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Medzi ocenenými osobnosťami z kultúry a pedagogiky bola aj Anna Kráľovičová, 
ktorá sa dlhodobo venuje záchrane ľudových krojov a tradícií v našom meste.
   foto Radovan Samek

Slovo na úvod
Život nám v každej etape kladie do 

cesty množstvo prekážok. Často mávame 
pochybnosti a ovládne nás neistota, neve-
ríme v svoje schopnosti, nie sme si istí, že 
dosiahneme cieľ. A tak veľmi by sme chceli 
niečo dokázať, ukázať, že na to máme. Nie-
kedy zohrá v živote veľkú úlohu náhoda, 
ktorá túžbe a snu dopomôže k skoršej rea-
lizácii. No väčšinou je to o schopnosti vydr-
žať, nevzdať sa želania a ísť vytrvalo za svo-
jím. Každý, kto sa musel niečím prehrýzť, 
aby zažil slastný pocit víťazstva, vie, že 
to nebolo zadarmo. Sú za tým často slzy, 
mnoho odriekania, sebadisciplíny a hlavne 
odvahy a odhodlania nevzdať sa. Robiť to, v 
čom vidíme zmysel a čo nás napĺňa. Nedať 
sa napriek tomu, že nie všetci nás podpo-
rujú. Veľmi mnoho slávnych ľudí, ktorých 
dnes obdivujeme, prešlo touto neľahkou 
cestou kým niečo dosiahli, presadili sa, 
ukázali, že to čo robia, robia lepšie ako iní. 
Padali, vstávali..., no vždy mali silu posta-
viť sa a začať akoby odznova. Posilnení, 
odolnejší, odhodlanejší. Život málokomu 
dá niečo len tak, každý si to musí nejakým 
spôsobom zaslúžiť. Teraz na jar, keď nám 
príroda ukazuje svoju silu a schopnosti, je 
možno ten správny čas naštartovať sa na 
uskutočnenie zmien, vydať sa za svojím 
cieľom. Napriek množstvu prekážok pokú-
siť sa prekonať bariéry a nedať sa položiť 
na kolená. 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Vitaj, Patrícia!
Primátor Senice Branislav Grimm 2. 

marca slávnostne privítal prvú narodenú 
občianku mesta v tomto roku. Je ňou Patrí-
cia Gabrišová, ktorá prišla na svet v skalic-
kej nemocnici 3. januára. 

Do obradnej siene Mestského úradu 
vyparádenú dvojmesačnú Patríciu priniesla 
jej 26-ročná mama Katarína. Narodenie 
dcérky vytvára úžasný pocit šťastia. Sú to 
chvíle, na ktoré sa túžobne čaká a ktoré sa 
svojím obsahom vpisujú do vedomia na 
celý život. Tak to cítila aj mama Katarína, 
ktorá sa teší z každého úsmevu svojho 
prvorodeného dievčatka. 

Ako právoplatnú občianku mesta pri-
vítal Patríciu primátor mesta: „Želám jej, 
aby knihu svojho života s čistými stránkami 
napĺňala slovom, vetami, ale i celými prí-
behmi plodného a úspešného života. Aby 
v nich nikdy nebolo nič zlé, čo by zatie-
nilo nádej, ktorú do nej vkladáte.“ Poprial 
malej Patrícii a jej mamičke život prežitý v 
zdraví, veľa šťastia, trpezlivosť a pohodu pri 
výchove dieťatka. 

Dievčatko počas obradu očkami sle-
dovalo každý pohyb, vôbec nezaplakala 
a akoby aj ona pozorne počúvala slová, 
ktoré jej i mame adresoval primátor. „Naro-
denie dieťaťa je neopakovateľnou chvíľou. 
Nech vás po celý život sprevádza radosť z 
toho, že ste spolu,“ dodal primátor mesta. 
Mamičke odovzdal kyticu a malý darček a 
zapísala sa do Pamätnej knihy mesta Senica. 

(Pokračovanie na str. 3)

Zápis detí do škôl
V zmysle VZN mesta Senica č. 46 o 

určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Senica sa zápis uskutoční vo 
štvrtok 21. apríla od 14. do 18.00 hodiny.

Podľa tohto VZN každá základná škola 
určí konkrétne miesto – miestnosť, kde 
sa zápis uskutoční, dátum a čas kona-
nia zápisu, doklady, ktoré musia zákonní 
zástupcovia predložiť a zverejniť ho obvyk-
lým spôsobom v priestoroch základnej 
školy najneskôr do 1. apríla 2016. Na zápis 
prídu deti narodené od 1. septembra 2009 
do 31. augusta 2010. Rodičia si prinesú na 
zápis občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

V zmysle VZN mesta Senica č. 38 o 
školských obvodoch zapisujú rodičia s trva-
lým bydliskom v meste Senica deti do školy 
podľa školských obvodov nasledovne: 

(Pokračovanie na str. 3)

Nositelia múdrosti 
a kultúrnosti

K podujatiam s dlhoročnou tradíciou, 
v ktorých sa snúbi oslava tvorivosti, nad-
šenia, vzdelávania a poďakovania za roky 
práce v prospech spoločnosti, patrí oceňo-
vanie osobností z oblasti pedagogiky a kul-
túrno-výchovnej práce. Slávnostné stretnu-
tie sa konalo 30. marca v Základnej ume-
leckej škole, kde ocenenia za rok 2015 pre-
vzalo 23 osobností, ktoré svojou profesi-
onalitou, kvalitou práce a uplatňovaním 
svojho poslania najviac zaujali. 

V koncertnej sále ZUŠ spolu s ocene-
nými boli zástupca primátora Ján Hur-
ban, tajomník Výboru NR SR pre sociálne 
veci Juraj Moravčík, riaditelia materských, 
základných a stredných škôl, riaditeľov kul-
túrnych inštitúcií a spoločenských orga-
nizácií v Senici. Primátor mesta Branislav 
Grimm v slávnostnom príhovore zdôraznil, 
že vzdelávacia oblasť úzko súvisí s výchov-
nou, rozvojom žiakových postojov k budo-
vaniu kultúrno-historického vedomia, 
schopnosti rešpektovať, tolerovať hodnoty 
iných ľudí a kultúr. Žiak sa popri vzdelávaní 
učí využívať základné kultúrne nástroje na 
kultivovanú komunikáciu, opisovanie svo-
jich estetických zážitkov, vnímanie a chá-
panie umeleckých diel. Pedagóg i kultúrny 
pracovník majú významný spoločný podiel 
pri formovaní nastupujúcej generácie, na 
budovaní ich záujmu o kultúrne dedičstvo. 

(Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

2. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici primátor mesta Senica Branislav 
Grimm zvolal na 14. apríla. Predmetom 
rokovania bude:

- Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpoč-
tových organizácií na rok 2016. Mestské 
zastupiteľstvo v Senici schválilo na svojom 
poslednom zasadnutí v roku 2015 v rámci 
rozpočtu mesta na rok 2016 transfer Mest-
skému kultúrnemu stredisku v Senici – prí-
spevkovej organizácii mesta – vo výške 350 
000 € a transfer na vzdelávanie rozpočto-
vým organizáciám v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta v celkovej výške 5 698 647 €. 
Mesto je zriaďovateľom Detských jaslí, 
Materskej školy Ulica L. Novomeského, šty-
roch základných škôl, Centra voľného času 
a Základnej umeleckej školy. Výdavky na 
vzdelávanie predstavujú 44 % celkových 
bežných výdavkov rozpočtu mesta 

- Informácie o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2015 rozpočtovým opatre-
ním primátora.

- Informácia o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2015. 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záve-
rečnému účtu mesta.

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za rok 
2015 – Záverečný účet mesta Senica za 
rok 2015

Mesto Senica dosiahlo v r. 2015 tieto príjmy:
 Bežné príjmy: 14 114 631,12 €
 Bežné príjmy RO: 321 587,06 €
 Kapitálové príjmy: 351 894,26 €
 Príjmy fin. operácií: 893 896,06 €
 Celkové príjmy: 15 682 008,50 €

 a tieto výdavky:
 Bežné výdavky: 7 742 008,53 €
 Bežné výdavky RO: 5 880 795,95 €
 Kapitálové výdavky: 1 006 213,60 €
 Kapitálové výdavky RO: 2 350,00 €
 Výdavky fin. operácií: 963 614,38 €
 Celkové výdavky: 15 594 982,46 €

 Výsledok hospodárenia za rok 2015: 
prebytok + 87 026,04 €.

- Inventarizácia majetku k 31. decembru 2015.
- Informatívna správa o stave nehnuteľ-

ného majetku mesta. 
- Smernica o pamätihodnostiach mesta. 

Mesto môže na základe zákona č. 49/2002 
Z.Z. v platnom znení o ochrane pamiatko-
vého fondu rozhodnúť o utvorení a odbor-
nom vedení evidencie pamätihodností 
mesta. Do evidencie pamätihodností mesta 
možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnu-
teľných vecí aj kombinované diela prírody 
a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, 
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa 
viažu k histórii a osobnostiam mesta.

- Dispozície s majetkom mesta.
- Dodatok VZN č. 42 o určovaní názvov 

ulíc mesta Senica. V miestnej časti Sotina 
za nafukovacou halou je pripravená loka-
lita na individuálnu bytovú výstavbu IBV 
Mlyny. V danej lokalite je vybudovaná 

infraštruktúra a skôr ako sa začne so samot-
nou výstavbou musia byť v danom území 
určené nové názvy ulíc. Po predchádzajú-
com odporučení v komisii kultúry, vzdelá-
vania a ZPOZ sa predkladajú mestskej rade 
na prerokovanie názvy nových 9 ulíc.

- Dodatok VZN č. 51 o mestských jasli-
ach a úhradách za služby poskytované v 
nich. Týmto materiálom sa navrhuje zvýšiť 
stravná jednotka z 1,19 € na 1,26 € za celo-
dennú stravu v Mestských jasliach.

- Schvaľovanie žiadostí o dotácie z Fondu 
PRO Senica. V rozpočte mesta je vyčle-
nených 60 000 € na podporu všeobecne 
prospešných služieb, na podporu kultúry, 
športu, mládeže, sociálnych vecí, životného 
prostredia a ďalších uvedených oblastí podľa 
všeobecne záväzného nariadenia mesta. V 
termíne do 28. februára bolo na Mestský 
úrad doručených 65 žiadostí, ktorých žia-
daná suma dosahuje 266 027, 50 €. V kom-
petencii mestského zastupiteľstva bude roz-
hodnúť o žiadostiach, ktorých výška presa-
huje sumu 3 320 € a v kompetencii primá-
tora po prerokovaní v príslušnej komisii roz-
hodnutie o žiadostiach do 3 320 € vrátane. 

- Určenie platu primátora na rok 2016 a 
stanovenie platu hlavnej kontrolórke.

Materiály po prerokovaní v mestskej 
rade budú predložené na rokovanie 9. mes-
tského zastupiteľstva v Senici, ktoré primá-
tor mesta zvolá na 28. apríla 2016.

JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ 
Senica                                             

Čítačky zrýchlia platby
Mesto Senica začína pri platobnom styku 

s občanmi používať čiarové kódy v pokladni 
Mestského úradu (MsÚ). Po prvýkrát sa čia-
rové kódy objavia na platobných výmeroch 
pri dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevý-
herné hracie automaty a pri dani za trvalé 
parkovacie miesta na verejnom priestran-
stve, ktoré občania dostanú v priebehu mesi-
aca apríl. Zavedenie čiarových kódov pocítia 
občania, ktorí uskutočňujú platby priamo v 
pokladni MsÚ, keďže kódy napomôžu rých-
lejšiemu spracovaniu platieb a skráti sa tak 
čakacia doba pred pokladňou. 

K tomu je nevyhnuté, aby mali občania 
výmer so sebou. Pokladníčka zoskenuje z 
výmeru čiarový kód, ktorý obsahuje okrem 
iného aj variabilný symbol, na základe 
ktorého sa jej dotiahnu údaje o daňovní-
kovi. Podľa slov Milana Dieneša z oddele-
nia informatiky a komunikácie s verejnos-
ťou MsÚ, ktoré systém čiarových kódov 
uvádza do prevádzky, by sa malo zrýchliť 
prijímanie platieb v pokladni MsÚ. Okrem 
toho čiarové kódy majú vylúčiť omyly pri 
spracovaní údajov, najmä výber správneho 
poplatku k daňovníkovi. 

Platobné výmery s čiarovými kódmi 
budú občanom doručené v priebehu mesi-
aca apríl. Zaplatiť ich môžu bezhotovostne, 
teda prevodom na účet. Kto takúto možnosť 
nemá, môže poplatky zaplatiť v hotovosti 
alebo platobnou kartou v pokladni MsÚ. 

lv

Zverejňovanie zápisníc
Mesto Senica sa rozhodlo opäť spraviť 

krôčik k zvýšeniu transparentnosti a infor-
movanosti občanov. Na svojej webovej 
stránke od 19. februára začalo zverejňo-
vať zápisnice zo zasadnutí komisií pri mest-
skom zastupiteľstve. 

Komisie pri mestskom zastupiteľstve 
prerokovávajú a vyjadrujú na svojich zasad-
nutiach stanovisko k bodom programu, 
ktoré budú predmetom rokovania mes-
tského zastupiteľstva. Komisie zriaďuje 
MsZ ako svoje poradné, iniciatívne a kon-
trolné orgány. Ich členmi sú poslanci MsZ 
a občania mesta. Stanoviská komisií majú 
odporúčací charakter a mestské zastupi-
teľstvo môže, no nemusí prijať rozhodnu-
tie v súlade s nimi. 

„Občania budú mať teraz možnosť sle-
dovať pripravované kroky samosprávy a 
cez svojich poslancov aj reagovať na pre-
rokúvané témy. Chceme tak znovu o kúsok 
priblížiť samosprávu k občanovi,“ informo-
val o zavádzanej novinke zástupca primá-
tora Ján Hurban a doplnil: „Viackrát sa stalo, 
že pripravované zámery prejdú komisiami, 
mestskou radou, zastupiteľstvom, no infor-
mácia sa stále nedostane k občanovi. Takto 
budú mať prístup k pripravovaným veciam 
občania ešte pred zasadnutím MsZ.“ 

Mesto Senica pravidelne zverejňuje 
na web stránke informácie o jednotlivých 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva, a 
to vrátane programu a materiálov k jednot-

livým bodom programu, uznesenia, zápis-
nice, informácie o účasti poslancov, infor-
mácie o hlasovaní poslancov, aj videozá-
znamy zo zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. 

Zápisnice zo zasadnutí komisií odteraz 
nájdete v časti Samospráva – Zápisnice zo 
zasadnutí komisií - zoradené podľa jednot-
livých komisií. 

Mesto Senica má vytvorené tieto stále 
komisie:

- Komisia pre podnikateľskú činnosť, 
správu mestského majetku, obchodu a 
verejnoprospešných služieb

- Komisia finančná
- Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú 

oblasť a koordináciu prevodu a prideľova-
nia nájomných bytov

- Komisia pre mládež
- Komisia pre šport
- Komisia pre vzdelávanie, kultúru a Zbor 

pre občianske záležitosti
- Komisia pre výstavbu, územné plánova-

nie a dopravu
- Komisia pre ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia
- Komisia na prešetrovanie sťažností 

proti činnosti poslanca mestského zastupi-
teľstva, primátora mesta a hlavného kont-
rolóra mesta

- Komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

- Komisia pre prevenciu kriminality a iných 
protispoločenských činností

lv
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kaVitaj, Patrícia!
(Dokončenie zo str. 1) 
Patrícia sa mala 

narodiť 1. januára, 
no akosi sa nepo-
náhľala dodržať 
termín a vypýtala 
sa na svet 3. janu-
ára o 16.19 hod. 

Viera Barošková
foto M. Štítny

Zápis detí do škôl
(Dokončenie zo str. 1)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. V. PAULÍNYHO-TÓTHA 32
Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, Želez-

ničná, Tehelná, Priemyselná, V. Paulínyho-
Tótha, Agátová, Ružová, Štúrova, Muš-
kátová, Olivová, Robotnícka, Dlhá, Ber-
nolákova, Jabloňová, Jasmínová, Stro-
mová, Školská, Krátka, Sládkovičova, Smre-
ková, Kalinová, Astrová, Topoľová, Kvetná, 
Lipová, Orgovánová, Kaplinská, Záhradná.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 959
Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, 

Dolné Suroviny, Horné Suroviny, SNP, 
Nám. oslobodenia, Hollého, Komen-
ského, Moyzesova, Štefánikova, Brezová, 
Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Vajanského, 
Okružná, Fajnorova, Brestové, Ľudovíta 
Vanička, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, 
Čerešňová, Košútovec, Hlbocká cesta, Jab-
lonická cesta.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SADOVÁ 620
Ulice: časť Čáčov, Hviezdoslavova, 

Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Sadová, 
Sotinská, S. Jurkoviča, Sv. Gorazda, Sv. 
Cyrila a Metoda.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, 
J. MUDROCHA 1343/19

Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. 
L. Svobodu, L. Novomeského, Jána Bežu, 
Jozefa Závodského, Jána Náhlika, Štefana 
Pilárika, Juraja Fándlyho. 

Rodičia s trvalým bydliskom v obci-
ach Rovensko, Rohov, Rybky, Prietrž, Pod-
branč, Záhorie, ktoré tvoria Spoločný škol-
ský obvod Senica zapisujú deti na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v spádových 
základných školách mesta Senica. Riaditeľ 
spádovej školy je povinný prijať na plnenie 
povinnej školskej dochádzky prednostne 
deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom 
obvode tejto spádovej školy (§ 20 ods. 6 
školského zákona), a to až do výšky maxi-
málneho počtu žiakov v triede príslušného 
ročníka. 

Mgr. Peter Kovačič
vedúci Spoločného školského úradu

Pripomenieme si 
oslobodenie

71. výročie oslobodenia mesta spod fašis-
tickej krutovlády si pripomenieme 7. apríla o 
11. hod. na Námestí oslobodenia. Predstavi-
telia mesta Senica, štátnych orgánov a politic-
kých strán a hnutí pri pietnom akte pri soche 
Víťazstvo položia kvety na znak úcty a vďaky 
za obete oslobodzovacích bojov. 

V Čáčove si výročie oslobodenia Čer-
venou armádou a vojskami Rumunskej 
armády občania pripomenú 9. apríla o 
14.30 hod. pri Notárskom dome. 

bar

Výzva na zatepľovanie
Vláda SR prostredníctvom Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
spustila 16. februára prvú výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie príspevku na 
zatepľovanie rodinných domov. 

Podmienkou získania príspevku je, aby 
bol dom daný do užívania aspoň 10 rokov 
pred realizáciou zateplenia a aby obnova 
bola komplexná, t.j. že sa vykoná zásah do 
obalových konštrukcií budovy zateplením 
obvodového plášťa, strešného plášťa, vnú-
torných deliacich konštrukcií medzi vyku-
rovaným a nevykurovaným priestorom a 
výmenou pôvodných otvorových konštruk-
cií rodinného domu. Podlahová plocha 
zatepľovaného jednopodlažného rodin-
ného domu môže byť najviac 150 m2 a pri 
dvojpodlažnom dome maximálne 250 m2. 

Podrobne o všetkých podmienkach 
výzvy možno sa dozvedieť na stránke 
www.zatepluj.sk resp. na webovom sídle 
ministerstva www.mindop.sk.

Podávanie žiadostí sa začalo 16. marca 
prostredníctvom elektronického formulára 
na portáli www.zatepluj.sk, kde sú zverej-
nené vzory tlačív aj metodická príručka o 
vyplnení elektronického formulára žiadosti 
o poskytnutie príspevku. Po vyplnení elek-
tronického formulára žiadosti a jeho odo-
slaní bude vygenerovaná listinná podoba žia-
dosti, ktorú spolu s príslušnými prílohami žia-
dateľ predloží ministerstvu do 5 pracovných 
dní odo dňa odoslania elektronickej podoby 
žiadosti. Termín ukončenia podávania žia-
dostí na základe 1. výzvy je 12. apríl, resp. 
po naplnení počtu 1000 žiadostí.

O príspevok na zateplenie budú môcť 
požiadať záujemcovia pred samotným 
zateplením alebo už aj po zateplení rodin-
ného domu, ak toto bolo zrealizované po 
31. decembri 2014.

Peter Harnoš
odd. výstavby, ŽP a dopravy  

Ocenené osobnosti
MGR. OĽGA ÁGHOVÁ
V Spojenej škole v Senici pracuje už 42 

rokov, z toho 4 roky ako vedúca výchovy 
školského internátu a 10 rokov ako zástup-
kyňa riaditeľa pre Praktickú školu. Súčasne 
riadi činnosť špeciálnej materskej školy a 
centra špeciálno-pedagogického poraden-
stva. Plneniu povinností vedúceho zamest-
nanca odovzdáva maximum svojich schop-
ností i času. Svojou kompetentnosťou a 
empatickým prístupom si získala dôveru 
nielen svojich podriadených, ale i uzna-
nie rodičovskej i odbornej verejnosti. Čin-
nosť škôlky i poradne sa stala pod jej vede-
ním jednou z dominantných zložiek práce 
školy. Za posledné tri roky vypracovala 6 
projektov vyhlásených Ministerstvom škol-
stva SR, ktoré boli aj prijaté a taktiež zabez-
pečila ich realizáciu, vďaka čomu sa okrem 
procesuálnej zložky činnosti poradne i 
škôlky, mohlo výrazne zlepšiť materiálne 
vybavenie týchto súčastí školy.

(Pokračovanie na str. 4)

Nositelia múdrosti...
(Dokončenie zo str. 1) 
„Slová učiteľ či pracovník v kultúre a 

osvetovej práci sú stále z pojmov najvzne-
senejších. Naša spoločnosť dnes naliehavo 
potrebuje príklady dobrých pedagógov, 
kultúrnych pracovníkov, ktorí sami nestra-
tia smer vedúci k métam ľudskosti, kultúr-
nosti a nedovolia v labyrinte života zablúdiť 
našim deťom,“ dodal primátor. Všetkým 
oceneným osobnostiam poďakoval za to, 
že svoju prácu vykonávajú so cťou, zaniete-
ním a radosťou súčasne: „Máte našu úctu i 
poďakovanie. Oceňujem váš profesionálny 
a ľudský prístup pri výkone vášho povo-
lania, záľuby, úspešnú prezentáciu svo-
jej školy, inštitúcie, súboru, mesta, regiónu 
Záhoria doma i v zahraničí.“

Primátor mesta spolu s predsedom 
Komisie pre kultúru, vzdelávanie a ZPOZ 
Petrom Pastuchom odovzdávali pamätné 
listy a malé spomienkové darčeky všetkým 
osobnostiam. Každý z ocenených sa zapí-
sal do Pamätnej knihy mesta. Pani Marta 
Haslová v poďakovaní zdôraznila, že pre 
ocenených je to výnimočný deň, keď ich 
doterajšie výsledky práce sa stretli s uzna-
ním. K prítomným sa prihovoril aj pán Peter 
Pastucha, ktorý pri príležitosti Dňa učiteľov 
zdôraznil význam práce pedagóga pre celú 
spoločnosť, taktiež ocenil prácu ľudí v kul-
túre a umení: „Nie je to len ich zamestna-
nie, ale povolanie a poslanie, ktoré vykoná-
vajú s láskou a pokorou na vysokej odbor-
nej úrovni a veľakrát aj s veľkým nasade-
ním, ktoré vidí len málokto.“ Ku krásnemu 
popoludniu prispel aj program v podaní 
žiakov ZUŠ. 

Tradičnú slávnosť pripravuje samo-
správa mesta Senica spolu s Komisiou pre 
vzdelávanie, kultúru a Zbor pre občianske 
záležitosti pri mestskom zastupiteľstve.

Viera Barošková

Zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 

Novomeského 1209/2 Senica Mgr. Marta 
Haslová oznamuje rodičom, že podávanie 
žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie do jednotlivých elokovaných 
pracovísk na školský rok 2016/2017 sa usku-
toční v dňoch od 2. do 13. mája.

NS
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Popri plnení náročnej riadiacej práci 
nezanedbáva ani výchovne terapeutickú 
a vyučovaciu povinnosť malých detí v 
škôlke, rovnako i pri starších žiakoch prak-
tickej školy, kde presadzuje najefektívnejšie 
metódy práce s hendikepovanými deťmi. 

MGR. ALENA ČÍŽOVÁ
V školstve pracuje od roku 1978. Po 

ukončení školy pracovala ako vychová-
vateľka Osobitnej školy v Senici. V roku 
1990 začala pracovať v Základnej škole na 
Komenského ulici v Senici ako vychováva-
teľka v školskom klube detí. Popri zamest-
naní vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ 
a od roku 1999 až podnes pracuje ako uči-
teľka pre primárne vzdelávanie.

Žiakom sa venuje nielen vo vyučova-
com procese, ale aj mimo neho. Je dlho-
ročnou vedúcou a zakladateľkou folklór-
neho súboru Dvojkáčik“. Tanečný súbor 
prezentuje školu na rôznych podujatiach 
v meste i v zahraničí. Svojimi vystúpeniami 
v tradičných krojoch nášho regiónu obve-
seľujú dvojkáčikovia všetkých obyvateľov 
nášho mesta. Tým obnovujú a nenechá-
vajú zapadnúť prachom tradičné zvyky a 
obyčaje ako napríklad pálenie Moreny či 
vianočné koledovanie.

ING. MILAN DANIHEL
Od roku 1979, kedy Milan Danihel ukon-

čil štúdium na Osvetovom ústave v Bratislave, 
kde získal Diplom učiteľa spoločenského 
tanca a spoločenskej výchovy, organizuje 
v spolupráci s vtedajším MsDK a terajším 
MsKS v Senici kurz spoločenského tanca pre 
študentov a dospelých. V tomto roku 2016 je 
to už v poradí 38. kurz spoločenského tanca. 
Taktiež pre absolventov základných kur-
zov organizuje i pokračovacie kurzy, kde sa 
účastníci zdokonaľujú v spoločenských tan-
coch a učia sa súťažnému prevedeniu týchto 
tancov. Od roku 1979 sa kurzov spoločen-
ského tanca pod vedením pána Milana Dani-
hela zúčastnilo cca 2400 obyvateľov z nášho 
mesta a z okolia. V roku 1979 vznikla pre štu-
dentov krásna tradícia a rok čo rok sa v MsKS 
v Senici organizujú tzv. tanečné, ktoré končia 
Venčekom. Tento rok sa v spolupráci MsKS 
Senica s p. Milanom Danihelom konal Ples 
absolventov kurzu spoločenského tanca pre 
dospelých, čo sa stretlo s veľmi dobrou odo-
zvou. Všetky ročníky tanečných kurzov sa 
spájajú s človekom, ktorý vykonal za uply-
nulých 38 rokov kus prekrásnej práce s mlá-
dežou nášho mesta, ktorú vedie k láske k 
pohybu a k tancu. 

ING. RUDOLF DIVIAK
Pracuje v CVČ od roku 2003 v oddelení 

športu a telovýchovy. Jeho pracovnou nápl-
ňou je vedenie záujmového útvaru Šach. 
Mladým šachistom sa začal venovať v roku 
1982 v Dojči. Po dvoch rokoch práce zís-
kalo družstvo pod jeho vedením titul majs-
tra Slovenska žiackych družstiev. Po dlhšej 
prestávke sa k šachu a k trénovaniu mlá-
deže vrátil v roku 1998. Odvtedy vycho-

val niekoľko generácií mladých šachis-
tov. Jeho zverenci získali viacero majstrov-
ských titulov v mládežníckych kategóri-
ách a mnohí z nich úspešne reprezentovali 
Slovensko na majstrovstvách sveta a majs-
trovstvách Európy. Hlavný dôraz pri práci 
s mladými šachistami však pán Diviak kla-
die na to, aby z nich vyrástli slušní a inteli-
gentní ľudia schopní samostatne a kriticky 
myslieť. Veľmi aktívny je aj vo funkcionárs-
kej oblasti. V rokoch 2003-2009 bol pred-
sedom trénersko-metodickej komisie Slo-
venského šachového zväzu. V súčasnosti 
pôsobí ako predseda Krajského šachového 
zväzu Trnava.

V jeho pôsobnosti je aj organizovanie 
školských šachových súťaží, majstrovstiev 
okresu i kraja a tiež šachovej ligy. Pán 
Diviak je osobnosť, ktorú majú deti rady. 
Jeho prístup je priateľský a svojím osobitým 
humorom a postrehmi je obľúbeným tréne-
rom. Ako jeden z mála je v súčasnosti dob-
rovoľným trénerom bez nároku na odmenu. 

MGR. BEATA FODOROVÁ
Pôsobí v Súkromnej strednej odbornej 

škole podnikania v Senici ako učiteľka ang-
lického jazyka. Je garantom vzdelávania v 
cudzích jazykoch na škole. Patri k spoľa-
hlivým pedagógom, ktorí obetavo pra-
cujú so študentmi nielen v čase vyučova-
nia, ale aj mimo neho. Má úprimný vzťah 
k žiakom i kolegom, svedomito pristupuje 
k plneniu svojich povinnosti, čoho dôka-
zom sú skvelo pripravení študenti dosahuj-
úci výborné výsledky na maturitnej skúške 
či na prijímacích pohovoroch na vysokú 
školu alebo olympiáde v anglickom jazyku. 
Je obetavá, spravodlivá, plná optimizmu a 
empatie. Patri k prísnym, ale veľmi obľúbe-
ným pedagógom školy, je aj výbornou tri-
ednou učiteľkou a koordinátorkou študent-
skej rady na škole. Organizuje výmenné 
pobyty v zahraničí a množstvo výletov a 
exkurzií, iniciatívne sa zapája do projekto-
vej činnosti, napr. v rámci E -Twinningu. Je 
dôležité spomenúť aj jej aktivity v oblasti 
dobrovoľníctva, spolupracuje so Zele-
ným domom v Skalici, Červeným krížom 
či Senickým útulkom. Svojimi odbornými 
schopnosťami, ľudskými vlastnosťami a 
najmä snahou neustále na sebe pracovať a 
poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie 
patri k pedagógom, ktorí si ocenenie zaslú-
žia. Slovami študentov: „Je to pani profe-
sorka na jednotku.“

ING. JÚLIA GABČOVÁ
Pracuje ako zástupkyňa riaditeľa Stred-

nej odbornej školy v Senici pre teoretické 
vyučovanie. Vo svojej pedagogickej práci 
sa venuje vyučovaniu odborných pred-
metov - administratíva a korešpondencia, 
aplikovaná informatika. Ako členka vede-
nia školy sa významnou mierou podieľa na 
propagácii strednej odbornej školy medzi 
rodičmi, žiakmi, ale i učiteľmi základných 
škôl. Jej prínos pre školu je významný, 
hodný ocenenia. Treba pripomenúť jej kva-
litnú prácu v oblasti tvorby webových strá-
nok strednej odbornej školy.

MGR. MARTA HASLOVÁ
Je riaditeľkou Materskej školy v Senici a 

zároveň pedagóg telom i dušou s 18-roč-
nou praxou. Po maturite na Gymnáziu v 
Senici v roku 1997 začala pracovať ako 
vychovávateľka v ZŠ Smrdáky, kde pôso-
bila do roku 2001. Od roku 2001 pôsobila 
ako učiteľka materskej školy v Senici. Popri 
zamestnaní vyštudovala Pedagogickú 
fakultu Univerzity Komenského v Brati-
slave odbor Predškolská pedagogika. Od 
roku 2004 pôsobila v MŠ v Čáčove. Práca 
s deťmi ju napĺňa, dobíja. Jej zverenci sa 
tešia na výtvarné edukačné aktivity, v kto-
rých prejavuje svoj cit pre farbu, kompozí-
ciu, bohatú invenciu. Pani Marta Haslová 
sa nikdy nebránila novým výzvam, a preto 
sa rozhodla v roku 2012 prihlásiť do výbe-
rového konania na riaditeľku MŠ v Senici 
a bola úspešná. I keď je práca riaditeľky 
úplne odlišná od práce učiteľky, zhostila 
sa jej zodpovedne a s vážnosťou. Pod jej 
vedením sa pokračuje s rekonštrukciami v 
elokovaných pracoviskách podľa individu-
álnych potrieb, neustále podporuje interak-
tívne vyučovanie s pripojením na internet 
a aktívne komunikuje so všetkými zástup-
kyňami a učiteľkami v jednotlivých eloko-
vaných pracoviskách. Problémy rieši ihneď 
a k spokojnosti všetkých. Podľa slov jej 
kolegýň v Čáčove, kde pracuje s deťmi pár 
hodín v týždni, je komunikatívna, priateľská 
a aktívna.

PAEDDR. ANNA JANKOVÝCHOVÁ
Patrí k pedagógom, ktorí realizujú vo 

vyučovacom procese vždy inovatívne 
metódy a postupy. Ako vyučujúca anglic-
kého jazyka v Gymnáziu Senica pracuje 
so študentmi aj v mimo vyučovacích akti-
vitách, ktoré ponúkajú mnohopočetné 
súťaže. Okrem olympiády v anglickom 
jazyku sú to súťaže v písaní esejí, rôzne 
debatné zápolenia, videokonferencie. S 
mladšími žiakmi sa každoročne zúčastňuje 
technickej olympiády.

Prvá z pedagógov v škole navrhla, 
vypracovala a zrealizovala trojročný med-
zinárodný projekt Comenius, ktorý prinie-
sol do života Gymnázia nielen skvalitnenie 
metód vo vyučovaní cudzích jazykov, ale aj 
nové partnerstvá so zahraničnými školami. 
Je iniciatívna a aktívna pri organizovaní štu-
dentských výmenných pobytov napríklad i 
v projekte Erasmus.

Pani Anna Jankovýchová aktívne sa spo-
lupodieľa aj v projekte cezhraničnej spo-
lupráce s Gymnáziom Velké Pavlovice 
ako vedúca výtvarného plenéra, kde zúro-
čuje svoje skúsenosti v oblasti amatérskej 
výtvarnej tvorby.

ĽUDMILA JURÍČKOVÁ
Pôsobí v Strednej odbornej škole Senica 

ako majsterka odborného výcviku pre žia-
kov v učebnom a študijnom odbore čašník, 
servírka a v študijnom odbore spoločné 
stravovanie. Do Strednej odbornej školy v 
Senici prišla pracovať z podniku Reštaurá-
cie, v ktorom pôsobila tiež ako majsterka 
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gické pôsobenie veľmi váži pre odborné 
i osobnostné kvality. Významná je aj jej 
výpomoc pri organizovaní rôznych prezen-
tačných akcií, ktoré stredná odborná škola 
zabezpečuje. 

 
ANNA KLIMÁČKOVÁ
U Seničanov zapísaná ako pani matri-

kárka. Od 1. februára 1980, kedy začala 
prácu matrikárky vykonávať, prebehlo 
dlhých 36 rokov a ona je na svojom poste 
dodnes, čo iste svedčí o jej vysokej kvalifi-
kovanosti, v dnešnej dobe už vzácnej ver-
nosti jednej práci, ktorá sa stala jej posla-
ním a naplnením života. Roky v práci pri-
nášali rôzne zmeny, novú modernú tech-
niku, meniace sa predpisy, rýchle tempo, 
no ona dokázala nielen toto všetko zvlád-
nuť, ale svojou profesionalitou robiť vždy 
česť práci matrikárky.

Pani Anna Klimáčková sprevádzala Seni-
čanov najdôležitejšími udalosťami v celom 
ich živote od narodenia až po smrť. Usku-
točňované občianske obrady ako uvítanie 
detí do života, sobáš a pohreb, ale aj ďal-
šie spoločenské a spomienkové slávnosti 
mali pod jej vedením vždy vysokú úro-
veň. Optimizmus a ochota pomôcť vybaviť 
rôzne záležitosti jej priniesli uznanie ako u 
kolegov, tak aj obyvateľov Senice. Pri prí-
ležitosti 120. výročia vzniku štátnych mat-
rík bola v roku 2015 ocenená pamätnou 
medailou ministra vnútra SR. 

ANNA KRÁĽOVIČOVÁ
Životnou láskou pani Kráľovičovej sú 

ľudové tradície, najmä ľudový odev, kroje. 
Venuje sa ich uchovávaniu , údržbe, ale aj 
tvorbe. Práve jej zásluhou vznikla výstava 
krojovaných bábik v MsKS Senica. Od roku 
2002 spolupracuje so Základnou školou na 
Komenského ulici v Senici, kde do krojov 
oblieka deti z folkórneho súboru Dvojká-
čik. Tieto kroje sama šije z ľudových ode-
vov pre dospelých a tiež sa o ne aj stará. 
Vďaka pani Kráľovičovej sa v Senici ucho-
vávajú pôvodné ľudové kroje a prezen-
tujú sa na verejnosti pri rôznych kultúrnych 
podujatiach a slávnostiach.

MGR. ELENA KULICHOVÁ
Je výraznou osobnosťou pedagogic-

kého zboru v Základnej škole na Sado-
vej ulici v Senici, kde pracuje od otvorenia 
školy v roku 1978, čo je viac ako tri desi-
atky rokov svedomitej a obetavej pedago-
gickej práce.

Aprobačnými predmetmi sú biológia 
a etická výchova. Práve láska k prírode - 
živej i neživej -sa stala poslaním i povola-
ním jej života. Vzťah k prírode vštepuje 
deťom na hodinách biológie a talentova-
ným žiakom rozdáva bohatšie vedomosti 
a skúsenosti prípravou na biologickú 
olympiádu. Je dušou a hnacou silou nie-
len pre pripravovaných žiakov, z ktorých 
mnohí boli úspešnými riešiteľmi v celo-
slovenských kolách, ale aj samotného 
priebehu súťaže na školskej a okresnej 
úrovni. 

Pani Elena Kulichová sa podieľa i na pro-
fesionálom smerovaní stoviek deviatakov 
školy, nakoľko od roku 1990 pracuje v pozí-
cii výchovného poradcu. K jej každoden-
ným povinnostiam patrí riešenie výchov-
ných problémov a starostlivosť o individu-
álne začlenených žiakov. Pracuje na pozícii 
zástupkyne riaditeľky školy na primárnom 
stupni vzdelávania, kde úročí svoje dlho-
ročné pedagogické skúsenosti.

MGR. ALENA MRÁZOVÁ
Je skúsená a dlhoročná pedagogička 

pôsobiaca v Strednej odbornej škole v 
Senici. Pripravuje žiakov na maturitnú skú-
šku z predmetu anglický jazyk, kde v tomto 
smere dosahuje veľmi dobré výsledky. Jej 
hodiny angličtiny sú pútavé a zaujímavé 
možno i tým, že v nich približuje svojim žia-
kom vlastné cestovateľské zážitky z exotic-
kých kútov sveta. Treba pripomenúť aj jej 
dlhoročnú spoluprácu s MsKS Senica – tu 
pôsobí ako lektorka jazykových kurzov. 

ALICA NÁHLIKOVÁ
Od roku 2010 sa venuje písaniu kníh pre 

deti, odvtedy svoje práce zasielala do det-
ských časopisov. Jej tvorbu si všimlo vyda-
vateľstvo Príroda a požiadalo ju o texty 
do knižky, ktorá aj vyšla v roku 2012 pod 
názvom Básničky do detskej izbičky. V 
roku 2015 nasledovali ďalšie dve zbierky: 
Básničky do peračníka a Básničky do prvác-
kej taštičky.

Knihy básní pani Náhlikovej sú tema-
ticky podelené, ilustroval ich vyhľadávaný 
výtvarník Ján Vrabec. Sú optimistické a ak 
je téma poučná, majú motivačný nádych 
a vyhýbajú sa negovaniu či káraniu. Každá 
jedna je malým príbehom, sú zrozumiteľné, 
konkrétne, nemajú abstraktné pasáže, nad 
ktorými by deti mali krútiť nosom a dumať, 
čo to vlastne čítajú. Všetky majú svoj pravi-
delný rytmus ponášajúci sa na veršovanky a 
riekanky, na ktoré boli deti zvyknuté z kníh 
pre najmenších. Autorka sa písaniu venuje 
aj v súčasnosti a pripravuje knihu o zvierat-
kách, v ktorej kombinuje básničky s pro-
zaickým textom. Opäť sa potvrdzuje, že v 
našom meste sa spisovateľom darí a príbeh 
senickej literárnej histórie pokračuje.

DANIELA ORTHOVÁ
Začala pôsobiť v základnom umelec-

kom školstve od roku 1990 v ZUŠ Senica. 
Počas 26-ročnej pedagogickej praxe vo 
výtvarnom odbore prešlo jej rukami veľa 
žiakov. Stali sa z nich profesionálni i ama-
térski výtvarníci. Ako vedúca výtvarného 
odboru ZUŠ Senica sa podieľala na vzniku 
výtvarných súťaží Mudrochova paleta a 
Senické zlaté jabĺčko. Svojich žiakov vedie 
k láske k výtvarnému umeniu. Vďaka jej 
tvorivému prístupu získavajú mnohí oce-
nenia v regionálnych, celoštátnych aj med-
zinárodných výtvarných súťažiach. Syste-
maticky ich pripravuje na talentové skúšky, 
aby sa z nich stali učitelia, architekti, 
dizajnéri, módni i umeleckí návrhári, sta-
vební inžinieri a akademickí maliari. Povo-
lanie výtvarného pedagóga má v jej živote 

veľmi dôležité miesto. Jej práca je spá-
janá s takými vlastnosťami ako sú zodpo-
vednosť, trpezlivosť, čestnosť, úprimný až 
materinský vzťah k svojim žiakom. Byť uči-
teľkou, ktorá v deťoch prebúdza a pestuje 
tvorivosť, je pre ňu veľkou cťou a radosťou 
súčasne. Ocenenie jej patrí za celoživotnú 
edukačnú prácu a za humánny a tvorivý 
prístup vo výchovno-vzdelávacom procese 
v základnom výtvarnom štúdiu. 

VERONIKA PLOTTOVÁ
Pracuje v MŠ Ulica L. Novomeského 

Senica v elokovanom pracovisku v Čáčove. 
Štyri roky pôsobí vo funkcii zástupkyne ria-
diteľky. Výchovno- vzdelávacej činnosti 
najmenších detí sa venuje 21 rokov. K svo-
jej práci pristupuje zodpovedne, dbá o roz-
širovanie svojich odborných vedomostí a 
poznatkov, ktoré potom odovzdáva svojim 
kolegyniam i deťom. Pani Veronika Plot-
tová vytvára predpoklady pre fungujúce, 
motivované, spolupracujúce spoločenstvo 
v škole. Byť pedagógom je pre ňu veľkou 
radosťou, a to sa odráža i na výsledkoch 
jej práce. Je zodpovedná, trpezlivá, spoľa-
hlivá a vytrvalá. Na skvalitnenie edukač-
ného procesu využíva inovatívne metódy 
a formy, ktoré komplexne rozvíjajú osob-
nosť detí. Rovnako sa podieľa na rozvíjaní 
a udržiavaní ľudových tradícií, pod jej vede-
ním sú deti i zamestnanci materskej školy 
súčasťou kultúrneho diania v Čáčove, čím 
prispieva k prezentácii materskej školy na 
verejnosti.

EVA POLÁKOVÁ DIS. ART.
V ZUŠ v Senici vyučuje sólový spev a 

vedie predmetovú komisiu speváckeho 
oddelenia.

Výchova dobrého speváka sa začína 
správnym zhodnotením jeho schopností a 
vzbudením záujmu o spev a hudbu vôbec. 
Pokračuje citlivým individuálnym prístu-
pom a systematickým rozvíjaním talentu 
počas celého štúdia. K tomu všetkému pri-
daný úsmev, láska k žiakom a príjemná 
atmosféra v triede – v tom spočíva tajom-
stvo úspešného pôsobenia pani učieľky 
Evy Polákovej. Za všetky dosiahnuté úspe-
chy možno spomenúť prípravu troch sólis-
tov do už mnohonásobného uvedenia zuš-
kárskej Rybovej Vianočnej omše, stále prib-
údajúce ceny zo súťaží v sólovom speve či 
príprava žiakov na stredoškolské, či vysoko-
školské štúdium.

 MGR. VIERA ROSOVÁ
 Pracuje v Obchodnej akadémii v Senici 

ako stredoškolská učiteľka matematiky a 
informatiky. Dlhé roky pôsobí vo funkcii 
vedúcej predmetovej komisie informatiky, 
vo vyučovacom procese veľmi úzko spolu-
pracuje s ostatnými vyučujúcimi pri zavád-
zaní aplikovaných programov do výučby. 
Zabezpečuje práce súvisiace s elektronizá-
ciou školy a zodpovedá za webovú stánku 
školy. Úspešne pripravuje študentov na 
súťaže Spracovanie informácií na počítači, 
i-Bobor, Matematický klokan.

(Pokračovanie na str. 6)
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Regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti okresov Senica a Ska-
lica sa už 45 rokov teší záujmu mladých diva-
delníkov. Tak to bolo aj 22. marca, keď sa v 
Dome kultúry v Senici zišli talentované deti 
zo základných a základných umeleckých 
škôl, ktoré odohrali 9 divadelných pred-
stavení, tvorcovia divadla, hostia, odborná 
porota a hľadisko plné detských divákov.

Počas súťažnej prehliadky sa konal 
tiež odborný hodnotiaci seminár, ktorého 
cieľom bolo pomôcť zdokonaliť a vycibriť 
divadelné inscenácie a poskytnúť námety 
do ďalšej tvorivej práce v oblasti divadla 
hraného deťmi. Senické zrkadielko Anky 
Gamanovej organizačne pripravilo Záhor-
ské osvetové stredisko v Senici v spolupráci 
s Mestským kultúrnym strediskom v Senici 
a s podporou Mesta Senica a COOP Jed-
noty, SD v Senici.

Deti rady súťažia, a tak sa maximálne 
snažili zaujať a zabojovať o postup do 
krajskej súťaže detskej dramatickej tvori-
vosti. Vyhrať však mohli len dva kolektívy, 
jeden za okres Senica a jeden za okres Ska-
lica. V tomto roku sa to podarilo Búran-
skému tyjádru zo ZUŠ v Šaštíne-Strážach, 
ktorý získal 1. miesto za inscenáciu Ujko 
Obžera kráľom v réžii Ivana Fodora, reži-
séra Záhoráckeho divadla. Rovnako prvé 
miesto a právo vystúpiť na krajskej súťaži 
Senická divadelná jar patrí detskému diva-
delnému súboru Bodka zo ZŠ v Skalici na 
Vajanského ulici, ktorý pod vedením Jany 
Kutalovej divadelne stvárnil rozprávku 
Pavla Dobšinského Ružový púčik. Druhé 
miesta si zo súťaže odniesli detský diva-
delný súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici 
za príbeh Hany Sekyrkovej v dramatizá-
cii Ľuboslavy Paveskovej s názvom Dobro-
družstvá levíčaťa Sunara a detský divadelný 
súbor Studnička pôsobiaci pri ZUŠ v Ska-
lici za predstavenie Astrid Lindgrenovej o 
zbojníckom dievčati Ronja (réžia Jana Kuta-
lová). Odborná porota režisér Jozef Chudík 
a pedagóg a dramaturg Ján Hyža ocenila 3. 
miestami vystúpenia novovzniknutého dra-
matického krúžku Dvojky zo ZŠ v Senici 
na Komenského ulici za autorskú scénku 
vedúcej kolektívu Hany Kalamenovej Čer-
točarodejnica a rozprávku Hansa Chris-
tiana Andersena Lietajúci kufor v podaní 
detského divadelného súboru Drak pracu-
júceho pod režijným vedením Jany Kuta-
lovej pri ZUŠ v Skalici, Obecnom úrade v 
Radošovciach a Základnej škole v Rado-
šovciach. Na Senickom zrkadielku Anky 
Gamanovej boli udelené tiež štyri individu-
álne ocenenia.

Na súťažnej prehliadke detskej drama-
tickej tvorivosti Trnavského samospráv-
neho kraja Senickej divadelnej jari, ktorá 
bude 13. apríla opäť v Dome kultúry v 
Senici, želáme zástupcom okresov Senica 
a Skalica veľa úspechov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Foto Tomáš Jurovatý

(Dokončenie zo str. 7)

ANNA RÝZKOVÁ DIS. ART.
V ZUŠ v Senici pôsobí už od ukonče-

nia svojho štúdia na Konzervatóriu. Vyu-
čuje hru na akordeóne a keyboarde a okrem 
toho už 12 rokov vedie akordeónový súbor 
Melódia. Systematická práca s týmto súbo-
rom začínajúca hľadaním vhodného reper-
toáru, jeho úpravou a rozpisovaním partov 
a nespočetné hodiny nácvikov už prinášajú 
svoje ovocie v podobe množstva koncert-
ných vystúpení v Senici a okolí aj v iných slo-
venských mestách. Taktiež treba vyzdvihnúť 
početné ocenenia žiakov v súťažiach od 
regionálnych až po celoštátne a prípravu 
žiakov na ďalšie odborné štúdium.

Pani učiteľka Anna Rýzková pestuje a 
rozvíja v žiakoch nielen lásku k hudbe, ale 
aj cenné charakterové vlastnosti ako vzá-
jomný rešpekt, kolegialitu, spolupatričnosť 
a nadšenie pre spoločnú vec, teda vlast-
nosti, ktoré sú potrebné a dôležité nielen v 
umení, ale v celom ich ďalšom živote.

ING. JANA SALIŠOVÁ
Pracuje v Obchodnej akadémii v Senici 

ako učiteľka odborných ekonomických 
predmetov. Zameriava sa najmä na účtov-
níctvo a ekonomické cvičenia, v ktorých 
pripravuje študentov na maturitné skúšky i 
do praktického života. Podieľa sa na obsa-
hovej i organizačnej príprave praktickej 
časti maturitnej skúšky. Vyhľadáva talenty, 
ktoré pripravuje na súťaž Mladý účtovník. 
V tejto súťaži dosahujú jej študenti veľmi 
dobré umiestnenia v celoslovenskom kole. 
Veľmi zodpovedne zastáva funkciu vedú-
cej predmetovej komisie ekonomických 
odborných predmetov. V tejto pozícii koor-
dinuje prácu učiteľov ekonomických a 
ostatných odborných predmetov.

JANA SMOLINSKÁ
Pani učiteľka pracuje v MŠ Ulica. L. 

Novomeského Senica. Pedagogickej praxi 
s najmenšími deťmi sa venuje už celých 30 
rokov. Svoju prácu vykonáva s veľkou lás-
kou, s veľkou mierou zodpovednosti a kre-
ativity. Rovnako dbá o rozširovanie svojich 
odborných spôsobilostí, vo výchovno-
vzdelávacom procese využíva inovatívne 
metódy a postupy, dosahuje v nich veľmi 
dobré výsledky. Citlivým prístupom for-
muje osobnosť detí, rozvíja ich individu-
álne schopnosti. V kolektíve je obľúbená 
pre svoj empatický prístup, je vždy ochotná 
pomôcť i poradiť.

MGR. VLADIMÍR ŠVÁČEK
Pán Šváček už druhý rok pôsobí vo 

funkcii riaditeľa školy v ZŠ na Ulici V. Pau-
línyho-Tótha.

Svojím humánnym a priateľským prístu-
pom i štýlom organizácie práce vytvára 
neobyčajne pozitívnu pracovnú klímu 
v škole. Jeho postoj, ktorý sa vyznačuje 
úprimnou otvorenosťou, ústretovosťou a 
pochopením, vytvára na pracovisku krea-
tívnu a motivujúcu atmosféru - tak dôležitú 
pre pedagogickú činnosť všetkých učiteľov. 

Tak ako každému riaditeľovi aj jemu záleží 
na budúcnosti školy. Neustále sa snaží 
zlepšovať podmienky výchovne – vzdelá-
vacieho procesu zapájaním sa do rôznych 
projektov. Za pomoci rodičov a priateľov 
školy aktívne zveľaďuje jej vonkajšie i vnú-
torné prostredie a vybavenie, ktoré sa za 
jeho pôsobenia zmenilo v mnohých aspek-
toch. Je to človek na správnom mieste a je 
pre školu veľkým prínosom. Ako učiteľ bio-
lógie každoročne pripravuje žiakov na bio-
logickú olympiádu, v ktorej sa jeho zve-
renci umiestňujú na popredných miestach 
na okresnej aj krajskej úrovni. Okrem vyu-
čovania biológie vedie florbalový a stre-
lecký krúžok. 

JÁN ŽELIPSKÝ
Pán Ján Želipský je dlhodobo spojený so 

Senicou, hoci žije v Rohožníku. Do Senice 
pravidelne dochádza a spolupodieľa sa na 
kultúrnom živote mesta. Ján Želipský začal 
s divadlom v Senici už v mladosti v roku 
1978 v závodnom klube národného pod-
niku Slovenský hodváb, kde stvárnil postavu 
hlásnika v hre J. Chalupku Trinásta hodina. 
S M- divadlom pod režijným vedením Pavla 
Mattoša nasledovali ďalšie herecké príle-
žitosti v hrách Proces Muromských, Tanec 
nad plačom, Tótovci, Tiene, Pripútaný Pro-
méteus, Ženba. M – divadlo sa v osemdesi-
atych rokoch prebojovalo do A – kategórie 
amatérskych divadiel a Ján Želipský pokra-
čoval v divadelnej kariére v Rohožníku. V 
roku 2007 sa stal spoluzakladateľom Záho-
ráckeho divadla v Senici spolu s pánom 
Jánom Hromkom, Štefanom Mikulom a Iva-
nom Fodorom. Ján Želipský hral vo všetkých 
inscenáciách Záhoráckeho divadla.

Ako využiť pozemok 
po Syde?

Milí Seničania, zapojte sa do ankety, 
ovplyvnite výstavbu v Senici a vyhrajte 
špičkový 10“ tablet Lenovo v hodnote 155 
€. Stačí odpovedať na jednoduchú otázku. 

Ako ste si určite všimli v našom meste 
je už niekoľko rokov nevyužitý veľký poze-
mok po zbúranom objekte SYDA v Sotine. 
Nakoľko by investor rád vyšiel v ústrety 
obyvateľom mesta, aby na tomto pozemku 
stálo niečo, čo im chýba a čo by na tomto 
mieste uvítali, dáva teraz možnosť vyjadriť 
svoj názor v ankete. Svoje námety môžete 
zasielať do 30. apríla na adresu anketa@
senica.sk. K vášmu návrhu prosíme uviesť 
aj meno a kontaktné údaje, aby sme vás 
v prípade výhry mohli kontaktovať. Víťaz 
ankety a výsledky budú následne zverej-
nené v mesiaci máj. Cenu venovala spoloč-
nosť Stavoimpex Holíč. spol. s r.o.

Čo by ste uvítali na pozemku vedľa 
obchodného domu SYDA ?

a) byty
b) obchodné centrum
c) garáže
d) iné - uveďte

MsÚ Senica 
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Trinástka vraj prináša smolu. Cha! V 
nedeľu 13. marca večer naopak priniesla 
veľkú radosť chlapcom zo senickej hudob-
nej skupiny Max Bazowski. Na 8. ročníku 
udeľovania Radio_Head Awards 2015 v 
bratislavskej Starej tržnici získali cenu nadá-
cie Advance Investments, ktorá im pomôže 
pri nahrávaní debutového albumu. 

Skupina Max Bazowski začala koncerto-
vať minulý rok v lete so skladbami z vlast-
nej tvorivej dielne. Pódium kunovského 
Spoločenského domu vystriedala bytčian-
ska synagóga, bratislavské kluby, košická 
Tabačka a iné. Chalani sa statočne držali 
v rebríčku rádia FM v programe Demov-
nica, a tak sa dostali do širšieho povedo-
mia poslucháčov a získali nomináciu na 
spomínané udeľovanie cien v kategórii 
Objav roka. 

Chlapci, naozaj je zážitok počuť a vidieť 
vás hrať na veľkom pódiu v plnej sále nad-
šených ľudí. Vychutnávať si potlesk a pozi-
tívne reakcie. 

Veľká gratulácia k úspechu! 

Katarína Kaňová 

Náhlikova Senica 2016
V Záhorskom osvetovom stredisku bude 

do 10. apríla otvorená výstava Náhlikova 
Senica 2016, regionálna súťaž a výstava 
neprofesionálnej fotografickej tvorby okre-
sov Senica a Skalica. Realizátorom 56. roč-
níka je Trnavský samosprávny kraj – Záhor-
ské osvetové stredisko v Senici. 

Slávnostné otvo-
renie výstavy za 
účasti zástupcu pri-
mátora Senice Jána 
Hurbana bolo 11. 
marca v Záhorskom 
osvetovom stre-
disku. V kultúrnom 
programe vystúpili 
žiaci ZUŠ Senica 
Adam Denkóci 
(akordeón), Natá-
lia Dujková (keyboard) pod pedagogickým 
vedením Anny Rýzkovej. 

Podľa súťažného poriadku prihlásení 
autori súťažia so svojimi fotografickými prá-
cami v skupine autorov nad 21 rokov, v sku-
pine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine 
autorov do 16 rokov. Každá skupina súťaží 
v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná 
fotografia multimediálna prezentácia foto-
grafií. Súťaž je postupová, trojstupňová, oce-
není autori odbornou porotou postupujú 
do krajského a následne do celoštátneho 
kola súťaže neprofesionálnej fotografickej 
tvorby – AMFO 2016. Do Náhlikovej Senice 
poslalo 24 autorov 164 fotografických prác, 
z toho v skupine dospelých autorov bolo 
154 farebných a čiernobielych fotografií a 
3 multimediálne prezentácie od 22 auto-
rov a v skupine juniorov bolo 7 farebných 
fotografií od 2 autorov. Odborná porota v 
zložení umelecký fotograf a pedagóg Mgr. 

Rudolf Lendel a umelecký fotograf a vyso-
koškolský pedagóg doc. MgA. Jozef Sedlák 
z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili 
predložené fotografické práce a navrhli ude-
liť diplomy a vecné ceny. Zo senických auto-
rov boli ocenení: 

Autori nad 21 rokov:
Kategória čiernobielej fotografie: 1. 

miesto Jaroslav Kűhtreiber - Záhorie (na foto 
vpravo), 2. miesto 
Tomáš Jurovatý, 3. 
miesto Tomáš Bilka, 
čestné uznanie 
Ľubomír Jarábek.

Kategória fareb-
nej fotografie: 
1. miesto Ľubo-
mír Jarábek, 2. 
miesto Michal Kriš-
tof, čestné uzna-
nie Lucia Kuklišová, 

Jaroslav Kűhtreiber - Záhorie, Tomáš Tóbik. 
Autori od 16 do 21 rokov: 
Kategória farebná fotografia: diplom a 

cenu získala Žofia Fodorová.
Kategória multimediálnej prezentácie: 

diplom a cenu získal Tomáš Jurovatý.
Odborná porota vybrala a zostavila 

výstavnú kolekciu v celkovom počte 100 
fotografií od 24 autorov.   

Pre účastníkov súťaže bol v rámci 
výchovno-vzdelávacej časti podujatia pri-
pravený odborno-rozborový seminár s 
lektorom a členmi odbornej poroty Mgr. 
Rudolfom Lendelom a doc. MgA. Jozefom 
Sedlákom.

Výstava je v ZOS otvorená v pracov-
ných dňoch od 8. do 15.30.

Viera Juríčková 
ZOS Senica 

foto Tomáš Jurovatý

Žiť spoločne v mieri...
Na prvý pohľad a počutie znie hlavná 

téma výtvarnej a literárnej súťaže Európa 
v škole ako fráza. Ak ste však čítali aj 
ostatné témy v jednotlivých vekových 
kategóriách, bolo mier treba hľadať najmä 
vo vzťahoch medzi ľuďmi, medzi spoluži-
akmi, národmi, pochopiť sám seba, odmi-
etnuť šikanu, nepripustiť, aby ženy a die-
včatá boli ponižované. Potom už stačilo 
dať myšlienky pomocou štetca, farbičiek 
či pera na papier alebo napríklad natočiť 
film. Ľahko sa povie, že stačilo, ale bez 
vedenia schopného pedagóga by sa to 
nepodarilo. Porota na čele s pedagógom 
ZUŠ Štefanom Orthom hodnotila celkovo 
130 prác z okresov Senica a Skalica od 
185 autorov žiakov 12 základných škôl a 
ZUŠ z nášho regiónu.

Zo senických žiakov boli úspešní 
(postúpili do celoslovenského kola): 

 - v písomných prácach Karolína Kičková 
zo ZŠ Sadová ulica (pani učiteľka Žaneta 
Pikartová)

- v umeleckých prácach Claudia Slezá-
ková a Alžbeta Knotková zo ZŠ Komen-

ského ulica (pani učiteľka Ľubica Kohú-
tová), Rudolf Marek a Patrik Danihel zo 
Spojenej školy (pani učiteľka Monika Šra-
gová), Tomáš Čmarada, Eliška Tršková, 

Ema Kičková a Zuzana Závodská zo ZUŠ 
(pedagógovia Mário Harnúšek, Natália 
Žúrková a Daniela Orthová). 

Do celoslovenského kola porota odo-
slala 24 víťazných prác jednotlivých tém, 
kategórií a oblastí. V umeleckej (výtvarnej) 
oblasti máme dôvod na radosť – 1. miesto 
v celoslovenskom kole získala práca Sta-
točné srdce od 8-ročného Patrika Dani-
hela zo Spojenej školy. Práca Kocúr v čiž-
mách od 6 - ročného Tomáša Čmaradu 
(ZUŠ Senica, pobočka Jablonica) - obe 
práce na tému Všetko bude v poriadku. 

Práce stredoškolákov okresná porota 
nehodnotila, postúpili priamo do krajského 
kola a odtiaľ do celoslovenského, kde 1. 
miesto získali práce stredoškolákov Juraja 
Balgu i Jozefa Vargu, žiakov ZUŠ Senica, 
žiakov pána učiteľa Štefana Ortha. 

Výtvarné i písomné práce 63. ročníka 
projektu Európa v škole sú do 15. apríla 
vystavené v DAVe. Nech sa páči, príďte 
sa pozrieť. (výsledky celej súťaže okresu 
Senica a Skalica na www.stonozka.est-
ranky.sk)

D. Kopecká 
CVČ

Patrik Danihel: Statočné srdce

Kapela v zložení Marek Konečný - spev, 
Imrich Pisarovič - basa, František Pisarovič 
- klávesy, Richard Grimm - bicie a Adrián 
Krišák - gitara
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podujatí
Od 1. do 6. marca sa Záhorská knižnica 

s mottom Knižnice pre všetkých už po 17. 
raz zapojila do celoslovenskej výzvy Slo-
venskej asociácie knižníc zorganizovať pre 
svojich čitateľov Týždeň knižníc. Pripravili 
sme seriál podujatí s cieľom pozitívne zvi-
diteľniť našu prácu a predstaviť knižnicu 
ako kultúrne a vzdelávacie centrum mesta. 
Nadväzujúc na svoje historicky overené 
poslanie v spoločnosti chceme i my pri-
spievať k nárastu vzdelanosti a kultúrnosti 
našich spoluobčanov. 

Popri základnej službe požičiavať knihu 
ponúkli sme svojim čitateľom stretnutia 
so spisovateľmi, zážitkové čítania, autor-
ské čítania, diskusie a besedy o literatúre 
– mnohé uskutočnené netradičnými for-
mami s použitím elektronických médií 
(internet, video, hudba, film) poučné, ale 
pre najmladších návštevníkov knižnice i 
zábavne. 

Týždeň sme otvárali výstavkou kre-
sieb slovenských ľudových rozprávok detí 
zo skalických materských škôl nazvanou 
Maľované rozprávky z projektu, ktorý s 
deťmi realizovala pani Jozefa Chocholáč-
ková. Pokračovali sme výtvarnou tvorivou 
dielňou spojenou s spoznávaním hradov z 
nášho okolia pomocou najnovších knižiek a 
fotoobrázkov. V utorok 1. marca popri pra-
covnom stretnutí knihovníkov z okresov 
Senica a Skalica sme prezentovali na pre-
dajnej výstave vydavateľstva Portál odbornú 
pedagogickú literatúru pre širokú verejnosť. 
Potom 2. a 3. marca o svojich najnovších 
knižkách s deťmi senických škôl besedovala 
autorka Alica Náhliková. Vo štvrtok podve-
čer sme pozvali návštevníkov do Záhors-
kej galérie Jána Mudrocha na besedu s tvor-
cami kníh o hudbe. Popri autorovi, nedávno 
do života uvedenej knihy Ľudová nástrojová 
hudba na Záhorí, etnomuzikológovi Petrovi 
Michalovičovi zo Skalice, sa predstavil i jej 
spolutvorca grafik Milan Mikula a autor kníh 
o hudbe, heligonkár, Pavol Grimm. Predsta-
vovaná kniha sa na 171 stranách podrobnej-
šie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom 
regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu 
podobu. 

Študentom stredných škôl boli určené 
hodiny informatickej výchovy priamo v 
knižnici. S najmladšími čitateľmi sme sa 
stretli v rozprávkovej miestnosti knižnice, 
aby sme ich prostredníctvom dramatizova-
ného čítania rozprávok a výtvarnými diel-
ňami voviedli do sveta kníh. Týždeň sloven-
ských knižníc zároveň odštartoval mesiac, 
tradične zameraný na knihu a čítanie. Zapl-
nený bol aj ďalšími zaujímavými akciami 
pre deti i dospelých, medzi ktoré určite 
patrilo stretnutie so spisovateľom Jozefom 
Banášom 31. marca v Dome kultúry. 

Spomínané podujatia sa konali s j s 
finančnou podporou Mesta Senica a 
COOP Spotrebné družstvo Jednota Senica.

KS 

Prvý šenk Kaňové
V Senici bolo oddávna viac hostincov, 

ktoré sa u nás nazývali šenky. Do nich cho-
dilo miestne obyvateľstvo všetkých vrs-
tiev a náboženstiev. Okolo r. 1938 bolo v 
Senici 15 hostincov, ktoré mali koncesiu na 
živnosť hostinskú a výčapnícku. Koncesia 
bola vydávaná Povereníctvom priemyslu a 
obchodu v Bratislave. Hostince plnili aj spo-
ločensko-oddychovú funkciu, boli miestom 
ochotníckych predstavení, spolkových tan-
covačiek, politických schôdzí, stretnutí rôz-
nych spolkov hasičov, včelárov.

Najdlhšie existujúcou krčmou v Senici 
bola vináreň Mateja Vaníčka, ktorá vznikla 
r. 1830. Ďalšie vlastnili rodiny Mittáčkov-
cov, Weisovcov, Pyskatých, Krištofovcov, 
Lehrovcov, Vallovcov, Cyranovcov, Grün-
waldovcov, Chňupovcov, Novomeských, 
Sarvádyovcov, Valentovcov, Juríčkovcov, 
Vidovcov, Krutých, Pagáčovcov, Petrúvkov-
cov, Banských. Sokolovňa a katolícky kruh 
mali tiež výčap. V Sotine pohostinstvá vlast-
nili Jozef Krutý a Ľudovít Bednár.

Snáď zázrakom sa stalo, že jediný z 
týchto hostincov (šenkov), ktorý unikol 
búraniu, demolácii Senice na Hviezdo-
slavovej (niekedy Čáčovskej) ulici zostal 
stáť ako oáza hostinec Kaňové. Možno 
pre svoje nenahraditeľné pivnice a pre 
jeho obľubu u zamestnancov „hodvábky“, 
možno pre blízkosť niekdajšej senickej 
elektrárne (spínacej stanice), ktorú projek-
toval Dušan Jurkovič.

Pátraním po archívoch a cintorínoch 
sme zistili, že pohostinstvo Kaňové v 19. 
storočí vlastnil Adolf Heller s manželkou 
(1830 - 1895), pochovaný je na starom 
židovskom cintoríne v Senici. Za prvej 
republiky ho vlastnil Samuel Mittáček, 
vážený občan a starosta Senice r. 1938, 
ktorý zomrel 31. augusta 1945.

Pavel Kaňa s manželkou Annou Kaňo-
vou, rod. Sokolovou kúpili pohostinstvo 
za 230 000 Kčs 1. apríla 1947 od vdovy 
Samuela Mittáčka a jej detí. Okrem hos-
tinca so zariadením a inventárom kúpili 
právo na prevádzku kantíny na obecnom 
trhovisku za 120 000 Kčs.

Koncesná listina na meno Pavla Kaňu 
(nar. 29. júna 1913) obsahuje právo: 1. uby-
tovať cudzincov, 2. podávať pokrmy, 3. čapo-
vať pivo, víno a ovocné víno, 4. čapovať a na 
drobno predávať pálené liehové nápoje, 5. 
podávať kávu, čaj, čokoládu, iné teplé nápoje 
a občerstvenia, 6. hrať povolené hry.

Rodina Kaňová pochádzala zo Sobo-
tišťa, jej početní členovia patrili medzi 
úspešných živnostníkov v Senici. Gustáv 
Kaňa prevádzkoval obchod so zmiešaným 
tovarom v Sotine (nar. 1904), Ondrej Kaňa 

bol stolár v Senici, Ján Kaňa bol hrobár. 
Anna Kaňová, rod. Sokolová ako hlásala 
tabuľka na dome bola pôrodná asistentka, 
vychovala 4 synov Pavla, Mariána, Júliusa, 
Stanislava a dcéru Annu.

Jej manželovi 2 roky po kúpe hostinca 
7. októbra 1949 odobrali živnostenské 
oprávnenie ako osobe, ktorá „nemá národ-
nej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľa-
hlivosti“. Pavel Kaňa sa teda z kúpy a pre-
vádzkovania dlho netešil. Musel odísť do 
podniku Slovenský hodváb, kde miešal 
farby a zomrel na následky týchto peripe-
tií ako 49-ročný. Syn Pavel kráčal v otco-
vých šľapajach, už ako 16-ročný pracoval 
ako vrchný čašník v Kútoch v staničnom 
hostinci a neskôr si spravil hotelovú školu. 
Pracoval v pohostinských zariadeniach v 
Senici a okolí. Otváral hotel Slovan.

V hostinci Kaňové bolo ROH vyživova-
cie stredisko pre účely stravovania pracujú-
cich a od roku 1951 priestory boli pridelené 
Združenému komunálnemu podniku. Hosti-
nec Kaňové bol neskôr v prenájme podniku 
Reštaurácie a jedálne, na nájomnej zmluve 
nachádzame, že prenajímateľ Pavel Kaňa odo-
prel podpísať nájomnú zmluvu s poznámkou: 
„Päť rokov ste robili, čo ste chceli a nepodpísal 
som, aj teraz nepodpíšem“. Pod nátlakom bol 
podnik predaný r. 1969.

Rozsudkom v mene republiky 5. decem-
bra 1991 sa pohostinstvo vrátilo pôvod-
ným majiteľom - rodine Kaňovcov. Z minu-
losti vieme, že hostinec slúžil ako ubyto-
vacie zariadenie s množstvom význam-
ných hostí za majiteľa Samuela Mittáčka 
a jeho predchodcov. Okrem výčapu fun-
govala vývarovňa, kolkáreň, gulečník. Cez 
bránu sa kočom dostali hostia do dvora. 
Za našej doby sa vždy hostincu hovorilo 
Kaňové, ostatné názvy sa medzi Seničanmi 
neujali (U zeleného stola). Hostinec bol 
obľúbenou zastávkou všetkých muzikan-
tov idúcich z kultúrnych akcií a svadieb. 
Časť zamestnancov „hodvábky“ tu pokra-
čovala v debatách aj vo výrobných pora-
dách. Hostinec sa tešil všeobecnej obľube 
zamestnancov továrne. Občas ho navštívil 
obľúbený riaditeľ podniku Miloslav Chomo 
a pri príležitosti položenia základného 
kameňa výstavby polyesterového hodvábu 
v Senici aj s Alexandrom Dubčekom.

Stále tam bývalo veselo, k čomu prispeli 
známi senickí rozprávači a hudobníci Janek 
Vanek (Salám), Tonek Konečný, Jožko Háji-
ček - harmonikár. Vzadu fungovala aj tajná 
herňa. Dodnes sa v hostinci pri dobre chla-
denom pive stretajú ľudia rôznych profesií. 
Tu sa dohodnú remeselníci, drobné opravy 
a obchody.

Pod komplexom budov sa nachádza 
unikátne sklepenie, ktoré sa ako jedinečné 
zachovalo pre ďalšie generácie. Siaha až 
pod cestu. Doba jeho vzniku môže siahať 
až do stredoveku.

Dnešný majiteľ Pavol Kaňa je tretí pokra-
čovateľ v rodinnej tradícii, ktorý aj v tejto 
zložitej dobe robí radosť svojim predkom.

Ján Peter
foto archív autora
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Na Pedagogickej fakulte Trnavskej uni-
verzity v Trnave sa 17. marca uskutočnilo 
krajské kolo 50. ročníka biologickej olym-
piády kategórie C. Základnú školu na Sado-
vej ulici v Senici reprezentoval žiak 9. A tri-
edy Matej Kička (na foto). Postúpil do celo-
slovenského kola, ktoré bude 20. až 22. 
apríla v Bratislave. 

Matej reprezento-
val školu v krajskom 
kole už po tretíkrát. 
V minulom školskom 
roku mu postup do 
celoslovenského kola 
unikol len o vlások. Do 
celoslovenského kola postupujú prví dvaja 
a Matej skončil tretí. Trochu ho to i mrzelo, 
no nevzdal sa a tento rok zabojoval znova. 
Téma jeho projektovej časti bola Chov včely 
medonosnej. Tejto aktivite sa venuje inten-
zívnejšie druhý rok. Začínal najskôr pozoro-
vaním dedka pri práci, teraz už i sám pra-
cuje vo včelíne. Nestačí mať len teoretické 
vedomosti, dôležitá je najmä prax. Na pro-
jekte začal Matej pracovať v júli. Počas let-
ných prázdnin stáčal med, staral sa o včel-
stvo, kontroloval prítomnosť kráľovnej v 
úli. Na jeseň bolo potrebné včely zakŕmiť 
a zazimovať, aby počas zimy mali dostatok 
potravy v úli a nezahynuli. V novembri pri-
pravil pre žiakov 5. – 9. ročníka anonymný 
dotazník, v ktorom zisťoval ich vedomosti 
o včelách. Dotazníky vyhodnotil a spraco-
val graficky. Pre spolužiakov vytvoril prezen-
táciu o chove včely medonosnej, ktorú pre-
zentoval aj s názornou ukážkou pomôcok 
včelára. Po prezentácii žiakom opäť roz-
dal dotazníky, ktoré vyhodnotil a spracoval 
graficky. Žiakov prezentácia o chove včely 
medonosnej zaujala, bolo vidieť i výrazný 
posun vo vedomostiach o včelách. V 9. A 
triede robil aj ochutnávku medu.

Práca včelára je náročná počas celého 
roka. Chovať včely znamená hlavne prácu 
so včelstvom. Včely sú vybavené vynikaj-
úcou obranou, ich útokom sa žiaden vče-
lár nevyhne. Ani Matej sa im občas neu-
bránil, nepomohli ani ochranné pomôcky 
– klobúk so sieťkou a rukavice. 

Tento rok v krajskom kole biologickej 
olympiády bola konkurencia opäť silná. 
Výsledky sme sa nedozvedeli hneď. S 
napätím a nedočkaním sme každý deň 
očakávali e-mail s dobrou správou. Tá pri-
šla 21. marca, keď sme sa dozvedeli, že 
Matej Kička získal 1. miesto. Naša radosť 
bola obrovská. Veľké poďakovanie patrí i 
pani učiteľke Mgr. Elene Kulichovej, ktorá 
Mateja na súťaž pripravovala. Pani učiteľka 
sa venuje príprave žiakov na biologické 
olympiády už veľa rokov, odovzdáva žia-
kom nielen svoje vedomosti, ale i skúse-
nosti a cenné rady. Úspech žiaka je záro-
veň i veľký úspech učiteľa. 

Matejovi Kičkovi a pani učiteľke Kuli-
chovej blahoželáme a ďakujeme za repre-
zentáciu školy.

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ

Pripravili aj výstavku
Obdobie prvých mesiacov roka je aj 

obdobím konania výročných schôdzí. Členo-
via Zväzu postihnutých civilizačnými choro-
bami sa na svojej zišli 3. marca. V okresnej 
organizácii je ich evidovaných celkom 368. 

Schôdzu viedla predsedníčka Elena 
Štefková. V úvode privítala spevokol Seni-
orka, ktorý sa predstavil viacerými pek-
nými, zväčša veľmi známymi piesňami, ku 
ktorým pridali i zopár poetických slov. V 
prednesených správach bola zhodnotená 
práca za obdobie predchádzajúceho roka 
a zároveň aj plán na budúce obdobie. Aj 
v roku 2016 sa budú pre členov organizo-
vať rekreačné a rekondičné pobyty, výlety, 
športové dni a posedenia. 

Na schôdzi sa zúčastnili aj viacerí hos-
tia: predseda Výkonného výboru ZPCCH v 
SR Alojz Partel, zástupca primátora mesta 
Ján Hurban a vedúci Denného centra pre 
organizácie III. sektora Ondrej Krajči. V 
priebehu schôdze všetci pozdravili rokova-
nie a prihovorili sa k prítomným. 

Veľmi pekným spestrením popoludnia 
bola výstavka ručných prác, ktoré vyhoto-
vili šikovné ruky niektorých členiek. 

Oľga Zlochová

Vyplácanie zliav 
s novinkami

Dňa 9. marca sa v reštaurácii Jednota 
konala výročná schôdza miestnej členskej 
základne COOP Jednoty Senica, ktorá je 
najväčšou v rámci celého družstva.

Správu o činnosti dozorného výboru 
predniesol jeho predseda Štefan Ralbovský.

Hovoril o prevádzkach v meste, kto-
rých je celkom 6, a to 2 supermarkety, 3 
predajne

potravín, reštaurácia a bufet. Spolu dosi-
ahli za rok 2015 maloobchodný obrat 

vo výške 5 845 880 €, čo je o 86 600 
€ viac, ako za predchádzajúci rok. Ďalej 
hovoril o akciách, ktoré boli uskutočnené v 
minulom roku i o nových, ktoré sa pre čle-
nov chystajú v tomto roku, ako napríklad 
návštevy rôznych kultúrnych podujatí a tra-
dičný zájazd členov. 

Správu o celkových výsledkoch druž-
stva predniesol predseda predstaven-
stva Ing. Ivan Bzdúšek. Konštatoval, že 
úlohy, ktoré boli pre rok 2015 stanovené, 
boli splnené a s dosiahnutými výsledkami 
môžeme byť spokojní. Pripomenul systém 
vyplácania zliav. Začiatok vyplácania je 
31. marec 2016 a vybrať ich možno najne-
skôr do 30. júna 2016. Tí držitelia nákup-
ných kariet, ktorí si zľavu na 1. polrok 
2015 neuplatnili, pripočíta sa im k zľave 
za 2. polrok 2015. Ak si však do 30. júna 
2016 zľavy neuplatnia, nárok na uplatne-
nie zaniká! 

Predseda Ing. Ivan Bzdúšek v krátkosti 
oboznámil členov i s úlohami v roku 2016. 
Pre naše mesto je najdôležitejšia informá-
cia o prestavbe predajne 064 Sotina, kde 
bude namiesto doterajšej montovanej 
budovy potravín vybudovaný nový super-
market.

V rámci schôdze boli vykonané voľby 
na obdobie rokov 2016 - 2020. K žiadnym 
zmenám vo výbore však neprišlo, naďalej 
budú pracovať v tom zložení, ako doteraz 

a naďalej zostáva vo funkcii aj predseda 
MDV Štefan Ralbovský.

S akciami pre členov začali hneď od 
začiatku roka, a to návštevou premiéry 
Záhoráckeho divadla Vjerná nevjera 6. 
januára. Hneď ďalší mesiac, 25. februára, 
to bola návšteva predstavenia Rómeo a 
Júlia po 30-tich rokoch, s ktorým prišlo 
do Senice Divadlo na hambálku z Mala-
ciek. 

text a foto Oľga Zlochová

Perleťová ruža
To bol názov víťaznej rozprávky 

14-ročnej Kataríny Danišovej, študentky 
osemročného Gymnázia L. Novomeského 
v Senici, ktorá s prehľadom zvíťazila v star-
šej kategórii okresného kola Rozprávkové 
vretienko. Bol to prednes plný vášne, nehy, 
presvedčenia a profesionality. A badať bolo 
nezameniteľnú pečať pani učiteľky zo ZUŠ 
Štefánie Jánošovej, tiež presvedčenie a 
samostatnosť tejto mladej súťažiacej. Ras-
tie z nej budúca herečka. Takmer to isté sa 
dá povedať o Michaele Mikušovej zo ZUŠ, 
ktorej porota pridelila rovnako 1. miesto. 
Obe postupujú do krajského kola v Trnave. 

V mladšej kategórii zažiarila 10-ročná 
Emka Kutálková zo ZŠ Komenského ulica. 
Jej Spomalená princezná, ktorej text vybrala 
pani učiteľkou Janka Ponechalová, dal 
vyniknúť Emkinému prirodzenému prejavu. 
I ona bude Senicu reprezentovať v trnav-
skom kole. Spolu s ňou tiež Adela Dani-
šová, ktorej túto výsadu udelila porota za 
zisk 2. miesta v mladšej kategórii za pred-
nes rozprávky O myši, ktorá jedla mačky 
sa počúvala so zatajeným dychom. Tak ako 
väčšina z 19 starostlivo vybraných rozprá-
vok v podaní žiakov z 10 základných škôl a 
ZUŠ z okresu Senica. Zo senických žiakov 
ešte bodovala Rebecca Döme, ZUŠ Senica.

Záslužnú prácu odviedla i porota v zlo-
žení Mgr. Eva Kvaltínová, Mgr. art. Linda 
Petráková a Mgr. Mária Haslová. Ďaku-
jeme všetkým za pekné marcové doobedie 
v DAVe a postupujúcim želáme v krajskom 
kole 7. apríla veľa šťastia.

D. Kopecká 
CVČ Senica
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S prvými hrejivými lúčmi slnka 
sa patrí pekne privítať prebúdza-
júcu sa jar. Žiaci Praktickej školy 
v Senici so svojimi pedagógmi sa 
18. marca vydali navštíviť svoje 
spolužiačky do Domova sociál-
nych služieb v Rohove, kde má 
škola elokované pracovisko pre 
tamojšie dievčatá. 

„Rohovjanky" sa veľmi na ohlásenú 
návštevu tešili a intenzívne pripravili. Zhoto-
vili sme tradičnú Morenu z raždia a suchej 
slamy a ušili sme jej odev v duchu ľudových 
tradícií, pri tom sme využili ťažko nadobud-
nuté zručnosti z predmetu ručné práce a 
šitie. Pripravili sme tiež zdravé cereálne 
sušienky na uvítanie a posilnenie. Kľúčo-
vou úlohou vzdelávania mentálne postih-
nutej mládeže v Praktickej škole je rozvíjať 
pracovné zručnosti, ktoré zdokonaľujeme 
tiež vo vyučovacích predmetoch domáce 
práce a údržba domácnosti, príprava jedál 
a výživa, pomocné práce v kuchyni a pest-
ovateľské práce. 

Počasie nám prialo a tak sme sa vydali na 
cestu naším prekrásnym parkom a celou dedi-
nou. K nášmu sprievodu sa pridali i ostatné 
dievčatá DSS so svojimi terapeutkami a opa-
trovateľkami. Sprievod to bol ako sa patrí! 
Cestu k potoku sme si spríjemňovali nôtením 
ľudových piesní, aby o nás bolo v celej obci 
pekne počuť. Nechýbala ani typická pieseň 
príchodu jari Morena, Morena, kde si pre-
bývala? A ako hovorí koniec piesne Morenu 
zhorenú do vody hodili. 

Ako povedali, tak urobili. Milá tetka 
Morena horela a plávala, ktože vie kam až 

doplávala? Dúfam, že poriadne 
ďaleko, aby nám už vládla hrejivá 
Vesna. Z pučiacej trnky sme odlo-
mili rozkonárenú halúzku a pekne 
pospolu sme ju ozdobili maľova-
nými kraslicami a farebnými stuž-
kami, aby bola nadchádzajúca 
jar krásna a pestrá. S letečkom a 
dobrou náladou sme sa vracali 
dedinou. Naši žiaci sa navzájom 
spoznali a veľmi rýchlo spriate-

lili. Veľmi si vážime takéto výnimočné dni 
a už sa tešíme na ďalšie stretnutie v Spoje-
nej škole v Senici na májových športových 
hrách. 

Mgr. Katarína Kaňová 

Telesne postihnutí 
s novým výborom

V Dome kultúry sa 22. februára konala 
Výročná členská schôdza Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu telesne postih-
nutých (SZTP), na ktorej volili členov Rady 
ZO SZTP na roky 2016 až 2020.

Schôdzu, ktorej hlavnými bodmi boli 
správy o činnosti organizácie za minulé 
obdobie, správa o hospodárení v roku 
2015 a správa kontrolnej komisie za uply-
nulý rok, viedla predsedníčka ZO SZTP v 
Senici Otília Vizváryová. Volebná komi-
sia sa postarala o plynulý priebeh volieb. 
Prítomní zvolili deväť plus jedného člena 
Rady ZO SZTP a troch náhradníkov. Pred-
sedníčkou sa stala opäť Otília Vizváryová, 
funkciu podpredsedov budú vykonávať 
Emília Kodajová a Mgr. Stanislava Pullman-
nová. Pán Leo Mokošák je poverený okrem 
práce člena rady aj povinnosťou zástupcu 
ZO v Okresnom centre SZTP v Senici. 

Plénum zvolilo aj kontrolnú komisiu, 
ktorej predsedníčkou sa stala A. Krištofová. 

Pozvanie na rokovanie zväzu prijali pred-
nosta Okresného úradu Senica Vladimír 
Kocourek a za Mesto Senica zástupcovia pri-
mátora Martin Lidaj a Ján Hurban. Zástupca 
primátora Martin Lidaj zhodnotil prácu ZO 

SZTP ako prínosnú pre život členov zväzu 
aj pre mesto Senica. Informoval o novinke, 
ktorú Mesto Senica pripravuje na zjednodu-
šenie vybavovania dokumentov na úradoch, 
čo poteší každého staršieho občana, kaž-
dého menej pohyblivého občana, ale aj mla-
dých ľudí, ktorí bojujú s nedostatkom času.

Prítomným sa prihovorila aj predsed-
níčka KR SZTP Trnava Iveta Szabová, ktorá 
sa pochvalne vyjadrila o práci senickej orga-
nizácie a poďakovala za prácu vedeniu 
organizácie, najmä pani Otílii Vizváryovej.

Po pracovných povinnostiach prišla na 
rad zábava. Zástupca primátora Ján Hur-
ban ako bývalý senický hokejista, privie-
dol medzi prítomných legendu slovenského 
ľadového hokeja Jožka Golonku, aby zaspo-
mínal na slávu slovenského hokeja. Potom sa 
sála MsDK rozozvučala hudbou a do tanca 
vyhrávala skupina Chlapci z Jednoty. Skončila 
sa veselou zábavou, veď organizácia má za 
sebou množstvo dobre vykonanej práce. Čle-
novia presvedčili, že sa dokážu a chcú rado-
vať zo života, aj keď im ho život o niečo sťa-
žil. Riadia sa myšlienkou niekoho múdreho o 
tom, že veselou mysľou dobyješ svet. 

Rok 2016 iste prinesie veľa pekných 
úsmevných chvíľ aj vďaka akciám, ktoré 
ponúkne Rada ZO SZTP v Senici svojim 
členom.

D. Procházková 

Deti so starkými
Naša babka a náš dedko milí sú nám 

nadovšetko...
Takto pekne 

a zvesela začali 
svoj program v 
Zariadení soci-
álnych služieb v 
Senici pri príleži-
tosti sviatku MDŽ 
malí škôlkari zo 
ZŠ s MŠ na Ulici J. 
Mudrocha. Prijali 
pozvanie od riadi-
teľky ZSS Eleny Valáškovej a nielen babič-
kám, ale aj deduškom zarecitovali a zaspie-
vali básničky a pesničky, ktoré si možno aj 
oni pamätajú zo svojej mladosti. 

Odmenou detskému srdiečku bol 
úsmev od všetkých prítomných, malá 
sladká odmena a prísľub – o rok prídeme 
na návštevu opäť! 

Alena Hodúlová
učiteľka MŠ

Internát – druhý domov
Vysoká päťposchodová budova, okno 

vedľa okna, pôsobí možno chladne, ale za 
každým z tých okien sa niečo odohráva a 
vo vnútri celého internátu hreje a sála pozi-
tívna energia. Reč je o internáte Strednej 
odbornej školy Senica, ktorý sa nachádza 
na Štúrovej ulici. 

Svoj druhý domov má v internáte 70 
dievčat a chlapcov. Trávia tu viac času ako 
doma. Ich spolužiaci po poslednom zvo-
není v škole vezmú tašky a idú domov. Tí 
naši, mieria rovno do internátu. Rovnako 
hodia tašku do izby a vyrážajú do mesta za 
zážitkami. A ak nie sú vonku, tak v inter-
náte športujú - cvičia v posilňovni, hrajú 
stolný tenis, cvičia pri hudbe, hrajú spolo-
čenské hry alebo hry na počítači, rozobe-
rajú rôzne témy, zamýšľajú sa nad životom. 

Budova internátu prešla čiastočnou 
rekonštrukciou. Izby sú vymaľované, niek-
toré zariadené novým nábytkom, sociálne 
zariadenia zrekonštruované, nové obklady 
i sanita. Budovu vyhrieva nová kotolňa. 

Internát sa stáva prechodným domo-
vom nielen pre žiakov všetkých senic-
kých stredných škôl, ale aj pre návštevní-
kov mesta Senica, ktorí sem prídu za kul-
túrou, športom alebo históriou. V internáte 
žijú aj ľudia, ktorí prišli do nášho mesta za 
prácou – rôzne stavebné firmy alebo pre-
dajcovia. V internáte často bývajú aj hostia, 
ktorí prídu do Senice na svadby, rodinné 
oslavy či stretnutia po rokoch zo základnej 
či strednej školy. 

Vítame všetkých a sme veľmi radi, že sa 
k nám naši hostia vracajú. Každý nový oby-
vateľ nášho internátu nám prinesie nové 
poznatky, názory a pocit, že sa u nás cíti 
ako doma... 

Mgr. Gabika Hrabinová
SOŠ Senica

Zborom Morene
Deti zo Základ-

nej školy na 
Komenského ulici 
v Senici spolu s 
folklórnym súbo-
rom Dvojkáčik 
zahnali zimu a pri-
vítali jar. Za krás-
neho slnečného 
počasia sa 18. 
marca vybrali k 
potoku Teplica, aby dali zbohom Morene, 
ktorá ukončila zimné obdobie a s pomo-
cou piesní, tancov a básní deti z tanečného 
krúžku privítali jar. Krásne počasie prilá-
kalo i mnoho ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na 
ľudové tradície nášho Slovenska a potešili 
sa spolu s nami, že tradície ešte nevymreli, 
stále sú prítomné i v našich deťoch.

HK
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Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) 
Senica je nezisková organizácia, poskytuj-
úca sociálne služby v zmysle zákona o soci-
álnych službách. Založená bola Mestom 
Senica a od apríla 2006 poskytuje sociálne 
služby obyvateľom mesta a tiež celého 
širokého okolia. Sídli v strede mesta v troj-
poschodovej budove na Štefánikovej ulici 
(bývalá Poliklinika).

Zariadenie od svojho založenia prešlo 
niekoľkými zmenami. Pri svojom vzniku 
poskytovalo sociálne služby: Zariade-
nie núdzového bývania, Zariadenie 
opatrovateľskej starostlivosti a Útulok. 
V roku 2010 sa poskytované služby 
rozšírili o sociálnu službu Domov 
sociálnych služieb. K výraznej zmene 
došlo v priebehu roka 2013, kedy boli 
Útulok a Zariadenie núdzového býva-
nia presídlené na Hurbanovu ulicu.

Od 1. januára 2014 slúži budova na 
Štefánikovej ulici výhradne seniorom. 
Vedenie ZSS zriadilo oddelenie, kde 
sa vyškolený odborný personál venuje kli-
entom trpiacim Alzheimerovou chorobou. 
V roku 2014 sa Mesto Senica ako zakla-
dateľ ZSS rozhodlo zrušiť sociálnu službu 
Zariadenie núdzového bývania a vďaka 
zmene v zákone o sociálnych službách sa 
služby od 1. januára 2015 rozšírili o soci-
álnu službu určenú pre ľudí v dôchodko-
vom veku – Zariadenie pre seniorov.

Poslaním zariadenia je poskytnúť svo-
jim klientom dôstojnú jeseň ich života. 
Starostlivosť je zabezpečovaná pobyto-
vou formou nepretržite 24 hodín denne. 
Zariadenie a jeho zamestnanci sú dôle-
žitými sprostredkovateľmi kvality života, 
dbajú na dodržiavanie základných ľud-
ských práv a slobôd klientov, a tak sa ria-
dia etickým kódexom, ktorý zariadenie sta-

novilo. V maximálnej miere podporujú udr-
žiavanie sociálnych kontaktov s rodinou, 
priateľmi a verejnosťou. Ku každému kli-
entovi pristupujú pracovníci individuálne 
podľa jeho špecifických potrieb vychádza-
júcich z jeho predchádzajúceho životného 
štýlu. V príjemnom takmer rodinnom pro-
stredí prežívajú s klientmi radosti aj strasti 
rodinného života. Obyvatelia zariadenia sú 
v dobrých rukách starostlivého personálu, 
ktorý je odborne zdatný a vyškolený pre 
potreby práce s klientmi s ich špecifickými 
potrebami.

Zabezpečovaná je celodenná kvalitná 
strava, servis osobnej hygieny, upratova-
nia, prania, žehlenia. Klienti voľný čas trá-
via aktivizačným programom: ranná roz-
cvička, pamäťové cvičenia, ergoterapia. 
Pre klientov organizujú rôzne posedenia a 
navštevujú kultúrne podujatia. Zaujímavá 
je aj práca v keramikárskej dielni a s ich 
výrobkami sa môže verejnosť stretnúť na 
jarmokoch a rôznych výstavách. V prípade 
záujmu si ich výrobky možno kúpiť priamo 
v zariadení.

Sociálne pracovníčky pomáhajú kli-
entom umiestneným v Útulku riešiť ich 
často neľahkú životnú situáciu, do kto-
rej sa dostali. Útulok zabezpečuje časovo 
obmedzené ubytovanie pre ľudí bez 
domova, sociálne poradenstvo a vytvára 

podmienky na prípravu vlastnej stravy, pra-
nie, žehlenie, vykonávanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny a záujmovú čin-
nosť. Dohodnuté podmienky majú klien-
tom v Útulku pomôcť zlepšiť ich sociálne 
postavenie a fungovanie v spoločnosti.

Prostredníctvom projektov a dotá-
cií sa snažíme zabezpečovať prostriedky 
potrebné na to, aby zariadenie napredo-
valo, hlavne čo sa týka kvality poskytova-
ných služieb. Výhodou je pekné okolie 
mestského parku a priľahlá záhrada a tiež 
to, že objekt, ktorý v minulosti slúžil ako 

poliklinika, je bezbariérový, vybavený 
výťahom, ktorým možno prepravovať 
klienta na vozíčku i na lôžku. Nevýho-
dou sú stiesnené sociálne zariadenia. 
Tento problém sa nám postupne darí 
riešiť v spolupráci s Mestom Senica. 
Výsledkom sú dve nové priestranné 
kúpeľne a WC. V januári 2015 boli na 
celej budove vymenené staré netes-
niace okná za plastové a následne 
bola budova z jednej strany zatep-
lená. Postupne sme si svojpomocne 

vymaľovali všetky priestory zariadenia, čo 
veľkou mierou prispelo k celkovému este-
tickému zlepšeniu prostredia. Snažíme sa, 
aby prostredie, v ktorom klienti trávia väč-
šinu svojho času, bolo priateľské, takmer 
domáce, také, v akom si aj my zamestnanci 
vieme predstaviť svojich blízkych, pokiaľ 
by potrebovali využiť naše služby. 

V prípade záujmu o služby v našom 
zariadení nás kontaktujete osobne alebo 
telefonicky. Pokiaľ vás zaujali informácie 
o 10-ročnom pôsobení nášho zariadenia, 
pozývame vás na Deň otvorených dverí, 
ktorý sa bude konať v mesiaci apríl. Bližšie 
informácie nájdete na webových stránkach 
www.zsssenica.sk.

ZSS Senica 

Keď štúdium baví...
Študent 4. ročníka Obchodnej aka-

démie v Senici Kristián Černáček sa 
prihlásil do internetovej súťaže UNI-
SIM – Manažérska simulačná hra, 
cieľom ktorej bolo predstaviť správne 
riadenie firmy.

Vo svojej izbe, na svojej stoličke a pred 
svojím počítačom 17. februára spracová-
val Kristián asi 5 hodín rôzne úlohy so zame-
raním vytvoriť úspešnú firmu. Bol úspešný a 
postúpil do finálového kola, ktoré sa konalo 
9. marca v Brne. Táto časť súťaže predstierala 
simuláciu schopností a skúseností prostred-
níctvom počítačovej simulácie firiem a trhu. 
Každý účastník bojoval sám za seba. On sa 
predstavil ako riaditeľ fiktívnej cestovnej kan-
celárie, ktorý riadi ľudské zdroje, oslovuje 
zákazníkov pomocou reklamy, organizuje 
zájazdy, doplnkové služby a vôbec všetko, čo 
súvisí s činnosťou CK. Vyhodnotení boli len 
prví traja najlepší študenti a tí získali súčasne 
aj štipendium. A Kristián bol prvý! Po tejto 
disciplíne nasledovalo ešte v ten deň písanie 
testu. Do tohto kola sa prebojovalo 51 štu-
dentov. Aj tu dosiahol veľmi dobré výsledky. 

V záverečnom hodnotení 
patril medzi 28 najúspešnej-
ších absolventov súťaže.

A čo mu to prinieslo? V 
prvom rade si zabezpečil pri-
jatie na vysokú školu bez pri-
jímacích pohovorov, štipen-
dium, množstvo skúseností, 
dobrý pocit zdravého seba-
vedomia a tiež i poďakova-

nie z našej strany za úspešnú reprezentá-
ciu školy. Ktorá ďalšia škola je jeho snom? 
Mendelova univerzita v Brne, Fakulta hos-
podárskej politiky a správy, odbor financie.

Želáme veľa šťastia!

PhDr. Eva Otepková
OA Senica

  9. 4. Benu, Sotinská 1591
10. 4. Verbascum, Sotinská 1586
16. – 17. 4. Verbascum, Sotinská 1586
23. 4. Eurodom, Hviezdoslavova 309
24. 4. Verbascum, Sotinská 1586
30. 4. Dr. Max, Obchodná 3

Služby lekární

Hodina Zeme
Mesto Senica sa po prvýkrát zapojilo 

do Hodiny Zeme zhasnutím verejného 
osvetlenia na Námestí oslobodenia, a to v 
sobotu 19. marca od 20.30 do 21.30. 

Hodina Zeme je najväčšou celosveto-
vou kampaňou zameranou na zvýšenie 
povedomia verejnosti v oblasti klimatic-
kých zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút 
vytvára symboliku spoločnej zodpoved-
nosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva 
ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže 
prispieť každý z nás.

Myšlienku Hodiny Zeme za mesto pod-
čiarkol zástupca primátora Ján Hurban: 
„Chceme sa aj my podieľať na environ-
mentálnom povedomí a upozorniť tak na 
zraniteľnosť a vyčerpateľnosť energetic-
kých zdrojov na našej planéte Zem.“

Iniciátorom a hlavným organizátorom 
je organizácia WWF (World Wide Fund for 
Nature), ktorá stojí za myšlienkou celosve-
tovej kampane od jej vzniku v roku 2007 a 
nedávno začala pôsobiť na Slovensku.

bar
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – február 2016
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
2. Betancourt, J.:   Poník zachraňuje   Arkus
3. Walliams, D.:   Babka gaunerka   Slovart
4. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad   Arkus
5. Kol.:   Zábavné hlavolamy 2   Arkus
6. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy   Arkus
7. Genova, L.:  Ľavá strana sveta   Arkus
8. Rennison, L.:  Skrotenie zlej pančušky   Slovart
9. Hevier, D.:   Hovorníček   Buvik
10. Hevier, D.:   Básnička ti pomôže   Buvik
11. Gohl, Ch.:  Zatúlané srdce jazdca  Arkus
12. Kol.:   Skladaj s nami   Anagram

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Hádajko 6/16 a indiánsky totem
Uprostred kotliny stál totem indiánskeho kmeňa Hu. Bol krásny, vysokánsky a bolo na 
ňom, ako sa na správny totem patrí, veľa zvierat. Rôznych zvierat. Mnoho zvedavcov sa 
na totem chodilo pozerať, každý ho obdivoval a všetci sa pri ňom fotografovali. Jedného 
dňa sa však stalo niečo neslýchané...
Formát 110 x 148 mm, 32 strán, brož., cena 0,90 eur, pre členov knižného klubu 0,83 eur

Detské doplňovačky 1/16 u Vikingov
Vikingovia! Dávni tajuplní námorníci a bojovníci zo severu Európy. Kto boli títo ľudia? 
Prečo podnikali bojové výpravy? A ako vyzeral ich bežný život? Ako žili, ako sa zabávali, 
ako (a či vôbec) športovali, čo jedávali a aké zvieratá chovali? To všetko sa dozviete, keď 
vylúštite doplňovačky a iné hlavolamy z tohto čísla Detských doplňovačiek. Kocúrik Mar-
kus ani teraz nezaháľal a pripravil ďalšiu minidetektívku s obľúbeným detektívom Ihlič-
kom, ktorý, ako dobre vieme, nájde všetko, dokonca aj ihlu v kope sena. Tentoraz sa priho-
dilo niečo zlé v múzeu Pod pavučinou! Netreba sa však báť, detektív Ihlička je už pácha-
teľovi na stope!
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, cena 0,75 eur, pre členom knižného klubu 0,70 eur. 

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

Zmena otváracích 
hodín v Útulku

S platnosťou od 1. apríla sa menia otvá-
racie hodiny pre verejnosť v Útulku pre psy. 
Otvorené bude denne od 13. do 17. hod. 
V tejto dobe radi uvítame všetkých, ktorí 
psíkov prídu potešiť venčením, navštíviť 
a poinformovať sa o jednotlivých psíkoch 
alebo hneď si adoptovať niektorého z útul-
káčov. Venčenie je jedným zo spôsobov 
dobrovoľníctva, kedy sa môže i verejnosť 
podieľať na starostlivosti o psov v útulku 
počas ich čakacej doby na nový život – 
novú rodinu. Venčiť môže naozaj každý, v 
prípade detí do 15 rokov je potrebný sprie-
vod dospelej osoby. 

Psíci na adopciu:

Lucinka 
sučka, 1 rok, 
kríženec špica

Samko
pes, 2 roky, 
kríženec

Billy 
pes, 4 mesiace, 
kríženec

Viac informácií na www.utuloksenica.
sk, tel. č. 0914 112 125, e-mail adopcia@
utuloksenica.sk

Čo robiť?
Nie každý z nás vie presne 

a správne zareagovať, ak 
sa dozvie, že jeho dieťa je 
ohrozené drogou alebo inou 
návykovou látkou. V prvom rade zachovajte 
pokoj a rozvahu. Nepodceňujte nebezpe-
čenstvo, ale ho ani nedramatizujte.

- Pamätajte, že každé dieťa môže uro-
biť chyby a zistené skutočnosti môžu byť 
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí 
chybné rozhodnutie následne aj on a často 
dochádza k zhoršeniu vzťahov medzi die-
ťaťom a rodičom.

- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu, 
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite to a 
dajte mu najavo, že vám môže dôverovať.

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovládať 
svoje konanie, a preto nemá význam ho 
obviňovať.

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to nepo-
môže – možno by ste museli hlboko 
načrieť do vášho svedomia.

- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor voči 
vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša urazená 

pýcha a neschopnosť priznať si svoju vinu.
- Svojím správaním poskytujte a vytvárajte 

svojmu dieťaťu dostatok porozumenia a 
lásky, prostredie poskytujúce istotu, bez-
pečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkladajte 
ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši samo.

Taktne zistite fakty, odlíšte domnienky a 
klebety od skutočnosti.

 - Nepokúšajte sa o výchovné lekcie alebo 
dokonca o liečebné zásahy.

- Nechajte si v takomto prípade poradiť 
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku 
dôvery.

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu 
dostupné a nepretržité poradenské služby, 
účinné preventívne programy a taktiež 
nepodceňujte ani pomoc rovesníka roves-
níkovi. V každom meste sú psychologické 
poradne na riešenie týchto problémov.

- O zistených skutočnostiach informujte 
zainteresovaných členov výchovného tímu 
(psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár) 
a vyžadujte od nich diskrétnosť. Nekarhajte 
vaše dieťa pred týmito osobami.

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodine. 
Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť sebacit 
dieťaťa tým, že mu síce preukazujú lásku, 

ale zároveň dávajú najavo i svoju neúctu 
k jeho osobe, napríklad demonštratívnym 
bavením sa o jeho nedostatkoch v jeho prí-
tomnosti, odmietaním v dôsledku únavy a 
nedostatku času, neplnením sľubov.

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy 
až urážajúcou kompenzáciou (zahŕňaním 
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodu 
pocitu rodičovskej viny, ale naopak, darujte 
mu vašu trpezlivosť a váš voľný čas – majte 
čas sa s ním rozprávať.

- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým.

Toxikologická informačná služba
(nonstop), okamžitá pomoc v prípade pre-
dávkovania:
02/547 74 166
Vyhľadajte odbornú pomoc: 
Centrum pre liečbu drogových závislostí, 
Inštitút drogových závislostí, Hraničná 2, P. 
O. BOX 51, 827 99 Bratislava. 
Telefón: 02/5341 7464, 02/5341 7467.
Linka dôvery toxikomanov: 
02/ 54 77 63 79
Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog:
02/ 53 41 74 64
Linka dôvery pre drogovo závislých:
02 /62 24 68 36
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pred požiarmi
Jarné obdobie nás láka do prírody. Aby 

sme sa aj z prírody vracali zdraví a oddých-
nutí, buďme ostražití predovšetkým pred 
neželaným ohňom.

Tieto požiare spôsobujú svojou neopa-
trnou, ale často aj zakázanou činnosťou 
fyzické osoby, najmä pri upratovaní záhrad 
a lúk a následnom spaľovaní odpadu, 
ale aj pri likvidovaní suchých zaburine-
ných trávnatých porastov ich vypaľova-
ním. Časť požiarov môže vznikať aj kona-
ním návštevníkov lesov pri turistike a zakla-
daní táborových ohňov. Jarné obdobie, 
kedy sa v prírode vyskytuje veľa vyschnutej 
hmoty – suchá tráva, lístie, suché konáre, 
časti vyschnutých stromov, suché popí-
navé rastliny – to všetko sú veľmi dobré 
materiály pre vznik a šírenie požiarov v les-
ných porastoch. Preto je potrebné v tomto 
období správať sa veľmi opatrne a ohľadu-
plne, aby nedochádzalo k vzniku požiarov. 
Je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Nezakladať oheň na miestach, kde by 
sa mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať 
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň.

2. Nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. 

3. Spaľovať horľavé látky len v typizova-
ných palivových spotrebičoch. Ak to nie je 
možné, tak ide o činnosti spojené so spaľo-
vaním horľavých látok na voľnom priestran-
stve a v tom prípade fyzická osoba:

- Sleduje klimatické a poveternostné pod-
mienky a kontroluje miesto spaľovania z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

- Ukladá horľavé látky do upravených hro-
mád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia 
sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi 
časticami okolité objekty a iné skladované 
alebo uložené horľavé materiály ani porasty.

- Zabezpečí potrebné množstvo vhod-
ných hasiacich prostriedkov, pracovné 
náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a 
vhodný spojovací prostriedok na privola-
nie hasičskej jednotky.

- Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľo-
vania a priľahlých priestorov v priebehu 
celého spaľovania.

- Po skončení spaľovania vykoná dohasenie 
zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že 
vypaľovanie porastov akéhokoľvek druhu 
je zákonom zakázané.

V prípade, že fyzická osoba vypaľuje 
porasty bylín, kríkov a stromov alebo 
zakladá oheň v priestoroch, alebo na mies-
tach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíre-
niu, manipuluje s otvoreným ohňom na 
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru či zákaz fajčenia alebo svo-
jím konaním spôsobí vznik požiaru, môže 
jej byť podľa zákona o ochrane pred poži-
armi uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková
odborný inšpektor OR HaZZ Senica

2 % dane
Fyzické a právnické osoby môžu rozhodo-

vať o použití časti dane na vymedzené účely 
pre tretí sektor. Právnické osoby sa mohli roz-
hodnúť do 31. marca a fyzické osoby sa môžu 
rozhodnúť do 30. apríla, komu dajú 2 % svo-
jich daní za zdaňovacie obdobie roka 2015.

V snahe uľahčiť rozhodovanie uvádzame 
zoznam občianskych združení a nezisko-
vých organizácií zo Senice s adresou a IČO, 
ktorým môžete venovať 2 % dane.

OBČIANSKE ZDRUŽENIA

 Rodičia a priatelia Dvojky, Základná škola 
Komenského 959, 42289785
 AERO-SEN, Železničná 344/158, 42297214
 Bocianiky, Palárikova 305/17, 42163226
 CANTILENA, MsDK, Námestie oslobode-

nia 11, 37839713
 Dema Racing Team, Dlhá 248/43, 37849077
 Detský domov Poniklec, Smreková 

1291/29, 42297729
 Dobrovoľný hasičský zbor v Senici, Hur-

banova 497, 37837419
 DOMKA - Združenie saleziánskej mlá-

deže, stredisko Senica, Komenského 
958/16, 36087203
 Hanko kai karate klub Senica, Senica, 

00589233
 HC Záhoran Senica, Štefánikova 724/20, 

42156742
 Hokejový klub 91 Senica, L. Novomes-

kého 88, 17641799
 Jednotka deťom, ZŠ, Ul. V. Paulínyho-

Tótha 32, 42290970
 Klub ochrancov zelene, Robotnícka 

59/23, 42286751
 Klub Priateľov Kunova, Kunov 176, 

42153689
 Klub silového trojboja Senica, SNP 754/3, 

34075020
 Materské centrum Stonožkine Slniečka, 

CVČ Stonožka, Sadová 646/8, 37990713
 MEDIAMBUL STUPAVA, Námestie oslo-

bodenia 9/21, 30868432
 OBČIANSKE ZDRUŽENIE "101", Dlhá 

1424/47, 37995642
 Občianske združenie pri Materskej škole 

Čáčov, Elokovaná trieda MŠ Čáčov, Čáčov 
86, 42291305
 Okresná rada PIONIER Senica, Koválov 

249, 37837214
 P´art of Heart, ulica S. Jurkoviča 1205-32, 

42287154
 Plavecký klub Aqua Senica, Sotinská 

1421/33, 42287707
 Plavecký klub Záhorák Senica, Továren-

ská, 36085715
 Poštové odbory Senica, Námestie oslo-

bodenia 13, 37842315
 PRO Čáčov, Čáčov 103, 42162092
 Regionálna organizácia Slovenského 

poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici, 
Hollého 750, 00418684
 Rodičovské združenie pri Gymnáziu 

Senica, Dlhá 1037/12, 37990039
 Rodičovské združenie pri Materskej škole 

- elokované triedy, Kolónia 544, 17319617
 Škola deťom Senica, Sadová 620, 34029290

(Pokračovanie na str. 14)

Čaro Gazdovského dvora
Žiaci 5. A triedy ZŠ na Ulici J. Mudro-

cha sa 17. marca vybrali do Gazdovského 
dvora v Turej Lúke. Počasie bolo ako na 
objednávku, slniečko nás sprevádzalo 
počas celého dopoludnia. 

V Gazdovskom dvore nás okrem štvor-
nohých obyvateľov privítala aj usmievavá 
gazdiná. Spoločne s tunajším gazdom deti 
nakŕmili hospodárske zvieratá a popreze-
rali si historické vybavenie dvora. Na chvíľu 
sme sa stali účastníkmi bežného života 
myjavského gazdovstva zo začiatku 20. 
storočia. 

Vo vnútri to na nás dýchalo históriou a 
tradíciami. Izba vyzerala presne tak, akoby 
sme ju videli u našich prastarých rodičov. 
Expozícia krojov, dobový nábytok, staré 
čierno-biele fotografie, košík plný nádher-
ných kraslíc, kachle, v ktorých horel oheň 
a vytváral príjemné teplo. Dve dievčiny 
oblečené v miestnom kroji nám porozprá-
vali o tom, ako žili naši predkovia a čo bolo 
pre nich v živote dôležité. Zamerali sa pre-
dovšetkým na zvyky spojené s odchodom 
zimy a príchodom jari. 

Obliekli sme Morenu – symbol zimy. 
Stužkami vyzdobili letečko, pučiacu vet-
vičku, ktorá je symbolom prebúdzajúceho 
sa života. Predstavovala blížiacu sa jarnú a 
letnú vegetáciu a tvorila protipól Moreny. 
Chlapci sa naučili pliesť korbáč, vyskúšali 
sme si dva spôsoby zdobenia vajíčok a vyu-
žili prírodné materiály.

Na záver sme sa vybrali za gazdi-
nou s vyzdobeným letečkom s piesňou 
Buďte, babičky, veselé, šak vám to letečko 
neseme, ktorú sme sa tu naučili. Chlapci 
gazdinú vyšibali vlastnoručne vyrobe-
ným korbáčom. Tá priniesla všetkým malú 
odmenu, bylinkový čaj a džemový chlebík. 
Dievčatá aj chlapci boli milo prekvapení. A 
aby toho nebolo málo, gazdiná nám naba-
lila na cestu vyzdobené uvarené vajíčka. 

Všetci sme si priniesli domov množstvo 
zážitkov z príjemne stráveného dopolud-
nia.

Žiaci ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrochova 

OZNAM
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Senici vykonalo 10. 
marca v Senici pracovnú poradu pre zložky 
zainteresované na zabezpečovaní ochrany 
lesov pred požiarmi. Všetci zúčastnení 
vlastníci, užívatelia a správcovia lesov v 
okrese Senica i zástupcovia dobrovoľných 
združení pohybujúcich sa v prírodnom 
prostredí boli oboznámení so štatistikou 
požiarovosti za rok 2015 so zameraním 
na lesné požiare, s vyhodnotením ochrany 
lesov pred požiarmi za rok 2015 a s opatre-
niami na zabezpečenie ochrany lesov pred 
požiarmi v roku 2016, ktoré vyplývajú zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
na úseku ochrany pred požiarmi.

TS – OR HaZZ Senica
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V prípade požiaru chemikálií 

Na okraji Senice sa nachádza objekt spo-
ločnosti Alchem, spol. s.r.o, Hlbocká 1034/3. 

Cieľom týchto pokynov je poskytnúť čita-
teľom základné informácie o ochrane zdra-
via a životov v prípade havárie s možným 
únikom chemických nebezpečných látok 
(ChNL) obsiahnutých v splodinách hore-
nia. Ak si dobre osvojíte ich obsah, chránite 
si zdravie, zabránite zbytočnej panike i zve-
ličovaniu nebezpečenstva a napomôžete 
pri odstraňovaní následkov havárie. Pokyny 
si po preštudovaní uschovajte, v prípade 
potreby vám môžu byť užitočné.

Prípadný únik týchto látok z tohto 
objektu môže za nepriaznivých poveter-
nostných podmienok ohroziť aj vaše zdra-
vie v závislosti od toho, v akej vzdialenosti 
od miesta vzniku mimoriadnej udalosti sa 
nachádzate. Skutočný rozsah následkov je 
vždy závislý od koncentrácie ChNL v splo-
dinách horenia, poveternostných podmie-
nok a od stupňa zabezpečenia ochrany. 

Informácie – varovanie
Ak k požiaru skladov agrochemiká-

lií dôjde, dozviete sa o ňom 2-minútovým 
kolísavým tónom sirény – jedenkrát plus 
hovorená informácia - pozor, chemické 
ohrozenie. Informácia – trikrát.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje 2-minúto-
vým stálym tónom sirény – jedenkrát plus 
hovorená informácia - pozor, koniec ohro-
zenia. Informácia – trikrát (tým istým spô-
sobom sa vykonáva aj preskúšanie sirén 1x 
za mesiac vždy 2. piatok o 12.00, ale bez 
hovorenej informácie).

Vlastnosti splodín horenia
Splodiny horenia budú charakteristické 

štipľavým zápachom. Za normálnych pove-
ternostných podmienok budú stúpať nahor 
vplyvom teploty a do okolia sa budú šíriť 
podľa poveternostných podmienok. 

Zásady správania sa a ochrana

len čo sa dozviete o vzniku požiaru skla-
dov agrochemikálií v ALCHEM, spol. s r.o.. 
sledujte trvale informácie z mobilných roz-
hlasových prostriedkov polície, požiarnej 
ochrany a civilnej ochrany, kde budú vysi-
elané podrobnejšie informácie a pokyny,

osoby s chybami sluchu a osamelých,

-
hnutné alebo až na priamu výzvu záchran-
ných zložiek,

-
adenia, uzavrite a utesnite všetky okná, 
dvere a vetracie otvory (napr. mokrými han-
drami, lepiacou páskou, igelitom a pod.),

len na pokyn alebo výzvu príslušných orgá-
nov,

spotrebiče, zastavte vodu, plyn a uhaste 
oheň. Byt zabezpečte proti vlámaniu.

Prvá pomoc
Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí:

(Dokončenie zo str. 13)
 Slovenská rada rodičovských združení - 

Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
L. Novomeského 1209/2, 17319617
 Slovenská rada rodičovských zdru-

žení - Rodičovské združenie pri Strednej 
odbornej škole, Ul. V. Paulínyho-Tótha 31, 
17319617
 Slovenský Červený kríž, územný spolok, 

Kalinčiakova 1396/46, 00416002
 Slovenský zväz telesne postihnutých 

- Okresné centrum Senica, Továrenská 
530/5, 36094897
 Slovenský zväz záhradkárov - Základná 

organizácia 13-99 Osuské - Opendáky, 
Továrenská 530, 35605855
 Slovenský zväz záhradkárov, Základná 

organizácia 13-40 Kunov III., Štefánikova 
703/17, 00178152
 Spoločnosť na pomoc osobám s 

autizmom v Senici, Kunov 164, 37984853
 Sportler 2010, Okružná 1181/5, 42164486
 SRRZ - RZ pri Základnej škole s mater-

skou školou, Ul J. Mudrocha 1343/19, 
37837427
 Stolnotenisový klub Byt-Centrum Senica, 

Hurbanova 485, 37851802
 Športový klub BARBELL Senica, Hviezdo-

slavova 313/5, 42401020
 Športový klub KOVOBEL, Hurbanova 

518, 31822789
 Tanečná skupina SCREAM Senica, S. Jur-

koviča 1206/40, 36083267
 Tenisový klub Senica, Sadová 642/16, 

34075038
 Volejbalový klub PÚPAŤÁCI, Martina 

Filípková, Mudrocha 1355/29, 42295874
 Výchova umením, Vajanského 27, 34072179
 Vzdelanie pre všetkých, Brezová 1, 

37842528
 Záhorácky aeroklub Senica, Železničná 

344/158, 31827942
 Záhorácky Fénix, Kaplinská 1099, 37995341
 Základná organizácia Slovenského zväzu 

záhradkárov, Robotnícka 59/23, 34028897
 Združenie nevidiacich a slabozra-

kých Senica a Skalica, Štefánikova 699, 
42153395
 Zväz postihnutých civilizačnými choro-

bami v SR - Okresný výbor Senica, Hviez-
doslavova 32351, 36084654
 Železná únia 1921, FK Senica, a.s., Sadová 

639/22, 42292671
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

 Cerberus, n.o., Železničná 1542, 37986678
 Harmónia, n.o. OCEAN, Štefánikova 

3013/65B, 45732671
 LUXOR n.o., Priemyselná 1436/35A, 

37986911
 Oáza života n.o., Štefánikova 1317/69, 

37986147
 Poliklinika Senica n.o., Sotinská ul.1588, 

36084212
 Pro region, n.o., Kunov č. 66-67, 36084344
 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 

n.o., M. Nešpora 925/8, 37986635
 Súkromná stredná odborná škola podni-

kania, n.o., Hollého 1380, 45732604
 Zariadenie sociálnych služieb Senica, 

n.o., Štefánikova ul. 1598/11B, 36084603
NS

-
nutého premiestniť mimo pásma ohroze-
nia do polohy na boku,

na uľahčenie dýchania.
Pri zasiahnutí očí s následkom opuchu:

postihnutý používa,
-

chovať oči veľkým množstvom vody po 
dobu najmenej 20 min.,

pomoc.
Pri zasiahnutí kože:

množstvom tečúcej vody po dobu 20 min., 
pritom počas používania tečúcej vody 
odstrániť odev,

odevom, obväzom, olejom, atď.,

pomoc.
TS – Alchem Senica

Stop v pohári
Výborný výkon podali senickí futbalisti vo 

štvrťfinále Slovnaft cup-u na domácej pôde 
proti Slovanu Bratislava. Obrovským nasade-
ním narobili vysoko favorizovanému súpe-
rovi veľké problémy. V 15. min išli mladí 
Seničania dokonca do vedenia, keď gól stre-
lil Hromada - 1:0. K vyrovnaniu dopomo-
hol hosťom hlavný rozhodca Leško, ktorý 
ignoroval signalizáciu svojho asistenta jas-
nej ruky Milinkovića a po následnom rohu 
vyrovnal Priskin - 1:1. Po prestávke Seničania 
viackrát poriadne podkúrili pred reprezen-
tačným brankárom Muchom, ktorý ukázal 
svoje nesporné kvality. Dvakrát mohol skó-
rovať Dolný a gól mal na hlave aj Hromada. 
Aj Slovanisti mali zopár možností, pri kto-
rých podržal domácich Šulla. Keďže po riad-
nej hracej dobe sa skončil zápas remízou, 
rozhodnúť museli pokutové kopy. V nich sa 
prejavili väčšie skúsenosti hostí. Prvých šesť 
penált (po tri na každej strane) strelci preme-
nili. Až vo štvrtej sérii Mucha vychytal Šmeh-
yla, slovanista Savičević Šullu prekonal a keď 
ani piatu penaltu nepremenil Dolný, zo šťast-
ného postupu sa radovali hostia. Tohtoročná 
púť Slovenským pohárom tak skončila pre 
Seničanov vo štvrťfinále a nezopakujú finá-
lový účet z minulého roka.

Ivan Tobiáš

Slovakia cup opäť v Senici 
Na senickom futbalovom štadióne sa 

opäť po roku odohrá zápas v rámci tra-
dičného turnaja reprezentácií do 18 rokov 
- Slovakia cup. Tentoraz sa zverenci tré-
nera Milana Malatinského stretnú v Senici 
v súboji proti USA vo štvrtok 28. apríla o 
11. hod. Vo výbere nebudú určite chýbať 
ani hráči z futbalovej akadémie FK Senica. 
Vstup na stretnutie je zdarma.

IT
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tFK Senica zatiaľ 
bez víťazstva

Senickí futbalisti odohrali v 
jarnej časti najvyššej futbalo-
vej súťaži zatiaľ päť zápasov a ešte neokú-
sili chuť víťazstva, lebo dvakrát remizovali a 
trikrát prehrali.

V úvodnom jarnom kole cestovali do Pod-
brezovej. Na veľmi ťažkom teréne sa hral v 
úvode opatrný zápas bez väčších šancí na 
oboch stranách. Kombinovať sa nedalo a 
zápas priniesol viacero osobných súbojov. 
Domáci hráči boli nebezpeční najmä po 
štandardných situáciách, pri ktorých si svoje 
miesto zastal brankár Šulla. Seničania sa sna-
žili ohrozovať Kuciakovu bránu po rýchlych 
protiútokoch. Po prestávke, po viacerých 
likvidačných zákrokoch, musel nútene stri-
edať Hromada. Namiesto neho šiel Klec, 
ktorý mal veľkú šancu v 65. min., ale mie-
ril len do brankárovho náručia. Hlavný roz-
hodca Chmura nepochopiteľne nadstavo-
val v zápase a jediný gól padol v 97. min. 
Po dlhom aute sa dostal k lopte spoza 16-ky 
Podio a prestrelil húštinu tiel hráčov aj bran-
kára Šullu - 1:0. Remízový duel skončil naj-
tesnejším víťazstvom domácich.

Liga pokračovala rýchlym tempom, už o 
tri dni nastúpili Seničania doma proti Zlatým 
Moravciam. Zápas sa hral v nepríjemných 
podmienkach, na hranici regulérnosti a bol to 
duel dvoch rozdielnych polčasov. V prvom 
boli jasne lepší domáci hráči, do vedenia išli v 
20. min. po góle kapitána Pavlíka - 1:0. Ďalšie 
veľké šance na gól nepremenili Hušek a dva-
krát Leško. Hostia mali najväčšiu možnosť na 
konci polčasu, ale Šulla šancu zmaril. V dru-
hom dejstve sa domáci len bránili, aktivita 
bola na strane hostí. Už v 53. min. bolo vyrov-
nané, keď Šullovu chybu využil Majkić - 1:1. 
Potom sa hralo prevažne medzi 16-kami, až 
posledná štvrťhodina priniesla viac vzruchu. 
Šulla tentoraz napravil svoje zaváhanie a via-
cerými výbornými zákrokmi už nepustil loptu 
za svoj chrbát. Na druhej strane mali mož-
nosť Hromada s Morongom, ale neuspeli ani 
oni, a tak sa body delili.

Druhú tretinu zápasov uzatváralo 
kopaničiarsko-senické derby v Myjave. 
Seničania sa zamerali na pozornú defen-
zívu, z ktorej vychádzali do nebez-
pečných protiútokov, chýbala im však 
presnejšia finálna fáza. Domáci mali 

loptu viac na svojich kopačkách, ale ťažko sa 
v útoku presadzovali. Zopár možností obaja 
brankári Hruška a Šulla zlikvidovali, loptu za 
svoj chrbát nepustili ani raz, i preto sa pres-
tížne derby skončilo prvýkrát bez gólov.

Aj v 23. kole cestovali Seničania k 
svojmu súperovi, tentoraz do Dunajskej 
Stredy. S týmto súperom prehrali obidva 
vzájomné zápasy a bolo to tak aj teraz. 
Najmä v prvom polčase však boli aktívnej-
ším tímom, na kolená ich zrážali zbytočné 
chyby, ktoré domáci dokázali vždy potres-
tať. V 24. min. padol úvodný gól, keď sa 
odrazená lopta po rohu dostala k Sarrovi 
a ten prekonal Šullu - 1:0. Seničania vyrov-
nali o dvanásť minút - Klecovu výbornú pri-
hrávku zužitkoval na svoj premiérový gól v 
drese Senice Leško - 1:1. Už o minútu však 
DAC opäť viedol, keď chybu v obranných 
radoch využil Horváth - 2:1. Po prestávke 
už boli lepším tímom domáci, v 52. min. 
poistil vedenie Stephens a o výsledku bolo 
rozhodnuté - 3:1. V 80. min. bol naviac 
vylúčený mladý Krč a na výsledku už nič 
nezmenila ani nepremenená obrovská 
šanca Hromadu v závere zápasu.

Pred reprezentačnou prestávkou zaví-
tal do Senice v jarnej časti zatiaľ výborný 
Ružomberok. Napriek tomu chceli zverenci 
trénera Sabola prvýkrát uspieť a tešiť sa z 
troch bodov. Prvý polčas bol v ich réžii, naj-
väčším problémom je strieľanie gólov. Hos-
tia udreli z ničoho nič v 38. min, keď sa pre-
sadil najlepší jarný strelec súťaže Lačný - 0:1. 
Ako sa neskôr ukázalo, bol to jediný presný 
zásah v zápase. A hoci domácim hráčom 
nemožno uprieť snahu o vyrovnanie, stre-
liť gól bol pre nich neriešiteľný problém, a 
preto sa v piatom jarnom zápase z víťazstva 
opäť neradovali. Snáď sa tak stane v záho-
ráckom derby v sobotu 2. apríla proti Skalici.

Ivan Tobiáš

PK Záhorák opäť bodoval
Sobota 19. marca patrila nielen Joze-

fom, ale v Brne Lesnej aj nadšencom plá-
vania. Konal sa tam Otevřený jarní měst-
ský přebor žactva kategorie C + B. Z Pla-
veckého klubu Záhorák do Brna v skorých 
ranných hodinách vycestovalo 5 dievčat a 
jeden zástupca chlapcov s rodičmi a tréne-
rom Ing. Bernardom Vacom.

Deti spoločne vyplávali 10 medailí, polo-
vicu z nich si na krku odniesla Lucia Ser-
dahelyová (2005), a to 2 strieborné za 100 a 
200 m voľný spôsob a ďalšie dve striebra za 
100 a 200 m motýlik. Najcennejšiu medailu 
získala v polohovom preteku na 200 m.

Ďalšou úspešnou 
z dievčat bola Žofia 
Žúrková (2006), 
ktorá sa ako jej klu-
bová spolubojov-
níčka postavila na 
druhý najvyšší stu-
pienok, a to vďaka 
výsledku v plavec-
kej disciplíne 200 m 
voľný spôsob. Okrem tohto striebra si Žofka 
z Brna doniesla aj dve bronzové medaily za 
50 m voľný spôsob a 100 m znak.

Treťou medailistkou sa stala Hana Hrú-
zová (2006), ktorá sa s časom 1:26,0 stala 
striebornou víťazkou disciplíny 100 m 
voľný spôsob vo svojej vekovej kategó-
rii. Hanka sa okrem medailového preteku 
pekne predviedla aj v disciplíne 100 m 
znak, kde získala 5. miesto.

Päticu dievčat a maličký krôčik od 
stupňa víťazov uzatvárajú Aneta Bíliková 
(2006) a Tamara Pastuchová (2004), kto-
rým medaily unikli iba o vlások. Anetka 
skončila na 4. mieste v polohovom preteku 
200 m. Tamarka v disciplíne 200 m motýlik 
taktiež získala 4. miesto a 5. miesto v disci-
plíne 50 m voľný spôsob.

Jediný a tešíme sa, že úspešný zástupca 
žiakov Samuel Žúrek (2004) sa v dievčenskej 
prevahe nenechal zahanbiť a svojím výko-
nom v disciplíne 100 m znak doplnil klubovú 
medailovú sériu z pretekov o 2. miesto.

Zatiaľ, čo mladší z členov klubu reprezen-
tovali mesto Senica v Brne, ich starší kolego-
via spolu s trénerom Ing. Stanislavom Mihal-
kom trávili od piatka víkend v Žiline, kde 
sa konal XV. ročník medzinárodných pla-
veckých pretekov Jarná cena mesta Žiliny. 
Ide o veľmi významný medzinárodný pre-
tek s účasťou plaveckých klubov zo Slo-
venska, Českej republiky, Estónska, Maďar-
ska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Ukra-
jiny. Spolu sa v Žiline predviedlo 54 klubov 
s 530 plavcami. V náročnej a silnej konkuren-
cii sa predviedli Adam Pipíška (2001), ktorý 
si vylepšil časy v disciplíne 50 m voľný spô-
sob a 100 m motýlik. Ďalej Jakub Jankových 
(2002) s vylepšeným časom v disciplíne 50 
m znak o 4,5 sekundy. Posledným senickým 
„mušketierom“ bol Michal Serdahely (2002), 
ktorý v disciplíne 200 m prsia získal 6. miesto 
a v disciplíne 100 m motýlik si vylepšil svoj 
osobný čas o 6 sekúnd. 

Adriána Bíliková

Lucia Serdahelyová

TURISTIKA 
Smolenice - Čertov žľab – Buková –Pla-
vecký Peter, odchod vlaku do Smoleníc 
o 7.27, zraz na železničnej stanici Smo-
lenice
sobota 16. apríl 
Organizátor: Klub slovenských turistov 
Senica

HÁDZANÁ - 2. LIGA
Záhoran Senica - Lehnice
Nedeľa 3. apríl, 17.00

Záhoran Senica - Nové Zámky
Nedeľa 17. aprí, 17.00

Záhoran Senica - Kolárovo
Nedeľa 1. máj, 17.00

FUTBAL
FK Senica - MFK Skalica
Sobota 2. apríl, 17.00

FK Senica - Slovan Bratislava
Nedeľa 17. apríl, 17.00

FK Senica - AS Trenčín
Sobota 23. apríl, 18.20

SR U18 – USA U18 
Štvrtok 28. apríl o 11.00 – Slovakia Cup

JUMPING
Cvičenie pre dievčatá a ženy, vstup zdarma
miesto: Spoločenský dom Kunov
2. apríl, 15.00

NIGHT RUN
Nedeľa 24. apríl, 18.00, štart DAV

Prehľad športových podujatí
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t Bravó, Alžbeta!
Už 36. ročník najväčšieho turnaja karate 

na Slovensku prestížnej Veľkej ceny Slo-
venska sa uskutočnil 27. - 28. februára v 
Bratislave. V našom hlavnom meste sa 
stretla vynikajúca medzinárodná konkuren-
cia. Okrem slovenskej špičky v tomto novo 
olympijskom športe sa na tatami v športo-
vej hale na Trnavskej ceste predstavili kara-
tisti z ďalších 16 krajín. 

Celkom 1 221 karatis-
tov zo 147 klubov, medzi kto-
rými boli i reprezentanti exotic-
kého Egypta. Pred blížiacimi sa 
majstrovstvami Európy vo Fran-
cúzsku sa predviedla v brilant-
nej forme juniorská reprezen-
tantka Slovenska Alžbeta Oveč-
ková z Hanko kai Senica. Mno-
honásobná mládežnícka majs-
terka Slovenska sa odvážne prihlásila hneď 
do dvoch kategórií. Okrem svojej kate-
górie juniorky do 21 rokov i medzi staršie 
v kata ženy. Mladá 20-ročná šampiónka 
dokázala, že okrem nepopiera-
teľného bojového majstrovstva 
má i fantastickú kondíciu. Porá-
žala vo vyraďovacích súbojoch 
súperky v obidvoch kategóriách. 
Zastavila ju až v semifinále v 
juniorkách výborná česká repre-
zentantka, bývalá dorastenecká 
majsterka Európy Augustínová, 
ktorá senickú karatistku pora-
zila i vďaka tomu, že Alžbeta 
musela nastúpiť v juniorskom semifinále 
hneď po ťažkom zápase v ženách. To bola 
však jediná porážka žiačky MUDr. Martina 
Čulena v turnaji. Všetko ostatné mladá drži-
teľka čierneho pásu vyhrala a hlavne triumf 
v ženách, kde získala zlato po finálovom 
víťazstve nad slovenskou seniorskou repre-
zentantkou Longovou pred treťou Nemkou 

Wieningerovou a Poľkou Chmielewskou, 
bol veľkým prekvapením. Ovečková, 
vekom ešte juniorka, víťazí už v ženách. K 
zlatu v ženách pridala i bronz v juniorkách 
a stala sa jednou z najväčších hviezd tohto-
ročnej Veľkej ceny Slovenska.

Ovečková zabodovala i na podujatí Sve-
tového pohára 19. - 21. marca v Rotterdame 
v Holandsku, kde získala 7. miesto v kon-
kurencii najlepších svetových karatistov. 

Dorastenecká majsterka Európy 
je na najlepšej ceste dostať sa 
do európskej a svetovej špičky i 
medzi seniorkami.

Zo senických mladých kara-
tistov sa v Bratislave prvý raz pre-
sadila v zápase kumite doraste-
niek Katarína Ilčíková, ktorá zís-
kala 7. miesto.

V Kroměříži sa 12. marca 
uskutočnilo 1. kolo Českého 

pohára v štýle goju. Senickí karatisti získali 
2 zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové medaily. 
V najmladších dievčatách zvíťazila Zuzana 
Kopáčová pred Lenkou Kopáčovou (obe 

Hanko kai Senica). Druhé zlato 
pre Senicu získal v kata juni-
orov Martin Kopáč. Bron-
zovú medailu si zo starobylého 
moravského mesta priniesli juni-
orky Adela Sadloňová, Inas Ibra-
himová a Jana Švrčková. Deň 
pred turnajom sa v Kroměríži 
stretli rozhodcovia na skúškach. 
Po úspešnom absolvovaní testov 
z praxe na turnaji k už skúseným 

rozhodcom z Hanko kai Senica - M. Čule-
novi, J. Rehušovi a B. Theberym, pribudol 
nový mladý rozhodca Michal Krištof.

V Žiline sa 2. apríla stretne slovenská 
seniorská špička na Majstrovstvách SR 
2016 v karate.

E. J.

Martin Kopáč

 Lenka Kopáčová 

Športová hviezda 
zo Sadovej

Na II. zimných olympijských 
hrách mládeže (ZOHM) v nór-
skom meste Lillehammer, ktoré 
boli od 12. do 21. februára sa 
predstavilo celkovo 1100 špor-
tovcov. Medzi 33 Slovákmi bola 
aj Seničanka Lívia Kubeková. 

Slovenskí športovci súťažili v 7 špor-
tových odvetviach: sánkovanie, biatlon, 
boby, krasokorčuľovanie, bežecké lyžo-
vanie, zjazdové lyžovanie a ľadový hokej. 
Práve v tomto športe reprezentovala Slo-
vensko Lívia Kubeková, žiačka IX.B Základ-
nej školy na Sadovej ulici. Hokejový tím die-
včat pod vedením trénera Andreja Schö-
bera mal 17 hráčok, ktoré hrali so Švajčiar-
skom o tretie miesto. Lívia Kubeková hrala 
na poste ľavého útočníka, hoci v Klube 
HK91 Senica trénuje a hrá na poste pra-
vého útočníka. Slovenské hráčky síce boj o 
tretie miesto prehrali, ale Lívia bola so svo-
jím výkonom i výkonom družstva spokojná. 

Dievčatá hrali s Nórskom, ČR, 
Švédskom a Švajčiarskom. 

Lívia Kubeková sa do reprezen-
tácie dostala na základe bodov v 
tabuľke hráčov, absolvovala cel-
kovo 5 výberových kôl, počas 
ktorých musela preukázať svoju 
hokejovú zručnosť. Líviu k hokeju 
nasmerovala jej mamička. Keďže 
je v 9. ročníku ZŠ, svoju hokejovú 

budúcnosť vidí v Bratislave, kde sa hrá ženský 
hokej. Lívia v Lillehammeri spoznala množ-
stvo zaujímavých ľudí. V pozícii vedúceho 
výpravy napríklad pôsobil dvojnásobný olym-
pijský medailista Jozef Gönci (slovenský špor-
tový strelec, ktorý získal bronzové medaily na 
olympijských hrách v roku 1996 a 2004) a 
trojnásobná olympionička v zjazdovom lyžo-
vaní Jana Gantnerová. 

Lívia Kubeková sa v júni 2016 stane 
absolventkou našej školy, odchádza s pred-
savzatím stále na sebe pracovať a zlepšo-
vať sa, aby tento úspech zopakovala.

Držíme jej palce.
Svetlana Chábelová

riaditeľka ZŠ

Zvíťazil Autogames
Na zimnom štadióne v Senici sa 19. 

marca konal druhý ročník turnaja nere-
gistrovaných hráčov v ľadovom hokeji. O 
pohár primátora mesta Senica bojovalo 6 
tímov.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch sku-
pín, v ktorej hrali každý s každým. Posledné 
mužstvá zo skupín hrali o piate miesto, 
druhí zo skupiny o tretie a víťazi bojovali 
o Pohár primátora Senice. Najlepším strel-
com turnaja sa stal Lukáš Konečný so šies-
timi gólmi z tímu Purtex. Je chvályhodné, 
že sa hralo slušne a nikto sa nezranil. Bývalí 
hráči mládežníckych mužstiev, ale i dospe-
lých ukázali kus svojho hokejového ume-
nia. Svoje kvality potvrdil celok Autogames, 
ktorý putovný pohár vyhral už po druhý 
raz. Za mužstvo Trénerov nastúpil hoke-
jový rozhodca Peter Šefčík, ktorý bude roz-
hodovať na MS v ľadovom hokeji 2016 v 
Rusku. Turnaj s prehľadom rozhodovali skú-
sení rozhodcovia Martin Otrubčák, Juraj 
Šefčík a Juraj Hauko. Organizátori Peter 
Fajnor a zástupca primátora mesta Senica 
Ján Hurban zvládli turnaj na výbornú. Na 
všetko dohliadal primátor mesta Senica 
Branislav Grimm, ktorý prvým trom muž-
stvám odovzdal poháre. 

PURTEX - HK 36 5 : 1
L. Konečný 3, Lanža, Nečas - Vlkovič 
NESHODA - TRÉNERI 1 : 12
Markovič - Hlavenka 2, V.Plott 2, D.Ora-

vec 2, Kajba 2, Ondrovič, Krišák, P. Šefčík, 
P. Petráš 

PURTEX - JÁGR TEAM 7 : 0
L. Konečný 3, Nečas 2, Križánek, Slovák 
NESHODA - AUTOGAMES 2 : 8
Markovič, Sládek - P. Krutý 4, Jozefák, P. 

Šúrek, Čobrda, E. Rusňák
HK 36 - JÁGR TEAM 6 : 4
Holaza 4, Koštuřík, Maxián - Michalčík, 

Karas, T. Kukliš, Ilčík 
TRÉNERI - AUTOGAMES 3 : 5
Krumpál 2, P. Šefčík /TS/ - E. Šimek 2, P. 

Šúrek, E. Ruňák, Čobrda 
o 5.–6. NESHODA - JÁGR TEAM 2 : 1 
po samostatných nájazdoch Sládek, 

Juriga - Michalčík 
o 3. – 4. TRÉNERI - HK 36 7 : 3 
Krumpál 3, Hlavenka 2, Plott, Krišák - 

Holaza 2, Šebesta 
Finále AUTOGAMES - PURTEX 6 : 0 
E. Rusňák, J. Rurica, P. Čobrda, P. Krutý, 

E. Šimek 2 
Pavol Macek 

Foto Radovan Samek 

Víťaz turnaja mužstvo Autogames. 
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Organizátori Stolnotenisový klub Byt 

Centrum Senica, Mesto Senica, Mestský 
výbor č. 8 Kunov a Mestské kultúrne stre-
disko Senica sa rozhodli po dlhých rokoch 
oprášiť tradíciu stolnotenisových turnajov a 
zorganizovali Veľkonočný stolnotenisový 
turnaj o Pohár primátora mesta Senica. 
Konal sa 19. marca v Spoločenskom dome 
v Kunove.

Turnaja sa mohli zúčastniť registrovaní 
aj neregistrovaní hráči stolného tenisu. 
Registrovaných sa prihlásilo 7 hráčov, z 
toho traja prišli z Bratislavy, ostatní boli 
zo Senice a okolia a 18 neregistrovaných 
hráčov z Kunova, Čáčova, Senice, Šaštína-
Stráží a Jablonice.

Najskôr boli účastníci rozdelení do 6 
skupín bez rozdielu registrácie, potom 
boli rozdelení zvlášť do pavúkov, kde sa 
už hralo K.O. vyraďovacím systémom. Na 
turnaji sa zúčastnila jediná žena Hana Klin-
gová zo Senice, ktorá sa prebojovala zo 
skupiny do pavúka. Najmladším účastní-
kom turnaja bol 16-ročný Roman Lasica 
ml. zo Senice a najstarším 67-ročný Rudolf 
Šebesta z Kunova, ktorému sa podarilo 
prebojovať zo skupiny do pavúka.

V kategórii registrovaných hráčov hra-
cím pavúkom najlepšie prešli a o tretie 
miesto si zahrali Vladimír Kajba zo Senice 
a Peter Sivák z Bratislavy. V súboji o tretiu 
priečku zvíťazil napokon hráč z Bratislavy. 
Vo finále sa stretli spoluhráči z domáceho 
klubu Byt Centrum Jaroslav Fedor z Jablo-
nice a Filip Jurča z Prietrže. Po tuhom boji 
zvíťazil Jabloničan Jaroslav Fedor.

Medzi neregistrovanými hráčmi sa do 
bojov o 3. miesto prebojovali Jozef Degma 
z Čáčova a Pavel Macháček zo Šaštína-
Stráží. Bronzovú priečku si nakoniec vybo-
joval Jozef Degma. Vo finále sa stretli Seni-
čania Milan Závodský s Petrom Baumgart-
nerom. Po tuhom boji sa absolútnym víťa-
zom sa stal a pohár primátora získal Peter 
Baumgartner.

Víťazom zablahoželali a ceny odovzdá-
vali primátor mesta Branislav Grimm, pred-
seda STK Byt Centrum Senica Ján Lazorčák, 
poslanec mestského zastupiteľstva za mes-
tskú časť Kunov Ivan Paveska, vedúci Spo-
ločenského domu Kunov František Šteffek.

Nakoľko to bola vydarená akcia, orga-
nizátori už teraz uvažujú o zorganizovaní 
Vianočného stolnotenisového turnaja o 
pohár poslanca za Kunov.

lv
foto R. Samek 

Do práce na bicykli
V mesiaci máj sa po tretíkrát na Sloven-

sku uskutoční projekt motivujúci ľudí, aby 
sa zamysleli nad možnosťou každoden-
nej dopravy do zamestnania Do práce na 
bicykli. Po prvýkrát sa do tohto projektu 
zapája aj mesto Senica a zároveň vyzýva 
firmy, inštitúcie či úrady, aby sa do projektu 
zapojili a pomohli spropagovať myšlienku, 
že cesta do práce na dvoch kolesách môže 
byť zdraviu, peňaženke, životnému prostre-
diu, ale predovšetkým dobrému pocitu a 
úsmevu na tvári prospešná. 

F i r e m n é 
tímy musia 
mať 2 – 4 
členov, ktorí 
sú preukáza-
teľne v čase 
trvania súťaže zamestnancami firmy. Z jed-
nej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet 
tímov. Svoj firemný tím treba zaregistro-
vať v termíne najneskôr do 26. apríla 2016 
prostredníctvom online formulára, ktorý 
je uverejnený na webovej stránke súťaže s 
uvedením požadovaných povinných úda-
jov (názov tímu, názov spoločnosti a IČO, 
mená jednotlivých súťažiacich, e-mailové 
adresy a ďalšie kontaktné údaje). Najazdené 
kilometre z cesty do práce a z práce na 
bicykli bude každý člen tímu čestne a prav-
divo evidovať prostredníctvom web stránky 
súťaže za každý deň od 1. do 31. mája, kedy 
súťaž trvá.

Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže 
nájdu viac informácií na www.dopracenabi-
cykli.sk, prípadne u koordinátora za mesto 
Senica, ktorým je Marek Štítny z Mestského 
úradu v 

lv

O hodnote manželstva 
a rodiny

Týždeň manželstva a 
rodiny bol síce vo febru-
ári, ale to nič nemení na 
tom, že naše manžel-
stvá a rodiny potrebujú 
rozkvitať každý deň v 
roku. Napokon, zdravé 
rodinné vzťahy sú zákla-
dom šťastnej spoločnosti. Seminár o hod-
note manželstva a rodiny sa uskutoční v 
nedeľu 3. apríla o 10 hod. v Kresťanskom 
centre v Senici. Prednášať na túto tému 
bude Ester Krišková, ktorá sa už niekoľko 
rokov venuje pastoračnej službe v oblasti 
manželstva a rodiny. 

Verím, že tento seminár bude osvieže-
ním a praktickou pomocou pre mnohých 
partnerov, resp. manželov v atmosfére 
otvorenosti a prijatia. Seminár bude prebie-
hať v dvoch blokoch, medzi ktorými bude 
krátka prestávka. Po skončení je možnosť 
na otázky alebo osobné rozhovory s pred-
nášajúcou Ester Kriškovou. Ste srdečne 
vítaní. 

Jaroslav Bača

Združenie nevidiacich
pozýva

Združenie nevidiacich a slabozrakých 
Senica a Skalica a Základná organizácia 
Senica pozývajú svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu. Uskutoční sa 15. apríla 
o 9. hod. v zasadačke budovy COOP Jed-
nota Senica. Členovia, prineste si aj členský  
preukaz. 

Tešíme sa na vašu účasť.

Prehliadka divadiel
V dňoch 1.– 2. apríla sa uskutoční 

v Dome kultúry Malá krajská scénická 
žatva - postupová súťaž neprofesionálnych 
divadelných súborov Trnavského kraja. Jej 
organizátormi sú Trnavský samosprávny 
kraj a Trnavské osvetové stredisko.

 1. 4. o 16.00 
Divadlo Dobreta Drahovce: Z dreva 

vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho
 2. 4. o 11.00

DEMOscéna Trnava: HARDRO(C)K 
ŠTÚRA 

 2. 4. o 13.30
Záhorácke divadlo Senica: Dúm Ber-

nardy Alby
 2. 4. o 17.00

DISK Trnava: Prežitie
Vstup na predstavenia voľný. 

NS

Celoplošná deratizácia
Mesto Senica v zmysle zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení vyhlasuje celoplošnú deratizá-
ciu (opatrenie na reguláciu živočíšnych 
škodcov). Všetkým povinným subjektom 
podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vyzýva vykonať deratizáciu v ter-
míne od 11. apríla do 22. mája 2016.

NS

Zasadala obchodná 
komora 

V Bratislave sa 22. marca sa konalo 
generálne zhromaždenie Švajčiarsko – slo-
venskej obchodnej komory, na ktorom sa 
zúčastnili aj primátor mesta Senica Bra-
nislav Grimm a prezident Švajčiarskeho 
klubu na Slovensku Peter Horváth. 

Členmi obchodnej komory sú fyzické a 
právnické osoby, ktoré sa podieľajú alebo 
majú záujem na obchodnom a hospodár-
skom styku medzi Švajčiarskom, Lichten-
štajnským kniežatstvom a SR. Jej členom 
ako jediná samospráva na Slovensku je od 
roku 2006 aj mesto Senica.

lv
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do 14. apríla 
Senické zlaté jabĺčko – výstava výtvarných 
prác detí, 8. ročník 
miesto: ZUŠ

do 14. apríla
akad. mal. Bohumil Bača – výber z tvorby 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

1.apríl, 17.00 
Komentované premietanie starých fotografií 
miesto: historický hostinec Kaňové

1.apríl, 16.00
Koncert mladých umelcov VŠMU
miesto: Koncertná sála ZUŠ 

1.-2. apríl
Malá krajská scénická žatva – divadelné 
predstavenia neprofesionálnych súborov 
Trnavského samosprávneho kraja, podrob-
nejšie na inom mieste 

3. apríl, 10.00 
Seminár o hodnote manželstva a rodiny, 
prednáša Ester Krišková 
miesto: Kresťanské centrum 

4. apríl, 17.00 
Fíha Tralala - program pre deti
miesto: Dom kultúry

6. apríl, 9.00
Mladý Európan – vedomostná súťaž stre-
doškolákov o Európskej únii
miesto: Dom kultúry

7. apríl, 17.00
Stretnutie s históriou 
– podrobnejšie na inom mieste
miesto: Dom kultúry 

7. apríl, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

7. apríl, 19,00 
Tri tvorivé tvory - improvizačná show, 
predpredaj Infosen, cena 5 €
miesto: Dom kultúry

7. apríl, 17.00 
Asymetrie - vernisáž výstavy Miroslava Tri-
zuljaková a Marek Trizuljak - výstava pre-
zentuje desaťročné tvorivé úsilie ich autor-
ských programov v umeleckej tvorbe 
- maľba, sklená plastika, výtvarné fotografie
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

8. apríl, 16.30 
Karaoke show – spevácka súťaž populár-
nej hudby pre deti od 5 do 13 rokov
miesto: DAV 

13. apríl, 8.00 – 16.00 
Senická divadelná jar
miesto: Dom kultúry

13., 22. apríl, 9.00 
Sociálna prevencia v knižnici - prednášky a 
workshopy pre žiakov I. stupňa senických škôl.
miesto: Záhorská knižnica

14. apríl, 17.00 
Cirkus bude - artistická show, predpredaj 
Infosen, cena 6 € (1+1 zdarma)
miesto: Dom kultúry

15. apríl, 17.30 
ZOČI – VOČI tour 2016 – koncert, pred-
predaj Infosen, cena 9 €, VIP 19 €
miesto: Dom kultúry

15. apríl, 
Hurbanov pamätník - okresná súťaž v 
umeleckom prednese poézie a prózy detí, 
študentov a dospelých recitátorov v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadiel 
poézie okresu Senica
miesto: Základná umelecká škola 

15. apríl, 17.00 
PALETA 2016 - klubová výstava 14 výtvarní-
kov SenArt, potrvá do 29. apríla 
miesto: Denné centrum pre organizácie 
tretieho sektora (Hviezdoslavova ulica)

16. apríl, 18.00 
Aprílové hry V DAVe - pokračovanie fes-
tivalu hier, tentoraz spoločenské hry pre 
kolektív, určené starším deťom a mládeži
miesto: DAV

21. apríl, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

22. apríl, 12.30
Deň zeme 
miesto: park pri Dave

23. apríl, 17.00
Absolventská výstava štúdia pre dospelých 
- potrvá do 13. mája
miesto: Galéria v podkroví a na prízemí 

27. apríl, 9.00 
Stretnutie študentských rád SŠ, 7. ročník - 
tradičné mládežnícke stretnutie, spolupráca 
so Študentskom úniou Slovenska a Europe 
Direct Senica, výmena skúseností, workshopy
miesto: DAV

28. apríl, 19.00 
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri 
obžinkoch – divadelné predstavenie diva-
dla Trnava, predpredaj Infosen, cena 10 €
miesto: Dom kultúry 

29. apríl, 16.30
Stavanie mája na Námestí oslobodenia v 
Senici – dychová hudba Križovianka 

30. apríl, 14.30
Stavanie mája v Čáčove pred materskou 
školou
Program: vystúpenie detí z materskej školy v 
Čáčove, cimbalová muzika Galán z Podluží, 
dychová kapela Vonička V-band. Občerst-
venie – cigánska pečienka. Kolotoče.

30. apríl, 15.00
Stavanie mája v Kunove 

PRIPRAVUJEME:
7. máj 
Míľa pre mamu – najväčšia oslava Dňa 
matiek na Slovensku, zábavné popoludnie 
pre malých i veľkých

15. máj, 19.00
Lúčnica, vstupné 15 € 
miesto: Dom kultúry

19. máj 
Progres + Kysucká vrchárska heligónka 
miesto: Dom kultúry

Stretnutie s históriou
Záhorské osvetové stredisko Senica a 

Klub priateľov histórie pripravuje Stretnu-
tie s históriou. Podujatie sa uskutoční 7. 
apríla o 17. hod. v Dome kultúry. Program 
je koncipovaný do dvoch blokov. V prvej 
odznejú prednášky o potrebe zachovania 
histórie a najstaršej histórii Senice, ktoré 
budú mať RNDr. Ľubica Krištofová a Mgr. 
Tomáš Motus. Mgr. Matúš Sládok z Kraj-
ského pamiatkového ústavu Trnava bude 
hovoriť o ochrane archeologického dedič-
stva. V druhej časti Mgr. Pavol Jelínek, PhD 
bude prezentovať archeologické nálezy 
zo Senice. Súčasťou podujatia bude aj 
výstavka vykopávok a stredoveké občerst-
venie. 

bar 

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich členov s pri-
pravovanými aktivitami:

hudbe bude 21. apríla o 15. hod. v 
budove COOP Jednota.

-
skej Strede sa uskutoční 25. apríla, 
poplatok 12 eur, zaplatiť najneskoršie do 
20. apríla, odchod o 8.hod. od plavárne.

bude zatvorený od 11. do 16. apríla.
-

orov na priateľské posedenie s Osus-
kou kapelou a krstom ich CD-čka, ktoré 
sa uskutoční 6. mája v Dome kultúry v 
Senici od 16. do 20. hod. Záujemcovia 
o túto akciu sa môžu prihlásiť v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ul., poplatok 
2 eurá. 

31. mája (návšteva zámku, Arborétum 
Mlyňany). Poplatok 9 eur vrátane vstup-
ného. Zaplatiť treba najneskoršie do 25. 
mája v Klube dôchodcov na Továrenskej 
ul. Odchod autobusu o 7. hod od pla-
várne.

Aj v tomto roku sme pripravili pre 
členov MsO JDS v Senici športové hry, 
ktoré budú 11. júna od 10. do 16. hod. 
v areáli Denného centra na Hviezdosla-
vovej ul. Poplatok 4 eurá, zaplatiť najne-
skoršie do 6. júna v Klube dôchodcov na 
Továrenskej ul.

Blahoželáme členom organizácie, 
ktorí majú v mesiaci marec jubileum: 
Margita Baďurová, Berta Dvorská, Jozef 
Hollý, Milan Hlavenka, Oľga Jankový-
chová, Vlasta Kutálková, Marta Suchov-
ská, Bohumil Vícen.

V mesiaci apríl majú jubileum: Anna 
Čavrčková, Milan Ilčík, Emília Kodajová, 
Oľga Mištiková. Angela Žigová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Juraj Šimek a Jana Krnáčová
Juraj Kukliš a Anna Návratová
Milan Mertel a Miriama Drahošová
Ing. Boris Hanák a Ing. Martina Botolová

Vítame nových Seničanov
Kristýna Janovičová narodená v Brne
Emma Hanáčková narodená v Myjave
Nikolas Kramár narodený v Skalici
Liliana Hladká narodená v Bratislave
Natália Láska narodená v Myjave
Adam Michálek narodený v Myjave
Lukáš Kuba narodený v Galante
Samuel Sušila narodený v Myjave
Adrian Kalčík narodený v Skalici
Evelyn Vlkovičová narodená v Myjave
Mathias Chodúr narodený v Myjave
Karla Hromeková narodená v Skalici

Opustili nás
Berta Čulenová, Štefánikova 719 5. 2. 2016
vo veku 86 rokov
Jozef Ondrovič, Senica 6. 2. 2016
vo veku 59 rokov
Drahomíra Vašková, Čáčov 61 6. 2. 2016
vo veku 56 rokov
Jozef Černek, Štefánikova 1377 8. 2. 2016
vo veku 89 rokov
Ing. Ivan Rybnikár, Moyzesova 821 8. 2. 2016
vo veku 89 rokov
Mária Eckhardtová, Štefánikova 709 11. 2. 2016
vo veku 86 rokov
Božena Macková, Čáčov 158 14. 2. 2016
vo veku 67 rokov
Milan Chajma, Štefánikova 723 15. 2. 2016
vo veku 65 rokov
Peter Roman, Kalinčiakova 302 15. 2. 2016
vo veku 62 rokov
Dagmar Rybárová, Senica 15. 2. 2016
vo veku 51 rokov
Ján Krbica, Kalinčiakova 297 16. 2. 2016
vo veku 77 rokov
Miroslav Szijjartó, Dolné Suroviny 1007 18. 2. 2016
vo veku 63 rokov
Anastázia Fábryová, Hviezdoslavova 484 21. 2. 2016
vo veku 80 rokov
Dana Lásková, Bernolákova 221 21. 2. 2016
vo veku 59 rokov
Ing. Anna Sadloňová, Hurbanova 1379 22. 02. 2016
vo veku 71 rokov
Žofia Brkalová, Rovenská 691 25. 02. 2016
vo veku 94 rokov
Emília Mikulecká, Hurbanova 525 27. 2. 2016
vo veku 75 rokov

Blahoželáme jubilantom
Vo apríli 2016 oslávia
80 rokov: Olga Kubíčková, Oľga Mištíková, Mária Remenárová a Terézia 
Vašková.
85 rokov: Ctibor Cigánek, JUDr. Jozef Kuliaček, Božena Príkopová, 
Anna Sabolová a PhMr. Jana Vavříková.
90 rokov: Verona Beregházyová, Marta Gáfriková a Štefánia Havlová.
92 rokov: Mária Kosecová.
93 rokov: Anna Vázalová.
95 rokov: Imrich Gembeš.
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Spomienka
Zostali iba spomienky a odkaz jediný, 
chýbaš nám v kruhu priateľov a rodiny...
Dňa 4. apríla uplynie 20. výročie čo nás 
navždy opustila drahá mamka Oľga 
Pláteníková.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s úctou 

a láskou na ňu. Spomína dcéra Zdenka s rodinou.

...
ás 

Spomienka
Dňa 28. marca sme si pripomenuli 
18. výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil otec, starý otec Ján Petráš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia 

s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka
Dotĺklo srdce, utíchol jeho hlas, 
miloval život i nás. Odišiel potichučky, 
bez slov rozlúčky, no v srdciach nás, čo 
sme ho mali radi, žije stále spomienkami...
Dňa 12. apríla uplynie 20 rokov čo nás 
opustil Vlastimil Hladík.

S láskou a vďakou spomínajú manželka, synovia Peter 
a Vladimír a dcéra Lucia s rodinami.

o 
mi...

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším drahým zosnulým Petrom 
Romanom, ktorý nás navždy opustil 15. 
februára 2016. Ďakujeme všetkým za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa 

snažili zmierniť náš žiaľ. 
Smútiaca manželka a deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 1. apríla uplynie 10 rokov čo 
nás navždy opustil drahý manžel, 
otec a starý otec Štefan Skala. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka, syn 

Milan a dcéra Katarína s rodinami.

Spomienka
Dňa 27. marca uplynulo 10 rokov čo 
nás navždy opustila milovaná mamka, 
babka, prababka Klementína Škodová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami. 

. 

Spomienka
1. apríl už nikdy nebude pre nás taký 
zábavný ako pred rokom 2014.
Navždy už je spojený s odchodom 
výnimočnej ženy - Olinky Holičovej.
Už dva roky vieme, že to nebol žart, ale krutá 
skutočnosť, ktorá nás všetkých zaskočila. 

Pokoj v duši! Spomínajú všetci, pre ktorých mnoho znamenala.
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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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 Piatok 1., streda 6. a piatok 8. apríl
AGÁVA
Do malého juhoslovenského mesta prichádza 
vážený staviteľ Hampl so svojou mladou 
manželkou Naďou. Jej pozornosť zaujme rov-
nako mladý učiteľ Daniel Orešanský, na kto-
rom nedávna účasť v 2. svetovej vojne zane-
chala jazvy. Naďa je spočiatku rozhodnutá 
nepodľahnúť Danielovej charizme, no horúce 
leto a božská vôňa rozkvitajúcej agávy všade 
navôkol jej rozhodnutie komplikujú…
dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 91 min.

 Sobota 2. a nedeľa 3. apríl
BATMAN vs SUPERMAN: Úsvit spravodli-
vosti
V obave, že činy nadpozemského superhrdinu 
z Metropolisu ostanú bez kontroly, nastúpi 
proti nemu impozantný ochranca Gotham 
City, zatiaľ čo svet váha, akého hrdinu vlastne 
potrebuje. A kým sú Batman a Superman vo 
vzájomnej vojne, rýchlo vyvstáva nová hrozba, 
ktorá ľudstvo stavia do väčšieho nebezpečen-
stva, než doteraz poznalo.
akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 151 min.

 Nedeľa 3. apríl o 17. h
KUNG FU PANDA 3
Po sa znovu stretáva so svojím biologickým 
otcom a vracia sa späť na svoje rodné miesto. 
Čoskoro si však uvedomí, že tam nezapadá. 
Naviac sa zoznámi s Mei Mei, s ktorou má 
dohodnutý sobáš. Po sa však stretne so zlým 
duchom Collector, ktorý môže vziať schop-
nosti každému majstrovi Kung Fu - a jeho ďal-
ším úlovkom je Dračí Bojovník.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 94 min.

 Utorok 5. apríl
BARANI
Kiddi pije a rád strieľa. Gummi nepije ani 
nestrieľa. Sú to bratia, ktorí spolu neprehovorili už 
40 rokov ani slovo a jediné, čo majú spoločné, je 
láska k ovciam. Jedného dňa Gummi získa podo-
zrenie, že Kiddiho výstavný baran je nakazený 
smrteľnou chorobou - klusavkou. Nad rodinným 
plemenom oviec, životnou pýchou oboch bra-
tov, sa začnú sťahovať mračná. Film citlivo zob-
razuje bratské puto, ktoré aj po desaťročiach vzá-
jomných nezhôd zostáva silné.
dráma
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 12 r., 93 min.

 Piatok 8., sobota 9. a nedeľa 10. apríl o 17. h
PAT & MAT VO FILME
Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na scénu, 
a to priamo v celovečernom filme pre celú 
rodinu. Známa dvojica v roku 2016 oslavuje 40. 

narodeniny a doteraz sa na striebornom plátne 
ešte nepredviedla. Pre kutilov ich kalibru to 
ale samozrejme nemôže byť žiaden problém. 
Obzvlášť, keď na povale majú krabice plné fil-
mov a pod schodmi premietačku, na ktorej svo-
jim fanúšikom radi odpremietajú svoje príhody.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 80 min.

 Sobota 9. a nedeľa 10. apríl
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2
Toula, Ian a celé ich rozvetvené príbuzenstvo 
sa vracajú v pokračovaní jednej z najúspešnej-
ších romantických komédií všetkých čias. Tety, 
strýkovia, babky, dedkovia, netere, synovci, 
vnúčatá a ďalší členovia tejto obrovskej bláz-
nivej rodiny si spolu s filmovými divákmi užijú 
ešte viac skvelej zábavy a dobrého jedla na ďal-
šej veľkej a nezabudnuteľnej gréckej svadbe.
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 96 min.

 Utorok 12. a streda 13. apríl
LONDÝN V PLAMEŇOCH
Biely dom už dobyli a teraz si teroristi zoberú 
ešte väčšie sústo. Na pohreb britského pre-
miéra sa zídu lídri celého západného sveta a 
vďaka bezpečnostným manévrom by Londýn 
v tej chvíli mal byť tým najbezpečnejším mies-
tom na zemi. Namiesto toho sa však stane 
smrtiacou pascou. Prekvapivé a drvivé útoky 
za sebou zanechajú svetových vodcov v pozí-
ciách mŕtvol, výbuchy šíria skazu a monu-
menty anglickej metropoly sú v plameňoch.
akčný triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 99 min.

 Sobota 16. a nedeľa 17. apríl o 17. h
KNIHA DŽUNGLE
Nové výpravné spracovanie nadčasového prí-
behu Kniha džungle inšpirované animova-
nou disneyovkou. Hlavným hrdinom je ľud-
ské mláďa Mauglí, ktorý sa kedysi zatúlal 
do džungle, kde sa ho ujala a vychovala 
vlčia svorka. Do džungle sa však vracia tiger 
Šer Chán, obávaný vládca pralesa, ktorý si 
nesie jazvy spôsobené človekom prisahá, že 
odstráni všetko, čo vníma ako hrozbu.
dobrodružný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 101 min.

 Sobota 16. a nedeľa 17. apríl
SPOTLIGHT
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McA-
dams a Liev Schreiber v hlavných úlohách 
skutočného príbehu, v ktorom reportéri ame-
rického denníka The Boston Globe odhalili 
masívny škandál zneužívania maloletých pred-
staviteľmi miestnej arcidiecézy. Prípad nemal 
dopad len na hŕstku obvinených duchovných, 
ale otriasol celou katolíckou cirkvou. Film zís-
kal dvoch Oscarov - v kategóriách Najlepší 
pôvodný scenár a Najlepší film..
životopisná dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 129 min.

 Utorok 19. apríl
MARGUERITE
Paríž, dvadsiate roky. Marguerite Dumont 
je bohatá žena, milovníčka hudby a opery. 
Už celé roky pravidelne spieva pre svojich 
hostí. Spieva hrozne falošne, ale nikto jej 
nikdy nepovedal pravdu. Všetko sa skompli-
kuje, keď sa rozhodne zaspievať pred skutoč-
ným publikom, v parížskej Opere. Príbeh je 
voľne inšpirovaný skutočným príbehom Ame-

ričanky Florence Foster Jenkins.
dráma
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 12 r., 127 min.

 Streda 20. a piatok 22. apríl
STANKO
Stanko roky prežíva na talianskych farmách. 
Klamstvá a nedodržané sľuby ho však dohnali 
do situácie, keď mu už nikto nechce poži-
čať peniaze. Od bývalého chlebodarcu Paola 
dostane poslednú šancu previezť dievča 
zo Slovenska do Talianska. Stanko netuší a 
neskôr radšej ani nechce vedieť, ako dievča 
dopadne. Musí splniť úlohu...
road movie
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 80 min.

 Sobota 23. a nedeľa 24. apríl
HARDCORE HENRY
Zbesilá a šialená akčná nádielka v neuveriteľ-
nom tempe. Hardcore Henry je prvý film na 
svete natočený kompletne, a tým je myslené 
od úplného začiatku až do úplného konca, z 
pohľadu prvej osoby. Presne ako počítačové 
strieľačky, ktoré sú samozrejme nosnou inšpi-
ráciou. Divák všetko sleduje z pohľadu hlav-
ného hrdinu, resp. divák JE hlavný hrdina, ktorý 
v nezastaviteľnej lavíne úderov, streľby, skokov, 
pádov a jazde na čomkoľvek musí zlikvidovať 
hlavného záporáka, celú jeho armádu a zachrá-
niť krásnu blondínku s vysoko nadpriemerným 
sex appealom, najmä ak je jeho ženou.
akčný
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 90 min.

 Utorok 26. apríl
JA, OLGA HEPNAROVÁ
Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 nasa-
dla do nákladného auta a v centre Prahy zabila 
osem ľudí. Svoj čin považovala za akt pomsty 
spoločnosti, ktorá jej podľa nej celý život ubli-
žovala, a v roku 1975 ju ako poslednú ženu v 
Československu popravili. Snímka je existenciál-
nou drámou Olgy Hepnarovej, príbehom osa-
melého človeka vymedzujúceho sa voči väčši-
novej spoločnosti, príbehom, ktorý vyústi do tra-
gédie a niet v ňom víťaza ani porazeného.
historická dráma
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 12 r., 105 min.

 Streda 27. a piatok 29. apríl
ZÁZRAKY Z NEBA
Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neu-
veriteľnými udalosťami v rodine Beamových 
z USA. Keď sa Christy dozvie, že jej 10-ročná 
dcérka Anna trpí zriedkavým nevyliečiteľným 
ochorením, začína sa ťažký boj s časom. Veci 
naberú ešte dramatickejší priebeh, keď malá 
Anna spadne zo stromu a utrpí vážne zranenia, 
ktorých následkom prežije zážitok blízky smrti.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 96 min.

 Sobota 30. apríl a nedeľa 1. máj
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK
Štěpán, Kendy a Karas zostali aj po dvanástich 
rokoch sami sebou a nerozlučnými kama-
rátmi. Ich nevyčerpateľný zmysel pre humor 
a schopnosť sebairónie, možno už s ľahkým 
nádychom skepsy im pomáha sa vyrovnať s 
ich neusporiadanými životmi. Komédia opäť 
prináša obyčajné ľudské príbehy, milý humor 
a poteší skvelými dialógami z pera Ladislava 
Pecháčeka.
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.


