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Najobľúbenejšej športovkyni Senice za rok 2015 Ivete Juricovej blahoželali ako prví 
primátor mesta Senica a jeho prvý zástupca.   foto Radovan Samek

Slovo na úvod
To je počasie! Povieme si so známymi, 

pretože tohtoročná zima sa mimoriadne 
vymyká už beztak bezzubým zimám v 
našich zemepisných šírkach. Len pár janu-
árových dní nás potešilo snehom a silným 
mrazom, inak sa teploty bežne blížili k 10 
stupňom Celzia a namiesto snehu dážď 
a dážď... Úvodné konštatovanie použí-
vame aj vtedy, ak chceme ľahšie nadvia-
zať reč a pokračujeme, že už ani to poča-
sie nie je to, čo bývalo a zrazu sme pri poli-
tike, presnejšie pri nadchádzajúcich parla-
mentných voľbách. Sú prirodzenou témou 
týchto dní, veď ich dôsledky budeme zná-
šať najbližšie štyri roky a možno aj dlhšie. A 
tak debatujeme o programoch politických 
strán, o kandidátoch, o kauzách... a sna-
žíme sa vybrať názov jednej z 23 politic-
kých strán, koalícií a hnutí, ktorej svoj hlas 
zveríme v nádeji, že naozaj sa jej reprezen-
tanti budú usilovať zveľaďovať túto našu 
krajinu. Voľby 5. marca sú deviatymi od 
roku 1989, svoje volebné právo môže v 
Senici využiť 16 868 ľudí. Motiváciu majú 
senickí voliči aj v sedemnástich občanoch 
Senice, ktorí kandidujú za 11 politických 
subjektov. Je dosť ľudí, ktorí sú otrávení z 
politiky a nechcú ísť k voľbám. Jedno je 
však pravda – čím viac ľudí sa zúčastní na 
voľbách, tým viac budú odrážať vôľu voli-
čov a teda volebné výsledky budú presved-
čivejšie. Dúfam, že v deň volieb neosprave-
dlníte svoju neúčasť vetou: To je počasie!

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Identita Čáčova 
zostane zachovaná

V jedálni Poľnohospodárskeho družstva 
v Čáčove sa konalo 26. februára v podve-
čer zhromaždenie občanov mestskej časti 
Čáčov, ktoré zvolal primátor mesta Senica 
Branislav Grimm na podnet mestského 
zastupiteľstva. Na podnet poslankýň za 
mestskú časť Čáčov zastupiteľstvo k tomu 
prijalo uznesenie.

Predmetom stretnutia predstaviteľov 
mesta Senica s občanmi Čáčova bolo 
podrobnejšie vysvetlenie dôvodov určenia 
názvov ulíc a určenia nových súpisných a 
pridelenie orientačných čísiel a procesný 
postup, ktorý si uvedené zmeny vyžadujú. 
Tieto zmeny sa robia v zmysle zákona č. 
369/1990 o obecnom zriedení, vyhlášky 
č. 31/2003 a zákona č. 125/2015 o regis-
tri adries, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 
2015. Cieľom úprav je odstránenie pro-
tiprávneho stavu v tejto mestskej časti, 
keďže v jednom katastrálnom území, ktoré 
tvorí Senica a Čáčov od zlúčenia v roku 
1971, sa nachádzajú dve rovnaké súpisné 
čísla a sú problémy so zapisovaním stavieb 
do katastra nehnuteľností z dôvodu nejed-
noznačnej identifikácie stavby. Súčasný 
stav v rozpore s platnými zákonmi ďalej 
vytvára problém s adresami a nemožnosť 
správneho postupu pri zápise údajov do 
registra adries ako informačného systému 
verejnej správy.

(Pokračovanie na str. 4)

Ocenili sme úspechy 
športovcov

V Dome kultúry sa 29. februára po 
20. raz sa stretli športoví fanúšikovia, aby 
zatlieskali najúspešnejším športovcom 
Senice za predchádzajúci rok. Na návrh 
športových klubov vybrali organizátori 
Mesto Senica a komisia pre šport pri mes-
tskom zastupiteľstve za rok 2015 doteraz 
najvyšší počet športovcov - vynikajúcich 
jednotlivcov žiakov, dorastencov a dospe-
lých, kolektívov a trénerov, aby ocenili ich 
majstrovstvo, výkony na domácich i medzi-
národných podujatiach. 

Aj to svedčí o bohatom a pestrom 
športovom živote v Senici. Reprezentanti 
jednotlivých klubov dosahujú výborné 
výsledky, propagujú mesto, robia radosť 
svojim fanúšikom. Moderátor podujatia 
Martin Lidaj, 1. zástupca primátora mesta, 
na úvod pozval na pódium primátora 
Senice Branislava Grimma, ktorý zdôraz-
nil, že slávnostné podujatie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľajú na kvalitnom športovom 
živote v meste. Ocenil nielen vklad športov-
cov, ale aj funkcionárov, trénerov a sponzo-
rov. Primátor mesta ocenil, že sa rozvíja aj 
rekreačný šport, spomenul rekonštrukciu 
plavárne, ktorá bude od septembra slúžiť 
nielen plaveckým oddielom, ale tiež špor-
tovým klubom a verejnosti. 

Primátor mesta spolu so zástupcom pri-
mátora Jánom Hurbanom, 

(Pokračovanie na str. 13)

Začalo územné konanie
Mesto Senica, ako príslušný stavebný 

úrad, dostalo dňa 19. januára žiadosť o vyda-
nie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby Brownfield Slovenský hodváb Senica 
– 1. etapa navrhovateľa spoločnosti Sloven-
ský hodváb Plus, s.r.o., Senica, zastúpených 
spoločnosťou DIPA. s.r.o., Senica.

Predmetný návrh predpokladá na 
území bývalého výrobného areálu umiest-
niť objekty pre novú občiansku vybavenosť 
a vytvoriť aj možnosti pre budúci rozvoj 
bývania v tejto lokalite. V rámci tejto etapy 
investor plánuje vybudovať obchodný 
objekt Hobby market, samoobslužnú čer-
paciu stanicu s pneuservisom a objekt pre 
bowling s reštauráciou. V rámci tejto etapy 
bude potrebné zrealizovať dopravné napo-
jenie na Hurbanovu ulicu,

   (Pokračovanie na str. 3)
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T o h t o r o č n á 
zima? Úplne iná, 
takmer bez snehu, 
teplá, upršaná. 
Poriadne mrzlo 
iba niekoľko dní 
v januári, kedy 
napadlo aj tro-
chu snehu. Situá-
ciu využili chlapci 
Kramárovci a Danišovci v Košútovci, ktorí s 
pomocou rodičov 24. januára  postavili nao-
zaj úctyhodného snehuliaka. Meral 3 metre 
a pár dní robil radosť všetkým, ktorí  ho sta-
vali. Gombíky boli zo štipcov, červený nos 
mrkva, šál bol ozajstný a klobúk tvorila pne-
umatika a kvetináč. 

bar

Prvú disciplínu 
ovládla OA Senica 

Vo štvrtok 11. februára sa už po tretíkrát 
na Obchodnej akadémii (OA) v Senici usku-
točnilo krajské kolo súťaže Spracovanie infor-
mácií na počítači. Na jubilejnom 50. ročníku 
sa zúčastnilo rekordných 28 súťažiacich, naj-
lepších pretekárov zo školských kôl zo sied-
mich škôl Trnavského samosprávneho kraja. 
Súťažilo sa v 3 kategóriách, a to písanie na 
PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

V tomto roku nebolo favoritov, lebo 
takmer všetci dosiahli v školských kolách 
porovnateľné výkony. Rozhodoval každý 
úder, každá chybička a momentálna sústre-
denosť alebo tréma pretekárov. Súťažia-
cich prišiel na úvod podporiť bývalý štu-
dent Obchodnej akadémie v Senici a terajší 
zástupca primátora mesta Ján Hurban. 

Prvú disciplínu ovládli študenti OA v 
Senici, keď prvé miesto v písaní na PC obsa-
dila Deniska Slintáková zo IV. A triedy výko-
nom 332,3 čistých úderov za minútu, druhá 
bola Klaudia Búzková zo IV. CR triedy a 3. 
miesto obsadil Milan Ušiak z triedy III. A. 

V druhej disciplíne, ktorou bola úprava 
textu na PC, súťažili 4 pretekári. Dvaja súťa-
žiaci nesplnili limit, vyhrala druháčka Lenka 
Jančovičová z OA Hlohovec, ktorá dosi-
ahla 6 000 bodov.

Tretia disciplína – wordprocessing je 
medzi žiakmi stále populárnejšia a súťažilo 
v nej 5 pretekárov. Senickú Obchodnú aka-
démiu reprezentovali Milan Ušiak, Monika 
Varcholová, Petra Varsíková a Monika Sze-
gényová. Oprava prác sa podľa súťažného 
poriadku robí dodatočne, ale veríme, že 
úspešní budú práve pretekári OA.

Poďakovanie patrí nielen víťazom prvej 
kategórie, ale aj ostaným žiakom, ktorí boli 
ochotní reprezentovať OA: Miške Grú-
berovej z II. C triedy a Marike Orgoníko-
vej zo IV. A. Veríme, že všetci súťažiaci 
nazbierali v súťaži potrebné skúsenosti a v 
budúcnosti ich dobre využijú. 

Ing. Marta Juráňová
Obchodná akadémia

Predstava detí 
na kalendárikoch 

Výtvarná súťaž Informačného centra 
Europe Direct Senica, ktorá bola vyhlásená 
v októbri 2015, spoznala svojich víťazov. 
Malí výtvarníci sa zišli 3. februára v budove 
Mestského úradu v Senici na vernisáži 
výstavy Aká bude Európa 2016.

Deti z 
materských, 
základných a 
umeleckých 
škôl mohli do 
konca roka 
2015 kresliť, 
ako si predsta-
vujú Európu 
v nasledujú-
com roku. Do 
deviateho roč-
níka súťaže 
sa zapojilo 
160 detí z 18 
škôl rôznych 
kútov Sloven-
ska. Porota 
v zložení manažérka ED Senica Ivona Kli-
mentová, riaditeľ Záhorskej galérie J. Mud-
rocha Štefan Zajíček a zástupca primátora 
mesta Senica Ján Hurban z prihlásených 
výkresov vybrala 18 prác. Autori najlep-
ších prác z každej kategórie získali nielen 
pekné ceny a diplom, ale ich dielo a meno 
sa dostane do sveta v podobe vreckového 
kalendárika Europe Direct Senica. Tento rok 

budú kalendárik zdobiť práce 6-ročného 
Tomáška Hráneka z Materskej školy Skalica, 
9-ročnej Natálie Kaňovej zo ZUŠ Stará Turá 
a 12-ročnej Kristíny Hrubej zo ZUŠ Stará 
Turá. Cenu viceprimátora Jána Hurbana si 
odniesla 13-ročná Lenka Szabóová zo ZŠ s 
MŠ na Ulici J. Mudrocha v Senici.

Vernisáž výstavy svojím vystúpením 
spríjemnil Michal Hebnár zo ZUŠ Senica. 
Výstava v priestoroch MsÚ potrvá do 
konca marca.

lv

Basa je už pochovaná...
Dobrovoľný hasičský zbor Senica zor-

ganizoval aj v tomto roku tradičnú fašian-
govú zábavu, ktorá sa uskutočnila v sobotu 
6. februára v Dome kultúry. Zmena ter-
mínu pochovávania basy z utorka pred 
Popolcovou stredou na sobotu sa ukázala 
ako dobré riešenie, pretože priniesla viac 
návštevníkov podujatia, ktorí sa mohli neru-
šene zabávať. 

Fašiangy s ich typickými tradíciami 
dominovali spoločenskej zábave a ústred-
nou témou bolo pochovávanie basy. V 
sprievode ju vyprevádzali nielen dobro-
voľní hasiči, ale mnoho ďalších ľudí v mas-
kách, ktorí smútili, že až do Veľkej noci 
basa onemie. Túto tradíciu sprevádzal aj 
ďalší program a spolu s hudobnou produk-
ciou skupiny Lux vytvorili v tanečnej sále 
výbornú atmosféru. 

Ing. Jarmila Drinková
predsedníčka DHZ                       

Podpora manželstva 
V Senici sme sa v týždni od 8. do 14. 

februára po prvýkrát zapojili do Národ-
ného týždňa manželstva (NTM). Závereč-
nou bodkou za všetkými podujatiami bolo 
prevzatie výhry víťazov fotosúťaže o Naj 
manželskú fotografiu. Majiteľmi pikniko-
vého košíka sa stali Lucia a Igor Hodáňovci. 

Manželmi sú od roku 2005 a výhre sa 
samozrejme potešili. Do súťaže poslali foto-
grafiu, ktorá vznikla po deviatich rokoch 
manželstva na Cypre, kde 
boli na návšteve u kama-
rátky. „Bola to akoby naša 
druhá svadobná cesta. Pri 
dvoch deťoch veľa času 
na spoločné chvíle vo 
dvojici nie je a Národný 
týždeň manželstva nás 
povzbudil, aby sme si 
vyrazili sami dvaja,“ pove-
dala Lucia Hodáňová.

Aktivity v NTM hod-
notili obaja manželia veľmi pozitívne, keďže 
okrem fotosúťaže využili aj niekoľko kupónov 
na spoločné posedenie pri kávičke zdarma a 
zúčastnili sa aj valentínskej prednášky Recept 
na dobré manželstvo v Pastoračnom centre 
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. 

Čo Národný týždeň manželstva v Senici 
priniesol? Podporiť manželstvo sa rozhodlo 

7 kaviarní v meste, ktoré párom ponúkali 
rôzne benefity. Rozdali vyše 300 káv, 40 
zákuskov a 30 pohárov vína. Najštedrej-
šie a najnavštevovanejšie kaviarne, ktoré 
kávou zadarmo ponúkli oboch manželov, 
boli kaviarne Illy cafe, Four a Trojka. Spolu 
rozdali 270 káv. Grand Cafe potešilo vín-
kom 30 manželských párov a na zákusok 
do Eiscafe Delikana prišlo 20 manželských 
párov, 16 párov si vychutnalo kávičku v 
kaviarni CoffeeShop, City Cafe navštívilo a 
kupón využilo 14 párov. Rekreačné služby 

mesta Senica podpo-
rili NTM verejným kor-
čuľovaním pre manželov 
zdarma. Bezplatné kor-
čuľovanie využilo 6 man-
želských párov. Primá-
tor mesta spolu so svo-
jou manželkou prijali v 
obradnej sieni a ocenili 
7 párov, ktoré v minulom 
roku oslávili zlatú a sma-
ragdovú svadbu a sú svo-

jím dlhotrvajúcim vzťahom pekným príkla-
dom pre mladé senické rodiny. Do foto-
súťaže o Naj manželská fotka sa zapo-
jilo 12 manželských párov a valentínskej 
prednášky Recept na dobré manželstvo sa 
zúčastnilo 30 párov. 

lv
foto Marek Štítny

Manželia Sopúchovci aj so svojou 
svadobnou fotografiou. 

Toto je predstava Kristíny 
Hrubej o Európe v roku 
2016. 
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Testovanie piatakov
Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania (NUCEM) 25. novembra 2015 
po prvýkrát robil celoslovenské testovanie 
žiakov 5. ročníkov základných škôl. Testo-
vanie sa uskutočnilo v papierovej aj v elek-
tronickej forme. Cieľom testovania bolo zís-
kať objektívne informácie o výkone žiakov 
pri vstupe na 2. vzdelávací stupeň, poskyt-
núť školám, širokej verejnosti komplexnejší 
obraz o vedomostiach a zručnostiach žia-
kov. 

Výsledky žiakov NÚCEM zasielal v 
januári 2016 do škôl. Žiaci boli testovaní 
z matematiky a slovenského jazyka a lite-
ratúry. Testy písalo 43 148 žiakov, z toho 
40 354 žiakov zo škôl s vyučovacím jazy-

kom slovenským. Priemerná úspešnosť 
žiakov v teste z matematiky bola 62,0 %. 
Úspešnosť dievčat a chlapcov bola rov-
naká. Priemerná úspešnosť žiakov v papi-
erovej forme bola 61,99 % a v elektronic-
kej forme 70,4 %. Žiaci Základnej školy na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici vysoko 
prekročili celoslovenský priemer a dosi-
ahli z matematiky 83,25 %. Priemerná 
celoslovenská úspešnosť žiakov v teste zo 
slovenského jazyka a literatúry bola 66,6 
% a žiaci tejto ZŠ dosiahli 83,57 %.

Veľké uznanie patrí vyučujúcim na 1. 
stupni pani učiteľkám Mgr. Masárovej a 
Mgr. Palkovičovej aj učiteľom 2. stupňa 
Mgr. Kvaltínovej a Mgr. Trajlínkovi.

Mgr. Eva Kvaltínová 

Začala skúšobná 
prevádzka 

Svetoznámy líder vo výrobe gabionov a 
súvisiacich produktov z oceľovej 6-hrannej 
dvojzákrutovej siete talianska spoločnosť 
Maccaferri spustila vo februári skúšobnú 
prevádzku v najväčšom závode v Európe v 
Priemyselnej zóne Kaplinské pole. 

Základný pilier nového výrobného 
závodu Maccaferri Central Europe Senica 
bol poklepaný 15. júna 2015. Všetky práce 
boli v súlade s harmonogramom výstavby 
a nový výrobný závod bol skolaudovaný už 
v závere roka 2015. Zástupca Maccaferri 
Peter Očko vyzdvihol spoluprácu so zho-
toviteľskými firmami Keraming a Vodeko a 
taktiež výbornú spoluprácu s Mestským úra-
dom Senica. Plocha výrobnej haly je takmer 
11 tisíc m2, krytých skladov 3 tisíc m2. Pripra-
vená je aj plocha 2500 m2 na budúce rozší-
renie výroby a vonkajšie skladové priestory, 
cesty zaberajú plochu 15 600 m2.

„Z Brezovej pod Bradlom, kde predtým 
sídlil závod Maccaferri, sme v prvej etape 

presťahovali a nainštalovali v Senici všetky 
výrobné linky a stroje a začali sme na nich 
so skúšobnou prevádzkou. Druhou eta-
pou je už začatá inštalácia ďalších liniek z 
Talianska, ktorá bude dokončená v marci,“ 
informoval konateľ Bruno Frugoni. 

Plánovaná zamestnanosť v Senici má 
dosiahnuť číslo 150 ľudí. Do nového 
závodu v Senici z Brezovej pod Bradlom 
prešla väčšina zamestnancov. V súčasnosti 
Maccaferri zamestnáva 102 pracovníkov. Z 
celkového plánovaného počtu zamestnan-
cov bude v administratíve pracovať 40 ľudí. 

Výrobné linky by v plnej produkcii na 
tri pracovné zmeny mali začať pracovať v 
júni, kedy spoločnosť plánuje aj oficiálne 
otvorenie nového závodu. 

Spoločnosť Maccaferri v Brezovej pod 
Bradlom, kde pôsobila od roku 2005, 
postupne vyčerpala priestorové možnosti 
na ďalší rozvoj a rozhodla sa pre projekt 
výstavby nového závodu v Senici už v roku 
2007, kedy kúpila pozemok, no plány na 
istý čas zastavila hospodárska kríza. 

Viera Barošková

Investície do modernizácie
Cofely prostredníctvom dcérskej spo-

ločnosti Službyt v roku 2015 preinvesto-
vala v Senici viac ako 154 tisíc eur. Investí-
cie súviseli hlavne s výmenou a inštaláciou 
nového účinnejšieho 
plynového kotla v 
kotolni na spracova-
nie drevnej biomasy. 

Spoločnosť Cofely 
nainštalovala nový 
kotol v auguste 2015. 
Moderný kotol s cel-
kovým výkonom 6 MW a vyššou účinnos-
ťou slúži ako záložný zdroj. Výmena star-
šieho kotla za nový prispela k zvýšeniu bez-
pečnosti prevádzky a zvýšeniu účinnosti a 
efektivity výroby tepla. 

„Inštaláciou nového moderného kotla v 
kotolni na spracovanie drevnej biomasy naše 
investičné plány v Senici nekončia. Naopak, 
aj v blízkej budúcnosti plánujeme investo-

vať ďalšie prostriedky do projektov obnovy 
a modernizácie tepelného hospodárstva. 
Naším cieľom je zabezpečiť pre obyvateľov 
Senice kvalitné, dlhodobé a stabilné dodávky 
tepla. Vďaka neustálej modernizácii našich 
zariadení a efektívnej výrobe a distribúcie 

energií, sa cena tepla v 
roku 2015 nezmenila,“ 
hovorí Martin Žigo, 
riaditeľ divízie výroby 
a distribúcie energií v 
Cofely. 

V y k u r o v a c e j 
sezóne, ktorá sa pre 

obyvateľov Senice začala 28. septembra 
2015, predchádzala letná údržba, v rámci 
ktorej technici Cofely vyčistili kotly, nasta-
vili spaľovacie procesy a skontrolovali 
funkčnosť a nastavenie všetkých systémov 
a zariadení kotolne. Okrem iného zabez-
pečili aj pravidelné ciachovanie meračov v 
zmysle platnej legislatívy. 

TS - Cofely

Pozdrav z Kovačice
Do 6. marca je v Záhorskom osvetovom 

stredisku sprístupnená výstava Pozdrav z 
Kovačice. Obrazy insitných maliarov Pavla 
Cicku a Pavla Hajku sú plné pestrých farieb, 
hravosti, každodenných radostí i žiaľov, 
ľudových zvykov a zachytávajú tamojší 
život dolnozemských Slovákov v jeho tra-
dičnej podobe. 

Vernisáž výstavy bola v nedeľu 21. 
februára za početnej účasti ľudí, kto-
rým je tvorba insitných maliarov z Kova-
čice sympatická. Po Zuzane Husárikovej, 
ktorá svoju tvorbu predstavila v marci 
minulého roka, sa kovačická insita pre-
zentuje obrazmi dvoch maliarov, ktorí 
tvoria pod značkou Kovačická trojka, 
hoci tretí z nich M. Markov zomrel. Ich 
obrazy sú v Senici po prvý raz a dýchajú 
svojskou a čarovnou atmosférou dedin-
ského prostredia. Autori maľujú svoje 
predstavy, ale aj prežité skutočnosti. 
„Každý má svoj štýl, rukopis aj životné 
skúsenosti, ktoré štetcom nanáša na 
plátno“, povedal na úvod predstavenia 
insitných umelcov senický evanjelický 
farár Juraj Šefčík, ktorý v Kovačici istý čas 
pôsobil a tvorbu mnohých pozná z osob-
nej skúsenosti. 

Obrazy Pavla Cicku (1961) sú roz-
poznateľné podľa koňa. Toto ušľachtilé 
zviera má nadovšetko rád a korene maľo-
vania koní siahajú do obdobia, keď jeho 
starý otec predal koňa, za ktorým mu 
bolo veľmi clivo. „Je veľká škoda, že tieto 
ušľachtilé zvieratá miznú z našich životov,“ 
vysvetľuje Pavel Cicka. Na jeho obrazoch 
často nájdete kovačický kostol a hodiny na 
veži ukazujú pol dvanástej.

Tvorba Pavla Hajku (1952) je zas 
typická kohútom. Sám hovorí, že kde koh-
úty nespievajú, nieto ani ľudí, čiže tam, 
kde nebol kohút, nebol ani život. Kohút 
ako zvestovateľ rána sa na plátno dostal 
najprv ako súboj kohúta a líšky ako sym-
bol dobra a zla. Postupne tému rozví-
jal a súčasne kohút na jeho obrazoch je 
aj symbolom mužnosti a plodnosti. Svo-
jou tvorbou v podstate obaja predlžujú 
život – lebo zachytením tradičnej kova-
čickej dediny, prírody, zvykov a obyča-
jov – predlžujú pamäť na to, čo sa tiež 
postupne mení. 

Obaja autori Pavel Cicka a Pavel 
Hajko sú svojou tvorbou známi v Európe 
i v zámorí. Na senickej výstave sú dva 
raritné obrazy – diela s dvoma autormi. 
„Jeden druhému sme vchádzali do diela 
a každý sme za seba jedineční,“ povedal 
Pavel Cicka. Okrem Senice dva podobné 
obrazy sa momentálne nachádzajú v 
Dudinciach a celkovo takýchto obrazov 
vytvorili asi 15. 

Výstavu pripravili v spolupráci Záhorské 
osvetové stredisko a Evanjelický cirkevný 
zbor Senica, ktorej Komorný zbor svojimi 
piesňami obohatil vernisáž.

bar
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obeťou podvodu
- Nikdy si neodkladajte 

peňaženku v obchode na 
pult, keď si niečo skúšate 
alebo prezeráte tovar. Majte 
tašku alebo kabelku vedľa 
seba a riadne uzavretú.

- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurá-
cii na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá.

- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä 
na zastávkach autobusov) sú vyvolá-
vané umelo, aby ste si nevšimli odcudze-
nie vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu 
vďaka vašej nepozornosti.

- Chráňte sa, aby vám dal niekto niečo 
nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne vyža-
duje protislužba a váš zisk môže byť pod-
statne menší.

- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite 
a je to lákavé – kúpu si dôkladne premys-
lite a zvážte.

- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je 
to vaše právo povedať NIE.

- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi 
podiel na zisku za to, že poviete mená svo-
jich priateľov, ich adresy alebo ako sú na 
tom finančne.

- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.

Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí naj-
priateľskejší ľudia, ktorých ste kedy videli.

Ako oznámiť násilnú činnosť, ktorej ste 
boli svedkom:

- Vždy keď polícii oznamujete udalosť, 
ktorá sa stala nebuďte v rozpakoch.

- Pamätajte na to, že ak ste svedkom nejakej 
udalosti a neoznámite to, umožňujete pácha-
teľovi pokračovať v jeho činnosti ďalej.

- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.

- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl 
účesu, oblečenie (zhora nadol), popis tváre 
(farba očí, brada, fúzy), či bol ozbrojený, 
vyjadrovanie a iné zvláštnosti (kríva a pod.).

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – február 2016
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číslo 1.   Február 2016   ročník XII.
Príloha Našej Senice

Zľava riaditeľ CVČ Martin Dudáš, 2. zástupca primátora Senice Ján Hurban, 
predsedníčka ŠP Sabína Štefková, pár plesu Pavel Klečko a Veronika Jozefková, 
1. zástupca primátora Senice Martin Lidaj. Viac na druhej strane.

Model 2016: 
Podmorský svet

Centrum voľného času Stonožka a Štu-
dentský parlament vyhlásili 3. ročník regi-
onálnej výtvarnej návrhárskej súťaže pre 
deti a mládež od 9 do 18 rokov Model 
2016. Uzávierka súťaže je 7. mája, práce 
treba doručiť do CVČ. Organizátori do 8. 
apríla požadujú predbežnú prihlášku za 
školu, resp. za jednotlivca). Propozície a 
tlačivá nájdete na www.stonozka.estranky.
sk. Odbornou poradkyňou súťaže je ode-
vná dizajnérka Eliška Šefčíková. 

Organizátori v roku 2013 nepredpove-
dali súťaži veľkú budúcnosť. A predsa – z 
50 prác zo 7 škôl v 0. ročníku súťaž posko-
čila na vlaňajších 289 návrhov, skíc, mode-
lov a doplnkov z 13 škôl. Novinkou 3. roč-
níka je zadaná téma Podmorský svet. Či sme 
trafili? Uvidíme. Tešíme sa na vlny, rozbúrené 
more, chaluhy, morských koníkov, ryby, cho-
botnice, mušle, morské panny, ale i potápa-
čov a ponorky... Kde? Na dezéne látky, na 
návrhu šiat na nakreslenej postavy, v doplnku 
– napríklad na kabelke, šatke, náramku.... 
Trúfa si niekto takúto tému spracovať i v uši-
tom odeve? Tešíme sa, čím nás prekvapíte. 

Kategórie súťaže sú štyri: 
A) Módny návrh odevu na nakresle-

nej postave, B) Návrh dezénu tkaniny, C) 
Módny doplnok (šperk, opasok, šatka...), 
D) Tvorba modelu (ušitie oblečenie).

Vekové kategórie sú 9 až 13 rokov a 14 až 
18 rokov. Kategórie rozdelíme i na práce zo 
základných škôl a práce základných umelec-
kých škôl. Uvítame tiež kolekcie prác, naprí-
klad v kategórii A a C, či C a D. Vo všetkých 
kategóriách musí byť dodržaná téma.

Vernisáž je plánovaná v DAVe, pravde-
podobne 20. mája 2016.

D. Kopecká, CVČ ... trocha zo študentskej 
„politiky“

Som koordinátorom Študentskej únie 
Slovenska (ŠUS)pre západné Slovensko a 
túto funkciu zastávam od septembra 2015. 
Táto práca mi dala do života množstvo skú-
seností, ktoré dokážem následne využiť 
v praxi. Spoznal som veľa ľudí z každého 
kúta Slovenska a získal nových priateľov. 

Vzdelávanie v ŠUS-ke funguje na báze 
pear to pear (vzdelávanie mladých mladými). 

Pozvánka do DAVu
Centrum voľného času pozýva malých 

i veľkých na ojedinelé podujatie – festival 
spoločenských hier. DAV je na to ako stvo-
rený, príďte v piatok 18. marca od 15. hod. 
do DAVu. Prečo? Človek by sa predsa mal 
hrať, i keď už nemá desať. Pôjde o pokusný 
0. ročník a vyhlásené budú turnaje o ceny 
v nasledovných stolových a stolných hrách: 

Vidím v tejto orga-
nizácii obrovský 
potenciál a som rád, 
že som s ňou prišiel 
do kontaktu práve v 
jej vrchole rozkvetu. 
Spomedzi vecí, čo 
sa nám podarili, spo-
meniem nadvia-
zanie vzťahov so 
zahraničnými štu-
dentskými organizáciami pod patronátom 
OBESSU, spustenie celosvetovej kampane 
TAGE (talkaboutgenderequality), množstvo 
študentských aktivizácii pri probléme so slo-
venským školstvom a platmi učiteľov, nadvia-
zanie blízkej spolupráce s KOZ (Konfederá-
cia odborových zväzov ) a mnoho iných... 
Okrem toho ŠUS-ka pravidelne organizuje 
počas školského roku projekty po celom Slo-
vensku zamerané na problematiku dnešného 
sveta a vedomosti, ktoré nám školy neposky-
tujú. Dovolím si povedať, že môj život sa po 
vstupe do organizácie kompletne zmenil. 

Neváhajte a zúčastnite sa na našich pro-
jektoch. V prípade akýchkoľvek otázok sa 
na mňa obráťte a rád poskytnem ďalšie 
informácie. 

Jaroslav Vajči, predseda študentskej rady 
SSOŠP Senica a koordinátor ŠUS pre 

západné Slovensko

Človeče, nehnevaj sa (pre rodinné tímy), 
scrable, šach (pre rekreačných hráčov, 
ktorí nie sú registrovaní v šachovej lige), 
šprtec (stolný hokej), activity a na X-boxe 
hokejový turnaj. Pre dospelých je od 18.00 
pripravený turnaj v kartách (žolíky), tur-
naj v biliarde a activity pre veľkých. Len 
tak si môžete zahrať i stolný tenis. A kto 
by sa nudil, budú pripravené i spoločenské 
kolektívne hry, napríklad čelovka, mafia a 
iné. Vstupné pre deti je zdarma, dospelí a 
mládež majú dobrovoľné vstupné. Možno 
práve teraz do DAVu nalákame tých, ktorí 
tu v živote neboli. Príďte a zoberte aj kama-
rátov, tatina... bude veselo. Aj bude gitara a 
niečo pod zub.

DK
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�as beží, 
ples ostáva (úžasný)

—iesty ro�ník —tudentského plesu. Vyslo-
vi� to nahlas s vedomím, aké pevné miesto 
si táto v prvopo�iat-
koch nijako ve�ko-
lepá udalos� vydo-
byla v na•ich srdci-
ach, srdciach nie-
len organizátorov, 
ale najmä ctených 
náv•tevníkov, musí 
�loveka uvies� do 
úžasu. Pre úžas a 
o�arenie tu ples 
nakoniec aj je … 
aby vyzdvihol vkus 
a kultúru, aby tak 
umožnil náv•tevní-
kom - •tudentom 
zabáva� sa vskutku 
nezamenite�ne a 
necha� ich, nech dajú ve�eru vlastný punc. 
Tým, kto tvorí du•u ná•ho plesu, sú jeho hos-
tia, ke� svojou prítomnos�ou vyplnia obrysy 
pripravené a predkreslené organizátormi a 
rok �o rok vytvoria nezabudnute�ný obraz.

Nás mladých 
v•ak definuje túžba 
po nových veci-
ach, po neustálom 
posúvaní sa �alej a 
výsledkom je neu-
stála zmena. Moje 
vnímanie a najmä 
prežívanie plesu 
sa za plynúce roky 
nepochybne zme-
nilo … už si môžem 
len domý•�a�, ako 
dlho zamestnávalo 
organizátorov pre-
mý•�anie a pláno-
vanie, ako dlho ležal ples na rysovacom 
stole tých nesmierne zapálených architek-
tov predtým, než boli položené prvé hma-
tate�né kamene. Proces prípravy bol pre 
m�a tentokrát ove�a intenzívnej•í, zhus-
tený do dní krátko pred plesom (nehovo-
riac o následnom upratovaní), dlhých a 
namáhavých, po�as ktorých som ako sta-
vite� len po�úval a pomáhal stava� ten 

monument. Monumentálnym je už len z 
poh�adu práce, ktorú si vyžadoval … na•�as-
tie sme na to neboli sami, a v�aka agentúre 
WELL vznikla prekrásna výzdoba uchvacu-
júca na poh�ad azda každého náv•tevníka 
… a po tých d�och driny sa každé jedno 

pochvalné slovo stalo pri srdie�ku hrejúcim 
zados�u�inením.

Výzdoba sa vyvinula do nevídane krás-
nej podoby, dopredu sa v•ak drali aj iné 
aspekty a prvky programu. Tane�níci klubu 

tane�ného •portu 
Tyrnavia z Trnavy 
predviedli mimo-
riadne vkusné a 
atmosféru plesu 
výborne dop
�a-
júce vystúpenie. 
Skupina Magic-
Sound od úvod-
ného val�íka, kto-
rým na•i ctení hos-
tia zastupujúci 
vedenie mesta a 
CV�, zábavu ofi-
ciálne otvorili, až 
do skorého rána 

priná•ala osved�ené tane�né klasiky. Natá-
lia Baloghová zase u�arovala svojím spe-
vom a dokon�ila kultúrny program tak, ako 
sme na� zvyknutí … Jakub Lužina so svojou 
stand-up show Silné re�i v•ak priniesol �osi 
celkom nové, �osi, na �o mnohí pravde-
podobne neboli celkom pripravení a bez 
pochýb zanechal dojem … a azda aj pobavil. 

Moderátor ve�era Ondrej Antálek sa 
v•ak nezastavil … do 
toho v•etkého sme 
do tretice zase raz 
spoznali krá�ovnú a 
krá�a plesu, titul tak 
žiadaný, že hádam 
každý pár túžil uvi-
die� svoju podobi-
ze� medzi desiatimi 
finalistami a zabojo-
va� o žetónik (stali 
sa nimi Pavel Kle�ko 
a Veronika Jozef-
ková zo Senice). A 
desiatka žiarila aj 
inde … presne to�ko 
bolo hlavných cien 

—�astie
�o je to •�astie?

Je to láska? Je to rodina? Sú to peniaze?
Každý má na túto otázku inú odpove�. 
Každého iný význam má táto spove�. 

Pre niekoho je •�astie nový mobil. 
Pre niekoho •perk, ktorý mu krk zdobil. 

�o je ale pre m�a •�astie?
Ke� opora blízkych vo mne rastie.

Pre m�a to neboli peniaze.
Na rukách ihly a na nohách re�aze. 

Pripútaná na bielej lavici, 
kamarátkou bola len tma po mojej pravici.
Zrazu si uvedomi�, že v tebe nie�o klí�i, 

Má to silné korene a �ažko sa ni�í.
Z normálneho života stal sa horor. 

Ako z toho von? Prosím hovor. 
—�astím pre m�a bola každá dobrá správa, 

od ducha v bielom plá•ti vždy skoro 
z rána.

V ruke listina a na nej napísaný môj osud. 
Hej, pane, teraz môj život posú�.

—�astím bolo ke� vidí• svoju rodinu, 
�o je život, nerozmý•�a• ani hodinu.

Rodina, láska, zdravie to je správna cesta. 
Už žiadne nože ani biela vesta.

—�astím sú rôzne mali�kosti, 
lenže nám to nesta�í do sýtosti. 

Každý pochopí, až ke� v•etko stratí. 
V naj�až•ích chví�ach zistí•, 

kto k tebe patrí. 
Za�nite si váži� toho, �o máte, 
niektorí žijú z toho, �o im dáte. 

Ne�utuj toho, �o bolo. Dalo mi to ve�a, 
aj ke� ve�mi skoro. 

Teraz inak vidím celý svet, viem, 
že �as sa nedá vráti� spä�.

Preto bu�me radi, že sme radi, 
aj tak každému sa v•etko vráti.

Sa•a Lorencová
SSO—P Senica

v tombole, a žrebovanie zase raz prinútilo 
osadenstvo zataji� dych.

Hlavnú úlohu v•ak v ten ve�er neh-
rali materiálne veci. To �ažko uchopite�né 
je to, �o nám ostane, aj ke� sa zase raz 
poženieme vpred. Je to zážitok z tanca, z 

výzdoby, z atmosféry, z �udí, ktorých som 
po predlhom �ase tak rád videl a ktorí vlo-
žili do prípravy plesu svoje telo aj du•u s 
nefal•ovanou vervou. Zážitok nám ostane, 
unikátny, �akajúc až kým sa ples nevráti, 
sám posunutý o krok �alej.

Filip Nosko, Masarykova univerzita Brno 
(bývalý podpredseda 

—tudentského parlamentu Senica)
foto Marek —títny, Filip Pullman
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t Zimný zraz turistov
Klub slovenských turistov (KST) Senica 

zorganizoval 30. januára regionálny zimný 
zraz turistov. Na otvorení zrazu pred 
DAVom pozdravil turistov primátor Senice 
Branislav Grimm a predseda regionálnej 
organizácie Jozef Vlčej.

Keďže príležitosť zorganizovať tradičné 
podujatie nevyužil žiadny KST, iniciatívy sa 
chopila senická organizácia, ktorá aktivi-
zuje svoju činnosť. Pod vedením predsedu 
Pavla Peričku sa KST Senica usiluje opäť 
dostať do povedomia verejnosti a pritiah-
nuť medzi seba ďalších ľudí, ktorých láka 
turistika a spoločné poznávanie krás našej 
krajiny. 

V posledné janu-
árové sobotné ráno 
sa v mestskom parku 
pred budovou DAV 
zišlo 75 turistov, z 
toho 44 ich prišlo z 
Hodonína. Hoci išlo 
o zimný zraz počasie 
skôr pripomínalo blí-
žiacu sa jar. Po snehu 
v podstate ani stopy, 
teplota vzduchu okolo 8 stupňov, hmlisto. 
Pre prípad takéhoto počasia sa mala ísť 
len 10 km trasa, ale pre záujem predovšet-
kým hostí z Moravy časť turistov prešla 20 
km trasu. Po 13. hod. sa všetci stretli na 
salaši pri Kunovskej priehrade a po zahri-
atí čajom si neskôr v DAVe prebrali účast-
nícke diplomy. 

Regionálny zimný zraz turistov sa stre-
tol s priaznivou odozvou. Nadšení boli aj 
turisti z Hodonína, ktorí svoju vďaku senic-
kým organizátorom tlmočili v nasledujúci 
deň aj prostredníctvom vysielania regionál-
neho rádia na južnej Morave. Samozrejme, 
pozvali senických turistov na svoje akcie.

KST Senica mal 28. januára výročnú 
členskú schôdzu. „Som nesmierne rád, že 
aktivity nového vedenia našej organizácie 
sa stretávajú so záujmom. Vidno to aj na 
rastúcom záujme o členstvo v našej orga-
nizácii. Z pôvodných 21 sme sa dostali za 
krátke obdobie na číslo 46 členov. Zvýšila 
sa taktiež úroveň komunikácie,“ informoval 
Pavol Perička. 

Záujem o aktivity KST v tomto roku sa 
odráža taktiež v prihláškach na nimi orga-
nizované akcie - zájazd do Vysokých Tatier 
21.- 24. júla je už takmer obsadený, na máj 
plánujú pochod zo Znojma do rakúskeho 
Retzu, v októbri zájazd do Dolných Boja-
novic a Prušánek na Morave a okrem toho 

majú svoje tradičné 
akcie. Za najvýzna-
mnejšiu možno pova-
žovať Senickú maší-
rovku, ktorá sa tento 
rok pôjde 27. augusta 
po novej trase v okolí 
Senice. Vlani sa tohto 
pochodu, ktorý bol 
na trase Senica – 
Záruby – Rozbehy, 
zúčastnilo 57 turistov.

Práce na značení novej trasy Senic-
kej mašírovky sa začali už minulý rok. KST 
Senica spolupracoval aj so samosprávami 
Senice a ďalších okolitých obcí i s rôznymi 
inštitúciami, od ktorých potrebovali vyja-
drenia pri umiestňovaní turistických sme-
rovníkov či trasovaní chodníkov. Predsta-
venie nových chodníkov v okolí Senice za 
účasti všetkých, ktorí pomáhali KST Senica 
pri uskutočňovaní zámerov, bude 9. júla. 
Ešte predtým však čaká senických turistov 
zorganizovanie letného zrazu, ktorý bude 
25. júna. 

Viera Barošková
Foto Elena Šeligová

Lyžiarsky výcvik na trojke
K zime patrí poriadna lyžovačka a tento 

školský rok sa lyžiarsky výcvik robil v našej 
škole v dvoch turnusoch. Od 11. do 15. 
januára sa zúčastnila kurzu skupina zlo-
žená zo žiakov siedmeho a deviateho roč-
níka a v termíne 18. až 22. január druhá 
skupina siedmakov. Naše ubytovanie v 
Sanatóriu Tatranská Kotlina bolo v rovno-
mernej osade v Tatranskej Kotline, ktorá 
vznikla na úpätí Beli-
anskych Tatier.

Za lyžovač-
kou sme sa vypra-
vili každý deň našim 
autobusom do lyži-
arskeho strediska Ski 
Bachledova, ktoré sa 
nachádza v pohorí 
Spišská Magura a roz-
prestiera sa na území troch obcí – Ždiar, 
Jezersko a Malá Franková.

V stredisku sú k dispozícii zjazdovky s rôz-
nou obtiažnosťou od ľahkej až po ťažkú, dve 
sedačkové lanovky a niekoľko lyžiarskych 

vlekov. Pre začiatočníkov je vyhradený det-
ský park s dvomi posuvnými pásmi a koloto-
čom. Bežkári ocenia upravované trate s cel-
kovou dĺžkou 20 km. Súčasťou strediska je 
tiež lyžiarska a snowboardová škola, poži-
čovňa, reštaurácia a bufet. K atrakciám patrí 
bobová dráha, snowtubing a snowrafting. Z 
vrcholu zjazdoviek je panoramatický výhľad 
na Vysoké a Belianske Tatry.

Okúsili sme, aj aké drsné vie byť poča-
sie v Tatrách. Ani to nás však neodradilo 

od toho, aby sme sa 
s radosťou spustili 
po parádnych zjaz-
dovkách a vychut-
nali si to, čo lyžova-
nie ponúka. Požia-
dala som žiakov, aby 
mi oni napísali svoje 
zážitky z lyžovačky. 
Dostala som odpo-

veď: „Však napíšte, že bolo super...“ Tak 
tento názor tlmočím za seba aj za deti. 

PaedDr. Nina Baumgartnerová
ZŠ Sadová ulica

Na Chodbovici 51 družstiev
Dobrovoľný hasičský zbor Senica a 

Mesto Senica  usporiadal 10. ročník hasičskej 
súťaže pre mladých hasičov -  Chodbovica. 
Súťaž sa konala 27. februára v budove  ZŠ na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha. V zimnom období 
je to jediná súťaž pre deti v  blízkom okolí. 

Chodbovica má  mimoriadny ohlas, o 
čom  svedčí i účasť družstiev.   Do jubilej-
ného ročníka sa prihlásilo až 51 družstiev, 
z toho 33 družstiev chlapcov a 18 druž-
stiev dievčat. Hasičské družstvá boli nie-
len z nášho regiónu, ale i z okresu Stará 
Ľubovňa, Trnava, Púchov, Trenčín a sused-
nej Českej republiky. Do Senice zavítalo i 
chlapčenské družstvo hasičov z družob-
ného mesta Velké Pavlovice.  

Prihlásené kolektívy plnili súťažné disci-
plíny na chodbách školy. Úspešné bolo to 
družstvo, ktoré za čo najkratší čas prebehlo 
celú trasu a získalo najmenší počet trest-
ných bodov. V kategórii chlapcov sa  poda-
rilo prvenstvo získať hasičskému družstvu 
z DHZ Špačince I. s časom 2.55 min, na 
druhom mieste sa umiestnil DHZ Senica 
II. s časom 2.58 min.  a na treťom mieste 
skončilo opäť domáce družstvo Senica I. s 
časom 3.14 min.

V kategórii dievčat sa najviac darilo 
DHZ Zeleneč s časom 3.10 min., na dru-
hom mieste sa umiestnili dievčatá z DHZ 
Špačince s časom 3.25 min.  a tretie miesto 
vybojovali domáce dievčatá z DHZ Senica 
s časom 3.32 min.

Súčasťou Chodbovice bola aj individu-
álna súťaž – uzlovanie, kde si preverili svoju 
zručnosť vo viazaní uzlov. V tejto disciplíne 
majú deti za úlohu v čo najkratšom čase 
uviazať 4 uzly podľa predložených obráz-
kov. Disciplína bola rozdelená do dvoch 
kategórií – chlapci a dievčatá a celkovo sa 
do nej zapojilo 27 chlapcov a 28 dievčat. 
V kategórii chlapci bol najšikovnejší Tomáš 
Kucej z DHZ Púchov, ktorý uviazal uzly v 
čase 16.48 s; na druhom mieste skončil 
Róbert Kalma z DHZ Púchov s časom 17.74 
s.  a na treťom mieste sa umiestnil Martin 
Leštinský z DHZ Podolinec s časom 20.73 s.

V dievčenskej kategórii si prvenstvo za 
svoju rýchlosť vybojovala Simona Kucejová 
z DHZ Púchov s časom 16.81 s. , na dru-
hom mieste skončila Simona Hanečáková 
z DHZ Podolinec s časom 17.69 s. a na tre-
ťom mieste skončila Mária Dindová z DHZ 
Podolinec s časom 18.23 s.

V priestoroch školy vládla príjemná 
atmosféra a od ranných až do neskorých 
popoludňajších  hodín tu bol počuť detský 
krik. Počas súťaže mali deti k dispozícii telo-
cvičňu školy, kde im do tanca hrala hudba. 
Veľké poďakovanie patrí vedeniu ZŠ za 
pomoc pri organizovaní detskej súťaže a  
všetkým členom DHZ Senica a rozhod-
com. Organizovaním hasičskej súťaže sa 
snažíme o výchovu mládeže k hasičstvu. 
Veríme, že sa hasičským družstvám u nás 
páčilo a svoje zápolenie si zopakujú opäť 
o rok.

Mgr. Lenka Čmaradová
technik PO a BOZP
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tOcenili sme úspechy...
(Dokončenie zo str. 1) 
poslancom Trnavského samosprávneho 

kraja Jánom Kovárom, predsedom komisie 
pre šport pri mestskom zastupiteľstve Pet-
rom Huttom a trénerom slovenskej futba-
lovej reprezentácie 16-17-ročných Ladisla-
vom Hudecom zablahoželali a odovzdali 
športové trofeje 40 športovcom. Odme-
nou za ich výkony bol aj zápis do Pamät-
nej knihy mesta Senica. Počas slávnost-
ného podvečera fanúšikovia dávali najavo 
svoj obdiv a vďaku senickým športovcom, 
ktorých mená sú v jednotlivých športoch 
zapísané na najvyšších priečkach. Obzvlášť 
veľký potlesk sa dostal víťazke ankety o 
najobľúbenejšieho športovca mesta, kto-
rou sa stala naturálna kulturistka Iveta Juri-
cová. Z 2557 hlasov získala 741. Zaujímavý 
bol aj rozhovor s futbalovým trénerom 
Ladislavom Hudecom a hľadisko potvrdilo, 
že v Senici fanúšikovia vedia oceniť vysoké 
majstrovstvo a nasadenie. 

Program slávnostného vyhodnotenia 
najlepších športovcov za rok 2015 spestrili 
mažoretky CVČ Stonožka. 

Viera Barošková

Kategória: ŽIACI

Filip Phan – Hanko kai karate klub
Talentovaný a vytrvalý športovec, tré-

nuje od svojich piatich rokov. Počas pôso-
benia v klube dosahoval pekné výsledky, a 
preto bol ako veľmi mladý žiak zaradený 
do „A“ oddielu. K jeho najväčším úspe-
chom v roku 2015 patrí 1. miesto na majs-
trovstvách Českej republiky, 1. miesto na 
Grand prix Brno. Filip je držiteľom 1. kyu 
(žiacky technický stupeň 8 – 1 kyu) a hne-
dého opaska.

Trénuje pod vedením Martina Čulena.

Ema Bolebruchová – tenisový klub Senica
Hrá razantný, útočný tenis s prvkami 

estetičnosti. V sezóne 2015 hrala najmä v 
kategórii mladších žiačok a zúčastnila sa 
aj niekoľkých turnajov staršej kategórie. V 
kategórii mladších žiačok boli jej najúspeš-
nejšie turnaje v Slávii STU Bratislava a TC 
Topoľčany, v ktorých skončila vo dvojhre 
aj vo štvorhre vždy až vo finále. Na ďalších 
turnajoch bola ešte trikrát v semifinále dvoj-
hry a dvakrát vo finále štvorhry. V rebríčku 
Slovenskej republiky za rok 2015 sa umiest-
nila v kategórii mladších žiačok na 13. 
mieste.

Tréner Ivan Štefík.

Erik Bašista - Futbalový klub Senica
Je reprezentantom Slovenska do 15 

rokov. Pravidelne hráva vo vyššej kategórii, 
v jesennej časti hral už za dorast U16, hoci 
je vekom stále žiak. Je výnimočný svojim 
herným prejavom, výborne ovláda loptu, 
má vyváženú ofenzívu aj defenzívu. Je pri-
rodzeným talentom a tvorcom hry celého 
družstva. Má výborné charakterové vlast-
nosti, je víťazným typom. Hrá na poste 

stredného stredového hráča. V roku 2015 
získal so žiakmi U15 bronzové medaily na 
halových majstrovstvách Slovenska. Jeho 
trénerom je Peter Jakuš.

Dominika Morávková 
- Senická volejbalová mládež

Je hráčkou volejbalovej mládeže Senica. 
V minulom roku spolu s družstvom dievčat 
obsadila 7. miesto na majstrovstvách Sloven-
ska v midi volejbale. V súčasnosti hrá najvyš-
šiu žiacku súťaž v základnej zostave a bola 
vybraná do predvýberu reprezentačného 
družstva ročníka 2002 – 2003. Je cieľave-
domá, zodpovedná a v kolektíve obľúbená. 
Trénerkou je Dagmar Blažeková.

Emma Májková - TJ Záhoran
Hráčka družstva mladších žiačok TJ 

Záhoran Senica. Hrá na poste pravej, ľavej 
a strednej spojky. Je oporou družstva a naj-
lepšou strelkyňou. V tomto roku začala 
hrávať aj za družstvo starších žiačok, kde 
začína byť viditeľná svojimi presnými zása-
hmi do súperovej brány. Družstvo, v kto-
rom hrá, je po jesennej časti v Bratislav-
skom kraji na 4. mieste. Ema je v kolektíve 
veľmi obľúbená pre svoju zábavnú povahu. 
Trénerkou je Eleonóra Ličková.

Tomáš Polák – plavecký klub Aqua
Študent 3. ročníka základnej školy. Ako 

v škole, tak i v plávaní patrí medzi najlep-
ších vo svojom ročníku. Cieľavedomý, ctiži-
adostivý plavec. Jeho najobľúbenejšou pla-
veckou disciplínou sú prsia. Na všetkých 
súťažiach na Slovensku, ale aj v Čechách 
získava popredné miesta. Najväčší úspech 
dosiahol na majstrovstvách Slovenska, kde 
nenašiel premožiteľa a získal 1. miesto 
v disciplíne 100 m prsia, a tak vybojoval 
si zaslúžene titul majster Slovenska, tiež 
získal striebornú a bronzovú medailu. V 
silnej konkurencii v rámci západosloven-
skej oblasti si viackrát vyplával 1. miesto, 
neprekonali ho ani plavci z jeho ročníka, 
ba dokonca ani o rok starší plavci. Tomáš 
má veľký predpoklad sa zlepšovať a robiť 
dobré meno nielen plaveckému klubu 
Aqua Senica, ale aj svojej škole a mestu 
Senica. Tréner Andrej Laho.

Simona Mudrochová 
– Dobrovoľný hasičský zbor 

Je žiačka Základnej školy na ulici Jána 
Mudrocha v Senici. S hasičským športom 
začínala v Prietrži. V roku 2014 prestúpila 
do DHZ Senica. Svojím prístupom k hasič-
skému športu si vybojovala pozvánku do 
slovenskej reprezentácie. V auguste sa 
zúčastnila majstrovstiev sveta v hasičskom 
športe v bieloruskom meste Grodno, kde 
súťažila vo výbere do 14 rokov. Trénuje 
pod vedením Ing. Milana Černáka.

Samuel Záhumenský - Záhorácky Fénix
Samuel reprezentuje detskú organizáciu 

Záhorácky Fénix Senica. Stal sa celkovým 
víťazom súťaže Záhorácky detský bežecký 
pohár 2015 v kategórii najmladších žiakov.

Dlhodobej talentovej súťaže Záhorácky 

detský bežecký pohár sa v uplynulom roč-
níku zúčastnil po prvý raz, získal v nej 
dovedna 437 bodov a obsadil celkové 1. 
miesto v kategórii najmladších žiakov. Jeho 
silnou stránkou je vytrvalosť a bojovnosť. 
Trénerom je Petr Filip.

Lívia Kúbeková – hokejový klub 91
V mužskom športe, ako je ľadový hokej, 

sú šikovné aj dievčatá. V senickom hoke-
jovom klube 91 je takou Lívia Kúbeková. 
Svojimi výkonmi sa bez problémov zara-
dila medzi chlapcov. Hrá na poste útočníka 
a pred bránkou svojho súpera dokáže byť 
vždy nebezpečná. Má veľký predpoklad 
pokračovať v kariére v niektorom ženskom 
klube, a tak reprezentovať klub a mesto 
Senica na Slovensku či v zahraničí.

Lucia Serdahelyová 
- plavecký klub Záhorák

Mladá začínajúca športovkyňa, taneč-
níčka, ale hlavne plavkyňa, ktorá robí 
dobré meno plaveckému klubu Záhorák 
a taktiež samotnému mestu. Svojím prístu-
pom a hlavne ctižiadosťou si na majstrov-
stvách Slovenska najmladších žiakov vyplá-
vala aj medailové umiestnenia. Na letných 
majstrovstvách Slovenska to boli strie-
borné medaily na 200 a 400 m voľný spô-
sob. Aj napriek nie dobrým podmienkam 
na trénovanie ( rekonštrukcia plavárne), ale 
najmä vďaka podpore rodičov získala zlaté 
medaily na zimných majstrovstvách Sloven-
ska v Spišskej Novej Vsi na 200 m a 400 m 
voľný spôsob. Tréner Bernard Vaca.

Kategória: DORASTENCI

Richard Keher – klub silového trojboja
V silovom trojboji súťaží v kategórii 

dorastencov, na majstrovstvách Slovenka 
obsadil 2. miesto. 1. miesto získal na Ced-
roň cup-e v mŕtvom ťahu, 2. miesto na 
Grand prix Slovakia a 3. miesto na Body 
Wilks. Richardove osobné výkony sú: drep 
210 kg, tlak na lavičke 115 kg a mŕtvy ťah 
230 kg. Tretí rok súťaží v kategórii do 83 kg, 
pod vedením Mariána Beéra.

Ladislav Almási - futbalový klub Senica
Je reprezentantom Slovenska do 17 

rokov. Rodený strelec, hrá sa poste stred-
ného útočníka. V súčasnosti strieľa góly v 
dorasteneckých kategóriách, reprezentá-
cii a presadil sa aj v prvom družstve mužov 
FK Senica. Medzi jeho prednosti patrí hra 
hlavou, výber miesta, zakončenie, na svoju 
výšku pracuje dobre s loptou. Je cieľave-
domý, inteligentný, ide za svojím cieľom 
razantne a dôsledne. Trénerom v doraste 
U19 je Jozef Dojčan, v súčasnosti trénuje v 
Áčku pod trénerom Jurajom Sabolom.

Lucia Herdová 
– Senická volejbalová mládež

Je hráčkou volejbalovej mládeže Senica. 
V minulom roku spolu s družstvom kade-
tiek obsadila 2. miesto v oblastných majs-
trovstvách západ a 8. miesto na majstrov-
stvách Slovenskej republiky kadetiek na 
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t poste blokárky. V súčasnosti je jednou z 
opôr ženského družstva v 1. lige žien, kde 
hrá na poste blokárky alebo univerzála. Je 
cieľavedomá a v kolektíve obľúbená. Je 
reprezentantkou Slovenska vo svojej kate-
górii ročníka 200 – 2001, kde hrá v základ-
nej zostave. Ako kapitánka reprezentač-
ného družstva bola na poslednom repre-
zentačnom turnaji MEVZA v Chorvátsku 
najviac bodujúcou hráčkou celého turnaja. 
Trénerka Lenka Búzková.

Martin Kopáč – Hanko kai karate klub 
Je veľmi ambiciózny. Pre dosiahnutie 

dobrých výsledkov veľmi tvrdo trénuje. V 
roku 2015 medzi jeho úspechy patrí dosia-
hnutie 1. miesta v Národnom pohári Goju 
ryu, 1. miesto v Pohári SNP, 2. miesto na 
majstrovstvách Českej republiky, 2. miesto 
v Grand prix Ostrava a 3. miesto na Veľkej 
cene Brna. Je držiteľom 1. kyu (žiacky tech-
nický stupeň 8-1 kyu). Trénerom je Martin 
Čulen.

Andrea Trimlová 
- Dobrovoľný hasičský zbor

Je študentka 4. ročníka Gymnázia v 
Senici. S hasičským športom začala v 
Základnej škole v Senici, ulica V. P. Tótha 
pod vedením Mgr. Žákovej. Neskôr tréno-
vala pod vedením Milana Černáka, Miro-
slava Klasovitého. V roku 2015 sa s kolektí-
vom DHZ Senica prebojovala na majstrov-
stvá Slovenska v hasičskom športe doras-
tencov. Tu družstvo získalo 4. miesto. Naj-
väčší úspech dosiahla, keď bola nomino-
vaná do reprezentačného družstva doras-
teniek vek do 18 rokov. Svojím hasičským 
zanietením získala možnosť reprezento-
vať Slovenskú republiku na majstrovstvách 
sveta v hasičskom športe v bieloruskom 
meste Grodno aj s trénerom Milanom Čer-
nákom, ktorý bol zároveň ako člen delegá-
cie Slovenskej republiky. Svojím prístupom 
robí dobré meno dobrovoľnému hasičstvu 
a mestu Senica.

Martin Hercog - hokejový klub 91
Veľkou doménou tohto hokejistu je 

pohotová streľba, zakončenie, ale aj 
prehľad v hre. Hráva za slovenskú reprezen-
táciu do 15 rokov, kde je platným hráčom. 
Martin má pred sebou veľkú budúcnosť, 
no nesmie poľaviť v trénovaní. Doteraz išiel 
príkladom. V tejto sezóne nastupuje v kate-
górii dorast. 

Tréner Pavol Klečko a Lukáš Hlavenka.

Kategória: DOSPELÍ

Alžbeta Ovečková 
– Hanko kai karate klub

Veľmi talentovaná športovkyňa, ktorá 
dokazuje svoj talent na slovenských i med-
zinárodných súťažiach. Je majsterka Sloven-
skej republiky za rok 2015, majsterka Európy 
v Shito ryu 2015, víťazka medzinárodnej 
súťaže Veľká cena Slovenska. 1. miesto zís-
kala v súťaži Galanta Karate cup, 1. miesto 
v súťaži Budapešť Open v Maďarsku, 1. 
miesto v Slovenskom pohári v Košiciach. 

Alžbeta si vybojovala nomináciu na 
majstrovstvá Európy Cyprus Limassol (5. – 
7. 2. 2016). Je držiteľkou 2. DAN-u a čier-
neho opasku. Po nominácii sa zúčastnila 
majstrovstiev sveta v karate v Indonézii. 
Trénerom je Martin Čulen.

Michal Toure – Hanko kai karate klub
Veľmi talentovaný športovec, ktorý svoje 

atletické schopnosti využíva na sloven-
ských a medzinárodných súťažiach. Medzi 
najlepšie dosiahnuté výsledky v roku 2015 
patrí titul majster Európy v Shito ryu, majs-
ter Slovenska v Shito ryu, 2. miesto z majs-
trovstiev Slovenskej republiky, 1. miesto v 
Euro Grand Prix v Plzni. 

Michal je držiteľom 2. Dan-u a čierneho 
opasku.

Karin Stanková 
– Senická volejbalová mládež

Je hráčkou volejbalovej mládeže Senica. 
V minulom roku spolu s družstvom kade-
tiek obsadila 2. miesto v oblastných majs-
trovstvách západ a 8. miesto na majstrov-
stvách kadetiek Slovenska, kde svoju šikov-
nosť dokazovala na poste smečiarky. V 
súčasnosti je jednou z opôr ženského 
družstva v 1. lige žien, kde hrá na poste 
blokárky. Je rýchla, dynamická s výborným 
zmyslom pre čítanie hry. Patrí medzi najvý-
rečnejšie hráčky s nekončiacim zmyslom 
pre humor. Je veľmi obľúbená v kolektíve 
a volejbal je pre ňu druhým domovom. Tré-
nerkou je Lenka Búzková.

Petr Pavlík - Futbalový klub Senica
Rodák z Ostravy, odchovanec Baníka, 

odkiaľ prestúpil do tureckého klubu Kasim-
pasa. Do FK Senica ho priviedol športový 
riaditeľ Dušan Vrťo v júli 2011. Je lídrom 
kabíny a pravý kapitán. Je to rýchly, dyna-
mický typ hráča, s veľkým srdcom a výbor-
nými charakterovými vlastnosťami. V 
tomto prestupovom období odmietol nie-
koľko lukratívnych ponúk a rozhodol sa 
predĺžiť zmluvu v FK Senica. Jeho prezývka 
je holub. V klube je obľúbený a patrí medzi 
najlepších stopérov vo Fortuna lige, o čom 
svedčí i jeho zaradenie do ideálnej 11-ky 
roku. 

Trénerom je Juraj Sabol.

Monika Gavorníková 
– klub silového trojboja

V silovom trojboji súťaží 13 rokov, je 
22-násobná majsterka Slovenska a sloven-
ská reprezentantka v kategórii do 52 kg. V 
roku 2015 získala 1. miesto 

na majstrovstvách Slovenska v tlaku na 
lavičke Masters a 1. miesto v Pohári SNP v 
tlaku na lavičke – výkon 105kg. Na majs-
trovstvách Slovenska v družstvách obsa-
dila s tímom 2. miesto. Monikine osobné 
výkony: drep 160 kg, tlak na lavičke 105 kg 
a mŕtvy ťah 150 kg. Súťaží pod vedením tré-
nera Mariána Beéra. 

Valerij Kniazev – hokejový klub Dukla
Nová tvár v drese HC Dukla Senica. 

Pôvodom Rus, ktorý vyrastal v Prahe a 

vyšiel zo základne pražskej Sparty. Napriek 
mladému veku má za sebou skúsenosti, o 
ktorých mnohí hráči v 1. lige len snívajú. 
Ešte ako junior dostal šancu hrať v druhej 
najlepšej lige sveta za Sibir Novosibirsk a 
v kontinentálnej hokejovej lige (KHL) odo-
hral dohromady 33 stretnutí. Ako junior 
reprezentoval aj ruský reprezentačný výber 
a v minulej sezóne mal premiéru v českej 
najvyššej súťaži, kde obhajoval farby Par-
dubíc. Pre Duklu Senica odvádza kvalitné 
služby a na ľade necháva všetko.

Tréneju pod vedením Svatopluka 
Kosíka.

Natália Kolínska – TJ Záhoran 
Svoju hádzanársku dráhu začala na 

Brezovej, kde hrala až do dorastenec-
kého veku. Potom prestúpila do Záhoranu 
Senica, kde hrá až doteraz. Od svojho prí-
chodu do družstva žien svojou dynamikou 
a výrazným fyzickým fondom pomohla 
zaslúžene družstvu žien k 3. miestu v II. 
lige žien Slovenskej republiky. Okrem hád-
zanej sa venuje aj ľahkej atletike a svoje 
bežecké schopnosti a rýchlosť plne uplat-
ňuje aj v hádzanej. Popri týchto aktivitách 
navštevuje vysokú školu, Všetok svoj voľný 
čas obetuje hádzanej, kde patrí medzi roz-
hodujúce opory družstva žien.

Tréner Milan Lalák.

Jaroslav Línek - dostihový šport
Džokej Jaroslav Línek, šampión rovino-

vých jazdcov . Zo slovenských jazdcov je 
prvý, ktorému sa podarilo v jeden rok zís-
kať šampionáty v dvoch krajinách - Slo-
venskej aj Maďarskej republike. Zo 104 
štartov na Slovensku sa v minulom roku 
tešil 22-krát a ním odjazdené kone získali 
dovedna 82 275 eur. Z dostihov najvyššej 
kategórie si zaknihoval Cenu Whisky s Dia-
nou Rosensturm a najmä piaty St. Leder v 
rade s Oriental Sky. Za zmienku určite stojí 
jeho štvrté maďarské derby – víťazstvo s 
Quelindom a u našich západných susedov 
Veľká červnová cena so Sirius Shine a Cena 
zimnej kráľovnej so Skarou.

Jaroslav Brečka ml. - dostihový šport 
Veľký talent a nádej dostihového športu 

na Slovensku. Ako jazdec dostihovej cent-
rály Quirinus Farm vo svojej prvej komplet-
nej dostihovej sezóne v rovinových dosti-
hoch na Slovensku si pripísal zo štyroch 
štartov dve víťazstvá, čo robí úctihodnú 50 
% úspešnosť. Pripísal si najviac víťazstiev 
spomedzi všetkých amatérskych a žiac-
kych jazdcov na Slovensku. Predstavil sa 
v Bratislave i v dvoch prekážkových dosti-
hoch keď si pripísal jedno tesné 2. a jedno 
5. miesto. Senicu i Slovensko reprezentoval 
tiež na dostihoch v zahraničí, na Svetovom 
pohári Fegentri v Českej republike 

v Pardubiciach či v maďarskej Buda-
pešti. Tréner Jaroslav Brečka.

Iveta Juricová - naturálna kulturistika
Súťaží v naturálnej kulturistike a fit-

ness. So súťažením začala vo veku 40 
rokov a vôbec to nemala ľahké. Súťaží so 
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tženami dievčatami mladšími aj o 20 rokov, 
ktoré môžu byť jej dcérami, teda konku-
rencia je veľká a kvalitná. Za dva roky a 
postupne vybojovala svoje pevné miesto 
v naturálnej kulturistike a fitness. Je druhá 
vicemajsterka Maďarska, vicemajsterka 
Európy 2014. Najviac si cení 4. miesto z 
majstrovstiev sveta. V roku 2015 štarto-
vala na štyroch medzinárodných súťaži-
ach a vo všetkých postúpila do finálovej 
šestky. V troch z nich stála na stupňoch 
víťazov, a to medzinárodná súťaž MISS 
Natural 2. miesto, medzinárodná súťaž 
Victoria Natural Cup 3. miesto a medzi-
národná pohárová súťaž RedoT 1. miesto. 
Úzko spolupracuje so svojím synom Iva-
nom Sokolom, majstrom Európy, Sveta a 
majstrom Naturálnej Olympie San Diego. 
Iveta momentálne pôsobí ako trénerka fit-
ness a kulturistiky Fitness Power. Jej tréne-
rom je Ivan Sokol.

Jaroslav Krč 
– športovo-strelecký klub Kunov

Svojou húževnatosťou, vytrvalosťou a pre-
cíznosťou získal majstrovskú výkonnostnú tri-
edu. Výsledky snaženia sa neustále zlepšujú 
a motivujú ho do ďalšej činnosti. 

Okrem mnohých pohárových a ligových 
víťazstiev získal v roku 2015 1. miesto na 
majstrovstvách kraja v Nitre v ľubovoľnej 
malikalibrovke do 60 rán muži, 1. miesto 
v I. streleckej lige Slovenskej republiky v 
ľubovoľnej malikalibrovke do 60 rán seni-
ori, 1. miesto na medzinárodných majstrov-
stvách Slovenskej republiky seniorov 

 v ľubovoľnej malikalibrovke do 60 rán 
a 8. miesto na medzinárodných majstrov-
stvách Českej republiky veteránov v ľubo-
voľnej malikalibrovke do 60 rán. Nakoľko 
rekordné výkony si vyžadujú veľké 
finančné náklady, rád by získal sponzora 
pre svoju činnosť.

Dušan Jakovích – autokros
Venuje sa automobilovému športu - 

autokrosu. Najprv jazdil na upravenej ško-
dovke Škoda 130 v kategórii H6, vtedy v 
Slovenskom autokrosovom pohári obsa-
dil celkovo prvé miesto. Od roku 2014 
jazdí na autokrosovom špeciáli s moto-
rom Seat 1600. Získal 3. miesto v slo-
venskom autokrosovom pohári pod hla-
vičkou Slovenskej asociácie motoristic-
kého športu. Buggynu zmajstrovali spolu 
so svojím otcom a veľkou pomocou pri-
ateľov, bývalých autokrosárov a nadšen-
cov pre tento šport. Minuloročná sezóna 
bola pre Dušana úspešná. V Slovenskom 
autokrosovom pohári vo svojej kategó-
rii D7-Z obsadil prvé miesto. Taktiež sa 
zúčastňoval pretekov v Karpatskom auto-
krosovom pohári, kde v kategórii označo-
vanej ako B2000-buggy obsadil celkovo 
druhé miesto. Okrem toho sa zúčastnil aj 
českých hobby pretekov s umiestnením na 
prvých priečkach. Autokrosu sa venuje už 
10 rokov. Dušan je Seničan, no nakoľko v 
Senici autokrosový klub nie je, je organi-
zovaný v klube AC 3R Prietrž. 

Peter Kovalovský – kick-box Šin-mu
Silný, húževnatý zápasník, ktorý zodpo-

vedne pristupuje k tréningovým procesom, 
čo sa odzrkadľuje výsledkami v ringu. Jeho 
pevné dlhé paže využíva aj boxerský klub 
v Malackách, kde vybojoval zopár ligových 
prvenstiev. Peter v roku 2015 získal zlato na 
majstrovstvách Slovenska v štýle Full-con-
tact do 91 kg.

Trénuje pod vedením Tibora Kovárika a 
Milana Anderleho.

Juraj Hlávek – FTVŠ UK Bratislava
V súčasnosti pôsobí vo vysokoškolskom 

univerzitnom klube FTVŠ UK Bratislava. 
Medzi úspechy letnej sezóny možno zaradiť 
letné majstrovstvá SR v Bratislave, kde vyplá-
val na motýlkarskych tratiach dva samostatné 
tituly majstra SR, z čoho na šprintérskej trati 
50m motýlik splnil limit do reprezentácie 
SR a pridal aj zlato v štafete. Zimnú sezónu 
2015 naštartoval pokračovaním v nastole-
nom tempe na medzinárodnej scéne zlatom 
z nemeckého Lipska na 100m motýlik. Na 
ďalšom medzinárodnom preteku Plzenské 
sprinty v Plzni sa Jurajovi podarilo vybojovať 
nie len cenné kovy vrátane tých najcennej-
ších ale čo si on sám najviac cenil, bolo pora-
zenie vlastných plaveckých vzorov a splne-
nie limitu do reprezentácie na 100m motýlik. 
Vyvrcholením roku 2015 boli zimné majstrov-
stvá SR v Čilistove, kde po nejednom neúspe-
chu v tomto roku prišli očakávané výsledky a 
to, celkovou bilanciou 4 zlatých medailí a 1 
striebornej. Na 50m motýlik obhájil titul majs-
tra SR, v štafetách spolu s kolegami z klubu 
vyplávali 3 zlaté medaily v 3 štafetách, ktoré 
zaplávali v troch nových národných rekor-
doch. Celkovo rok 2015 bol pre Juraja ako 
úspešný, tak aj neúspešný, avšak neúspechy 
sú práve to v čom nachádza motiváciu sa 
neustále zlepšovať a drieť na svojich cieľoch. 
A to všetko ho poháňa rovnou cestou vpred. 
Trénuje pod vedením Matúša Putalu.

Matej Fábik - TJ Kunov
Brankár TJ Kunov. V súťažnom ročníku 

2014/2015 inkasoval v 24 zápasoch iba 21 
gólov. V tomto ročníku jeho tímu unikol 
postup iba o 2 body. 

Medzi Matejove prednosti patrí číta-
nie hry, hra rukou, súboj jeden na jedného, 
chytanie pokutových kopov. V aktuálnej 
sezóne zo 4 pokutových kopov inkasoval 
iba jeden gól. Výborné výkony podáva aj 
vo futsalovom mužstve Bučo Senica, kde 
v 1. lige bojuje so svojím mužstvom o 2. 
miesto. Trénerom je Branislav Jablonický. 

Pavol Perička – Klub slovenských turistov
Nový a zanietený predseda klubu slo-

venských turistov. V krátkej dobe odvie-
dol kus výbornej činnosti. Spolu s výborom 
zorganizoval zájazdy do Znojma, Retzu, 
Terchovej, Dolných Bojanovíc. Má veľkú 
zásluhu na získaní nových členov turistiky 
(51 členov). Jeho zámerom bolo vyznačiť 
nové turistické trasy v okolí mesta Senica, 
čo sa aj darí. Aj vďaka jeho zásluhe pribudli 
noví členovia z okolitých obcí, nadviazal 
spoluprácu s turistami z Hodonína.

Jaroslav Fedor - STK Byt – Centrum
Stolný tenis začal hrať ako dorastenec, 

pôsobil v klube Kovobel Senica.
V roku 2013 prestúpil do STK BYT-Cen-

trum Senica, kde pod odborným vedením 
dosahoval výborné výsledky v 6. lige. O rok 
neskôr bol pilierom družstva 5. ligy.

V minulom roku sa svojou usilovnos-
ťou v tréningovom procese prepracoval 
do A družstva 4. ligy Trnavského kraja 
s úspešnosťou 91 %. Na majstrovstvách 
senicko-skalickej oblasti sa umiestnil na 3. 
mieste. Senicu reprezentuje v Nemecku, 
v rámci družobného styku s mestom Frey-
burg. V kolektíve spoluhráčov je obľú-
bený, je príkladom pre mladých hráčov, 
vie poradiť aj usmerniť. 

Tréner Aleš Lazorčák.

Kategória: TRÉNERI

Martin Čulen – Hanko kai karate klub
MUDr. Martin Čulen patrí medzi najlep-

ších slovenských trénerov na kata, je uči-
teľom na seminároch pre pretekárov kata, 
trénerov a rozhodcov na Slovensku aj v 
Čechách. Je členom Európskeho direkto-
riátu karate a stálym členom Direktoriátu 
svetovej federácie karate. Martin Čulen je 
členom medzinárodného olympijského 
výboru. V roku 2015 jeho zverenci dosiahli 
výrazné úspechy. Na národných a medzi-
národných fórach zviditeľnili nielen mesto 
Senica, ale aj Slovensko. Je držiteľom 8. 
DAN-u a čierneho opasku. Pod jeho rukami 
vyrastajú nielen majstri Slovenska, ale aj 
majstri Európy.

Stanislav Macek – FK Senica
Tréner veľmi dobre pracuje už niekoľko 

rokov pri mládežníckych družstvách FK 
Senica. V minulej sezóne sa podieľal na 
zisku titulu majstra Slovenska v kategó-
rii U19, keď družstvo viedol v jarnej časti 
súťaže. Pôsobil i ako asistent pri A-muž-
stve s trénerom Eduardom Pagáčom. Je to 
cieľavedomý tréner, ktorý dokáže praco-
vať s mladými hráčmi a jeho rukami prešlo 
už mnoho talentovaných futbalistov, dnes 
reprezentantov SR, ako napr. Almási, Chvá-
tal, bratia Kosorínovci, Mráz, Krč a mnohí 
iní.

Svatopluk Kosík – HC Dukla
61-ročný skúsený lodivod prišiel do 

Senice pred touto sezónou. Prostredie 
senického zimného štadióna dôverne 
pozná, keďže tu trénoval ešte s Vojen-
skou telovýchovnou jednotou na začiatku 
90-tych rokov a postúpil s klubom do vted-
ajšej 1. Slovenskej národnej hokejovej ligy 
v sezóne 1991/1992. Po dvoch sezónach 
v prvej lige klub opustil a trénoval viacero 
klubov na Slovensku, v Čechách, ale aj v 
KHL Medveščak Záhreb a reprezentáciu 
Chorvátska. Túto sezónu okupuje skúsený 
tréner s Duklou siedmu priečku v pokoj-
ných vodách prvej ligy a na konci janu-
ára viedol výber západu v zápase hviezd 
našej druhej najvyššej slovenskej hokejo-
vej súťaže.
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fo Martin Ondrovi� … hokejový klub 91 
Martin vy•tudoval fakultu telesnej 

výchovy, odbor trénerstvo a už 6 rokov 
sa venuje kategórii predprípravky. Svojou 
zanietenos�ou a obetavou prácou ide prí-
kladom �al•ím trénerom. Prvé kroky na 
�adovej ploche sú práve pod dozorom 
tohto trénera. Medzi de�mi ob�úbený a 
sú�asne je pre ne ve�kým vzorom.

Kategória: KOLEKTÍVY
Star•í dorast U19 … FK Senica

Senická 19-ka dosiahla v minulom 
roku historický úspech, ke� získala titul 
majstra Slovenska. Hrá�i si v�aka tomuto 
úspechu premiérovo zahrali aj mládež-
nícku ligu majstrov (UEFA Youth Leagu, 
kde sa o postup do �al•ieho kola pobili s 
talianskym majstrom FC Turín. Na domá-
cej pôde odohrali s Turínom viac ako 
vyrovnanú partiu, zápas skon�il bezgó-
lovou remízou 0:0. Zaujímavej•í duel sa 
hral v Taliansku. Seni�ania pri•li o postup 
do 2. kola v posledných sekundách 
zápasu, ke� rozhodujúci gól inkasovali 
v nadstavenom �ase. �ahali celú sezónu 

za jeden povraz, právom si zaslúžili titul 
majstra Slovenska, ve� svoju sú�až vyh-
rali s náskokom 10 bodov. Na výbor-
nom úspechu sa podie�ali tréneri: Edu-
ard Pagá�, Stanislav Macek, Peter Jaku• 
a Jozef Doj�an.

Družstvo tvorili hrá�i: Martin Junas, 
Samuel Szkuban, Benjamín Száraz - Erik 
Otrísal, Martin Privrel, Erik Chvál, Timotej 
Královi�, Jakub Kr�, Adam Kr�ík, Dominik 
Malý, Samuel Mráz, Marek Rajník, Martin 
Svatík, Jaroslav Kubrický, Denis Nem�ek, 
Milan Nestorik, Peter Varga, Jakub �unta, 
Matej Kosorin, Luká• Kojnok, Nikolas 
V�elka, Viktor Jedinák, Dávid Kozák, Dávid 
Ba•a, Filip Palkovi�.

Kolektív silových trojbojárov 
- klub silového trojboja

Monika Gavorníková, Jaromír Hrúz, 
Pavol Rehák, Radovan Rak a Zdeno Va•ut 
získali v roku 2015 ako kolektív 2. miesto 
na majstrovstvách Slovenska družstiev, 
ktoré sa uskuto�nili v Senici. Družstvo tré-
nuje pod vedením Mariána Beéra.

Seniori - HC Dukla 
Pred sezónou 2015/2016 nezostal 

kame� na kameni. Káder senickej Dukly 
pre•iel výraznou obmenou a tréner Kosík 
musel posklada� a vyváži� úplne nové zos-
kupenie. Dukla v•ak v tejto sezóne neza-
ostáva, aj ke� nie je na •pici tabu�ky, av•ak 
postup do Play-off si vybojovala a zo sied-
meho miesta základnej tabu�ky sa postaví 
druhému tímu z tabu�ky. V nástupe do 
Play-off sa tím posilnil o nových hrá�ov, a 
preto veríme, že chlapci budú reprezento-
va� mesto Senica hrdo a zodpovedne.

Trénerom je Svatopluk Kosík.
Družstvo tvorili hrá�i: Ivan �erný, 

Michael Daniel, Lubo• Dobrý, Michael 
�uri•, Ronald Dvon�, Saliji Garip, Kristián 
Grman, Peter Horváth, Luká• Klíma, Vale-
rij Kniazev, Patrik Korytko, Pavol Kotz-
man, Nikolas Kovalovský, Pavel Kraj�ovi�, 
Petr Markulinec, Pavol Pave•ic, Filip Pekar-
�ík, Peter Penák, Ján Polata, Jozef Ra�ko, 
Michal Roman�ík, Fian Rudolf, Luká• 
Ruži�ka, Petr �ezá�, Martin —imon, Peter 
—ohajda, Matú• Tren�an, Rastislav Vere•, 
David Videlka, Martin ™itnanský.

Plán �innosti  MsO JDS 
Senica v roku 2016
marec … posedenie pri harmonike, tane�ná 

zábava v COOP Jednota
apríl … kúpe�ný pobyt v Sklených Teplici-

ach
máj … výlet do Byst	ice pod Hostýnem 

10.5. 
jún … •portové hry, zájazd na Moravu
september - výlet do Marianky 20. 9. 
október … kúpe�ný pobyt v Luha�oviciach
november … zájazd do �okoládovne v 

Kitsee, literárne pásmo spisovateliek 
Jozefíny Hrkotovej a Márie Pomajbovej

december - mikulá•ske posedenie 2. 12. 
Okrem toho:
1-krát mesa�ne posedenie pri harmo-

nike v Klube dôchodcov na Továrenskej 
ulici 

1-krát mesa�ne tane�né stretnutie v 
COOP Jednota

1-krát kúpanie v Thermalparku Dunaj-
ská Streda 

rekondi�né pobyty s dotáciou Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny

ostatné aktivity pod�a záujmu �lenov

Posedenia pri hudbe 
Tane�né posedenia pri živej hudbe v 

COOP Jednota Senica pre seniorov:
25. február, 31. marec, 21. apríl, 26. máj, 

23. jún, 22. september, 27. október, 24. 
november, 2. december mikulá•ske pose-
denie. 

Na �ade rozprávkovo
Œ...karneval je krásna chví�a, muzika tam 

vyhráva, z diev�atka sa stane víla, motý�, 
hviezda, púpava....• zarecitovali deti z 
materskej •koly pre svojich star•ích kamará-
tov na tradi�nom kar-
nevale pre I. stupe� v 
Z— s M— na Ulici Jána 
Mudrocha v Senici, 
ktorý sa konal 29. 
januára. Po prome-
náde masiek v sláv-
nostne a fa•iangovo 
vyzdobenom vesti-
bule sa rozprúdila 
ozajstná zábava. 
Nikto chví�u nepo-

stál. Nielen deti, žiaci, ale aj pani u�ite�ky. 
Tento rok sme v•etci prežívali rozprávkový 
príbeh Mrazíka … pomáhali sme •trikova� 
Nastenke ponožky, vyprevádzali Ivana na 
cestu do sveta, túlali sa hlbokým lesom 
a sú�ažili o zázra�ný luk. Hrali sme sa na 
medve�a, �arovali s Babou Jagou v dom-
�eku, pomohli Mrazíkovi a Ivanovi odklia� 
Nastenku. A samozrejme, prijali sme 
pozvanie na svadbu mladej Nasti a Ivana. 
K dobrej nálade hrala veselá hudba a zaba-
vili sme sa naozaj v•etci... Treba po�akova� 
star•ím spolužiakom za pomoc pri organi-
za�nom a technickom zabezpe�ení karne-
valu. Rovnako aj rodi�ovi - pánovi Petrovi 
Lánikovi, ktorý vtipne rozprávkový príbeh 

prerozprával a tiež 
pani u�ite�ke Ivane 
Ravasovej za kos-
týmy, kulisy a rekvi-
zity. Karneval aj tento 
rok patril k tým vyda-
reným akciám v na•ej 
•kole.

PaedDr. B. Kádeková
zástupky�a riad. 

•koly

foto Radovan Samek
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Tomáš Herud a Mgr. Alexandra Mandáková

Vítame nových Seničanov
David Hostinský narodený v Havlíčkovom Brode
Patrícia Gabrišová narodená v Skalici
Klara Vajdová narodená v Linzi
Sandra Šarová narodená v Myjave
Lukáš Mokošák narodený v Skalici
Larisa Mižigar narodená v Skalici
Lucia Zíšková narodená v Skalici
Matias Kress narodený v Trnave
Michael Kuchta narodený v Košiciach
Nicol Waldhauserová narodená v Skalici
Marián Poláček narodený v Myjave
Simona Galajdová narodená v Skalici

Opustili nás
Milena Cádrová, Robotnícka 58 21. 12. 2015
vo veku 37 rokov
Milan Krištof, Štefánikova 1377 1. 1. 2016
vo veku 65 rokov
Erika Poláková, Štefánikova 1377 3. 1. 2016
vo veku 51 rokov
Anna Šusteková, Čáčov 295 4. 1. 2016
vo veku 75 rokov
Cecilia Blažová, Kolónia 547 5. 1. 2016
vo veku 79 rokov
Oľga Knotková, Štefánikova 709 6. 1. 2016
vo veku 86 rokov
Gejza Barkóci, Štefánikova 1377 12. 1. 2016
vo veku 68 rokov
Vlasta Lakatošová, Štefánikova 1377 22. 1. 2016
vo veku 54 rokov
Mária Konková, Palárikova 293 23. 1. 2016
vo veku 83 rokov
Samuel Zelenka, Štefánikova 1377 26. 1. 2016
vo veku 80 rokov
Ľubica Urukovičová, L. Novomeského 1212 30. 1. 2016
vo veku 43 rokov

Blahoželáme jubilantom
Vo marci 2016 oslávia
80 rokov: Margita Galanová, Jozef Holý, Mária Janíková, Vlasta Kutálková, 
Bohumil Vicen
85 rokov: Anna Bartoňová, Terézia Machová, Jozefa Podolská, Mária Svatá, 
Magdaléna Tesáriková 
90 rokov: Mária Hložková
94 rokov: Helena Kvačková
99 rokov: Michal Mrázek
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Blahoželanie
V knihe života sa ti 80. strana otvára, 
prajeme ti zdravie a šťastie, mama. 
Nech ťa láska v srdci hreje, 
nech ti smutno nikdy nie je.
Všetko najlepšie k 80. narodeninám 
vinšujeme mame a babke Marte Kuchařovej, 

rod. Písečnej, ktoré oslávi 5. marca.
K narodeninám blahoželajú syn Jozef Hrivňák a vnučka 
Nelka s priateľom.

Spomienka
Odišla si od nás, my zostali sme v žiali,
 no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali...
Dňa 13. februára sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia mamy, babky 
a prababky Margity Veselej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

,
aaa 

Spomienka
Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, 
to si ty tatko náš a pozeráš sa na nás 
z neba. Tam v raji nebeskom, pokoj 
večný maj, buď naším anjelom na zemi 
nás chráň. Hoci si odišiel, nie si medzi 
nami, navždy si zostal v srdciach tých, 
čo ťa milovali.

Dňa 28. februára sme si pripomenuli 15. výročie rozlúčky 
s naším milovaným manželom, tatkom, dedkom, bratom 
a strýkom Stanislavom Dobruckým z Kunova. 
S úctou a láskou  spomína manželka, dcéry s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

a, 

mi 

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, ale krásne 
spomienky na teba zostávajú...
Dňa 26. februára sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia manžela, otca, dedka 
Dušana Chodúra. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína manželka, synovia s rodinami 
a celá ostatná rodina.

a Spomienka
Dotĺklo srdce, stíchol hlas, 
mal si rád prácu, život i všetkých nás...
Dňa 13. marca to bude 5 rokov, 
čo nás vo veku 81 rokov navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko 
Ladislav Malý.
S veľkou úctou a láskou spomínajú manželka 

a dcéra s rodinou.

il 
dk

Spomienka
Ako ticho žil, tak ticho sám odišiel, 
ale veľký vo svojej láske a dobrote...
Dňa 18. apríla  uplynie 13 rokov, čo nám 
neúprosný osud vzal Ladislava Malého, 
zostala len bolesť v srdciach, smútok a 
spomienky na syna, ktorý zomrel vo veku 48 r.
S láskou, smutnou spomienkou spomínajú 

mamka, sestra s rodinou. 

m 
o, 

Spomienka
Bolestný bol tvoj odchod náhly, v 
spomienkach si však stále s nami...
Dňa 6. marca si pripomenieme 10. 
výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, starý otec 
Anton Hurban.

Ten, kto ho poznal spomenie si, ten kto ho mal rád nezabudne. 
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Adelka 
a syn Ľubomír s rodinami.
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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 1. marec
O POSCHODIE NIŽŠIE
Potom, ako bol P trascu náhodným sved-
kom domácej hádky, ktorá skončila vraž-
dou, zisťuje, že je v spore s dvoma najbliž-
šími susedmi: jedným je bizarný vrah. Tým 
druhým jeho vlastné svedomie…
dráma
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 15 r.,93 min.

 Streda 2. a piatok 4.marec
BROOKLYN
Eilis vyráža na cestu cez oceán - z malého 
írskeho mestečka Enniscorthy do newy-
orskej štvrti Brooklyn. Vydáva sa na cestu 
do neznáma, do prostredia, ktoré je pre 
ňu úplne cudzie a do života, ktorý si sama 
nezvolila. V cudzom svete si pripadá ako 
vo vyhnanstve a chýba jej doterajší život v 
rodnom Enniscorthy.
romantická dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 111 min.

 Piatok 4. sobota 5. a nedeľa 6. marec 
o 17. h
ZOOTROPOLIS
Moderná zvieracia metropola Zootropolis 
je mesto ako žiadne iné. Skladá sa z nie-
koľkých obytných štvrtí, od nóbl predmes-
tia Saharské pole po mrazivé sídlisko Tund-
rovka, až po domov polárnych zvierat. Je 
to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú 
spolu bez ohľadu na veľkosť a stravovacie 
chúťky, od najväčšieho slona cez leva po 
najmenšieho piskora.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 110 min.

 Sobota 5. a nedeľa 6. marec
AVE CAESAR
Niektorí ľudia dokážu vyriešiť aj ten najväčší 
problém. Medzi nich patrí aj Eddie Mannix, 
ktorý sa pohybuje vo filmovej brandži v Hol-
lywoode. Lenže aj výnimoční ľudia majú 
svoje hranice… Eddie to zistí, keď uprostred 
natáčania historického veľkofilmu unesú 
jeho hlavnú hviezdu. Geniálni súrodenci 
Joel a Ethan Coenovci - magnety na Osca-
rov - natočili sviežu retro komédiu „Ave, 
Caesar!“. Robia si v nej žarty zo sveta, v kto-
rom sa už roky pohybujú.
komédia, muzikál
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 106 min.

 Utorok 8. marec
TRI SPOMIENKY
Paul Dédalus sa pripravuje na odchod z 
Tadžikistanu a spomína - na svoje detstvo, 
matkine záchvaty šialenstva, na puto, ktoré 
ho spájalo s bratom Ivanom. Spomína aj 
na svojho otca, na cestu do ZSSR, na pria-
teľa, ktorý ho zradil, na štúdium v Paríži, a 
hlavne na Esther. Lásku jeho života.
dráma
Vstupné: 4 € (FK: 3,50 €), MP 15 r.,  12 0 
min.

 Streda 9. a piatok 11. marec
GRIMSBY
Nobby má všetko, čo si len muž z Grimsby 
môže priať, vrátane 11 detí a najsexi pria-
teľky (Rebel Wilson) na celom severový-
chode Anglicka. Chýba mu len jeho mladší 
brat Sebastian, ktorého už 28 rokov márne 
hľadá. Keď Nobby konečne brata nájde, 
netuší, že má pred sebou najnebezpečnej-
šieho agenta MI6, ktorý práve odhalil tajné 
plány teroristického útoku.
komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 86 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. marec o 17. h
ZOOTROPOLIS
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 110 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. marec
ČERVENÝ KAPITÁN
Stovky trikových záberov, jeden z najväč-
ších rozpočtov v slovenskom filme a prí-
beh inšpirovaný skutočnými udalosťami, v 
ktorom treba ísť cez mŕtvoly. Je rok 1992 
a Československo sa rozpadáva. Detek-
tív Krauz z Oddelenia vrážd sa dostáva k 
prípadu umučeného kostolníka. Jeho smrť 
mala ostať tajomstvom, ale klinec zatlčený 
v lebke núti Krauza pátrať aj napriek všet-
kým varovaniam..
detektívka, triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 115 min.

 Utorok 15. marec
FÚSI
Fúsi, zavalitý štyridsiatnik a hlavný hrdina 
filmu žijúci sám so svojou matkou, zbiera 
odvahu konečne vstúpiť do dospelého 
sveta. Doteraz prechádzal životom ako 
námesačný, jeho všedné dni ovládala 
rutina práce na letisku a stavanie papie-
rových modelov tankov z druhej svetovej 
vojny. Potom ale do jeho života nečakane 
vtrhne žena a Fúsi sa musí zmeniť, pretože 
životu sa nemôžete vyhýbať večne...
dráma
Vstupné: 3,50  (FK 2 ), MP, 94 min.

 Streda 16. a piatok 18. marec
CAROL
Cate Blanchett a Rooney Mara podávajú 
životné herecké výkony v milostnej dráme 
Carol o citovom vzplanutí a následnom 
mileneckom vzťahu dvoch žien v atmo-

sfére 50. rokov. V dobe, keď ich osudová 
a nekontrolovateľná láska znamenala poru-
šenie zákona.
romantická dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 118 min.

 Piatok 18. sobota 19. a nedeľa 20. marec 
o 17. h
KUNG FU PANDA 3
Diváci by mohli predpokladať, že v dvoch 
predchádzajúcich častiach Po dosiahol naj-
vyšší možný stupeň tým, že sa stal Dra-
čím bojovníkom. Ale to je veľký omyl. Pred 
Poom stojí nová veľká výzva. Jeho milo-
vaný učiteľ Sifu ho totiž zoznámi s ďalšou 
úlohou, ktorá ho má ešte viac zdokonaliť v 
umení kung-fu - Po sa musí stať učiteľom.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 94 min.

 Sobota 19. a nedeľa 20. marec
EXPERIMENT 1. časť
Tris a Tobias sú opäť spolu – ale za akú 
cenu. Systém frakcií je kompletne rozvrá-
tený, polovica mesta leží v troskách. Spo-
ločnosť však potrebuje vodcov, a tak sa k 
moci dostávajú tí, ktorými doteraz ostatní 
opovrhovali.
dobrodružný, sci-fi
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

 Utorok 22. a streda 23. marec
DVOJNÍCI
Je lepšie vyhorieť ako stretnúť dvojníka. 
Príbeh dvoch mužov, ktorí sú si podobní 
ako vajce vajcu, ale povahou a životnými 
osudmi sú odlišní ako deň a noc. Nikdy sa 
nevideli, nemajú ani tušenia o vzájomnej 
existencii, a aj by to tak zostalo, nebyť jed-
nej „náhody“ …
komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 103 min.

 Piatok 25. a sobota 26. marec
V MENE KRISTA
Biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša 
Krista, prerozprávaný z pohľadu neveria-
ceho. Rímsky vojenský tribún Clavius je 
poverený vyriešiť záhadné zmiznutie Kris-
tovho tela pár týždňov po jeho ukrižovaní. 
To má zastaviť šírenie rečí o príchode Mesi-
áša a zabrániť povstaniu ľudu v Jeruza-
leme.
epický biblický príbeh
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 107 min.

 Utorok 29. a streda 30. marec
ČARODEJNICE
Píše sa 17. storočie a rodina amerických 
kolonizátorov zakladá svoj nový domov v 
pustatine na okraji hlbokého lesa. Legendy 
hovoria, že les obývajú čarodejnice. Čos-
koro sa zistí, že legendy neklamali…
horor
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 93 min.


