávanejších kníh

v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – január 2016
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Ľavá strana sveta   Arkus
2. Gohl. Ch.:   Zatúlané srdce jazdca  Arkus
3. Mlčochová, J.   Adrianin prvý prípad  Arkus
4. Walliams, D.:  Babka gaunerka    Slovart
5. Walliams, D.:  Krysburger   Slovart
6. kol.:   Bludiská a iné hlavolamy   Arkus
7. Pronská, J.:  Verenica   Slovenský spisovateľ
8. Riddle, A.G.:  Tajomný gén Atlantídy   Motýľ
9. Kol.:     Zábavné krížovky   Bookmedia
10. Genova, L.:   Strácam svoje ja    Arkus
11. Mlčochová, J.:  Dračí zub   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:
Betancourt, J.: Poník zachraňuje (5.diel série Pony tím)  
preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Zachráni Anna a poník Oriešok stratené dievčatko?
Pony tím sa prvý raz vyberie do prírody táboriť. Dievčatá sú nadšené, že spolu so svojimi 
poníkmi budú spať v lese. Medzitým sa však stratí dieťa. Pony tím sa podujme ho nájsť, 
pretože stopy vedú do lesa,  no noc sa rýchlo blíži a teplota postupne klesá. Nájde Pony 
tím stratené dieťa včas?   
Formát 135 x 210 mm, 104 strán, viaz., cena: 6,99 EUR, pre členov knižného klubu 5,70 EUR

Hádajko 4/16 a zábudlivá veverička
Veverička z nášho lesa rada chrúme oriešky. Zbiera ich celé hodiny a potom ich ukrýva 
na rôznych nenápadných miestach, aby si ich neskôr, až zase vyhladne, mohla zo skrýše 
vyzdvihnúť a zjesť. Takto to robia aj iné veveričky, žiaľ, naša veverička je zábudlivejšia než 
iné veveričky, je vlastne zábudlivejšia než všetky ostatné veveričky dokopy, a to už je pori-
adny problém... 
Formát 110 x 148 mm, 32 strán, brož., cena 0,90 EUR, pre členov knižného klubu 0,83 EUR

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

Adopcia psíkov
Podmienky adopcie:
Záujemca o adopciu psíka z útulku 

musí mať:
- platný občiansky preukaz, ktorým sa 

preukáže,
- vek nad 18 rokov,
- zabezpečené vhodné chovné podmi-

enky pre psíka,
- musí podpísať Zmluvu o osvojení zvieraťa,
- musí uhradiť adopčný poplatok. 

Adopčné poplatky:
Sučka – kastrovaná, očkovaná, ošetrená 

proti parazitom, čipovaná   50 €
Pes – kastrovaný, očkovaný, ošetrený 

proti parazitom, čipovaný    40 €
Sučka, pes – nekastrovaný, očkovaný, 

ošetrený proti parazitom, čipovaný  30 € 
Priebeh adopcie:
Pred samotnou adopciou je možné a 

vhodné niekoľkokrát psíka v útulku navští-
viť, zobrať si ho do výbehu alebo na pre-
chádzku, aby ste zistili, či vám vyhovuje 
jeho správanie, veľkosť a celková povaha. 
Ak ste si svojho miláčika už vybrali, je 
potrebné spísanie adopčnej zmluvy, ku kto-
rej si prineste občiansky preukaz a popro-
síme aj o prípravu kontaktných údajov 
- telefónne číslo a e-mailová adresa. Neza-
budnite si priniesť obojok a vôdzku, aby ste 
si psíka mohli komfortne odviesť. Zmluva o 
osvojení zvieraťa sa spisuje v 2 vyhotove-
niach, správca vám odovzdá aj 1 originál a 
potvrdenie o úhrade poplatku. 

(Pokračovanie na str. 13) 
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Silvestrovský beh 
s prekvapivou účasťou

Jubilejný 30. ročník Silvestrovského behu 
v Senici poctilo v mrazivom počasí (mínus 8 
stupňov C) bez snehu svojou účasťou rekord-
ných 378 bežcov. Aktívnou účasťou vzdali 
ten najkrajší hold podujatiu, ktoré zakončuje 
športový i kalendárny rok v našom meste. 

Naplnila sa tak naša myšlienka z 
pozvánky na Silvestrovský beh, že najkraj-
šou odmenou pre organizátorov by bola 
ešte vyššia účasť ako vlani, keď rekordom 
bola účasť 282 bežcov. Organizátori z 
Mestského úradu a komisie pre šport pri 
mestskom zastupiteľstve mali v jubilejnom 
ročníku pripravenú odmenu pre každého 
pretekára v podobe pamätnej medaily. No 
nepredpokladali, že účasť tak vysoko pre-
výši hranicu 300 účastníkov. Bolo to pori-
adne prekvapenie a neraz zaznela otázka 
- kde sa vzalo toľko bežcov? Odpoveď má 
možno viacero aspektov. Jedným je fakt, 
že už 7 rokov je Silvestrovský beh zara-
dený do Moravsko-slovenského bežec-
kého pohára a bežci si aj na tomto posled-
nom behu v roku zbierajú body. Za pod-
statnejšie však považujem, že na Silves-
trovský beh prišlo veľa bežcov, ktorí behali 
doteraz len rekreačne a po prvý raz sa 
odhodlali na preteky. Je totiž fakt, že behu 
ako športovej aktivite sa venuje čoraz väč-
šia časť populácie a nie každý sa rozhodne 
aj pre účasť na rôznych pretekoch. Jedným 
z takých účastníkov bol aj primátor Holíča 
Zdenko Čambal, podpredseda Trnavského 
samosprávneho kraja, ktorý vyzdvihol per-
fektnú kulisu a vysokú športovú úroveň 
senického podujatia. Príjemným zistením 
je skupina bežcov Seničanov žijúcich v 
zahraničí, ktorí boli počas vianočných svi-
atkov na návšteve doma a záverečný deň 
roka využili aj na športovanie. 

Za 7 rokov Moravsko-slovenského 
bežeckého pohára sa účasť preteká-
rov zdvojnásobila, čo je pre organizáto-
rov i rozhodcov samozrejme náročnejšie. 
V roku 2009 bolo 169 pretekárov, v roku 
2011 216, v roku 2013 už 271, v roku 2014 
štartovalo 282 bežcov. Keď bolo po prvý 
raz v hlavnom preteku 100 účastníkov, 
tak sa rozdelil na 2 štarty, čím sa organi-
zátori snažili zabezpečiť regulárnosť pre-
teku. V 30. ročníku Silvestrovského behu 
sa účasť bežcov zvýšila a v hlavnom behu 
bolo 107 pretekárov. „Je to krása, ale pre 
rozhodcov na krátkom 900 metrovom 

okruhu je takmer nerie-
šiteľné počítanie počtu 
kôl pre všetkých štartuj-
úcich, a tým zabezpeče-
nie správneho poradia,“ 
povedal na margo preteku 
riaditeľ Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára 
Pave Bíla. Podľa neho už 
v treťom kole je pole pre-
tekárov tak pomiešané, že 
sa dá prakticky sledovať 
len čelo preteku a ostatní 
bežci by si mali viac-menej 
sami sledovať absolvo-
vané kolá. Pridaním ďal-
šieho štartu by sa Silves-
trovský beh natiahol o ďalších 45 minút. V 
silvestrovský deň, hoci organizátori, bežci 
a rozhodcovia mu venujú čas, chcú mať 
druhú časť posledného dňa v roku pre seba 
a svoje rodiny. Pavel Bíla 
sa preto zapodieva otáz-
kou, či by nebolo možné 
900 m okruh natiahnuť na 
3x 1500 m. 

Z 27 kategórii od ben-
jamínkov po mužov nad 
70 rokov najvyššia účasť 
bola v hlavnej kategórii 
muži do 40 rokov, v kto-
rej štartovalo 57 prete-
károv. Druhú najpočet-
nejšiu zostavu mali muži 
nad 50 rokov, ktorých 
bežalo 24 a mužov nad 
40 rokov bolo 19. V hlav-
nej ženskej kategórii pre-
tekalo 18 bežkýň. Junior-
ská kategória mala 17 bež-
cov. Najstarším v štarto-
vom poli bol 78-ročný Květoslav Hána z 
Veselí nad Moravou (32:47) a najmladším 
11-ročný Theofil Palka z Malaciek zabehol 
5,4 km trať za 23:16 min. Napriek mrazu 
si bežci počasie pochvaľovali a ocenili i 
prácu organizátorov z Mestského úradu 
Senica a komisie pre šport pri mestskom 
zastupiteľstve. 

Viera Barošková 
Foto Radovan Samek (2), Štefan Orth (1)

Organizátori ďakujú sponzorom: 101 
Drogerie, Poľnohospodárske družstvo 
Senica, COOP Jednota, Technické služby, 
Vilija, Mestský podnik služieb, FK Senica, 
Flyteam, Dobrovoľníci Senica, Cestné 
komunikácie, Adis office.

Štart hlavnej kategórie.

VÝSLEDKY:
Muži: 1. Jakub Vala-

chovič Malacky 17:21, 2. 
Zdenko Zalubil Skalica 
17:39, 3. Leonard Lendvor-
ský BK hrajtenohy 17:45, ... 
Seničania: 27. Tomáš Skala 
Záhorácky Frišký Tým 20:24, 
41. Jaroslav Kubíček Záho-
rácky Frišký Tým, 64. Miro-
slav Špačík 22:57, 72. Mar-
tin Lanža 23:18, 86. Michal 
Janík 24:26, 93. Martin Tyty-
kalo 24:53, 117. Juraj Kabát 
26:56, 126. Marek Petráš 
DHZ Senica 28:13, 147. Ivan 
Šimoviš 30:50, 153. Miroslav 

Batka 31:06, 154. Marek Batka 31:06. 
Muži nad 40 rokov: 1. Dušan Tomčal 

Lipov 18:33, 2. Andrej Psota Skalica 18:37, 
3. Jan Miškeřík Lipov 19:29, ... Seničania: 

6. Stanislav Nemček Záho-
rácky Frišký Tým 20:51,14. 
Ľubomír Ožvoldík 23:52, 
18. Radoslav Michalička 
Záhoráky Frišký Tým 25:30, 
19. Stephan Elser 35:41.

Muži nad 50 rokov: 1. 
Petr Kadlec Milotice 19:10, 
2. Dušan Brezovský Gbelskí 
strýci 19:23, 3. Josef Veverka 
Čejkovice 20:00, ... Seniča-
nia: Marián Medlen Sekov 
22:17, 18. Pavol Kalman 
Záhorácky Frišký Tým 23:36.

Muži nad 60 rokov: 
1. Lubomír Bartál Hodo-
nín21:31, 2. Miroslav Mikuš 
Radošovce 24:02, 3. Pavol 
Buchta Skalica 24:25.

Muži nad 65 rokov: 
1. Vladimír Varmuža Hodonín 21:43, 2. 
Anton Dobrodenka Dubnica nad Váhom 
22:13, 3. Josef Šohaj Uherský Brod 23:51, 
... Seničania: 5. Ondrej Tirpák 26:54, ktorý 
absolvoval 29 ročníkov Silvestrovského 
behu. 

Muži nad 70 rokov: 1. Ferdinand Husár 
Trenčín 24:01, Karel Karas Hodonín 27:25, 
3. Ján Kocák Holíč 28:14.

Ženy: 1. Alexandra Štuková BK hraj-
tenohy 21:45, 2. Michala Martišová Jablo-
nica 22:57, 3. Mária Vrablicová Dubovce 
22:58, ... Seničania: 5. Karolína Batka 
23:16, 6. Marika Salajková 25:31, 9. 
Katarína Kolibecká 27:11, 11. Ľubica Elser 
28:41, 13. Nikoleta Lučanová 28:51, 17. 
Gabriela Rehušová 31:18, 18. Dominika 
Kocourková 34:45. 

Ženy nad 35 rokov: 1. Erika Farkašová 
Senica 22:19, 2. Andrea Borovská Brezová 
pod Bradlom 22:48, 3. Jana Kubíčková 
Záhorácky Frišký Tým Senica 24:50, ... Seni-
čania: 5. Marcela Macková 25:32, 9. Hana 
Komorná 29:32, 10. Soňa Motusová31:06, 
12. Magdaléna Kubíčková 31:21, 13. Mária 
Blašková Hellas Travel 31:33.

Ženy nad 45 rokov: 1. Blažena Kocúri-
ková Jablonica 22:30, 2. Marta Durnová 
Antalis Branopac 23:32, 3. Anna Portáši-
ková Skalica 24:11.

Víťazky kategórie ženy nad 35r.

Víťazi hlavnej mužskej kate-
górie so zástupcom primátora 
Senice Jánom Hurbanom. 

Adopcia psíkov
Následne si psíka môžete odviesť 

domov ako právoplatného člena rodiny.
Šteniatka na adopciu:
Fifo – psík, 7 mesiacov
Zuzanka – sučka, 3 mesiace
Downey – psík, 3 mesiace

Viac informácií na: www.utuloksenica.sk, 
tel.: 0914 112 125, e-mail: adopcia@utulok-
senica.sk
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V závere uplynulého roka sa karatisti 

Hanko kai Senica 
zúčastnili na tradič-
nom turnaji Mikuláš-
ska liga talentov. Tur-
naj pre začiatoční-
kov a nižšie tech-
nické stupne organi-
zujú kluby Hanko kai 
Senica a Seigokan 
Piešťany už niekoľko 
rokov a slúži na získa-
vanie prvých skúse-
ností zo súbojov na 
tatami pre tých najmladších karatistov už 
od 5 rokov. V sobotu 12. decembra sa v 
telocvični Gymnázia na Myjave zišli desi-
atky mladých karatistov z Myjavy, Senice, 
Piešťan, Vrbového a Šaštína. Pre niekto-
rých chlapcov a dievčatá to bola úplne prvá 
súťaž v živote, takže napätie, tréma, smú-
tok i radosť z víťazstva boli veľmi veľké. 
Najmenší začiatočníci, biele opasky, súťa-
žili v technikách karate - Kihon ido, starší s 
bieložltým až hnedým opaskom v cvičení 
kata a v zápase kumite. Senické nádeje v naj-
mladšom olympijskom športe získali 2 zlaté, 
2 strieborné a 1 bronzovú medailu. V kumite 
žiakov do 11 rokov zvíťazil Omar Ibrahim z 
Hanko kai Senica po pekných výkonoch. 
Druhé zlato pre Senicu a trofej pre víťaza v 
kata 2-1 kyu si odniesol Filip Phan. Táto kate-
gória pre hnedé opasky patrila celá Seniča-
nom, keď druhé miesto získala Adela Sadlo-
ňová a tretie Martin Kopáč. Veľkú bojovnosť 
a dobré údery ukázala v kumite dorasteniek 
do 13 rokov Katarína Ilčíková, ktorá prehrala 
až vo finále a získala striebornú medailu. K 

dobrej úrovni turnaja prispel i panel rozhod-
cov, medzi ktorými boli i medzinárodní roz-
hodcovia. Hlavný rozhodca Jaroslav Rehuš 

zo Senice nemusel riešiť žiadny protest a 
bol s výkonmi rozhodcov i priebehom tur-
naja spokojný. Mladí karatisti by skúse-
nosti z tohto podujatia mali zužitkovať na 
najvyšších slovenských i medzinárodných 
turnajoch.

Pretekári z A-družstva Hanko kai 
Senica začali nový rok 2016 tradične zim-
ným sústredením na Dubníku pri Sta-
rej Turej. Počas 4 dní od 7. do 10. janu-
ára pod vedením MUDr. Martina Čulena 

cvičili katy, bojové 
kombinácie, kondí-
cia sa naberala už 
od ranných rozcvi-
čiek a v telocvični sa 
pokračovalo i trénin-
gom špeciálnej vytr-
valosti. Sústredenia 
sa ako vždy zúčast-
nilo mnoho karatis-
tov a trénerov zo SR 
i ČR a medailistov z 
ME i MS. Medzi nimi 

i momentálne najúspešnejšia žiačka senic-
kého trénera Martina Čulena, čerstvá majs-
terka sveta v štýle goju z Nového Zélandu, 
Veronika Mišková. Veronika, štartujúca za 
Českú republiku, je teraz 8 najlepšou kara-
tistkou sveta podľa rebríčku WKF, pred ňou 
sú až 4 japonské karatistky, čo dokazuje, že 
krajina samurajov je stále v karate svetovou 
veľmocou.

Začína sa sezóna Slovenských pohárov, 
1. kolo žiakov sa uskutoční 13. februára v 
Prievidzi.

E. Jareč

Škola roka 2015
Chuť športovať, súťažiť, bojovať a vyhrá-

vať  je  vlastná všetkým deťom, ale aj uči-
teľom v Základnej škole na 
Sadovej ulici. Tieto vlast-
nosti zohrali rozhodujúcu 
úlohu pri hľadaní motivá-
cie pri zapájaní sa do špor-
tových súťaží organizo-
vaných najvýznamnejšou 
organizáciou školského 
športu – Slovenskej asociá-
cie športu na školách, ktorá 
každoročne vyhodnocuje 
športové výsledky škôl na 
celom Slovensku. 

Zohľadňujú  tri prio-
rity  v 2 kategóriách: účast-
nícke, výchovné a výkon-
nostné v školách do a nad 300 žiakov. V 
novembri  2015 sa konalo slávnostné celoš-
tátne vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 
Škola roka v obci Červený Hrádok.  V škol-
skom roku 2014/2015 bolo hodnotených 
493 škôl a ZŠ na Sadovej ulici v kategórii 
nad 300 žiakov získala 3. miesto.

Odovzdávania cien sa zúčastnila pani 
učiteľka Mgr. Katarína Dvorská s kapitán-

kou florbalového tímu Líviou Kúbekovou, 
ktorý úspešne reprezentoval školu vo flor-
bale  v celoslovenskom kole.

Športových úspechov zaznamenala  
škola viac: futbal – majs-
terky Slovenska v Dôvera 
Cup-e, úspechy v kraj-
ských, okresných i celoslo-
venských súťažiach v hád-
zanej, volejbale, florbale, 
basketbale, atletike a ďal-
ších.

Ocenenie sa dostalo aj 
jednotlivcom – žiačke 7. 
ročníka Tamarke Morávko-
vej, ktorá sa za svoju špor-
tovú všestrannosť prebo-
jovala do desiatky najú-
spešnejších športovcov 
Trnavského samospráv-

neho kraja (TTSK). Na podujatí  Športovec 
roka 2015 konaného pod záštitou pred-
sedu TTSK si v sále Divadla Jána Palárika v 
Trnave prevzala pamätný list a pohár pre 
najúspešnejšieho športovca za rok 2015 v 
kategórii žiakov základných škôl.

Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ na Sadovej ulici

Veronika Mišková

Filip Phan 

Detský bežecký pohár
V kultúrnom dome v Borskom Svätom 

Jure bolo 9. januára slávnostné vyhod-
notenie Záhoráckeho detského bežec-
kého pohára za rok 2015. Senicu úspešne 
reprezentovali najmä súrodenecké dvo-
jice Náterovcov, Nemčekovcov a Kalma-
novcov.

Vo svojich kategóriách mnohé pre-
teky vyhrali a v celkovom poradí obsa-
dili: Nikolas Náter - víťaz kategórie mladší 
žiaci, Adam Kalman - 2. v kategórii prí-
pravka chlapci, Nina Náterová - 9. v kate-
górii prípravka dievčatá, Terézia Nemče-
ková - 7. v kategórii mladšia prípravka die-
včatá, Sabinka Nemčeková - víťazka kate-
górie predškoláčok, Markéta Kalmanová 
- 2. v kategórii benjamínkovia.

Hoci nie sú členmi atletických klubov, 
presadili sa v konkurencii detí z klubov a 
odmenou im boli poháre, medaily, suve-
níry a zážitky z pretekov konaných v prie-
behu roka na mnohých zaujímavých mies-
tach, od cestných behov cez cezpoľné, 
lesné až po beh zamrznutou silvestrov-
skou Senicou. Gratulujeme!

Jana Vallová

Prehľad športových 
podujatí 

FUTBAL:
20. február
FK Senica – FC Nitra – prípravný zápas

1. marec, 17.00
FK Senica – VION Zlaté Moravce

HOKEJ:
5. február, 17.00
HC Dukla Senica – HK Spišská Nová ves

VOLEJBAL EXTRALIGA:
6. február, 18.00
SVK DDK-LED Senica – TJ Slávia Zvolen

20. február, 18.00
SVK DDK-LED Senica – COP Nitra

27. február, 18.00
SVK DDK-LED Senica – Dobré zo Slo-
venska - Prešov

VOLEJBAL 1. LIGA:
6. február, 11.00
VMS Senica – MKSO Trenčín

13. február, 11.00
VMS Senica – 1. VK Púchov

SÁLOVKA:
1. Senická liga vo futsale
7., 14., 20. a 27. február, Športová hala

2. Senická liga vo futsale
13., 21., 28.  február, Športová hala

NIGHT RUN
28. február, 18.00, DAV
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Zimná príprava 
v plnom prúde 

Po necelom mesi-
aci sa futbalové zvony 
opäť ozvali. Futbalisti 
FK Senica odštartovali 7. 
januára zimnú prípravu 
na jarnú časť najvyššej 
futbalovej slovenskej súťaže. Na prvom tré-
ningu sa kormidelníkom hlásilo 24 hráčov.

Celkovo je v zimnej príprave 28 futba-
listov. Zo Senice z jesenného kádra odi-
šli brankár Patrik Lukáč, stredopoliar Pavol 
Cicman a hosťovanie ukončil Tomáš Veng-
řinek. Káder tak prakticky zostal pokope. 

Do zimnej prípravy Seničanov sa zapo-
jilo niekoľko nových tvárí. Senica získala 
druhého najlepšieho kanoniera 2. futbalo-
vej ligy Dávida Leška, ktorý na jeseň strelil 
16 gólov. „Prichádzam do Senice odovzdať 
svoje maximum. Verím, že tréneri si pove-
dia, že som bol dobrý výber. Ďakujem im 
za dôveru a budem robiť všetko preto, aby 
som ich nesklamal,“ hovorí nováčik v drese 
FK Senica. 

Zimnú prípravu odštartovala v Senici 
aj dvojica nitrianskych futbalistov Šimon 
Šmehyl a Adam Morong. Novou tvárou je 
aj Adi Mehremić z Frýdku-Místku. Novým 
brankárom v príprave je aj František Plach z 
Dolnej Ždane. V tíme je naďalej aj 15 vlast-
ných odchovancov.

Trénerskú prípravu má na starosti kormi-
delník Juraj Sabol. Ako bude vyzerať zimná 
príprava pod jeho vedením? „Budú, samo-
zrejme, aj behy, posilňovanie, ale nebude 
to len o tom. Takisto sa budeme hrať s 
loptami. Prípravu absolvujeme v našich 
podmienkach a naplánovaných máme 9 
prípravných zápasov,“ hovorí kormidelník 
A-tímu Juraj Sabol. 

Fortuna ligu odštartujú Seničania 27. 
februára na ihrisku v Podbrezovej. Gene-
rálku absolvujú o týždeň skôr. Na domácej 
pôde sa stretnú s Nitrou.

www.fksenica.eu

Verejné korčuľovanie 
Pondelok 1. 2 14.30 - 16.00
Streda 3. 2 14.30 - 16.00
Sobota 6. 2 14.30 - 16.00
Nedeľa 7. 2 14.00 - 15.30
Streda 10. 2 14.30 - 16.00
Sobota 13. 2 11.00 - 12.30
Nedeľa 14. 2 14.00 - 15.30
Streda 17. 2 14.30 - 16.00
Sobota 20. 2 14.30 - 16.00
Nedeľa 21. 2 14.00 - 15.30
Streda 24. 2 14.30 - 16.00
Sobota 27. 2 14.30 - 16.00
Nedeľa 28. 2 14.00 - 15.30

Zmeny budú včas oznámené na 
www.rsms.sk.
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Florbalový turnaj Domky
OZ Domka Senica organizovala dňa 

19.12.2015 o 15:00 v telocvični  ZŠ na 
Komenského ulici florbalový turnaj, ktorý 
bol pokračovaním futbalového turnaja. 
Stretli sa mladí s dobrou náladou a špor-
tovým duchom. Každý bojoval s veľkým 
nasadením. Diváci, ktorí prišli, mohli vidieť 
veľa šikovných chlapcov, ale aj dievčat. 
Všetci si dobre zahrali a zabavili sa,  a tak 
upevnili priateľské vzťahy medzi sebou. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí  prišli a 
mohli tráviť spoločné chvíle. Keďže akcia 
mala dobrý ohlas, radi by sme ju opäť 
zopakovali. 

Animátorka Barborka

Útulňa znova stojí
Na Silvestra 2015 popoludní sa v mrazi-

vom počasí zišli desiatky priaznivcov turis-
tiky pod Uchánkom, aby boli svedkami ofi-
ciálneho otvorenia novopostavenej útulne. 
Tá pôvodná z roku 2005 zhorela vo febru-
ári 2015 do tla. Milovníci prírody a turis-
tiky vo verejnej finančnej zbierke prispeli 
sumou 2 267 eur. 

Tak sa podarilo Klubu slovenských turistov 
(KST) Sobotište, ktorý je majiteľom útulne, 
postaviť na zhorenisku novú útulňu. Miesto 
v okolí útulne pod Uchánkom bolo dobre 
známe i Seničanom, ktorí tam tiež často cho-
dievali tráviť voľný čas a užívať si úchvatných 
prírodných scenérií. Podpora verejnosti pote-
šila členov KST Sobotište, ktorí na jej základe 
vyhlásili verejnú zbierku. Práce na výstavbe 
novej útulne sa začali v auguste. Pod orga-
nizátorskou taktovkou KST pomáhala pri 
stavbe asi desiatka dobrovoľníkov, ďalší 
pomohli materiálom a dopravou, začo sobo-
tištskí turisti všetkým úprimne ďakujú. 

Útulňa je určená len na núdzové pre-
nocovanie a v jej priestoroch platí prísny 
zákaz fajčenia a manipulovania s otvore-
ným ohňom.

bar 

Študentský ples sa blíži
Presnejšie v sobotu 20. februára. Ples 

tento rok ako Crazy night. Takže pokojne 
si môžete so sebou či na seba vziať i bláz-
nivý doplnok. V tomto tóne je pripravená 
i kapela, časť programu, moderátor Ondro 
Antálek i crazy fotokútik. Ozaj, viete kto to 
sú Silné reči? Ich stand up comedy bude 
určite pre mnohých prekvapením. Dúfame, 

že veľmi milým a najmä humorným. I tom-
bola už dostáva príjemné kvalitné kontúry. 
Vstupenky sú v predpredaji v Infosene do 
17. februára. A na FB si môžete rezervovať 
stôl. Skrátka, všetko je takmer pripravené. 
Už len naplniť sálu vami, mladými. Orga-
nizátori CVČ Stonožka a Študentský parla-
ment mesta, vás, dúfam, nesklamú. 

DK

Mobilné odbery krvi 
Územný spolok SČK Senica bude v 

tomto roku organizovať v spolupráci s 
Národnou transfúznou stanicou Trnava a 
Bratislava mobilné odbery krvi. V Senici sa 
budú odbery konať v Dennom centre. Na 
mobilné odbery krvi je potrebné sa vopred 
osobne alebo telefonicky prihlásiť na tel. čís-
lach: 034/651 5159, 0911 839 530.

27. 1. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
11. 2. OZC MAX Skalica 9.00 - 11.00, 
NTS Trnava
3. 3. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
21. 3. DK Šaštín - Stráže 8.00 - 11.00, 
NTS Bratislava
5. 4. SOŠ Senica 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
20. 4. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
18. 5. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
15. 6. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava
28. 6. Denné centrum 8.00 - 11.00, 
NTS Trnava

Len tak zľahka... 
s Bibianou Ondrejkovou

Pôjde o spoločenské stretnutie so senic-
kou rodáčkou, herečkou, moderátorkou, 
speváčkou a trocha i spisovateľkou, na 
ktoré vás srdečne pozývame. Centrum voľ-
ného času a Študentský parlament mesta 
pripravujú podujatie, ktoré sa bude konať v 
piatok 5. februára o 19.00 v DAVe.

Príďte sa započúvať do rozprávania, 
položiť otázky z herectva i zo života, 
možno aj kúpiť si i herečkinu ďalšiu knihu 
Len tak zľahka (10 €). Nakoľko je Bibka, 
ako ju familiárne voláme, pretože navšte-
vovala i brány vtedajšieho Domu pionie-
rov a mládeže a bola žiačkou ZUŠ a ZŠ 
na Sadovej ulici v Senici, v každej situá-
cii vždy pozitívnou ženou, oplatí sa prísť 
a načerpať i jej energiu. Najmä však počuť 
jej magický hlas pri dabovaní Julie Roberts 
alebo Phoebe zo seriálu Priatelia. Program 
spestrí hudobné vystúpenie Kristíny Luča-
novej. Príďte, tešíme sa všetci. A Bibka 
rada uvidí aj svoje bývalé pani učiteľky či 
spolužiakov. (vstupné je dobrovoľné, štu-
denti zdarma)

DK

6. 2.  Melissa, Hurbanova 2827
7. 2.  Verbascum, Sotinská 1586
13. 2.  Sun Pharma Sotinská 1591 
14. 2.  Verbascum, Sotinská 1586
20.–21. 2. Verbascum, Sotinská 1586
27. 2.   Eurodom, Hviezdoslavova 309
28. 2.   Verbascum, Sotinská 1586

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

Služby lekární
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Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 

Senici pozýva svojich členov na zhodnocujúcu členskú 
schôdzu, ktorá bude 8. februára o 14. hod. v Dome kultúry v Senici.

15. februára, odchod od plavárne o 8. hod. Poplatok 12 eur 
treba zaplatiť najneskôr do 10. februára. Kúpanie v Thermal-
parku sa uskutoční aj 14. marca, poplatok 12 eur treba zaplatiť 
najneskôr do 7. marca, odchod od plavárne o 8. hod. 

25. februára o 15.hod.
-

leum: Ing. Klára Baculíková, Vilma Ganzlmarová, Vladimír 
Jamriška, Anna Krutá, Margita Melichárková a Mária Slivková. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Vyberte si 
z podujatí
4. február, 9.00 
Výchovný koncert pre žiakov 
základných škôl
miesto: Dom kultúry 

5. február, 19.00
Stretnutie s Bibianou Ondrej-
kovou – herečkou, moderátor-
kou, senickou rodáčkou, vstupné 
dobrovoľné, študenti zdarma
miesto: DAV 

6. február, 15.00
Šašo – kúzelnícke vystúpenie 
pre deti, org. LUXOR Senica
miesto: Dom kultúry

6. február, 20.00 
Pochovávanie basy - tradičné 
podujatie na záver fašiangov, 
org. DHZ Senica 
miesto: Dom kultúry 

8. február,14.00
Hodnotiaca členská schôdza 
MsO JDS v Senici
miesto: Dom kultúry 

11. február, 19.00 
Mandolina tour - Adam 
Ďurica, koncert, vstupné pred-
predaj 10€
miesto: Dom kultúry 

11. február, 15.00
Stredná umelecká škola 
dizajnu Bratislava – prezentá-
cia, potrvá do 11. marca
miesto: ZUŠ

13. február, 19.00 
VIII. reprezentačný Valentín-
sky ples, org. ÚzS SČK Senica, 
hrá Exil, vstupné 21 € 
miesto: Dom kultúry 

13. február, 14.00 
Maškarný ples pre deti, org. 
Miestny spolok - SČK Kunov
miesto: Spoločenský dom 
Kunov

14. február, 18.00 
Dúm Bernardy Alby, Vjerná 
nevjera – v podaní Záhorác-
keho divadla, vstupné 6 €
miesto: Dom kultúry 

17. a 24. február 
Poďme spolu do knižnice – 
najmenší čitatelia sa obozná-
mia s jej poslaním 
miesto: Záhorská knižnica 

20. február, 19.00 
6. Študentský ples, org. CVČ 
Senica
miesto: Dom kultúry

20. február, 19.00
1. Kunovský ples, org. TJ Druž-
stevník Kunov
miesto: Spoločenský dom 
Kunov

24. február, 17.00
Joga – začiatok kurzu, cvičenie 
každú stredu do 15. júna 2016, 
poplatok za kurz 45 €
miesto: Dom kultúry 

25. február, 19.00 
Rómeo a Júlia po 30 rokoch – 
účinkuje divadlo Na hambálku 
Malacky, vstupné 4 € 
miesto: Dom kultúry 

27. február, 19.00 
Rómsky reprezentačný ples
miesto: Dom kultúry 

27. február, 9.00
Chodbovica – súťaž 5-členných 
detských hasičských kolektívov, 
org. DHZ
miesto: ZŠ na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha

Spomienka
V našich srdciach budeš žiť navždy.
Dňa 17. januára uplynulo 7 smutných 
rokov, keď nás navždy opustil vzácny 
človek, drahý manžel, milujúci dedko 
a svokor Ing. Bohdan Křeček
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
vnučka Paťka, vnuk Gabriel a zať Gabriel.

Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme... 
Dňa 25. decembra 2015 sme si 
pripomenuli 1. smutné výročie, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, starý 
otec, syn a brat Ján Špringšic. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka s deťmi a ostatná 
rodina.

e,e,e,e,,,,,,,,,,,,, 

Zatlieskame športovcom
Mesto Senica  pripravuje tradičné oceňovanie najlepších špor-

tovcov za rok 2015, ktoré bude v Dome kultúry 29. februára o 16. 
hod. Na  podujatí je vítaná aj verejnosť, športoví priaznivci a fanúši-
kovia. Ocenení budú najlepší jednotlivci žiaci, dorastenci, dospelí,  
tréneri a kolektívy. Fanúšikovia si môžu v ankete zvoliť najobľú-
benejšieho športovca mesta. Anketa na oficiálnej webovej stránke 
mesta Senica bude spustená 10. februára.             bar

Jarný tábor so Stonožkou
Centrum voľného času Stonožka Senica ponúka pre rodičov, no 

hlavne ich detičky do 11 rokov, celodenný jarný tábor s dennou dochád-
zkou s možnosťou prihlásiť dieťa aj na 1 deň. Počas jarných prázdnin 
od 22. do 26. februára je pripravený bohatý program plný hier, zábavy, 
športovania, maľovania, výletov do okolia. V cene 6 eur na deň je zahr-
nutý obed, pitný režim, pedagogický dozor, odmeny pre deti. Treba sa 
prihlásiť v CVČ, t. č. 034 651 3539 najneskôr do 15. februára 2016.

DK

Chcete cvičiť jogu? 
Ak áno, tak využite príležitosť a prihláste sa na kurz jogy v Dome 

kultúry. Kurz začína 24. februára a potrvá do 15. júna. Lektorkou je 
skúsená cvičiteľka Vlasta Vágnerová. Cvičí sa v stredu od 17. do 
18.30 hod. Poplatok za kurz je 45 € . V prípade záujmu je potrebné 
prihlásiť sa záväzne do 20. februára. Bližšie informácie v MsKS 
Senica, kontakt: 034/651 2301, 0905 809 766.       MsKS

Kurz nemeckého jazyka
V Mestskom kultúrnom stredisku Senica začína 3. februára o 

16. hod. kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov. Kurz potrvá 
do 30. júna, poplatok za kurz 60 eur. Bližšie informácie získate v 
MsKS Senica osobne alebo na č. t. 034/651 2301, 0905 809 766 
(A. Kaščáková).           MsKS

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, ale krásne spomienky na vás večne 
zostávajú...

V januári sme si ripomenuli 
38. výročie úmrtia otca, 
starého otca Františka 
Holkoviča z Čáčova. 
Vo februári to bude 47 
rokov od smrti drahej 
mamičky a starej mamy 
Anny Holkovičovej z 
Čáčova. 

Spomínajú dcéry Anna, Emília, Mária, Viera, Oľga 
a synovia Vladimír Ivan a Ján a 27 vnúčat s rodinami.
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Spoločenská kronika
Vítame nových Seničanov
Sebastian Vrablic narodený v Myjave
Júlia Krišáková narodená v Skalici
Natália Hôždalová narodená v Skalici
Richard Štvrtecký narodený v Skalici
Pavol Orichel narodený v Skalici
Dominik Kuček narodený v Skalici
Pavol Miča narodený v Skalici
Filip Serdahely narodený v Skalici
Simona Sedláková narodená v Skalici
Maximilián Suchý narodený v Myjave
Rebeka Dusíková narodená v Skalici
Roman Jurčák narodený v Myjave
Ryan Otrísal narodený v Skalici
Dominik Danihel narodený v Bratislave
Jakub Troják narodený v Schiedam, Holandsko
Alex Pavlík                                          narodený v Opave, ČR
Kamil Vrla                                           narodený v Prahe, ČR      

Opustili nás
Vlasta Megová, Štefánikova 3013 1. 12. 2015
vo veku 77 rokov
Margita Sásová, Štefánikova 1377 2. 12. 2015
vo veku 64 rokov
Dušan Jagoš, J. Mudrocha 1354 3. 12. 2015
vo veku 60 rokov
Mária Ďurovková, Štefánikova 1377 5. 12. 2015
vo veku 80 rokov
Ivan Kubíček, Štefánikova 707 8. 12. 2015
vo veku 82 rokov
Mária Mičkalíková, SNP 765 8. 12. 2015
vo veku 73 rokov
Terezia Sukupčáková, Senica 8. 12. 2015
vo veku 69 rokov
Emília Surová, J. Mudrocha 1351 9. 12. 2015
vo veku 50 rokov
Jozef Suchovský, Kalinčiakova 302 15. 12. 2015
vo veku 73 rokov
Ing. Mária Brunovská, Štefánikova 709 16. 12. 2015
vo veku 67 rokov
Margita Bebjaková, J. Kráľa 728 17. 12. 2015
vo veku 91 rokov
Ing. Peter Vacula, Hollého 741 17. 12. 2015
vo veku 53 rokov
Štefan Vystavel, Kvetná 1132 20. 12. 2015
vo veku 75 rokov
Helena Marcinková, Kalinčiakova 298 21. 12. 2015
vo veku 80 rokov
Ivan Chromek, Štefánikova 1377 25. 12. 2015
vo veku 71 rokov
Mária Havlíková, Dr. I. Horvátha 886 27. 12. 2015
vo veku 79 rokov
Peter Fábik, Štefánikova 720 30. 12. 2015
vo veku 63 rokov
Margita Sadlonová, Ružová 226 31. 12. 2015
vo veku 104 rokov

Blahoželáme jubilantom
Vo februári 2016 oslávia
80 rokov: Eva Bocmanová, Ján Brečka, Zuzana Jankovýchová, Emília Kabáto-
vá, Magdaléna Martišová, Lýdia Surová, Anna Tisoňová, Matilda Wényová
85 rokov: Anna Országhová, Mária Pániková, Mária Petráková
90 rokov: Ľudmila Morávková, Kristína Mušková, Helena Paráková, 
Ing. Ivan Rybnikár
91 rokov: Soňa Hořínková, Jozefína Janíčková, Mária Lisá
92 rokov: Kristína Jamáriková 
94 rokov: Žofia  Brkalová 
95 rokov: Kristína Zlochová
97 rokov: Alžbeta Bajzová
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Poďakovanie
Ďakujeme  všetkým príbuzným 
a známym za účasť na poslednej 
rozlúčke s manželom, otcom, starým 
otcom, švagrom a bratom Jozefom 
Suchovským, ktorého srdce navždy dotĺklo 
15. decembra 2015 vo veku 73 rokov. 

Ďakujeme  tiež za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste  
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

Spomienka
To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie, v srdciach zostáva bolesť 
a tiché spomínanie...
Dňa 16. januára sme si pripomenuli 
4. výročie úmrtia Jána Jankoviča. 
S úctou a láskou spomínajú manželka 
Viera, deti Bibiana, Miriam a Tomáš spolu 
s vnúčatami.

a

Spomienka
Dňa 3. novembra 2015 sme si 
pripomenuli 25. výročie úmrtia 
drahého manžela a starého otca 
Pavla Joríka z Čáčova, ktorý by sa 
5. februára 2016 dožil 77 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
si spomína manželka Mária a vnuk Patrik, 

vnučky Katka a Adelka a švagriná Anna. 

Spomienka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ... 
Dňa 13. januára 2016 sme si 
pripomenuli 85. narodeniny mamy, 
starej a prastarej mamy, svokry, sestry, 
krstnej, švagrinej Boženy Gmuzdekovej, rod. 

Tytykalovej.
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 24. januára sme si pripomenuli prvé smutné výročie 
smrti  otca, starého a prastarého otca, svokra, 
krstného, švagra Leopolda Gmuzdeka. 
V srdciach tých, čo ho mali radi takého, 
aký bol, bude žiť stále. Kto ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
Spomína Syn Pavel s rodinou.

n 

Spomienka
V neznámy svet si odišiel spať, zaplakal 
každý, kto ťa mal rád. Už niet návratu 
ani nádeje, len cesta k hrobu nás 
zavedie. 
Dňa 29. januára sme si pripomenuli 7. výročie 
úmrtia drahého manžela, otca, deda, pradeda 
a krstného otca Júliusa Heikera. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Janka s rodinou. 

alalalal 

ý čičičččičččičč
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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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 Utorok 2. február
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ 
KOMETY
Celovečerný dokumentárny film rozpráva 
o Filipovi Topolovi, skladateľovi, textárovi, 
klaviristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci, 
ktorého tvorba zasiahla tri generácie. Cha-
rizmatický a všestranne talentovaný ume-
lec na seba začal strhávať pozornosť už 
od svojich trinástich rokov, jeho potreba 
slobodného vyjadrovania však v komu-
nistickom Československu skoro narazila 
na kameň. Film odkrýva, ako sa v život-
nom osude a postojoch Filipa Topola odrá-
žala doba pred aj po nežnej revolúcii, jeho 
posadnutosť hudbou a láska k Mozartovi, 
ale tiež jeho závažná choroba.
dokumentárny
Vstupné: 3,50 € (FK 2€), MP 12 r., 100 min.

 Streda 3. a piatok 5.február
DEDO JE LOTOR
Jason Kelly (Zac Efron) má pred sebou 
skvelú budúcnosť. Je na najlepšej ceste 
stať sa partnerom v prestížnej advokátskej 
kancelárii a o týždeň si berie za manželku 
dcéru svojho šéfa. Dobre vychovaný mladý 
muž však neuvážene súhlasí, že odvezie 
svojrázneho starého otca Dicka (Robert De 
Niro) na jarné prázdniny...a svadba je zrazu 
v nedohľadne! Divoké študentské večierky, 
barové bitky a nikdy nekončiace karaoke 
noci si Dick vychutnáva plnými dúškami a 
Jason sa chtiac-nechtiac vezie s ním.
komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 102 min.
 

 Piatok 5. sobota 6. a nedeľa 7. február o 17.h
AGENTI DEMENTI
Mortadelo a Filemón sú tí „najcennejší" 
super špióni tajnej vládnej agentúry povo-
laní riešiť zločiny, ktoré žiadny iný agent 
nevyrieši... alebo skôr skazí situácie tak, ako 
to nikto iný nedokáže. Aby bolo zrejmé, ako 
ťažké je ich poslanie, Mortadelo a Filemón 
využívajú prevleky rovnako tak ako bizarné 
a dosť často nepoužiteľné nápady, ktoré 
spolu s ich originálnym ostrovtipom zvrátia 
misiu v bláznivé dobrodružstvo.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 91 min.

 Sobota 6. a nedeľa 7.február
LÍDA BAAROVÁ
Milovala diabla. Je to zločin? Jeden z naj-
väčších príbehov lásky 20. storočia o kon-
troverznom vzťahu legendárnej českej 
herečky Lídy Baarovej s ministrom propa-

gandy Tretej ríše Josephom Goebbelsom. 
Skutočný príbeh o sláve a páde, láske a 
zrade, vine a treste vo vyhrotenom období.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Utorok 9. a streda 10. február
DÁNSKE DIEVČA
Oscarový režisér Tom Hooper natočil 
podľa knižnej predlohy milostný príbeh 
inšpirovaný skutočným životným osudom 
dánskej maliarky Gerdy Wegener a jej part-
nera Einara. Ten zistí, že je ženou v muž-
skom tele a ako prvá na svete podstúpi 
operáciu vedúcu k zmene pohlavia.
romantická dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 119 min.

 Piatok 12. a sobota 13. február o 17. h
BELLA A SEBASTIÁN 2
Veľké priateľstvo pokračuje ešte väčším dob-
rodružstvom. Chlapec Sebastián a jeho veľký 
horský pes Bella, ktorých milujú už štyri gene-
rácie, sa po dvoch rokoch vracajú na plátna 
kín s novým príbehom. Spolu s nimi sa vra-
cajú aj hlavné postavy a tváre, dôležitú rolu 
znova zohrajú a v plnej kráse sa znova pred-
stavia nádherné divoké svahy savojských Álp 
a pribudne aj jedno tajomstvo.
dobrodružný, rodinný 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 99 min.

 Piatok 12. a sobota 13. február
AKO BYŤ SINGLE
Existuje správny spôsob ako byť single, 
nesprávny spôsob ako byť single a potom…
je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. 
New York je plný osamelých sŕdc hľadajú-
cich tú správnu zhodu, láskyplné spojenie, 
sex alebo niečo medzi tým. A niekde upro-
stred všetkých tých dobiedzavých sms-iek 
a známostí na jednu noc, ktoré všetci títo 
nezadaní majú spoločné, je potreba naučiť 
sa ako byť single vo svete plnom stále sa 
vyvíjajúcich definícií lásky.
komédia
Vstupné: 4 €, MP15 r., 109 min.

 Utorok 16. február
EJZENŠTEJN V GUANAJUATE
Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje 
v roku 1931 na vrchole svojich tvorivých síl 
do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku 
Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta 
Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprie-
vodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na 
vlastnej koži zažíva úzke prepojenie medzi 
láskou a smrťou - pudy eros a thanatos.
životopisná komédia
Vstupné: 3,50 € (FK 2 €), MP 12 r., 105 min.

 Streda 17. a piatok 19. február
50 ODTIEŇOV ČIERNEJ
Držte si nohavičky aj bránice, do kín pri-
chádza dráždivá a na päťdesiat spôsobov 
šťavnatá paródia Päťdesiat odtieňov čier-
nej. Rovnako ako sivé bestsellery prináša 
zopár šokujúcich odhalení a hneď tým 
prvým je, že erotický hit a drzá bláznivá 
komédia idú nehorázne dobre dokopy!
komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 95 min.

 Piatok 19. sobota 20. a nedeľa 21. 
február o 17. h
ROBINSON CRUSOE
Na malom exotickom ostrove si žije seba-
istý papagáj Utorok so svojimi zvieracími 
kamarátmi ako v raji. Aj napriek tomu Uto-
rok neprestajne sníva o tom, ako objaví 
svet. Po prudkej búrke nájde Utorok na 
pláži podivné stvorenie - Robinsona Cru-
soa. Utorok okamžite vidí Crusoa ako 
svoju letenku z ostrova, aby mohol preskú-
mať nové krajiny. Crusoe čoskoro zistí, že 
kľúčom k prežitiu na opustenom ostrove je 
práve pomoc Utorka a jeho kamarátov...
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

 Sobota 20. a nedeľa 21. február
ZOOLANDER 2
Pokračovanie slávnej komédie, ktorá sa 
počas rokov stala kultom. Dvaja odvekí 
módni rivali Derek a Hansel musia dať 
hlavy dohromady, pretože nad nimi visí 
hrozba, že budú navždy nahradení mlad-
šími, krajšími a šikovnejšími exponátmi....
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

 Utorok 23. a streda 24. február
DECIBELY LÁSKY
Dej hudobnej filmovej romance sa odo-
hráva v súčasnosti a zachytáva odvekú 
túžbu po láske, životnom partnerstve, 
náprave krívd a omylov, to všetko nap-
rieč všetkými generáciami. Je tiež akousi 
poctou tvorbe Michala Davida, ktorého 
hity sa stali neoddeliteľnou súčasťou mno-
hých filmov.
romantický muzikál
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 96 min.

 Piatok 26. sobota 27. a nedeľa 28. 
február o 17. h
ŘACHANDA
Rozprávka o rozmaznanej princeznej a dvoch 
kamarátoch, ktorí sa neživia vždy úplne 
poctivo. Až keď sa trojica ocitne zhodou 
okolností v kúzelnom Čiernom lese, kde žijú 
podivné lesné bytosti, naučia sa od nich to, čo 
ju nedokázali dovtedy naučiť sami ľudia - že 
tak, ako sa správame k ostatným, tak sa potom 
oni správajú k nám. Ale čo by to bolo za prí-
beh, keby okrem ponaučenia, zábavy a milých 
postáv chýbala láska? A tak sa stane, že okrem 
toho, že sa princezná Markétka napraví, sa 
tiež zamiluje do obyčajného Mateja ...
rodinná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

 Piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. 
február
BOHOVIA EGYPTA
Mágia, monštrá, bohovia a šialenstvo 
ovládli paláce a pyramídy v údolí rieky Níl! 
Fantasy epos Bohovia Egypta je akčným 
dobrodružstvom inšpirovaným klasickou 
mytológiou starovekej egyptskej ríše. Osud 
ľudstva visí na vlásku. Na scénu preto vstu-
puje nečakaný hrdina, ktorý musí pod-
niknúť napínavú cestu, aby zachránil svoju 
pravú lásku a s ňou aj celý svet.
fantastický, dobrodružný
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 127 min.


