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V mestskom parku pri DAVe pribudol 22. apríla na Deň Zeme nový strom. Bude sa 
spájať s menom spisovateľa, publicistu a politika Svetozára Hurbana Vajanského, 
ktorého 100. výročie úmrtia si tento rok pripomíname.  Foto Marek Štítny

Slovo na úvod
Prelom apríla a mája sa páči asi všet-

kým, veď príroda ukazuje svoje čarovné 
nástroje, ktorými vie vykúzliť jedinečnú 
nádheru a dokonale nás opantať farebnos-
ťou a vôňami. Súčasne ukazuje aj svoje 
schopnosti a silu, ktorými dáva najavo, kto 
tu na planéte vládne. Darmo si namýšľame 
a tvárime sa, že máme všetko pod kontro-
lou, príroda nás opakovane a čoraz nástoj-
čivejšie na príkladoch rýchlych zmien poča-
sia, nečakaných a pustošivých povodní, 
veterných smrští a ďalších znamení upozor-
ňuje, že sme čosi pokazili a treba to napra-
viť, minimálne nepokračovať v deštrukč-
ných procesoch. Čo však s našou pohodl-
nosťou, konzumom, nezáujmom o svoje 
životné prostredie? Niečo v prospech prí-
rody samozrejme robíme, naozaj to aj 
stačí? Aj v našom meste je veľa ľudí, ktorí 
ochrane a zveľaďovaniu prírody pre nás 
všetkých venujú veľa svojho voľného času, 
ďalší aspoň dodržiavajú zásady (odpad 
neodvezú do jarku za mestom namiesto 
do zberného dvora), ktorými nezhoršujú 
životné prostredie. Potešiteľné je, že medzi 
mladými sú tiež zanietenci, ktorí sa v rámci 
súťaže Enersol zamýšľajú nad využitím 
energie slnka, ekologickejším prístupom k 
mnohým činnostiam. Na Deň Zeme vysád-
zame stromčeky, hlásime sa k ochrane prí-
rody, hovoríme o rizikách, vieme, čo treba 
robiť v záujme zachovania životného pro-
stredia. Činy sú dôležité. Niečo aj urobíme, 
no častokrát nedôsledne, povrchne, tzv. 
pro forma. Pri väčších projektoch zohrá-
vajú úlohu aj peniaze. Všetkým sa nám páči 
krásna nepoškodená príroda, radi tam cho-
díme čerpať energiu, oddýchnuť si. Ako 
dlho taká zostane, keď si domov nevieme 
odniesť ani prázdnu plastovú fľašu? 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

V parku pribudla jarabina 
Od roku 1969 má naša Zem svoj deň, 

a to 22. apríla. V Senici si tento deň kaž-
doročne pripomíname od roku 1990 z ini-
ciatívy Záhorského osvetového strediska. 
Medzinárodný sviatok vznikol ako reakcia 
na rozsiahle poškodzovanie životného pro-
stredia a jeho cieľom je upozorniť na našu 
závislosť na daroch, ktoré nám poskytuje 
Zem. 

Deň Zeme sme si v Senici pripomenuli 
22. apríla v mestskom parku pri DAVe. 

(pokračovanie na str. 6)

29. apríl 2016  16.30 stavanie mája na Námestí oslobodenia v Senici
  dychová hudba Križovianka 
30. apríl 2016  17.00 stavanie mája v Čáčove pred materskou školou
  vystúpenie detí z materskej školy, cimbalová muzika Galán z  
  Podluží, dychová kapela Vonička V-band
  občerstvenie, kolotoče
30. apríl 2016  15.00 stavanie mája v Kunove pred Spoločenským domom
  folklórny súbor Sobotišťan, ukážky činností DHZM, nafukovací  
  hrad pre deti, súťaž v pití piva, večerná opekačka – dieťa má  
  špekáčik zadarmo, občerstvenie

1. máj 2016  
 
 9.00 – NA ĽUDOVÚ NÔTU 

   Klub priateľov heligónky Senica 
   Folklórny súbor Kopaničiar Myjava
   mažoretky Spirit CVČ Senica 
   Príhovor primátora mesta Senica a predstaviteľov politických strán 
  Osuská kapela Osuské

 12.00 – SENICKÁ DOMÁCA SCÉNA 
   Chilli 
  Fingers 
  RocksBerry

 SPRIEVODNÝ PROGRAM
  Námestie oslobodenia: 
  výstava fotografií Senica v nostalgii pohľadníc. 
  Foyer Domu kultúry: 
  ochutnávka vína Vinárstva Janoušek & Polák z Pezinka od 9.00 

Organizátori: Mestské kultúrne stredisko, Mesto Senica, ZOS, CVČ, politické strany 
SMER-SD, KSS

P r v o m á j o v á  S e n i c a
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

9. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici zvolal primátor mesta 
Branislav Grimm na 28. apríla s týmto pro-
gramom:

1. Otvorenie, schválenie programu 
zasadnutia.

2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej 
komisie.

3.1 Správa o plnení uznesení s termí-
nom plnenia do 28. apríla 2016 a riešení 
pripomienok.

3.2 Správa hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo 
dňa 6. septembra 2001. 

4.1 Uznesenia prijaté na 2. riadnom 
zasadnutí MsR v Senici konanom dňa 14. 
4. 2016.

4.2 Uznesenia prijaté na 8. riadnom 
zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 18. 
2. 2016.

5.1 Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-
počtových organizácií na rok 2016 – Mes-
tského 

 kultúrneho strediska Senica a predškol-
ských a školských zariadení a škôl 

 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
5.2 Úplné znenie Zriaďovacej listiny prí-

spevkovej organizácie Mestské kultúrne 
stredisko 

 Senica.
6.1 Informácie o zmene rozpočtu mesta 

Senica na rok 2015 rozpočtovým opatre-
ním 

 primátora mesta č. 4/2015.
6.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta 

Senica na rok 2015 Zmenou rozpočtu 
mesta č. 3/15.

7.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k 
záverečnému účtu mesta za rok 2015.

7.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 

mesta a organizácií v jeho riadení za rok 
2015 – 

 Záverečný účet mesta. Účtovnú 
závierku mesta sa rok 2015 overuje audí-
tor a MsZ bude oboznámené so závermi 
audítora.

8.1 Správa hlavnej kontrolórky o kon-
trole inventarizácie majetku a záväzkov 
mesta k 31.12. 2015.

8.2 Inventarizácia majetku k 31.12. 2015.
9. Informatívna správa o stave nehnuteľ-

ného majetku mesta.
10. Dispozície s majetkom mesta – k 

návrhom sú prizvaní aj zástupcovia inves-
torov, aby prezentovali svoje investičné 
zámery v časti na Hviezdoslavovej ul., kde 
je plánovaná výstavba bytového domu, 
vrátane parkovacích plôch a prístupovej 
komunikácie a na Sotinskej ul., kde má žia-
dateľ záujem realizovať zámer s rozosta-
vaným polyfunkčným domom vedľa Poli-
kliniky Senica na dostavbu polyfunkčného 
domu, včítane parkovacích plôch a prístu-
povej komunikácie.

11. Smernica o evidencii pamätihod-
ností mesta – Prílohou Smernice je

 - zoznam nehnuteľných pamätihod-
ností,

 - zoznam hnuteľných pamätihodností,
 - zoznam nehmotných pamätihodností,
 - kombinované diela prírody a človeka,
 - pamätné stromy.
 Následne so spracovanou fotodoku-

mentáciou bude Smernica prístupná na 
www.senica.sk. Všetky fyzické a práv-
nické osoby sú oprávnené iniciovať návrh 
na zápis do evidencie pamätihodností na 
základe písomného návrhu doručeného 
Mestskému úradu v Senici. Následne raz 
ročne o týchto návrhoch zápisu do eviden-
cii pamätihodností bude rozhodovať MsZ.

12. Dodatok VZN č. 42 o určovaní 
názvu ulíc mesta Senica v pripravenej indi-
viduálnej bytovej zástavbe Mlyny v časti 

Sotina za nafukovacou halou. V súlade s 
územným plánom a vydaným územným 
rozhodnutím sa rieši nová IBV - 185 samo-
statne stojacich rodinných domov a 22 
rodinných domov v radovej zástavbe. 

13. Dodatok VZN č. 51 o mestských jas-
liach a úhradách za služby poskytované v 
nich.

14. Schvaľovanie žiadostí o dotácie z 
Fondu PRO Senica – MsZ bude rozhodo-
vať o 7 žiadostiach o dotáciu z Fondu PRO 
Senica, kde žiadaná suma je vyššia ako 3 
320 € a následne komisie prerokujú 58 pro-
jektov, kde žiadaná suma je nižšia ako 3 
320 €. 

 Žiadatelia budú do 15. mája 2016 obo-
známení o výsledku schvaľovania ich žia-
dostí.

15.1 Správa hlavnej kontrolórky o kont-
role platenia dane za psa za rok 2014.

15.2 Správa hlavnej kontrolórky o kon-
trole hospodárenia s majetkom mesta v 
správe rozpočtovej organizácie – Základná 
umelecká škola.

16.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k 
prijatiu návratných zdrojov financovania 
– predĺženie zmluvy o kontokorentnom 
úvere mesta.

16.2 Návrh na predĺženie platnosti 
zmluvy o kontokorentnom úvere mesta.

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

18. Návrh na zmenu tajomníka v komi-
sii pre výstavbu, územné plánovanie a 
dopravu.

19. Rôzne.
20. Interpelácie.
21. Diskusia.
22. Uznesenia prijaté na 9. riadnom 

zasadnutí MsZ.
23. Záver.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Spomienková slávnosť
Dňa 7. apríla sme si pripomenuli 71. 

výročie oslobodenia nášho mesta spod 
fašizmu. Pietny akt kladenia vencov pri 
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia 
pri tejto príležitosti organizuje pravidelne 
mesto Senica, a tak vzdáva hold, úctu a tiež 
spomienku na všetkých hrdinov a obete 2. 
svetovej vojny.

Na pamiatku tých, čo za spoločné ide-
ály, slobodu a demokraciu obetovali to naj-
cennejšie – svoje životy, stoja dnes pamät-
níky. Sú symbolom našej národnej hrdosti, 
poznaním vlastnej histórie. Sú tiež nehynú-
cim odkazom pre budúce generácie, aby 
sme nezabudli na útrapy vojny, súspomien-
kou na ľudské obete v boji za mier a slo-
bodu. A prečo sa koná spomienková sláv-
nosť každoročne pri soche Víťazstvo? Ako 
prítomným povedal primátor mesta Bra-
nislav Grimm, táto socha vyjadruje víťaz-
stvo človeka, víťazstvo dobra nad zlom, 
víťazstvo nad fašizmom. Jej symbolom je 
postava ženy ako symbol dobra, ženy so 

zdvihnutými rukami, symbolizujúcimi pís-
meno V – Victoria – Víťazstvo. Zároveň 
vyjadruje aj radosť z oslobodenia – radosť 
zo života.

Vence k pamätníku položili a za 71 slo-
bodných rokov poďakovali okrem vedenia 
mesta Senica tiež zástupca Vojenskej kan-
celárie prezidenta SR, ktorý položil veniec 
v mene prezidenta SR Andreja Kisku, ďalej 
poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová, 
prednosta Okresného úradu v Senici Vla-
dimír Kocourek, zástupcovia občianskych 
združení Delostrelec a Ľavicové Záhorie, 

zástupcovia SZPB, predstavitelia politic-
kých strán SMER-SD a KSS a veniec veno-
vala aj spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri 
SSC Slovakia.

Program pietnej slávnosti spestril pre-
let lietadla ponad námestie, ktorý zabezpe-
čil Záhorácky aeroklub Senica a atmosféru 
dotvorili vojaci v dobových uniformách z 
Klubu vojenskej histórie Záhorie.

Dôležitosť pripomínania a upriame-
nia pozornosti mladej generácie na kru-
tosť vojny a fašizmu, čo vyzdvihol vo svo-
jom príhovore primátor mesta, keďže väč-
šina z nás už patrí ku generáciám, ktoré 
druhú svetovú vojnu nezažili. Učili nás o 
nej v škole, dozvedali sme sa nej od svojich 
rodičov či starých rodičov, z kníh a filmov. 
„Je namieste a dôležité vzdať česť ožive-
niu spomienky na obyvateľov nášho mesta, 
ktorí položili svoje životy za našu slobodu 
a budúcnosť, ale aj všetkým, ktorí bojovali 
za to, aby sme žili v mieri,“ uzavrel príhovor 
primátor Senice.

text a foto lv
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Pietna spomienková slávnosť pri príle-
žitosti 71. výročia oslobodenia spod nad-
vlády fašizmu sa v mestskej časti Čáčov 
konala v sobotu 9. apríla. Ako hosť sa na 
nej zúčastnil prvý tajomník Veľvyslanec-
tva Ruskej federácie v Slovenskej republike 
Nikolaj Sergejevič Ryžov.

Spomienkovú slávnosť pred budovou 
Notárskeho domu v Čáčove po druhýkrát 
zorganizoval Klub vojenskej histórie Záho-
rie. Po príhovoroch primátora mesta Senica 
Branislava Grimma a N. N. Ryžova, uložení 
venca k pamätnej tabuli venovanej oslo-
bodeniu Čáčova vojskami II. ukrajinského 
frontu maršála Malinovského, sa prítomní 
premiestnili do priestorov Notárskeho 
domu, kde bola nainštalovaná výstava, kto-
rej základ tvorili autentické vojnové plagáty 
zo zbierok Štátneho ústredného múzea 
súčasných dejín Ruska. Výstava bola dopl-
nená o vojenské exponáty a informácie z 
miestnej lokality.

lv, foto S. Bučák

Zoznam dlžníkov 
zverejnený

V záujme znižovania daňových nedo-
platkov a transparentnosti pri správe daní 
avizovalo Mesto Senica vo februári zverej-
nenie zoznamu dlžníkov. Zoznam daňo-
vých dlžníkov k 31. decembru 2015 je zve-
rejnený na webovom sídle http://egov.
senica.sk/ - Zoznam daňových dlžníkov, 
taktiež je k nahliadnutiu u informátora 
MsÚ a v kancelárii číslo dverí 410. 

Mesto Senica ako príslušný správca 
dane podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov s použitím § 
52 ods. 2 a 4 daňového poriadku sa roz-
hodlo zverejniť zoznam dlžníkov, u ktorých 
úhrnná výška daňových nedoplatkov presi-
ahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej 
osoby 1 600 eur.

Viac ako 550 tisíc eur je dlh, ktorý dlžia 
daňoví neplatiči Mestu Senica. Najväčšie 
nedoplatky sa týkajú dane z nehnuteľ-
nosti a poplatku za psa. Mesto je správ-
com dane z nehnuteľnosti, za psa, za uží-
vanie verejného priestranstva, za uby-
tovanie, za nevýherné hracie prístroje, 
za užívanie verejného priestranstva na 
trvalé parkovanie vozidiel vo verejnom 
priestranstve a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

NS

Ústretovosť pri vybavovaní
V mestskej časti Čáčov sa už začal pro-

ces označenia ulíc názvami a prečísle-
nie budov novými súpisnými a orientač-
nými číslami. Z toho dôvodu musia obča-
nia požiadať o vydanie nových občian-
skych preukazov a zbrojných preukazov. 
Policajný zbor s cieľom urýchliť vybavenie 
potrebných dokladov pre občanov mest-
skej časti Čáčov rozšíril pre nich stránkové 
hodiny.

V mesiaci máj si teda obyvatelia Čáčova 
budú môcť vybaviť svoje doklady na odde-
lení dokladov odboru poriadkovej polície 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Senici nasledovne: 

3., 10., 17. a 24. mája 
v čase od 7.30 do 12.00.
Pre ostatných občanov platia stránkové 

hodiny v štandardnom režime.

KR PZ Trnava

Uctíme si pamiatku 
vojakov a obetí

Dňa 8. mája uplynie 71 rokov od ukon-
čenia 2. svetovej vojny v Európe. Víťazstvo 
nad fašizmom a skončenie útrap najstraš-
nejšej vojny si v Senici pripomenieme polo-
žením vencov 6. mája o 10.30 pri soche 
Víťazstvo na Námestí oslobodenia. 

NS

Kartu nevrátil nikto
Ročnú parkovaciu kartu, ako dôsledok 

zmeny systému parkovania na troch par-
koviskách v centre mesta, nevrátil nikto. 
Senická radnica sa v januári rozhodla vrá-
tiť obyvateľom poplatok za ročnú par-
kovaciu kartu, ak si myslia, že im bolo 
ukrivdené kvôli zmene systému parkova-
nia. Občania mohli využiť príležitosť do 
konca februára.

V januári Mesto Senica pristúpilo k 
zmene systému parkovania na troch parko-
viskách v centre mesta – Ulica SNP (par-
kovisko pri Mestskom úrade), Hviezdo-
slavova ulica a od marca aj parkovisko na 
Ulici J. Kráľa (za obchodným domom Cieľ).
Najmä parkovisko na Hviezdoslavovej ulici 
pred Domácimi potrebami U Katky vyvo-
lalo medzi verejnosťou diskusiu. Na jed-
nej strane bola požiadavka zvýšiť obrátko-
vosť parkovísk v centre mesta a zabezpe-
čiť plynulé parkovanie pre ľudí idúcimi za 
nákupmi či vybavovaním, na strane druhej 
dotknutí občania, ktorí tu bývajú, prípadne 
pracujú a parkovali tu na ročnú parkovaciu 
kartu. 

Parkovacia karta platí na všetkých par-
koviskách pre dočasné parkovanie v meste 
aj na parkovanie na dotknutých parkovis-
kách v pracovných dňoch v čase od 18.00 
do 6.00 hod.

bar 

Zápis do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 

Novomeského 1209/2 Senica Mgr. Marta 
Haslová oznamuje rodičom, že podáva-
nie žiadostí o prijatie dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie do jednotlivých eloko-
vaných pracovísk na školský rok 2016/2017 
sa uskutoční od 2. do 13. mája.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma 
dieťa spravidla od 3 do 6 rokov, výnimočne 
možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. 
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 
päť rokov veku, deti s odloženou školskou 
dochádzkou a dodatočne odloženou škol-
skou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povin-
nej školskej dochádzky dieťaťa predloží 
zákonný zástupca riaditeľovi MŠ spravidla 
do 15. apríla spolu so žiadosťou o prijatie 
dieťaťa do MŠ a s potvrdením o zdravot-
nom stave dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé 
dieťa osvojené základné hygienické 
návyky, základy sebaobsluhy a musí ovlá-
dať základy stolovania. 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie 
detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapa-
citu MŠ sa bude postupovať podľa schvá-
lených kritérií. Určujúci je trvalý pobyt 
v Senici aspoň jedného zo zákonných 
zástupcov dieťaťa alebo dieťaťa, dovŕše-

nie 3 rokov veku dieťaťa k 15. septembru 
príslušného kalendárneho roku, zamest-
nanosť zákonných zástupcov, starostlivosť 
slobodnej matky alebo osamelého rodiča 
o dieťa, sociálne znevýhodnené prostredie 
dieťaťa (potrebné predložiť potvrdenie z 
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny), starší súrodenec, ktorý navštevuje 
tú istú MŠ a adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ. 

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu 
byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne 
a personálne podmienky a dosahujú požado-
vanú úroveň v oblasti hygienických návykov a 
sebaobsluhy a ak to dovoľuje kapacita MŠ.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu o 
umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvr-
dením o zdravotnom stave dieťaťa od vše-
obecného lekára pre deti a dorast, ktoré sa 
predkladá zástupkyni školy. Do MŠ sa pri-
jímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak ide 
o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami predloží zákonný zástupca 
okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom 
stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie.

Prijímanie detí je v kompetencii zástup-
kýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič 
dostane rozhodnutie o prijatí dieťaťa s pod-
pisom riaditeľky MŠ.

Materská škola Ulica L. Novomeského
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„Na podujatí Stretnutie s históriou (7. 

apríla) som si spomenula na rok 1944,“ 
napísala nám do redakcie pani Mária Sliv-
ková, reagujúc na úvodnú prezentáciu 
ohľadom tragédie v Surovinskom lese. 

V Senici, v novej budove RSD na Kunov-
skej ulici, nemecké komando väznilo mno-
hých občanov, ktorých podozrievali z par-
tizánskej činnosti alebo z pomoci partizá-
nom v SNP. Medzi väznenými bol aj pán 
farár Viest z Hlbokého, brat divízneho 
generála Rudolfa Viesta, ktorý velil povsta-
leckej armáde na Slovensku počas Sloven-
ského národného povstania. Moja teta 
posielala pánovi farárovi obedy. Nosili ich 
moje sesternice. Asi 2-krát som išla s nimi. 
Vojak pri vchode do budovy sa na nás len 
pozrel. Veď drobné 11-ročné dievčatko 
s modrou konvičkou v ruke nemohlo byť 
nebezpečné. Ja som s veľkým strachom 
čakala na ulici. Teraz banujem, že som 
nevidela, kto stravu preberal a je možné, 
že by nás obidve do budovy nevpustil. 

Raz cestou do školy som videla na trhu 
nakupovať neznámych ľudí. Myslím, že to 
bola kuchárka a dvaja zaistení jej pomáhali 
s nákupom. Nepamätám sa, či bol s nimi aj 
vojak. Jeden z väzňov mal oblečený veľmi 
ošumelý až otrhaný dlhý vojenský kabát. 
Pomyslela som si, že v civilnom živote by si 
také niečo neobliekol. 

V mrazivých dňoch mal vojak, ktorý stál 
na stráži pri vchode do budovy, obrovské 
plstené válenky, do ktorých sa zmestil aj 
v svojich bagančiach. Chlapci spolužiaci 
mudrovali, že tie obrovské „čižmy“ si určite 
ukoristili v Rusku. 

„Roky bežia, spomienky zostávajú,“ uza-
vrela čriepky spomienok Mária Slivková. 

(pozn. red.: RSD - Roľnícke skladištné 
družstvo je budova na dnešnej Štefániko-
vej ulici, v ktorej sídlilo vedenie polikliniky.) 

NS

Výlet za temnou históriou
Žiaci ZŠ s MŠ na Mudrochovej ulici v 

Senici 21. marca navštívili Múzeum holo-
kaustu v Seredi. Plní očakávania netušiac, 
čo zažijú a uvidia. Veď holokaust je v pove-
domí človeka spätý s niečím zlým, nega-
tívnym, niečím, čo prináša bolesť, utrpe-
nie, smrť... A keďže na všetko toto nešťas-
tie hlavne židovského národa sa pomaly 
zabúda, rozhodli sa pani učiteľky smerovať 
kroky svojich žiakov práve sem. Pre deviata-
kov to bola téma nanajvýš aktuálna, keďže 
túto časť našej minulosti práve prebrali na 
hodinách dejepisu. Prehliadka expozície 
bola poučná aj pre mladších žiakov. 

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v 
priestoroch bývalého pracovného a kon-
centračného tábora. Počas 2. svetovej vojny 
boli z neho deportovaní slovenskí Židia. 
Putovali do nacistických koncentračných 
táborov, hlavne do Oswienčimu. Žiaci si v 
múzeu pozreli dobové dokumenty, foto-
grafie a predmety súvisiace s danou témou. 
Mozaiku historických faktov doplnila zaují-
mavá prednáška s videoprojekciou.

Tí, ktorí na začiatku svojej cesty netušili čo 
uvidia, na jej konci zistili mnoho. Predovšet-
kým, že téma holokaustu je stále živá a aké-
koľvek myšlienky rasovej neznášanlivosti 
treba okamžite potlačiť a zničiť. Nesmieme 
dopustiť, aby sa história opakovala.

Mgr. M. Štefancová

Hľadáme fotografie 
Sokolovne

V súvislosti s plánovaným zámerom a 
prípravou projektu rekonštrukcie budovy 
Sokolovne na multifunkčné kultúrno-spolo-
čenské centrum s múzeom prosíme obča-
nov, ktorí majú fotografie, staré pohľad-
nice, filmové záznamy tohto objektu vo 
svojich domácich archívoch, aby nám ich 
zapožičali k nahliadnutiu. 

Hľadáme materiál, ktorý zachytáva exte-
riér aj interiér budovy z 19. a 20. storočia, 
stavebné úpravy objektu a podujatia, ktoré 
sa v Sokolovni konali od čias založenia telo-
výchovného spolku Sokol až po súčasnosť. 

Materiál prispeje k príprave architekto-
nickej štúdie a projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu budovy. Naším cieľom je 
prinavrátiť Sokolovni jej pôvodné architek-
tonické hodnoty a historický výraz. Každý 
detail na vašej fotografii môže byť pre nás 
dôležitý. 

Nájdené materiály, prosím, prineste na 
Referát regionálneho rozvoja č. d. 303, kde 
ich oskenujeme a vrátime vám ich alebo 
ich posielajte v elektronickej forme na 
adresu lubica.melisova@senica.sk. Veľkosť 
jedného mailu nemôže presiahnuť 10 MB. 

Vopred ďakujeme za ochotu a spolu-
prácu pri rozvoji nášho mesta a zachovaní 
jeho kultúrneho dedičstva.

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
projektová manažérka MsÚ Senica 

Prednesu sa darí
Po 48-krát sa mladí interpreti umelec-

kého slova stretli 15. apríla v ZUŠ v Senici a 
19. apríla vo Františkánskom kláštore v Ska-
lici na okresných súťažiach v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe detských 
recitačných kolektívov a divadiel poézie. 

Na Hurbanovom pamät-
níku, konanom na počesť význa-
mnej osobnosti slovenských dejín 
Jozefa Miloslava Hurbana, recito-
valo 39 detí, víťazov obvodných 
súťaží konaných v Senici, Kútoch, 
Skalici a v Holíči, 26 študentov 
stredných škôl z oboch okresov, 
predstavil sa jeden detský recitač-
ných kolektív a tri divadlá poézie.

Príjemné bolo započúvať sa 
do slov básnikov či prozaikov na 
okresnej súťaži v Senici, ktorú 
odborná porota vedená Mgr. Jaro-
slavou Čajkovou vysoko hodno-
tila po stránke dramaturgického 

výberu textov i samotnej interpretácie. Zís-
kať prvenstvá vo svojich kategóriách a pre-
bojovať sa do krajskej súťaže Hollého 
pamätník sa v tomto roku podarilo Šimo-
novi Šinkovi zo ZŠ v Jablonici, Liliane Hor-
ňákovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica, 
Verene Pekarovej zo ZŠ v Sobotišti, Nine 
Orthovej, Pavlíne Praskačovej (na foto), 

Zuzane Závodskej, Adamovi Pras-
kačovi, Martinovi Očkovi a Marti-
novi Hrevušovi zo ZUŠ v Senici. 
Veľmi vydarené boli tiež inscená-
cie divadelných kolektívov. Sviatok 
umeleckého slova vyvrcholil v nes-
korých popoludňajších hodinách 
vystúpením troch skupín súboru 
Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Detský 
recitačný kolektív vedený Lindou 
Petrákovou pripravil predstavenie 
The Gun a študentské divadlá poé-
zie sa prezentovali inscenáciami 
2056 (réžia Ľuboslava Pavesková 
& kolektív) a Traumdeutung (réžia 
Linda Petráková & kolektív). Všetky 

tri divadelné kolektívy boli odbornou poro-
tou odporučené postúpiť do krajskej súťaže.

Ako účastníci vlaňajšieho celoštátneho 
Hviezdoslavovho Kubína postupujú priamo 
do krajskej súťaže tiež recitátorky Daniela 
Rybnikárová, Viktória Horná, Diana Šedivá 
zo ZUŠ v Senici a Klára Madunická zo Stred-
nej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči.

Okresné súťaže Hurbanov pamätník pri-
pravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ 
v Senici, Mestom Skalica, ZUŠ v Skalici a s 
podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

Hurbanov pamätník priniesol množstvo 
dojmov, zážitkov, námetov na rozmýšľanie, 
bol impulzom a inšpiráciou do ďalšej ume-
leckej tvorivosti. Ďakujeme za ne recitáto-
rom, divadelníkom a ich pedagógom, ktorí 
sa vo svojich školách deťom a študentom 
nezištne a s ochotou venujú.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica 
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Simona Dojčanská a Kristína Piváčková 
sa stali víťazkami propagačnej kategórie 
národného kola Enersol, ktoré sa uskutoč-
nilo 12. a 13. apríla v Strednej odbornej 
škole Senica. Študentky zvíťazili s prácou 
Envirohry. Usporiadateľskú školu Enersolu 
zastupovala v súťaži aj Monika Čechová, 
ktorá súťažila v hlavnej kategórii a predost-
rela porote projekt hlineného domu. 

Enersol je súťaž o využívaní 
alternatívnych zdrojov a už po 
6. raz ju organizačne zabez-
pečovala Stredná odborná 
škola Senica, ktorá je priekop-
níkom vo využívaní alternatív-
nych zdrojov energií. Súťaž 
vyhlasuje Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR v spolupráci so Štátnym 
inštitútom odborného vzdelá-
vania a jej cieľom je rozvíjať 
tvorivé odborno-teoretické a 
odborno-praktické schopnosti 
študentov stredných škôl, taktiež viesť mla-
dých ľudí k aktívnej ochrane životného 
prostredia a problematike využívania alter-
natívnych zdrojov energie. Podpredseda 
celoštátnej odbornej komisie Jozef Klinda z 
Ministerstva životného prostredia na otvo-
rení súťaže poukázal na význam energie zo 
slnka z hľadiska dlhodobo udržateľného 
životného prostredia. 

Do 6. ročníka súťaže postúpili víťazi 
krajských kôl (64 súťažiacich) a svoje práce 
(bolo ich 40) prezentovali pred odbor-
nými hodnotiacimi komisiami v kategóri-
ách hlavná, tvorivá a propagačná. Štu-
denti sa zameriavali na obnoviteľnosť 
zdrojov, úsporu energií, aplikovateľnosť v 
praxi, napríklad v stavebníctve, poľnohos-
podárstve, energetike. Po niekoľkoročnej 
prestávke sa do súťaže zapojili aj školy z 

Bratislavského samosprávneho kraja, takže 
v tomto ročníku sa zišli najlepší z 23 škôl zo 
všetkých ôsmich krajov. 

V hlavnej súťažilo 14, v tvorivej 15 a v 
propagačnej 11 študentov. V hlavnej kate-
górii zvíťazili Andrej Murcin a Barnabáš 
Kamocsai z SPŠ Komárno s prácou Vyu-
žitie elektromagnetického smogu. V tvori-
vej kategórii študenti SOŠ Stará Turá Šte-
fan Schindler a Samuel Kacej prezento-
vali Fotovoltaický panel automaticky orien-

tovaný za svetlom – učebná 
pomôcka pri výučbe fotovol-
tiky a robotiky. V propaga-
čnej kategórii reprezentantky 
SOŠ Senica Simona Dojčan-
ská a Kristína Piváčková pred-
viedli Envirohry a svojou krea-
tivitou najviac zaujali odbornú 
komisiu. Envirohry zábavnou 
formou nielen šíria informácie 
o obnoviteľných zdrojoch, ale 
aj nabádajú k aktívnej ochrane 
životného prostredia. 

Do medzinárodnej súťaže 
Enersol, ktorá bola 14. apríla v Brne, si v 
konkurencii študentov z Česka, Slovinska, 
Rakúska, Poľska a Nemecka zmeralo sily aj 
6 bodovo najvyššie ocenených prác z hlav-
nej a 4 z tvorivej kategórie. 

Pre súťažiacich a hostí pripravila SOŠ 
Senica sprievodný program, v ktorom si 
pozreli fotovoltaické panely, ktoré má škola 
v rámci projektu Ukážka energetickej efek-
tívnosti a využívania obnoviteľných zdro-
jov energie na príklade verejných budov. 
ZSE, a. s., Bratislava zapožičali pre študen-
tov elektrotrojkolky, na ktorých si mohli 
účastníci súťaže zajazdiť. V spolupráci s fir-
mou VW Slovakia bolo pre študentov k dis-
pozícii elektro vozidlo.

Viera Barošková
foto V. Michalka 

Cena Ivanovi Fodorovi
Javisko Domu kultúry v Senici patrilo 13. 

apríla detským divadelným súborom Trnav-
ského samosprávneho kraja, ktoré sa pred-
stavili na súťažnej prehliadke Senická diva-
delná jar. 

Súťaže, ktorú 
organizačne pripra-
vilo Záhorské osve-
tové stredisko v 
Senici v spolupráci 
s Mestským kultúr-
nym strediskom za 
finančnej podpory 
Fondu na podporu 
umenia a COOP 
Jednota v Senici, 
sa zúčastnili víťazi 
regionálnych prehliadok divadla hraného 
deťmi z Trnavského kraja s predstaveniami: 
DDS Búranský tyjáder, ZUŠ Šaštín Stráže - 
Ujko Obžera kráľom, DDS Bodka, ZŠ Vajan-
ského Skalica - Ružový púčik, DDS Orešan-
ské Divadielko, ZŠ s MŠ Dolné Orešany - O 
princeznej, ktorá nechcela spať a o prin-
covi, ktorý ju chcel bozkom prebudiť, DDS 
Kukučky, ZŠ Veľké Kostoľany - Vianočná 
koleda, DDS Šamorínko, ZŠ Mateja Bela 
Šamorín - Čo sa stalo v jednom hniezde, 
DDS Za šecki drobné, GOS Galanta – Veď 
som ti to hovorila.

Odborná porota, ktorej predsedal MgA. 
Ján Hyža PhD., pedagóg Konzervatória 
a VŠMU v Bratislave, dramaturg Divadla 
oProti, Mirka Čibenková dramaturgička 
divadla Jána Palárika v Trnave docentka 
Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave a 
Martin Peterich divadelný režisér, drama-
turg a redaktor RTVS v Bratislave odporu-
čila programovej komisii na postup do pro-
gramu celoštátnej súťažnej prehliadky Zlatá 
priadka 2016 DDS Bodka ZŠ Vajanského 
v Skalici, ktorému udelila prvé miesto za 
inscenáciu Ružový púčik v réžii Jany Kuta-
lovej. Druhé miesto získal DDS Orešanské 
divadielko, ZŠ s MŠ Dolné Orešany za roz-
právkovú hru O princeznej, ktorá nechcela 
spať a o princovi, ktorý ju chcel bozkom 
prebudiť. Tretie miesto porota neudelila, 
udelila niekoľko individuálnych ocenení. 

Ivan Fodor získal ocenenie za pedago-
gické vedenie súboru DDS Búranský tyjá-
der zo ZUŠ Šaštín Stráže, ktorý sa na prehli-
adke predstavil s inscenáciou Ujko Obžera 
kráľom. 

DDS Kukučky zo ZŠ Veľké Kostoľany 
so spracovaním Vianočnej koledy Ch. Dic-
kensa v úprave a réžii M. Kukučkovej zís-
kal ocenenie za štýlové výtvarné riešenie 
inscenácie.

Ďalšie individuálne ocenenia si odniesli 
Alica Šimurdová z DDS Šamorínko zo 
Šamorína za stvárnenie postavy vrabčeka 
v inscenácii Čo sa stalo v jednom hniezde 
a Adrián Turičík z DDS Za šecki drobné z 
Galanty za stvárnenie postavy Oberona v 
predstavení Veď som ti to hovorila. 

Viera Juríčková 
ZOS Senica 

Združenie SenART 
a Paleta 2016

Od roku 2007 evidujeme na našej kul-
túrnej scéne združenie senických neprofe-
sionálnych výtvarných umelcov s názvom 
SenART. Vďaka aktívnej činnosti si získalo 
pevné postavenie a dostalo sa do povedo-
mia verejnosti nielen v samotnej Senici, ale 
aj v okolí a získalo si svojich prívržencov a 
pravidelných návštevníkov výstav. 

V druhej polovici apríla združenie 
ponúklo našej verejnosti svoju spoločnú 
prezentáciu, tzv. klubovú, s názvom Paleta 
2016. Koncipovaná bola ako tie minulé, for-
mou salónu, čiže voľným výberom z tvorby 
všetkých trinástich členov. Kolekciu tvorili 
rôzne modifikované programy plošných 
maliarskych disciplín, bola mnohovrstev-
nou ukážkou generačného, žánrového a 
štýlového potenciálu združenia. Zápis diel 
bol preto rôznorodý a klenul sa veľkým 
oblúkom z reálneho sveta až do nepred-
metnej pocitovej podoby. Tematicky kot-

vil najpočetnejšie v obľúbenom žánri kra-
jinomaľby a jej mnohorakých podobách 
od širokých pohľadov až po krajinné záti-
šia, od krajiny čistej, obohatenej figúrou 
alebo architektúrou až po krajinu mest-
skú. Okrem nej bola prítomná téma záti-
šia a zaznamenali sme zvýšený počet kom-
pozícií s nepredmetným spôsobom zobra-
zovania. V nich zasa neustále vstupuje do 
hlavného tvorivého dialógu farba s tvarom 
a stávajú sa nosnými prvkami umeleckého 
prednesu. Na báze dobrovoľnosti bola tiež 
voľba techniky – zastúpené boli klasické 
maľby akrylom, olejom, akvarelom, tempe-
rou, mastným pastelom, ale aj koláž a tex-
tilná technika, ktorú tentoraz v premiére 
reprezentovala technika mokrého plstenia. 
Len celkom nedávno sa v združení rozbehli 
a aj zrealizovali dva úplne nové spoločné 
projekty, ktorých tvorivé výsledky sa tak-
tiež prezentovali na výstave. Prvý inicioval 
predseda klubu Luboš Miča a vzniklo spo-
ločné grafické dielo s názvom Senica (lept, 
suchá ihla, akvatinta).      

(pokračovanie na str. 6)
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Aj ulice nášho mesta zaplnili 15. apríla 
aktivisti Ligy proti rakovine, ktorá po 20. 
raz oslovila verejnosť finančnou zbierkou 
na podporu onkologických pacientov a ich 
rodín. Študenti Gymnázia L. Novomeského 
sa opäť zapojili do dobrovoľníckej činnosti 
v prospech Ligy proti rakovine a päťde-
siatka študentov počas Dňa narcisov 15. 
apríla v Senici vyzbierala 8 230 eur. 

Každý, kto si narcis pripol na svoj odev 
vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, 
ktorí bojujú s rakovinou. Zbierka na Deň 
narcisov pomôže naakumulovať finančné 
prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc 
onkologickým pacientom a ich rodinám na 
celom Slovensku.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narci-
sov vysielame onkologickým pacientom 
odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, 
že ich boj sa týka nás všetkých a že majú 
našu podporu.

bar 

Beseda s J. Banášom 
Na záver marca Mesiaca knihy 31. 

marca pripravila Záhorská knižnica Senica 
v spolupráci s Mestským kultúrnym stredis-
kom skutočnú lahôdku. V Dome kultúry sa 
stretli priaznivci spisovateľa Jozefa Banáša 
so svojím obľúbeným autorom na besede. 
V sále bolo okolo 200 divákov z celého 
Záhoria i zo vzdialenejších častí Sloven-
ska a beseda trvala 2 hodiny. Takýto veľký 
záujem o stretnutie so spisovateľom sme v 
Senici už dávno nezaznamenali. 

Veľká účasť na besede bola len potvr-
dením, že aj v tejto pretechnizovanej dobe 
ľudia radi siahnu po kvalitnej knihe. Jozef 
Banáš patrí u nás k najplodnejším autorom, 

vlani vydal 5 kníh (Idioti v politike, Velestúr, 
Dementi, Zóna nadšenia, Zastavte Dub-
čeka) a je tiež najprekladanejší autor. Poslu-
cháčov v sále zaujal nielen rozprávaním o 
svojej tvorbe, knihách, ale mnohých pre-
kvapil aj ako hudobník, scenárista, cestova-
teľ a výborný rozprávač. Odozva z publika 
v podobe otázok bola veľmi dobrá. Beseda 
zanechala výborný dojem nielen u účast-
níkov besedy, ale výborné stretnutie s čita-
teľmi veľmi intenzívne vnímal aj sám spiso-
vateľ a prisľúbil, že v jeseni do nášho mesta 
opäť rád zavíta. 

Ďalšiu takmer hodinu po samotnej 
besede Jozef Banáš strávil so svojimi čita-
teľmi počas autogramiády. 

bar

V parku pribudla jarabina 
(dokončenie zo str. 1) 
Pozorným poslucháčom z radov žiakov 

základných škôl, strednej i staršej generá-
cie rezonovala v ušiach myšlienka dňa upo-
zorňujúca na potrebu chrániť si našu Zem. 
Sme na nej závislí, v dôsledku zhoršovania 
jej „zdravotného“ stavu sa zhoršuje aj ten 
náš, postihujú nás výrazné klimatické zmeny, 
ktoré sa dejú aj v takých oblastiach, kde pred-
tým neboli. Apel pre prítomných i neprítom-
ných na tejto akcii sa niesol v znamení ini-
ciatívy každého, kto priloží kamienok do 
mozaiky za ozdravenie životného prostredia. 

Na význam ekologického sviatku pre 
nás všetkých upozornil tiež podpred-
seda Trnavského samosprávneho kraja 
Zdenko Čambal, primátor Holíča. TTSK 
nesie záštitu nad týmto podujatím už nie-
koľko rokov, čo dokazovala aj prítom-
nosť ďalších poslancov TTSK Jána Kovára, 
riaditeľa Úradu práce v Senici a Martina 
Lidaja, zástupcu primátora Senice. Primá-
tor Senice Branislav Grimm pripomenul, 
že Deň Zeme je v pokrokovom svete vyvr-
cholením aktivít v prospech modrej pla-
néty: „Ani v našom meste nezostávame 
bokom. V našom meste sa koná celoštátna 
súťaž Enersol o obnoviteľných zdrojoch 
energie. Mesto sa stará o čistotu verejných 
priestranstiev, skrášľovanie osádzaním kve-
tináčov s kvetmi, likvidáciou čiernych sklá-
dok.“ Pripomenul, že vysadením strom-
čeka nadväzujeme na snahy o krajšie a lep-
šie životné prostredie, jeho zachovanie pre 
budúce generácie Seničanov.

Za podiel na environmentálnej výchove 
a za činy v prospech prírody prevzal pred-
seda občianskeho združenia Klub ochran-
cov zelene Juraj Kabát od riaditeľky Záhor-
ského osvetového strediska Ľubice Krišto-
fovej symbolický darček hmyzí hotel.

Primátor mesta Senica Branislav Grimm, 
jeho zástupcovia Martin Lidaj a Ján Hur-
ban spolu s podpredsedom TTSK Zdenkom 
Čambalom zasadili v parku mladý strom-
ček, tentoraz jarabinu. Venovaná je rodá-
kovi z Hlbokého S. Hurbanovi Vajanskému.

Deň Zeme sprevádzali vystúpenia 
folklórnych skupín Dvojkáčik a Sadová-
čik, mažoretiek, šaša Fifa a jeho priateľov, 
tanečníkov, spevákov a recitátorov zo 
základných škôl a z CVČ.

Viera Barošková

Združenie SenART...
(dokončenie zo str. 5) 
V jeho kompozícii je jedným malým motí-

vom, ktorý niečím vystihuje Senicu, respek-
tíve blízke okolie, zastúpený každý autor 
SenARTu. Grafika sa realizovala v spolupráci s 
akademickým maliarom a grafikom Mariánom 
K o m á č -
kom, v 
jeho ateli-
éri sa aj tla-
čila. Týmto 
o r i g i n á l -
nym die-
lom boli 
tiež obda-
r o v a n é 
o c e n e n é 
osobnosti z oblasti školstva a kultúry v Senici 
30. marca 2016. Druhý projekt sa odohrával 
pod taktovkou členky klubu Dany Motusovej 
a bol realizovaný v spolupráci s Klubom pria-
teľov histórie. Výsledkom tejto tvorivej dielne 
sú podoby zadymenej prehistorickej kera-
miky, ktorá bola nielen súčasťou klubovej 
výstavy, ale prezentovala sa aj popri originál-

nych vykopávkach počas podujatia Stretnutie 
s históriou v Dome kultúry v Senici 7. apríla. 
Výstava SenARTu Paleta 2016 ako celok bola 
mnohotvárnym zúročením diel autorov aj 
opakovanou sondou do základnej výtvarnej 
problematiky. Potešiteľná je skutočnosť, že 
väčšina autorov má snahu posúvať formulá-
ciu svojho individuálneho umeleckého jazyka 

ďalej a 
dopredu. 
Zlepšuje 
sa práca s 
kompozí-
ciou diela, 
s k l a d b y 
r o z v á d -
zajú ori-
g iná lnej -
šou rytmi-

kou, svetlom a koloritom, významové a obsa-
hové posolstvá tvorby korenia filozofickými 
aj metaforickými odkazmi s mnohými sym-
bolmi a znakmi. Taktiež dva zmienené pro-
jekty priniesli so sebou nové výzvy v rozvoji 
výtvarného prejavu každého jednotlivca. 

Dana Janáčková

Stretnutie s históriou
V Dome kultúry bolo 7. apríla Stretnutie 

s históriou, ktoré pripravilo Záhorské osve-
tové stredisko (ZOS) a Klub priateľov his-
tórie. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor 
Senice Branislav Grimm.

Deň 7. apríl 1945 je navždy v histó-
rii mesta zapísaný ako deň oslobode-
nia Senice vojskami Červenej armády a 
Rumunskej armády. Tento deň a 71 rokov 
života v mieri pripomenula riaditeľka ZOS 
RNDr. Ľubica Krištofová úvodnou prezen-
táciou o Surovinskom lese, v ktorom našlo 

smrť mnoho ľudí, ktorí si tu museli vyko-
pať vlastné hroby. Presný počet ľudí, ktorí 
tu našli smrť nie je známy. Surovinský les 
ukrýva dodnes mnohé tajomstvá a je sved-
kom zverstiev, ktoré sa stali počas 2. sveto-
vej vojny. Ľubica Krištofová informovala, že 
na pamiatku obetí sa plánuje vybudovať v 
Surovinskom lese pamätník. 

Zúčastneným asi 100 záujemcom o his-
tóriu mesta Mgr. Matúš Sládok z Krajského 
pamiatkového ústavu Trnava prezentoval 
tému Ochrana archeologického dedičstva. 
V jej rámci hovoril o možnostiach ochrany 
archeologického dedičstva, legislatívnom 
rámci či archeologickej kriminalite. 

Mgr. Tomáš Motus sa v ďalšej prednáške 
venoval najstaršej histórii mesta a Mgr. Pavol 
Jelínek, PhD prezentoval najnovšie archeo-
logické nálezy zo Senice. Podujatie oboha-
tilo stredoveké občerstvenie (slivkové gule, 
kysnuté chlebové placky), ktoré pripravila 
Stredná odborná škola Senica. Pivo navarili 
v senickom domácom pivovare Lingišpír. 

bar
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Na Mestskom 
úrade v Šali boli 
19. apríla dopolud-
nia slávnostne oce-
není stredoškoláci, 
ktorí sa zapojili svo-
jou prácou do VI. 
ročníka literárnej 
súťaže Esej Jána 
Johanidesa 2016. 
V y h l a s o v a t e ľ m i 
súťaže sú Literárne 
informačné centrum Bratislava, Mesto 
Šaľa, Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Záhor-
ská knižnica v Senici. Orientovaná je na 
esej ako slobodný literárny priestor na vyja-
drenie vlastného názoru, postoja či osob-
nej skúsenosti. Témou esejí sú vybrané 
myšlienky Jána Johanidesa, je určená stre-
doškolákom v regióne. Potešilo nás, že 
medzi ocenenými bola i študentka Gym-
názia Laca Novomeského v Senici Kristína 
Oslejová, ktorá získala zo 47 autorov druhé 
miesto za víťazom Jonášom Sudakovom zo 
Zlatých Moraviec. 

KS

Máme absolútneho víťaza
Je prirodzenou snahou umelcov, najmä 

mladých, porovnať svoje majstrovstvo a 
odbornosť s ostanými mladými a zaniete-
nými umelcami. Príjemný je pocit, že doká-
žete plnohodnotne predstaviť svoje majs-
trovstvo v porovnaní niekoľkých škôl zo šir-
šieho regiónu Slovenska. Na pôde ZUŠ v 
Senici sa 7. apríla stretli žiaci zo ZUŠ Hlo-
hovec, Trnava, Piešťany a samozrejme 
domácej ZUŠ-ky na regionálnej súťaži v 
sólovej, komornej, súborovej hre na akor-
deóne a keyboarde. 

Môžem s hrdosťou a 
pocitom dobrej práce hneď 
v úvode povedať, že žiaci 
ZUŠ Senica nesklamali a svo-
jou hrou ukázali, že úsilie vlo-
žené do ich rastu pod odbor-
ným vedením svojich peda-
gógov nebolo zbytočné. 
Priebehu súťaže predchád-
zalo obdobie príprav nielen 
žiakov, ale i organizátorov, 
za čo im na tomto mieste 
vyslovujem veľkú vďaku. 

Vystúpenie súťažiacich hodnotila 
odborná porota zložená z pedagógov 
zúčastnených umeleckých škôl. Porote 
predsedala v hre na akordeóne Marta 
Vachová DiS.art a v hre na keyboarde Mgr. 
Ondrej Hluchý zo ZUŠ Senica. Predstavilo 
sa 47 žiakov.

Podmienky a priebeh súťaže iniciovali 
všetkých k tým najlepším výkonom. Kvalitu 
hry a celý dojem vystúpenia súťažiaceho 
ocenila porota umiestnením v zlatom, strie-
bornom alebo bronzovom pásme, ude-
lením Ceny poroty a vyhlásením absolút-
neho víťaza súťaže. 

ZUŠ Senica reprezentovalo v hre na 
akordeóne 22 žiakov v 8 súťažných kate-
góriách. Umiestnenie v zlatom pásme zís-
kali: Robert Tekel, Alexandra Smolková, 
Martina Orgoníková, David Černek, Šimon 
Žurek, Patrik Praskač, Patrik Jediný, Samuel 
Smolka. Radoslav Choma, Jana Harnošová, 
Martin Jediný, Peter Denkóci a Michal Čas. 
Úspešných žiakov pripravili na súťaž Hilda 
Hajlová DiS.art., Anna Rýzková DiS.art. a 
PaedDr. Viera Schmidtová.

Umiestnenie v zlatom pásme a Cenu 
poroty si prevzal akordeónový súbor pod 

odborným vedením Anny 
Rýzkovej DiS.art., v zložení 
Juraj Černek, Dominik Cibula, 
Michal Čas, Peter Denkóci, 
Adam Denkóci, Jana Harno-
šová, Miroslav Havel, Martin 
Janšák, Martin Jediný, Beňa-
dik Lavrinčík, Timotej Mare-
ček, Diana Pavelková a Rado-
van Kopúnek.

Zlaté pásmo a ocenenie 
absolútny víťaz súťaže získal 
Martin Jediný zo ZUŠ Senica 
z triedy H. Hajlovej DiS.art. 

Organizácia takejto súťaže prináša 
množstvo práce. Chcem týmto poďako-
vať i sponzorom, bez ktorých zorganizovať 
takéto podujatie by bolo náročné. Súťaž 
preukázala, že tvorivá práca, nepretržitá 
príprava žiakov a správne pedagogicko-od-
borné vedenie, prináša výsledok v podobe 
ocenenia na súťaži a pre ostaných dobrý 
pocit z pekného a užitočného podujatia. 

Úspešným žiakom blahoželáme a spolu 
s ich pedagógmi im želáme veľa ďalších 
úspechov a radosti z akordeónovej hry.

Hilda Hajlová DiS.art., ZUŠ Senica

Absolútny víťaz regionálnej
súťaže Martin Jediný 
s učiteľkou Hildou Hajlovou. 

Ocenenie 
dlhoročnej práce

Druhým členom Dobrovoľného hasič-
ského zboru Senica, ktorý je nositeľom 
najvyššieho vyznamenania Zaslúžilý člen 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) 
SR, sa 5. apríla stal bývalý veliteľ Mest-
ského hasičského zboru Jozef Kovačov-
ský. Čestný titul mu v Dome kultúry Žilina 
na celoslovenskom stretnutí predstaviteľov 
dobrovoľnej požiarnej ochrany udelil pre-
zident DPO SR Ladislav Pethő.

Prezident DPO 
SR týmto titulom 
ocenil 42-ročnú 
mimoriadne aktívnu 
kariéru Jozefa Kova-
čovského v senic-
kom Dobrovoľ-
nom hasičskom 
zbore, ktorého čle-
nom sa stal 1. apríla 
1974. Už o dva roky 
neskôr sa stal veliteľom Mestského hasič-
ského zboru a túto funkciu vykonával 
podľa zákona do dovŕšenia 60 rokov veku, 
teda nepretržite 36 rokov. Okrem toho 
v rokoch 1992 – 1998 pôsobil ako tréner 
družstva mužov, od roku 2010 bol aj tréne-
rom dorasteniek, s ktorými o rok neskôr zís-
kal na majstrovstvách Slovenska v požiar-
nom športe titul vicemajsteriek Slovenska. 
Od roku 2001 pôsobí ako inštruktor okrsku 
Senica, ktorý združuje 7 okolitých obcí a 
zaoberá sa spoločným pôsobením v oblasti 
dobrovoľného hasičstva, súčinnosti pri 
požiaroch a výpomoci pri živelných pohro-
mách. Je členom výcvikového štábu pri OV 
DPO Senica, ktorý sa zaoberá organizáciou 
výcviku, vzdelania hasičov, súťaží a spoloč-
ných cvičení. Viac ako 25 rokov pôsobí vo 
funkcii rozhodcu v pohárových okresných i 
krajských súťažiach. Ako člen výboru DHZ 
sa neustále podieľa na napredovaní Dob-
rovoľného hasičského zboru, ktorý patrí v 
Senici k najaktívnejším občianskym združe-
niam. Ich činnosť je neoceniteľná hlavne v 
rôznych krízových situáciách. Obetavosť, 
nasadenie a profesionálny prístup dobro-
voľných hasičov pod jeho vedením ocenili 
obyvatelia mesta napríklad pri povodniach 
či veterných smrštiach, čistení brehov Tep-
lice a pod. Za svoju dlhoročnú činnosť v 
DHZ Senica bol Jozef Kovačovský ocenený 
viacerými vyznamenaniami. 

Na slávnostnom oceňovaní v Žiline bola 
prítomná manželka a syn Peter, predsed-
níčka OV DPO Senica Marta Hurbanisová, 
predsedníčka DHZ Senica Jarmila Barcaj 
Drinková a vedúca oddelenia organizač-
ného a vnútornej správy Mestského úradu 
Senica Ľubica Lesayová. 

Druhým nositeľom najvyššieho vyzna-
menania Zaslúžilý člen DPO je Pavol Hyža. 
V minulosti bola týmto vyznamenaním 
ocenená práca manželov Ladislava a Anny 
Vaškovičovcov, Jána Žilu. 

Viera Barošková

Z Bačovej tvorby
Od 18. 

marca do 14. 
apríla bola v 
Galérii v pod-
kroví Základ-
nej umelec-
kej školy v 
Senici otvo-
rená výstava 
z tvorby 
a k a d e m i c -
kého mali-
ara Bohumila 
Baču Komu-
nikácia maľ-
bou. Vysta-
vené boli cykly obrazov orientovaných na 
humanistické princípy. Rodák z Plaveckého 
Mikuláša založil v Bratislave Súkromnú 
strednú umeleckú školu dizajnu, v ktorej 
je pedagógom a riaditeľom. V spolupráci 
s touto školou bola vo februári a v marci 
v ZUŠ výstava z tvorby študentov maturit-
ných odborov pod názvom DIZAJNská 21 
a priniesla inšpirácie aj študentom senickej 
ZUŠ. 

text a foto Š. Orth 

Bohumil Bača s kurátorkou 
výstavy Mgr. Boženou Ju-
ríčkovou zo Záhorskej galé-
rie J. Mudrocha. 
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V Záhorskej galérii bola 7. apríla vernisáž 
výstavy Miroslavy a Mareka Trizuljakovcov 
Asymetrie. Výstava je otvorená do 29. mája. 

Asymetrie je názov prezentácie manželov 
Miroslavy a 
Marka Tri-
zuljakovcov, 
ktorú pripra-
vila Záhor-
ská galéria 
Jána Mudro-
cha v Senici 
a prezentuje 
p o s l e d n é 
desaťročné 
tvorivé úsilie ich autorských programov. For-
mou svojho zápisu evokuje dva aspekty, pri-
čom každý z nich má v tomto prípade nie-
koľko možností interpretácie. Ako kladný 
pól, čiže symetriu, môžeme uviesť cieľ pro-
jektu - prezentovať výtvarnú tvorbu čes-
kého umenia, ktoré je v súlade so špecializá-
ciou galérie, ďalej spoločný priestranný ate-
liér autorov, ktorý prináša na jednej strane 
vzácnu symbiózu vo výtvarnom názore i 
vnútornej inšpirácii, ale podobnosť týchto 
dvoch aspektov logicky prináša tvorivú inter-
akciu. Rodáčka z Olomouca, akad. mal. 
Miroslava Trizuljaková, sa venuje reštaurátor-
skej tvorbe a podieľa sa na záchrane kultúr-
neho dedičstva našich predkov. Naliehavá je 
však aj potreba vlastného umeleckého vyja-
drenia, ktoré rozvíja v sústredenom záujme o 
maľbu a menej tradičné technologické mož-
nosti spracovania - aplikáciu, dekalk a asam-
bláž. Prostredníctvom nich odkrýva strate-
gickú úvahu pulzujúcu v základnej množine 
náhodne vzniknutých textúr a foriem útržkov 
starých omietok a kulminuje autentickým, 
úderným, niekedy len minimalistickým zása-
hom interpretujúcim a vypichujúcim nosnú 
časť deja príbehu. Ukladá a prelína vrstvy 
reštaurovanej omietky, aj jednotlivé časové a 
významové formulácie zameriavajúce sa pre-
dovšetkým na rôzne dennodenné impulzy, 
na sprostredkovanie vlastných rozpoložení, 
ale aj tém kresťanskej orientácie. Akad. mal. 
Marek Trizuljak (narodil sa v Bratislave) sa v 
oblasti výtvarnej tvorby pasuje do pozície 
autora hľadania nečakaných súvislostí a s pri-
rodzeným šarmom sa presúva z plošného 
vyjadrenia do priestorového a naopak. Stre-
dobodom jeho pozornosti v prezentovanom 
súbore je krajina, ktorej tvarové i obsahové 
variácie zachytáva senzitívnou rečou fotogra-
fickej sekvencie. Sústreďujú sa na sprostred-
kovanie pocitov a osobných zážitkov postu-
pom analogickým maliarstvu, zosilnenou 
postprodukčnou „rozmaľovanou“ formou. 
Následne ju variuje v sklenej tavenej magme, 
pričom tieto plastiky sú zhutneným koncen-
trátom obrazového poznania. Opäť spájajú 
vizuálne kvality so senzuálnymi podnetmi, 
vzácne korešpondujú so zrkadliacim obra-
zom fotografických diel a ich krehký materiál 
má podobu zrebného surového odliatku, je 
matný a jemne štruktúrovaný.

Dana Janáčková
kurátorka výstavy

Pripravené pre deti
V marci zrekonštruovalo Centrum voľ-

ného času Stonožka priestory kuchynky 
a sociálnych zariadení v Materskom cen-
tre Stonožkine slniečka, ktoré je súčasťou 
CVČ. Priestory sú kompletne vynovené a 
plne vyhovujú súčasným hygienickým a 
bezpečnostným štandardom.

Z týchto dôvodov bolo Materské cent-
rum určitý čas zatvorené. Rekonštrukcia sa 
podarila v krátkom čase aj vďaka obetavej 
a svojpomocnej práci zamestnancov CVČ. 
V podstate celú prípravu prostredia od 
búracích prác, vývoz sutiny, čistenia pries-
torov, montovanie kuchynskej linky, náku-
pov a zásobovania či dopravu materiálu 
urobilo vedenie CVČ so zamestnancami. 

Toto je v krátkom čase už druhá veľká 

renovácia Domu Čajkovcov, v ktorom sídli 
Materské centrum. V októbri 2015 bola 
opravená strecha. Obe etapy renovácie sú 
súčasťou dlhodobého plánu na skultivova-
nie prostredia, opravu dlhodobých nedo-
statkov na objekte, sanáciu priestoru a skva-
litnenie podmienok pre výchovno-vzde-
lávací proces. Ďalšou z plánovaných etáp 
bude renovácia fasády budovy. Budova 
Materského centra po rokoch upadania 
nadobúda postupne rozmer skutočne útul-
ného a bezpečného domčeka s príjemným 
a bezpečným okolím.

Po slávnostnom otvorení, ktoré bolo v 
internej atmosfére pracovníkov CVČ pozý-
vame všetky členky Materského centra do 
vynovených priestorov.

Martin Dudáš, riaditeľ CVČ

Radosť v ŠKD
S veľkým napätím sme všetci čakali, čo 

to vyrastie na našom 
školskom dvore. 
Bude to pieskovisko? 
Hojdačka? Napokon 
k novému altánku, 
ktorý je na dvore od 
jesene, deťom v ZŠ 
na Sadovej ulici pri-
budla krásna dre-
vená zostava so šmý-
kačkou. Okamžite 
ju odskúšali deti zo školského klubu detí, 
ktoré sa v peknom jarnom počasí do sýtosti 
vyšantili. Veríme, že sa ešte dlho budeme 
tešiť z tohto nového prírastku. 

Nová stavba na školskom dvore vyrástla 
vďaka finančnej podpore rodičovského 
združenia a občianskeho združenia Škola 

deťom Senica, ktoré 
pôsobí v škole takmer 
2 desiatky rokov a 
je nápomocné pri 
zabezpečovaní vyba-
venia školy učebnými 
pomôckami, skrášľo-
vaní školy a jej areálu 
a taktiež pri rôznych 
aktivitách - výmenné 
pobyty žiakov v 

zahraničí, dni otvorených dverí, pasovanie 
prvákov... Ďakujeme   
   

Vychovávateľky ŠKD 

Spevácke nádeje
V DAVe sa 8. apríla konal 2. ročník 

súťaže Karaoke show 2016, ktorú zorga-
nizovalo Centrum voľného času Stonožka 
Senica. Súťaže sa zúčastnilo 16 spevákov 
zo senických škôl, ktorí súťažili v troch 
vekových kategóriách: materské školy, 1. – 
4. ročník ZŠ a 5. – 7. ročník ZŠ. 

Každý súťa-
žiaci zaspieval 
jednu pieseň z 
oblasti populár-
nej piesne, ktorú 
si sám vybral.

V dvoch prí-
padoch boli spe-
vácke výkony 
sprevádzané aj 
tanečným vystúpením v podaní najmlad-
ších detičiek zo ZŠ s MŠ J. Mudrocha. 
Okrem tejto školy mali v súťaži svoje spe-
vácke želiezka v ohni aj občianske zdru-
ženie Domka, Materská škola L. Novo-
meského, ZŠ V. Paulínyho-Tótha a Gym-
názium L. Novomeského. Najviac súťaži-
acich reprezentovalo CVČ Stonožka. Nad 
speváckymi výkonmi dohliadala 3-členná 
porota, v ktorej ako predsedníčka bola 
Ľubica Mihalovičová. Ďalšími členmi 
poroty boli Dana Kopecká a Richard Havel. 
Ich úloha bola veru ťažká. Po dôkladnom 

zvážení všetkých speváckych výkonov 
nakoniec rozhodli o nasledovných výsled-
koch a oceneniach:

Kategória materské školy:
1. Ester Grohmannová (CVČ), 2. Laura 

Hečková (MŠ L. Novomeského), 3. Vik-
tória Kondičová (ZŠ s MŠ Mudrochova) 

Kategória 1. – 4. ročník ZŠ:
1. Mária Kurinová (Domka), 2. Radka 

Florianová (CVČ), 
3. Lucia Hluchá 
(ZŠ V. Paulínyho-
Tótha) - na foto

Kategória 5. – 
7. ročník ZŠ:

1. Sofia Petro-
vičová (CVČ), 2. 
Miroslav Blažek 
(Gymnázium L. 

Novomeského), 3. Natália Svatá (ZŠ s MŠ 
Mudrochova) a Barbora Mičová (CVČ).

Absolútnou víťazkou súťaže sa stala 
Mária Kurinová, ktorá si odniesla špeci-
álnu cenu -stonožku zo zeleninových chip-
sov. Za túto i ďalšie ceny ďakujeme spon-
zorom. Tento ročník súťaže sa opäť vydaril, 
a tak dúfame, že sa s nádejnými mladými 
spevákmi stretneme v hojnom počte aj na 
budúci rok pri 3. ročníku.

Miroslav Tehlár
CVČ
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Študenti senických stredných škôl primátora mesta informovali o aktivitách Študent-
ského parlamentu.    foto Viera Barošková

Pozvanie 
od pána primátora

Prišlo prekvapivo. O to viac sme boli 
my, senická mládež, zastúpená Študent-
ským parlamentom, zvedavá, o čo pôjde. 
A takýmto pozvaním i poctená. Prišli sme 
takmer v plnej zostave, mnohí boli na 
pôde Mestského úradu a u pána primá-
tora prvýkrát. 

Prišli zástupcovia všetkých senických 
stredných škôl. A práve o to pánovi primá-
torovi Branislavovi Grimmovi išlo - dozve-
dieť sa základné informácie zo života štu-
dentov, dozvedieť sa, čo sa práve chystá, 
či študenti aj v tejto dobe majú svoj stre-
doškolský časopis, či práca rád nie je for-
málna a ako sa študenti zabávajú. Dostalo 
sa mu odpovedí od zástupcu z každej 
školy. Za Strednú odbornú školu z nad-
stavbového štúdia hovoril Ondrej Vác-
lavík, za Študentský parlament i Gymná-
zium L. Novomeského maturantka Sabína 
Štefková, za Obchodnú akadémiu infor-
movala o študentskej rade prváčka Gabri-
ela Walhauserová a za Súkromnú strednú 
odbornú školu podnikania a de facto i Štu-
dentskú úniu SR, ktorej je novým aktivis-
tom, sa viackrát rozhovoril Jaroslav Vajči. 
Do debaty prispeli i Patrícia Maxianová a 
Tibor Schneider z Gymnázia L. Novomes-
kého. Pán primátor reagoval na všetky 
podnety a zaujímal sa tiež o obsah 7. stret-
nutia študentských rád, ktoré sa usku-
toční 28. apríla v Obchodnej akadémii. 
Pretože jeho hlavným programom sú pra-
covné stretnutia k legislatíve, zákonom, 
práci NR SR a európskej komisii, veno-
val sa pán primátor podobným témam. 
Objasnil nám napríklad prácu Združenia 
miest a obcí Slovenska a dotkol sa mest-
ských zákonov, t. z. všeobecne záväzných 
nariadení. Dokonca ponúkol možnosť 
návštevy v Národnej rade SR a možno v 
budúcnosti i v Bruseli. A konkrétna bola 
i jeho ponuka na sprostredkovanie spolu-
práce s mládežníckymi partnermi v rámci 
rozvíjajúcej sa družby s partnerskými mes-
tami.

Ďakujeme, pán primátor, za váš čas a 
podnetné poobedie.

Študentský parlament Senica

naliť sa v cudzom jazyku. Nenechaj sa zastra-
šiť predstavou čistého nedotknutého piesku, 
do ktorého máš vkročiť a nechať tam odtla-
čok tvojho ja. Máj je naozaj za dverami a 
maturita sa drží s májom ruka v ruke. Pocity 
nás maturantov sú zmiešané, radosť strieda 
neistota, starosti strieda smiech. Verím, že 
každému sa podarí zo seba vyťažiť čo naj-
viac. A vy, ktorí máte momentálne iné jarné 
starosti, držte nám palce. A spravme túto jar 
nezabudnuteľnou! 

Sabína Štefková
Gymnázium L. Novomeského

Krok do dospelosti 
alebo do neznáma?! 

Je apríl.... Máj nedočkavo čaká za dve-
rami. Guľaté puky voňavých čerešní sa zob-
údzajú po zimnej pauze a ľudia užívajúc si 
prvé jarné lúče sedia na terasách alebo si 
so zmrzlinou v ruke len tak vychutnávajú 
príjemnú atmosféru. Takto som jar vnímala 
minulý rok. Tento rok je niečím výnimočný. 
Pre nás maturantov to nie je obyčajná jar. Je 
to jar, ktorá so sebou nesie chuť posledných 
dní strávených na strednej škole a taktiež 
pocit veľkého kroku do neznáma. Niekto-
rým je clivo, niektorí sú nadšení a rátajú čas, 
ktorý zostáva do tohto veľkého kroku. Tým, 
že je každý z nás jedinečný, forma a preve-
denie kroku môže byť u každého iné. Každý 
by ho mal spraviť podľa toho, ako to cíti. Dal 
si si veľké ciele a ľudia okolo teba ťa pod-
ceňujú? Ľudia okolo teba si myslia, že krok, 
ktorý plánuješ spraviť nie je pre teba vhodný? 
Nechceš, ale ostatní ťa nútia? Ukáž, že tvoje 
rozhodnutie je to správne a naozaj sa stávaš 
dospelým. Rob na sebe a uvidíš, že dokážeš 
všetko. A čo ak to nezvládneš, zlyháš a nevy-
jde ti to? No a čo! Všetko sa deje pre nejaký 
dôvod a je to len ďalšia šanca pre teba. I rok 
v zahraničí sa ráta a dokáže ti dať veľmi veľa. 
Od nového pohľadu, nových priateľov po 
možnosť cestovať a taktiež možnosť zdoko-

DAV – miesto zábavy 
Od januára t.r. sa v DAVe udialo viac 

podujatí s väčšou návštevnosťou ako ino-
kedy. Od karnevalov Stonožky a Mater-
ského centra pri CVČ, cez úspešnú Pyža-
movú párty pre deti s prenocovaním, 
nezvyčajné stretnutie s Bibianou Ondrejko-
vou, súťaže Rozprávkové vretienko, Európa 
v škole spojená s výstavou, po 1. ročník 
Festivalu spoločenských hier, spevácku 
súťaž Karaoke show, tanečnú súťaž Just 
dance na X-boxe či aprílové Hry bez hra-
níc. V apríli sa DAVe upratovalo, a to najmä 
v súvislosti s Dňom Zeme. V okolí pomohli 
žiaci ZŠ na Sadovej ulici, ktorí čistili park od 
starého lístia a napadaných konárov. 

(pokračovanie na str. 10)
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ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT MESTA:
Odchádza piata skupina

So Študentským parlamentom mesta 
Senica sa čoskoro rozlúči ďalšia, piata, 
výrazná skupina študentov, ktorá priniesla 
nové podnety, pričinila sa o nové uda-
losti. Bola síce niekedy ťažko zvládnuteľná, 
ale boli to skrátka oni. V svojich osob-
nostiach nenahraditeľní, v svojich názo-
roch nezlomní. A ja musím zase opako-
vať, že som rada, že na mňa svojou jedi-
nečnou mladosťou dýchali. Menili sa mi 
pred očami – z 15-ročných študentíkov na 
dospelých mladých ľudí.

Hovorím o šiestich senických študentoch, 
ktorí boli s parlamentom spätí takmer štyri 
roky a zrazu sú z nich maturanti: Sabína Štef-
ková, Jaroslav Vajči, Viktória Včelková, Tibor 
Schneider, Lucia Cabicarová, Róbert Masa-
ryk. Nechali tu svoju pečať. Boli na čele gene-
rácie, ktorú si všimla Študentská únia Sloven-
ska a začala s ňou úzku, už trojročnú spolu-
prácu. Nebáli sa ísť do školiacich projektov 
Komprax, zaviedli v Senici nové podujatia, 
napríklad Proti šedým múrom, Študentská 
fotoprezentácia, Bublinkový deň, prehĺbili 
spoluprácu s Europe direct pri MsÚ a najmä 
doviedli k dokonalosti študentské plesy. 

Žili svoj život v DAVe (samozrejme i 
ostatnými členmi parlamentu) a podujati-
ami pomáhali naplniť ho ľuďmi, napr. na 
X-BOX fifa párty, športových turnajoch, 
stretnutiach s hosťami, na výtvarnej súťaži 
Model, ale i na brigádach. Prvýkrát v pore-
volučnej histórii senického mládežníckeho 
života práve z tejto generácie parlamentu 
vzišiel možno budúci politik Jaroslav Vajči. 

Sabína Štefková
Študentka Gymnázia 

L. Novomeského, členka 
jeho študentskej rady a 
predsedníčka Študent-
ského parlamentu (ŠP). 
Mladá, kultivovaná, roz-
hľadená slečna, ktorá vie, čo chce, vie sa 
správne rozhodnúť. Často som práve jej 
rozhodnutie počúvla a vyšli. Vždy vie, čo sa 
patrí, čo je treba uprednostniť a čo počká. 
Bez nej by som si napríklad nevedela pred-
staviť prípravu študentského plesu, Dňa 
študentstva na radnici či každé zasadnu-
tie ŠP. Kto každé dva mesiace zachraňoval 
vydanie Študentských listov? Tiež Sabína. 
Článkov napísala neúrekom. A nechýbala 
na žiadnej akcii či zasadnutí parlamentu a 
na dobrovoľníckych aktivitách. Realizovala 
i vlastný projekt KomPrax. Je maximálne 
zodpovedná, vždy dokončí, čo začala a čo 
sľúbila. Vie motivovať ostatných, má dobré 
srdce, má rada ľudí a ľudia majú radi ju. V 
živote sa nestratíš, Sabínka, a ďakujem ti! 

 
Jaroslav Vajči

Študent Súkromnej 
strednej odbornej školy 
podnikania, predseda štu-
dentskej rady tejto školy 
a podpredseda Študent-
ského parlamentu. Naviac 

už rok pôsobí ako koordinátor Študentskej 
únie Slovenska pre Západné Slovensko. Táto 
„funkcia“ mu nespadla z neba, do užšieho 
výberu sa dostal vďaka svojej aktivite na pro-
jektoch ŠÚS. A voľby neskôr vyhral.

Je zo Šaštína, ale ani dochádzanie mu 
nikdy nebránilo v mládežníckej iniciatíve 
v škole, v DAVe či v parlamente. Je vždy 
ochotný pomôcť, ísť, či urobiť, vie pritia-
hnuť k činnosti i ostatných. Realizoval sa 
vždy, napr. na stretnutiach študentských 
rád, pri spolupráci s Europe Direct, pri štu-
dentských plesoch. V škole je pravou rukou 
koordinátorky ŠR, pani učiteľky Beaty Fodo-
rovej a teraz už i Študentskej únie SR. A 
teším sa, že aj možno vďaka skúsenostiam 
v parlamente si vybral ako svoju budúcnosť 
štúdium politológie. Držím palce, Jaro.

Viktória Včelková
Študentka Gymnázia 

L. Novomeského, členka 
parlamentu od roku 2013 
a jeho aktívna hovorkyňa, 
pre mňa stále aj neprebá-
daná duša, živelná. Čo 
na srdci, to na jazyku. Až to niekedy bolí. 
Jej názor ste si pamätali aj o rok. A možno 
práve preto autorita v škole i v živote. Keď 
chce a môže, všetko jej ide a všetko rýchlo 
vymyslí. Jej doménou boli v parlamente 
anketa Cena študentskej mládeže, výtvarná 
súťaž MODEL, občas Študentské listy, no 
najmä študentský ples. To bola voda na jej 
mlyn, zariaďovala, vymýšľala, pripravovala a 
bola to ona, za ktorou išli davy (nielen pri 
plesoch) a kupovali vstupenky. Je to skrátka 
generál v sukni, a práve pre to všetko to 
bude mať možno v živote jednoduchšie. Či 
opak je pravdou? Držím ti palce, Viki, v ďal-
šom štúdiu, v zahraničí, v živote.

Tibor Schneider
Študent Gymnázia L. 

Novomeského, futbalista, 
podpredseda študentskej 
rady a zástupca študen-
tov Gymnázia v Rade 
školy. Rozvážny, ctižiado-
stivý mladý muž, ktorému z roka na rok rástli 
krídla, zvyšovala sa jeho aktivita i zodpoved-
nosť. A zdravý názor na vec. Vie dať najavo 
pocity, vie pochváliť (veci i ľudí), vie sa vcí-
tiť do pocitov druhých, čo nie je u chlapcov 
bežný jav. Bol pri príprave a realizácii väčšiny 
podujatí parlamentu. Je ochotný, prvý na 
každej brigáde, aktívny organizátor plesu a 
účastník mnohých podujatí V roku 2014/15 
mal spolu so Sabínkou v parlamente najvyš-
šiu aktivitu. Myslím, že budúci vysokoško-
lák ako lusk a v budúcnosti možno majiteľ 
významného postu. Počkám si na to, Tibor.

Lucia Cabicarová
Študentka Gymná-

zia L. Novomeského, 
členka parlamentu od 
roku 2013. Má i množ-
stvo iných aktivít, naprí-
klad divadlo a prednes, 
preto išiel parlament nie-

kedy bokom, ale v zásade dievča, o kto-
rom bolo v parlamente počuť (neprekona-
teľný smiech). Podľa možností sa aktívne 
zapojila aj ako moderátorka (Deň študent-
stva, autorka projektu KomPrax, účastníčka 
mnohých dobrovoľníckych aktivít, orga-
nizátorka študentských plesov). Má svoj 
potenciál a čaro osobnosti, len ho treba 
spraviť čitateľnejším a najmä využiť. Teš sa 
na vysokoškolské štúdium. Sadne ti ako uli-
ate, Lucia.

Róbert Masaryk
Študent Súkromnej 

strednej odbornej školy 
podnikania, člen študent-
skej rady tejto školy, v par-
lamente aktívne v rokoch 
2013 - 2015. Príjemný mladý muž a športovec 
telom i dušou. V Študentskom parlamente sa 
síce nezapísal tak ako predchádzajúci členo-
via, pretože jeho nepriateľom bol čas a nie-
kedy i časté choroby, ale keď už sa niekam 
sľúbil, tak vždy prišiel a sľub splnil. Bol tiež 
účastníkom niektorých mládežníckych pro-
jektov Študentskej únie SR a spoluorganizá-
torom mnohých školských podujatí. Robo 
zastavíš sa za nami ešte? 

Ďakujem vám všetkým, mládež. Prajem 
vám veľa síl do vysokoškolského štúdia.

Dana Kopecká
koordinátorka ŠP

DAV – miesto zábavy
(dokončenie zo str. 9)
Na zamyslenie boli i filmy ku Dňu Zeme, 
za čo patrí vďaka Danke Ševčíkovej (OZ 

Kozel) a tiež Simone Luhovej, ktorá prišla v 
Senici ako prvá s trendom „udržateľnosti“ 
módy. Ak ste boli 21. apríla v DAVe na jej 
podujatí Fashion revolution, určite prehod-
notíte váš prístup k móde.

DAV ožíva často i dopoludnia školskými 
kolektívmi, cez víkend hudobnými skupi-
nami. Počas týždňa trénujú v DAVe krúžky 
CVČ, plno býva každý piatok na spoločen-
skej detskej herni a mažoretky sa tu často 
stretávajú i v sobotu na celodennom sústre-
dení. Hráva sa tu i divadielko pre detičky z 
Materského centra CVČ a svoj domov tu 
má Študentský parlament.

Zdalo by sa teda, že DAV žije, ale stále 
len akoby pre úzku skupinu Seničanov. 
Stále existujú ľudia, ktorí v DAVe nikdy 
neboli a nevedia, že tam býva otvorené. 
Ani stredoškolská mládež netuší, že sa 
môže kedykoľvek ako partia dohodnúť a 
prísť si sem zahrať biliard alebo stolný tenis. 

Oteckovia s deťmi, že neviete kedy? 
Prísť môžete v máji každý piatok od 15.30 
do 18.30, prípadne podľa dohody alebo 
každú nedeľu od 10.00 do 12.00 (okrem 8. 
mája). Kontakt 0907 774 406.

Pozvánka do DAVu: Podľa vývoja majs-
trovstiev sveta v ľadovom hokeji bude v 
DAVe premietanie priamych prenosov.

D. K.
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Úspech klaviristov
V Trnave sa 14. apríla uskutočnila celo-

slovenská klavírna súťaž Schneiderova 
Trnava pre žiakov základných umeleckých 
škôl, ktorej sa každoročne zúčastňujú aj 
žiaci klavírneho odboru ZUŠ v Senici. 

Žiaci súťažili v štvorručnej hre na klavíri 
a boli rozdelení do štyroch kategórií podľa 
veku. Senickí klaviristi každoročne patria 
medzi úspešných reprezentantov. V silnej 
konkurencii Zuzana Hurbaničová a Mária 
Kociánová, ktoré súťažili v kategórii do 
11 rokov, boli ocenené v zlatom pásme a 
porota im udelila špeciálnu cenu za najlep-
šiu interpretáciu skladby slovenského autora 
I. Paríka Pastierik z drábska. Obe žiačky 
pedagogicky vedie Mgr. Ľubica Mikušová.

Nina Orthová a Darina Tomašovičová 
(na foto) súťažili v druhej kategórii detí 12 a 
13-ročných. Za svoj výkon boli ocenené v zla-
tom pásme a porota im udelila cenu absolút-
nych víťazov druhej kategórie. Žiačky peda-
gogicky vedie Mgr. Zuzana Janovičová.

Za krásne výsledky ďakujeme a pra-
jeme do ďalšej práce veľa tvorivosti, rado-
sti a elánu. 

Mgr. Zuzana Janovičová

Študenti bodovali 
vo výtvarnom svete

Juraj Balga a Jozef Varga sú žiaci ZUŠ 
Senica a dlhoroční zverenci pána učiteľa 
Štefana Ortha. Súťaž, v ktorej bodovali sa 
volá Európa v škole. Jej tohtoročné témy 
neboli jednoduché, preto klobúk dolu, že 
sa do toho vôbec pustili. Už hlavné motto 
Žiť spoločne v mieri sa mnohým môže 
zdať lacné či ošúchané. Pretože však zna-
menalo najmä mier v medziľudských i 
iných vzťahoch, dali sa témy lepšie pocho-
piť. Obaja si v kategórii 16 – 19 ročných 
vybrali tému násilie. 

Juraj dal svojej vznikajúcej práci názov 
Aj muži plačú. Viedlo ho k tomu v médiách 
i vo svete neustále zdôrazňované násilie na 
ženách. „Áno, problém existuje, ženy sú 
týrané a vykorisťované, ale i muž sa môže 
cítiť utláčaný a ukrivdený“, povedal Juraj.

Jeho práca oslovila krajskú a neskôr 
i celoslovenskú porotu v bratislavskej 
IUVENTE a z množstva prác z celého Slo-
venska v tejto kategórii získal cenu.

Nie je to jeho prvé víťazstvo. V roku 
2015 napríklad zvíťazil vo svojej kategórii vo 
výtvarnej prehliadke v Galante. Juraj je tiež 
výborným študentom senického Gymná-
zia L. Novomeského a okrem štetca ovláda 
bravúrne i futbalovú loptu (TJ Smrdáky) a 
dokonca si urobil i kurz lyžiarskeho inštruk-

tora. Výtvarná mu však práve otvorila bránu 
do Európy, pretože ako víťaz jednej z kate-
górií ho porota navrhla na vycestovanie do 
letného Európskeho tábora mládeže. 

Jozef, zvaný Dodo si pri hľadaní konkrét-
neho námetu v téme nakoniec vybral násilie 
páchané ľuďmi na zvieratách. Svoju prácu 
nazval Stojí ten kožuch za to? Čo ho inšpi-
rovalo? „Bol to článok spolužiačky Lucie 
Kollárovej k ochrane zvierat, presnejšie o 
zabíjaní zvierat pre módu“, rozhovoril sa 
Dodo. A jeho prácu celoslovenská porota 
odmenila cenou. Ani on nie je žiadny nová-
čik vo výtvarných súťažiach. Vyhral naprí-
klad celoslovenskú súťaž Memoriál M. R. 
Štefánika, zvíťazil v krajskom kole Európa v 
škole a pod. Okrem štúdia na Gymnáziu L. 
Novomeského v Senici sa rekreačne zao-
berá cyklistikou.

Výtvarná na ZUŠ je však evidentne na 
prvom mieste. Má na tom zásluhu práve 
pán učiteľ Štefan Orth a u Doda i pani uči-
teľka Daniela Orthová. 

Nuž chlapci, páči sa mi vaša aktivita i 
pohľad na život.

D. Kopecká
CVČ Senica

 Jozef Varga: Stojí ten kožuch za to?

Juraj Balga: Aj muži plačú.

Poznáme 
Mladých Európanov

V Dome kultúry v Senici sa 6. apríla 
konal jedenásty ročník vedomostnej súťaže 
Mladý Európan, ktorého regionálne kolo 
organizovalo Informačné centrum Europe 
Direct Senica. Záujem o súťaž bol ako 
každý rok veľký. Zapojiť sa mohlo najrých-
lejšie prihlásených 15 stredných škôl. Troj-
členné tímy z každej školy si zmerali svoje 
vedomosti o Európskej únii v troch kolách. 
V prvom kole sa 
museli študenti 
popasovať s vedo-
mostným testom z 
rôznych oblastí EÚ. 
Svoje jazykové zruč-
nosti si preskúšali v 
jazykovej tajničke 
druhého kola. Do 
finále postúpili tri 
najlepšie študentské 

tímy, ktoré ukázali svoje znalosti v obrazo-
vom kvíze o osobnostiach, dominantách a 
symboloch EÚ. Najlepším tímom sa nako-
niec stali študenti zo Športového gymná-
zia Jozefa Herdu v Trnave. Druhú priečku 
obsadilo tradične úspešné domáce druž-
stvo pod vedením stredoškolskej učiteľky 
Viery Medňanskej z Obchodnej akadémie 
v Senici (na foto) a bronzové miesto získal 
tím z Gymnázia Angely Merici v Trnave. 

Víťazný tím bude reprezentovať náš 
kraj na národnom kole 25. mája vo Vyso-
kých Tatrách. Uvidíme, či bude opakovať 

minuloročný úspech 
Obchodnej akadé-
mie Senica, ktorá v 
národnom kole zís-
kala krásne druhé 
miesto. Držíme 
palce. 

Ivona Škvorcová
Europe Direct 

foto Marek Štítny

Slovenské pohľady
Senický fotoklub pri Záhorskom osve-

tovom stredisku Senica prezentoval 18. 
marca svoju tvorbu v partnerskom meste 
Velké Pavlovice. Výstava 60 fotogra-
fií nazvaná Slovenské pohľady zahŕňala 
tvorbu 14 autorov. Senických a velkopavlo-
vických neprofesionálnych fotografov spo-
jil pred niekoľkými rokmi spoločný projekt, 
ktorého výsledkom boli mnohé recipročné 
výstavy či pracovné stretnutia. 

Vernisáž výstavy bola v priestoroch 
Mestského úradu Velké Pavlovice a pripra-
vila ju tamojšia Mestská knižnica v spolu-
práci so Záhorským osvetovým strediskom 
Senica. 

Riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová pred-
stavila vystavujúcich autorov Petra Baláža, 
Mariána Holenku, Jána Hromeka, Ľubo-
míra Jarábka, Tomáša Jurovatého, Michala 
Krištofa, Ľubicu Krištofovú, Luciu Kuklišovú, 
Jaroslava Kühtreibera, Michala Ovečku, 
Elenu Šeligovú, Tomáša Tóbika, Yvet Tóth 
a nedávno zosnulého Jozefa Húšeka. 
Podobné podujatia prispievajú  k prehlbo-
vaniu priateľských vzťahov a výmene skú-
seností.

bar 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – marec 2016
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Genova, L.:   Strácam svoje ja   Arkus
2. Hevier, D.:   Hovorníček   Buvik
3. Kol.:    Zábavné hlavolamy 2  Arkus
4. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad   Arkus
5. Punke, M.:  Zmŕtvychvstanie: Revenant   Motýľ
6. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy   Arkus
7. Gohl. Ch.  Zatúlané srdce jazdca  Arkus
8. Wallians, D.:  Hnusná teta Berta    Slovart
9. Pronská,J.:   Verenica   Slovenský spisovateľ
10. Riddle, A.G.:   Desivý mor Atlantídy   Motýľ
11. Mlčochová, J.:  Dračí zub   Arkus
12. Kol.:   Antistresové maľovanky  Fortuna Libri

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:
Detské doplňovačky 2/16 medvedie
Druhé tohtoročné číslo Detských doplňovačiek je plné rozličných hlavolamov, ktoré nám 
po vylúštení prezradia kadečo o medveďoch. Dozvieme sa, ako medvede kedysi vyze-
rali (lebo vyzerali určite inak ako v súčasnosti), aké druhy medveďov sa dnes prechádzajú 
kade-tade po Zemi a čím všetkým sa živia, ktoré druhy medveďov sú najväčšie a ktoré, 
naopak, najmenšie, a nájdeme tu aj zábavný medvedí test a rozprávku, ktorá vlastne roz-
právkou ani nebola...
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

Proti povodniam spoločne 
V obci Podbranč časť Dolná Dolina bol 

10. apríla zvýšený pohyb hasičov. Nakoľko 
viac dní pršalo, u niektorých to vyvolalo zda-
nie, že sú povodne. Našťastie išlo iba o spo-
ločný výcvik dobrovoľných hasičov z Dob-

rovoľného hasičského zboru mesta Senica, 
DHZO Podbranč časť Dolná Dolina, 
DHZO Koválov a DHZO Prietrž. Cieľom 
výcviku bolo praktické školenie a nácvik 
používania techniky, ktorú dostali obce v 
rámci projektu Aktívne protipovodňové 
opatrenia. Pri školení si názorne odskúšali 
stavanie protipovodňových bariér, a to sta-
vanie bariér v jednej línii a v prípade vyš-
šej hladiny vody aj stavanie bariér na výšku, 
ktoré by v prípade zvýšenej hladiny vody 
boli postavené na ochranu majetku obča-
nov. V rámci výcviku si vyskúšali taktiež 
čerpanie vody z vodného zdroja pomocou 
plávajúcich čerpadiel.

Na záver cvičenia zhodnotili, že spo-
ločný výcvik splnil úlohu a zhodli sa, že v 
nich budú pokračovať.

Andrej Laho
veliteľ DHZM Senica

Zabezpečenie 
bytu alebo domu

- Nevpúšťajte do bytu cud-
zie osoby. Pod rôznymi často 
absurdnými zámienkami sa skrývajú tzv. 
tipári, ktorí si potrebujú prezrieť váš byt a 
jeho zabezpečenie.

- Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu, 
kým si nie ste istý, že človeka za dverami 
poznáte. Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za 
dverami, má dobré úmysly. To však nezna-
mená, že môžete byť dôverčiví a neopa-
trní. Je stále dosť tých, ktorí vás môžu pri-
praviť o majetok alebo vám ublížiť a niek-
torí sa o to pokúsia aj v čase, keď ste doma.

- Nedávajte si robiť opravy rôznym fušká-
rom, ktorých nepoznáte. Riskujete nielen 
nekvalitne odvedenú robotu, ale i možnosť 
neskoršieho vykradnutia bytu.

- V prípade bezprostredného ohrozenia 
volajte pomoc z okna. Uveďte poschodie a 
číslo bytu. Pre rýchlejšie upútanie pozornosti 
ľudí v bezprostrednom okolí je dobré vyho-
diť z okna nejaký predmet. Jeho zvuk neza-
nikne v okolitom hluku tak, ako vaše volanie.

- Prekontrolujte si funkčný stav okien 
a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, 
hoci idete preč len na niekoľko minút. 
Ak môžete, nainštalujte si bezpečnostné 
dvere alebo aspoň kvalitnejšiu zámku.

- Presvedčite sa poklepaním, či zárubne 
dverí nie sú duté. Ak áno, obráťte sa na 
služby, ktoré vaše zárubne vyplnia betó-
nom.

- Na štítku s menom je vhodné uvádzať 
priezvisko v množnom čísle alebo v muž-

Cvičisko pre psy
Pozývame všetkých dobrovoľníkov 

Útulku Senica na bezplatné cvičisko na 
ihrisku v Koválove, ktoré bude k dispozí-
cii každú nedeľu od 9. hod. Stačí zobrať 
psíka z Útulku, dobrú náladu a prísť sa učiť. 
Psík sa v prvom rade socializuje, naučí sa 
základným povelom, chodiť cez prekážky, 
obranám, atď. 

P o m ô ž t e 
nám, prosím, 
venovať sa psí-
kom. Zároveň 
im dáte väčšiu 
šancu sa adop-
tovať. Pridajte sa 
medzi dobrovoľ-
níkov, ktorí nám 
už takouto formou pomáhajú. 

Ďakujeme všetkým. 
Psíkovia na adopciu: 
JACK
pes, 2,5 roka, 

labrador, kastro-
vaný. Jack je na 
pohľad krásny psík, 
mohutnej stavby 
tela s priateľským 
kukučom. Potre-
boval by mať pri 
sebe pevnú ruku, 
ktorá ho dá do pozoru a naučí ho základne 
povely. Ideálne by pre neho boli dlhé pre-
chádzky, pri ktorých sa unaví, beh popri 
bicykli, aportovanie a iné športy.

LUCINKA
sučka, 1 rok, 

kríženec špica. 
Lucinka je krásna 
psia slečna, ktorá 
je veľmi múdra a 
učenlivá. Je pokoj-
nej povahy, nič 
neničí, na vôdzke sa 
spáva slušne. Lucka 
je nekonfliktná, 
vychádza aj inými psíkmi či sučkami.

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

skom rode, zvlášť v takých prípadoch, keď 
žije v byte iba žena.

- Ak stratíte kľúč, radšej vymeňte celú 
vložku, prekontrolujte si aj stav zámky, 
nemajte na jednom mieste kľúč a kartičku 
na výrobu kľúča.

- Ak bývate na prízemí alebo prvom 
poschodí, namontujte si na balkón buď 
okrasnú mrežu, alebo ak je to možné, sťa-
hovacie žalúzie.

- Keď pri návrate domov zistíte, že je byt 
otvorený alebo sa vám zdá, že sa niekto do 
bytu vlámal (dvere sa zle odomykajú, roz-
bité okno, poškodené dvere…), nevstupujte 
dovnútra. Zlodej ešte môže byť v byte. 
Informujte okamžite políciu a vyčkajte na 
bezpečnom mieste tak, aby ste mohli prí-
padne vidieť páchateľa. 
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za Japonkami

Prienik medzi absolútnu svetovú špičku v 
karate sa podaril pretekárke Hanko kai Senica 
Alžbete Ovečkovej (na foto prvá sprava). Iba 
20-ročná juniorská reprezentantka Sloven-
ska na najprestížnejšom svetovom podujatí 
karate K1 Premier League v Rakúsku získala 
bronzovú medailu v kata ženy. 

Karate 1 - Premier League sú turnaje 
karate najvyššej triedy, na ktorých štartuje 
celá svetová špička vrátane majstrov sveta. 
Podobne ako turnaje ATP v tenise či for-
mula A sú organizované po celom svete, 
napr. 9. - 10. apríla bola K1 v Dubaji v Spo-
jených arabských emirátoch a v máji bude 
v Maroku. V dňoch 15. - 17. apríla sa stretli 
karatisti z celého sveta v blízkom rakúskom 
Salzburgu, a preto tam nechýbala ani slo-
venská reprezentácia. V jej strede i nie-
koľkonásobná majsterka Slovenska Oveč-
ková. Dorastenecká majsterka Európy štar-
tuje medzi juniorkami a čoraz viac preniká 
i medzi ženskú seniorskú špičku. Po víťaz-
stve medzi ženami na Veľkej cene Sloven-
ska dala prvý raz vedieť o sebe v svetovej 
špičke na Premier League v holandskom 
Rotterdame v marci vynikajúcim 7. miestom. 
V Rakúsku však prišiel už triumf obrovského 
talentu zo známej senickej mládežníckej lia-
hne karate. Žiačka MUDr. Martina Čulena 

postupovala vyraďovacím pavúkom suve-
rénne a brilantnou technikou, rýchlosťou a 
silou vyraďovala omnoho staršie súperky 
z európskej i svetovej špičky. Nakoniec sa 
pred mladú šampiónku zo Záhoria doká-
zali dostať len dve reprezentantky z krajiny 
vychádzajúceho slnka zasľúbenej karate - 
Japonska. Japonci sú v novom olympijskom 
športe stále číslo 1 a poraziť ich znamená 
trénovať i cvičiť karate až za hranicu ľud-
ských možností i veľkú dávku šťastia. 

Poradie na stupňoch víťazov bolo pre 
Slovensko a Senicu veľkým úspechom: 
1. K. Shimizu, 2. E. Iwamoto (obe Japon-
sko), 3. A. Ovečková (Senica) a B. Radulo-
vič (Čierna Hora). Pred blížiacimi sa majs-
trovstvami Európy 5. - 8. mája vo francúz-
skom Montpelieri je bronz z druhej najvyš-
šej súťaže v karate (po majstrovstvách sveta) 
cenený vysoko a znamená to, že Ovečková 
sa dostala do svetovej špičky už i v ženách. 
Vekom ešte juniorka je momentálne i naj-

lepšou pretekárkou v staršej kategórii kata 
ženy. Je pravdepodobné, že na 51. ME seni-
orov pocestuje do Francúzska ako najlepšia 
Slovenská reprezentantka práve Ovečková.

Do rodiny Ovečkovcov pribudla i ďal-
šia medaila. Na majstrovstvách Slovenska 
2. apríla v Žiline ju získal v kata seniorov 
Alžbetkin otec René Ovečka. V konkuren-
cii 103 pretekárov a 36 klubov z celého Slo-
venska pre Hanko kai Senica pribudla strie-
borná medaila za 2. miesto. Na sústredení 
v Pršticiach pri Brne sa podarilo až 4 kara-
tistom Hanko kai Senica získať pri skúškach 
pred komisiou najvyšší žiacky stupeň 1. kyu 
- tmavohnedý opasok. Zostal tak už iba 1 
stupeň, jedny skúšky pred jedným z cieľov 
každého karatistu - čierny pás 1. Dan. Ale 
ten znamená zároveň nový začiatok a nové 
ciele už majstra karate.

Neodpočívali ani tréneri. Na skúškach 
rozhodcov 25. - 26. marca v Ostrave získal 
najvyššiu triedu (RA) v kumite i v kata (Sudca 
A) tréner Hanko kai Senica Jaroslav Rehuš. 
Bol jedným z dvoch rozhodcov, ktorí zís-
kali najvyššiu licenciu v oboch kategóriách 
karate - zápase kumite i cvičení kata. Obhá-
jenie licencie znamená, že bude rozhodo-
vať i najvyššie turnaje v Českej republike.

Najlepší žiaci sa stretnú 14. mája na majs-
trovstvách SR žiakov v Poprade. Senickí 
karatisti sa už od tých najmenších pripravujú 
na tradičné júnové skúšky - páskovanie.

E. J.

FK Senica vo 
Fortuna lige

Senickí futbalisti odoh-
rali v najvyššej futbalovej 
súťaži ďalšie zápasy. V jar-
nej časti zatiaľ nepoznajú chuť víťazstva.

V sobotu 2. apríla bolo na programe 
záhorácke derby, keď do Senice pricestoval 
nováčik zo Skalice, ktorý bojuje o záchranu 
v súťaži. Od začiatku sa hral opatrný fut-
bal, obe družstvá sa len veľmi ťažko dostá-
vali do gólových šancí. Viac vzruchu prinie-
sol až 2. polčas, do ktorého už nenastúpil 
domáci brankár Šulla, ktorého nešetrne ata-
koval Mazan. Úvodný gól zápasu padol v 67. 
min. po štandardnej situácii sa presadil kapi-
tán Senice Pavlík - 1:0. Z vedenia sa domáci 
dlho neradovali. O tri minúty sa k odrazenej 
lopte dostal Vaško a krásnou strelou z voleja 
z 20m prestrelil Placha - 1:1. Misku váh na 
stranu Skalice dal v 84. min. striedajúci Jaku-
bek - 1:2. Aspoň remízu pre domácich ratoval 
v 88. min. ďalší obranca Pillár, keď osamo-
tený pred brankárom Krnáčom nezaváhal - 
2:2. Derby sa skončilo spravodlivou remízou.

V 26. kole cestovali Seničania na krajské 
derby do Trnavy. Na krásnom novučičkom 
štadióne sa nehral veľmi pohľadný futbal. Na 
obidvoch stranách bolo veľa nepresností a 
hráči si vypracovali málo šancí. Spartaku sa 
podarilo streliť gól do šatne, keď v 39. min. 
po rohovom kope sa šťastne presadil Miko-
vič - 1:0. Bol to vôbec prvý trnavský gól v tejto 
sezóne do senickej siete. Hneď z prvej akcie 
v 2. polčase sa domáci presadili opäť, keď Jež 

pekne vysunul Mikoviča a ten svojím druhým 
gólom v zápase upravil na 2:0. Potom si Seni-
čania vypracovali najväčšiu gólovú možnosť 
v 51. min., keď po Leškovom centri nastrelil 
žrď Hromada. Potom boli viac aktívnejší Seni-
čania, ale do šancí sa nedostávali, a tak aj z 
tohto súboja odchádzali bez bodu.

Ďalším súperom Seničanov bol bratislavský 
Slovan, ktorý pricestoval do Senice po mesi-
aci, keď sa tu radoval zo šťastného postupu v 
Slovnaft cup-e. Diváci videli zaujímavé stretnu-
tie. Skúsení hráči Slovana dokázali hneď svoju 
prvú šancu premeniť na vedúci gól - v 25. min. 
sa po centri z ľavej strany presadil mládež-
nícky reprezentant Zreľák - 0:1. Potom mohli 
domáci dvakrát skórovať. Najprv po strele 
Leška z priameho kopu z výhodnej pozície 
vytiahol fantastický zákrok brankár Mucha a 
hrdinom bol aj v 38. min, kedy sa na neho rútil 
od polovice ihriska Hromada, ale aj tentoraz 
výborne podržal svoj tím. Hneď na začiatku 
2. polčasu udreli hostia po druhýkrát, keď im 
vyšla štandardná situácia, na konci ktorej bol 
Saláta - 0:2. V 70. min. podržal našich bran-
kár Šulla pri veľkej šanci Crnkića. Gól konečne 
padol na druhej strane. Leško krásnou strelou 
do pravého horného rohu prekonal Muchu a 
vykresal iskierku nádeje na bodový zisk - 1:2. 
Seničanom sa však už nepodarilo dostať do 
vážnejšej šance, naopak favorizovaný hostia 
strelili ešte jeden gól, keď v 89. min. po ukáž-
kovom protiútoku prekonal bezmocného 
Šullu Crnkić - 1:3.

Zápasy pokračovali rýchlym tempom. Tri 
dni po zápase so Slovanom cestovali Seniča-
nia k ďalšiemu ťažkému súperovi do Žiliny. 
Favoritom boli domáci, Seničania sa zame-

rali na pozornú defenzívu a na brejkové situá-
cie. Domáci si vypracovali zopár šancí, z kto-
rých mohli streliť gól, ale výborného Šullu v 
bráne Senice postupne neprekonali Hlohov-
ský, Haskić a najmä Mabouka, ktorý zblízka 
trafil iba žrď. Z protiútokov mali šance aj hos-
tia, ale Pillár ani Klec gól nedali. 2. polčas už 
nemal také tempo, loptu mali viac na kopač-
kách Žilinčania, ale hralo sa len po 16-ku a do 
vážnejšej gólovej šance sa nedostali. Diváci 
gól nevideli, pre Senicu je to cenná remíza.

Sériu zápasov s ťažkými súpermi ukon-
čili Seničania duelom proti majstrovskému 
Trenčínu. Domáci chceli potvrdiť bojovný 
výkon zo Žiliny, ale vôbec sa im to nepoda-
rilo. Hostia boli od začiatku lepším tímom a 
už do 20. min. rozhodli o svojom pohodl-
nom víťazstve. Hneď z prvej strely na Šul-
lovu bránu strelil dôležitý úvodný gól v 9. 
min. Kalu - 0:1. V 19. min. mali výhodu pri-
ameho kopu z výhodnej pozície a Koolwijk 
nedal senickému brankárovi žiadnu šancu - 
0:2. Trenčania ovládli ihrisko, zvýšiť mohol 
ešte Bero, ale trafil žrď. Jedinú vážnejšiu 
možnosť do prestávky mali domáci po rých-
lom protiútoku Leška s Komarom, ale druhý 
menovaný sa nedostal do zakončenia. Aj 
po prestávke bola hra v réžii hostí, Šulla 
však viackrát podržal svoj tím pred ďalším 
inkasovaním. Zdramatizovať zápas mohol 
Leško, keď išiel sám na brankára Šemrinca, 
ale nedokázal ho prekonať. Trenčín uhral 
potrebné víťazstvo a upevnil si svoje posta-
venie v tabuľke. Seničania čakajú na víťaz-
stvo už dlhých 12 zápasov.

Ivan Tobiáš
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Míľa pre mamu
Druhá májová nedeľa patrí aj v našom 

kalendári Dňu matiek. V Senici sa tento svi-
atok spája s rodinným podujatím Míľa pre 
mamu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. mája. 
Aj v 8. ročníku pripravili organizátori Mesto 
Senica a Materské centrum Stonožkine 
slniečka z Centra voľného času Senica, pre 
malých i veľkých bohatý a zaujímavý pro-
gram. 

Registrácia účastníkov, kultúrny pro-
gram a sprievodné akcie budú situované na 
mestskom kúpalisku. Registrácia sa začne 
o 14. hod. a prihlásiť sa možno do 16.45 
hod. Každá zúčastnená rodina dostane na 
pamiatku účastnícky list. O 16. hod. bude 
odštartovaný pochod za naše mamy. Vyja-
driť vďaku prejdením symbolickej 1 míle 
môžu účastníci tradične peši, s kočíkmi, na 
kolobežkách, bicykloch či in-linoch po cyk-
lotrase. Po ceste sa treba pristaviť pri dvoch 
zastávkach, kde dostanú účastníci peči-
atky na účastnícky list. Za obe pečiatky na 
účastníckom liste dostane v cieli darček 
mamička i dieťa. 

Moderátorkou podujatia je opäť 
herečka Zuzana Vačková. V programe 
vystúpia deti z CVČ Stonožka, tešiť sa 
možno na bábkové interaktívne, zábavno-
poučné predstavenie Ako chrániť prírodu v 
podaní bábkového divadielka ŽUŽU, v kto-
rom účinkujú herci z relácie Fidlibum. Pre 
deti budú pripravené aj balóniky, nafuko-
vací hrad, maľovanie na tvár či ihrisko pre 
batoliatka so šašom a šašuľou, tvorivé diel-
ničky na výrobu darčeka. Žrebovať sa bude 
aj bohatá tombola a jednou z cien bude za 
veľmi priaznivého počasia aj let balónom.

V Senici sa Míľa pre mamu začala orga-
nizovať v roku 2009. 

bar 

Slovenský úspech na MS 
V dňoch 14. - 17. apríla sa uskutoč-

nili Majstrovstvá sveta v stolnom hokeji v 
českom Moste, na ktorých sa zúčastnili 
zástupcovia zo 14 krajín sveta. Zastúpe-
nie mala aj Senica, a to Mareka Štítneho a 
Jakuba Gabča, ktorí sa v silnej konkurencii 
nestratili.

Avšak najväčší úspech dosiahol Brati-
slavčan Braňo Skoček, ktorý sa stal majs-
trom sveta v ťahadlovom hokeji chemo-
plast. Seničan Marek Štítny obsadil 4. 
miesto v disciplíne air-hockey. V tej istej dis-
ciplíne sa vicemajsterkou sveta stala Micha-
ela Chlebanová z Trenčína. Jej dcéra Alexia 
Chlebanová obsadila tretie miesto v che-
moplaste. Seničanom sa darilo aj v tímoch. 
V ťahadlovom hokeji Chemoplast obsadili 
druhé miesto za domácim Českom a v air-
hockeyi skončili tretí.

Senickí reprezentanti v stolnom hokeji 
ďakujú za podporu Mestu Senica a ďal-
ším sponzorom, s podporou ktorých mohli 
dosiahnuť výborné výsledky a úspešne 
reprezentovať Slovensko na medzinárod-
nom podujatí. 

MŠ

Sobotištská pätnástka
Milovníci pohybu v prírode si turistic-

kým pochodom Sobotištská pätnástka 
8. mája pripomenú 71. výročie víťazstva 
nad fašizmom. Toto krásne podujatie s 
veľkou návštevnosťou napíše svoju 34. 
kapitolu. 

Ako zvyčajne organizátori z Klubu 
slovenských turistov Sobotište pripra-
vili päť trás. Od desať kilometrovej až 
po tu najdlhšiu päťdesiat kilometrovú. 
Tou najobľúbenejšou je 15 kilometrová. 
Všetky trasy vedú po turistických znače-
ných chodníkoch Myjavskej pahorkatiny a 
Bielych Karpát. Na každej z trás je mož-
nosť občerstviť sa v bufetoch organizáto-
rov. Prezentácia účastníkov (od 6. hod.) 
bude v Dome kultúry, ktorý sa nachádza v 
peknom a tichom prostredí parku v centre 
obce za kaštieľom, v ktorom sídli Obecný 
úrad. Každý účastník si môže v priesto-
roch štartu kúpiť suvenír. Okrem habán-
skej keramiky aj pohľadnicu obnovenej 
Útulne pod Uchánkom. 

Juraj Koba
KST Sobotište

1.5. Dr. Max, Obchodná 3
7. 5. Centrum, Štefánikova 726/2
8. 5. Verbascum, Sotinská 1586
14. 5. Eurodom, Hviezdoslavova 309
15. 5. Verbascum, Sotinská 1586
21. 5. Arnika, Gen. L. Svobodu 1599/2
22. 5. Verbascum, Sotinská 1586
28. 5. Melissa, Hurbanova 2827
29. 5. Verbascum, Sotinská 1586

Služby lekární

Pozývajú na prehliadku
Zariadenie sociálnych služieb na Šte-

fánikovej ulici (bývalá Poliklinika) pozýva 
verejnosť na prehliadku svojich priestorov 
v rámci dňa otvorených dverí 18. mája od 
9.30 do 12.30.

NS 

TURISTIKA
8. 5. Sobotištská pätnástka 
14. 5. pochod Znojmo – Retz 

FUTBAL
FK Senica - FO ŽP Podbrezová
Sobota 7. máj o 19.00

FK Senica - Spartak Myjava
Piatok 20. máj o 19.00

Junior Cup
Sobota 28. a nedeľa 29. máj od 9.00

HÁDZANÁ - 2. liga
Záhoran Senica - Kolárovo
Nedeľa 1. máj o 17.00

Záhoran Senica - Senec
Nedeľa 8. máj o 17.00

NIGHT RUN
Nedeľa 29. máj o 19.30, štart DAV

PRIPRAVUJEME
11. jún - 28. ročník Záhoráckeho ma-
ratónu a 13. ročník polmaratónu, 
štart o 10.15 pred športovou halou

Prehľad 
športových podujatí

Ekotopfilm – Envirofilm 
mieri do Senice

Len niekoľko dní po úspešnom ukon-
čení májového súťažného Medzinárod-
ného filmového festivalu Ekotopfilm – Envi-
rofilm sa neúnavný tím opäť vydáva na 
cesty. Jedinečný festival putuje po väčších 
aj menších slovenských mestách a jeho ďal-
šou zastávkou bude Senica.

Tým, ktorí majú blízky vzťah k prírode, 
chránia životné prostredie a nie je im ľahos-
tajné v akom svete žijú, si určite na MFF Eko-
topfilm – Envirofilm nájdu srdcu blízke témy. 
Do rôznych miest a mestečiek prináša kva-
litné dokumentárne filmy a pútavé besedy. 
Medzinárodný festival filmov o trvalo udrža-
teľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm má 
už 43 rokov. Za ten čas ho navštívili státi-
síce nadšencov zdravého životného štýlu a 
milovníkov dokumentárnych filmov. Pozva-
nie organizátorov prijali stovky osobností, 
filmárov a oduševnených ochranárov, ktorí 
si vždy radi vymenia svoje názory a skúse-
nosti s verejnosťou. Inak tomu nebude ani v 
Senici vo štvrtok 2. júna v Dome kultúry. Aj 
do tohto okresného mesta chystáme výber 
top víťazných filmov aktuálneho ročníka fes-
tivalu a vieme s istotou povedať, že sa je na 
čo tešiť. Vstup je pre všetkých návštevní-
kov voľný. Veľká vďaka patrí mestu Senica, 
ktoré organizátorom filmového festivalu 
výraznou mierou pomohlo k zorganizova-
niu kvalitného, pútavého podujatia.

Viac informácií nájdete na www.ekotop-
film.sk.

TS

V máji na bicykloch
Mesto Senica je jednou zo 60 samo-

správ, ktoré sa prihlásili do projektu Do 
práce na bicykli. Cieľom súťaže je podpo-
riť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mes-
tách.Vďaka tomu, že sa do projektu zapo-
jilo mesto, mohli sa do 26. apríla prihlaso-
vať do projektu aj firemné tímy so sídlom v 
Senici zložené z 2-4 členov. Deň pred uzá-
vierkou registrácie bolo prihlásených 11 
tímov, v ktorých bude do práce na bicykli 
v mesiaci máj jazdiť 33 jednotlivcov. Tí si 
budú sledovať a zapisovať prejdené kilo-
metre. Každý tím si dal vlastný názov. Súťa-
žiť za Senicu budú tímy Žijeme zdravo, 
Stonožky na bicykli, JASTA, Svetluškári, 
Le vélo, KOLOidní zombíci, MPO, TEDA, 
Opatrovateľský tím, Senické stíhačky a 
Europe Direct Senica. 

lv
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Váľanie mája
Po minuloročnej vydarenej premiére 

váľania mája sa toto podujatie uskutoční aj 
tento rok, a to v nedeľu 29. mája od 15. 
do 18. hod. na Námestí oslobodenia a v 
Dome kultúry. Stretnutím sa pri kultúrnom 
programe ukončíme spoločne a slávnostne 
púť postaveného mája, ktorý celý mesiac 
symbolizoval obnovujúcu sa prírodu. Mes-
tské kultúrne stredisko aj tento rok pripra-
vilo bohatý program, v rámci ktorého budú 
na námestí vyhrávať senické hudobné sku-
piny Orbita, Duo Chillys a Once. Vo foyer 
Domu kultúry bude opäť burza ručných 
prác, ktorá sa vlani stretla s mimoriadne 
priaznivým ohlasom. Na burze sa predsta-
via šikovné a kreatívne mamičky či tvorco-
via bižutérie, rôzni „majstri“ ručných prác 
vytvorených rozmanitými technikami, jedi-
nečnými výrobkami, ktoré si záujemcovia 
môžu aj kúpiť. Okrem toho na námestí čle-
novia občianskeho združenia Domka pri-
pravujú pre deti tvorivé dielničky, báb-
kové divadielko, kalčetové stoly, maľovanie 
na tvár a stanovištia s rôznymi hrami. Pre 
návštevníkov budú pripravené aj stánky s 
občerstvením. Podujatie za každého poča-
sia - v prípade veľmi nepriaznivého počasia 
sa celý program presunie do Domu kultúry. 

bar 

Galéria pozýva
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

pozýva návštevníkov v dňoch 19. až 22. mája 
v rámci Dní otvorených dverí pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí a galérii do svo-
jich príťažlivých priestorov. Pripravené budú 
súťaže pre deti, odborný výklad k aktuálnej 
výstave, ale i k cyklu Umelci Záhoria, stretnu-
tia s umelcami, koncerty, publikácie.

Vítané sú skupinové návštevy zo škôl, 
organizácií i jednotlivcov. Skupiny návštev-
níkov treba nahlásiť vopred. Vstup do 
ZGJM je počas týchto dní voľný. 

Info www.muzeum.sk, 034 651 2937. 
Galéria bude otvorená 19. a 20. mája od 
8.00 do 17.00, 21. mája od 14.00 do 21.00 
a v nedeľu 22. mája od 13.00 do 19.00. 

ZGJM

Zber odpadov 
s obsahom škodlivín

Chceme upriamiť pozornosť občanov 
mesta, že v rámci pravidelne zavedených 
zberov komunálnych odpadov bude v 
mesiaci máj prebiehať zber komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín, medzi ktoré 
patria:

- motorové a mazacie oleje,
- žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti,
- lepidlá, farby, živice, rozpúšťadlá,
- pesticídy,
- detergenty obsahujúce nebezpečné 

látky,
- kyseliny, zásady,
- batérie a akumulátory.
Zber uvedených druhov odpadov bude 

vykonávaný v súlade s termínmi uvedenými 
v harmonograme zberov, ktoré boli letá-
kmi distribuované do domácností na konci 
minulého roka a sú uverejnené aj na webo-
vej stránke Technických služieb Senica a.s., 
www.tssenica.sk. Odpady je možné ráno 
v deň zberu, prípadne deň vopred vyložiť 
pri bytových domoch na stojisko kontajne-
rov a pri rodinných domoch pred rodinný 
dom. Tekuté odpady je potrebné dať do 
uzatvárateľných nádob, aby sa predišlo ich 
vyliatiu, žiarivky a iné odpady s obsahom 
ortuti je vhodné umiestniť do obalov chrá-
niacich ich pred rozbitím.

NS

Podivuhodný kvet
Tiež máte doma dlho nejakú rastlinu, o 

ktorej ani neviete ako sa volá? Páči sa vám 
a stala sa súčasťou vášho domova. Jed-
ného dňa však prekvapí úžasným kvetom, 
lebo dovtedy ste ani nevedeli, že kvitne. 
Takúto situáciu zažila 87-ročná pani Mária 
Hesková. V byte sa starala o „palmu“ viac 
ako 20 rokov a po prvýkrát zakvitla až 
tento rok. Keďže netušili, čo doma pesto-
vali, obrátili sa na odborníkov. Informáciu 
o tejto zaujímavej rastline a fotografiu nám 
do redakcie poslala Mgr. Dagmar Procház-
ková. 

Ide o rastlinu 
zmijovec indický, 
ktorá zakvitne po 
prvý raz po mno-
hých rokoch pesto-
vania. Veľký tmavo-
fialový kvet vzbud-
zuje náležitý obdiv, 
no rastlinu nehodno 
počas kvitnutia mať 
v byte, pretože silno zapácha. Zmijovec 
pochádza z tropických džunglí juhový-
chodnej Ázie a u nás je veľmi vzácny. Ras-
tlina s dáždnikovo rozprestretými listami 
sa na zimu stiahne do podzemnej hľuzy. 
Po rokoch pestovania postupne nazberá 
do hľuzy dostatok síl a potom prekvapí 
veľkým kvetom. 

bar

Koncert symfonického 
orchestra

Mestské kultúrne stredisko Senica sa 
rozhodlo do svojej ponuky zaradiť pro-
gramy, ktorými chce obohatiť kultúrny 
život v meste o žánre, ktoré sa objavovali 
len sporadicky alebo absentovali celkom. 

Prvým takýmto podujatím bude koncert 
Hodonínskeho symfonického orchestra, 
ktorý sa v Dome kultúry publiku predstaví 
30. mája o 19. hod. Teleso bolo založené v 
roku 1955 ako komorný orchester. O štyri 
roky sa rozšírilo na symfonický orchester. 
Dnes má neprofesionálny orchester 45 
členov a hrá pod taktovkou učiteľa ZUŠ 
v Hodoníne Davida Herzána. Repertoár 
telesa je veľmi široký a v Senici uvedú pre-
dohru k opere Rienzi od R. Wagnera, Kla-
vírny koncert g-moll od F. Mendelssohna-
Bartholdyho a Symfóniu h-moll Nedokon-
čená od F. Schuberta. 

bar

Cantilena - jubilantka
Spevácky zbor mesta Senica Canti-

lena oslavuje tento rok 45. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti pripravuje sláv-
nostný koncert, ktorý sa uskutoční 18. júna 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Sotine. 

Počiatky speváckeho zboru siahajú do 
roku 1971. O 5 rokov sa zbor rozšíril z 
pôvodných 41 členov na 80 a niesol názov 
Miešaný zbor učiteľov okresu Senica. V 
roku 1984 sa počet zredukoval na približne 
50 a začal pracovať pod názvom Cantilena. 
Prvým dirigentom bol pedagóg Andrej Švo-
ňava. V rokoch 1973 až 1998 viedol zbor 
profesor Jozef Potočár, pod ktorého vede-
ním sa zbor zaradil medzi popredné ama-
térske telesá na Slovensku. Potom do roku 
2014 viedla zbor dirigentka Viera Gáliková. 
Odvtedy je dirigentom zbormajster Sloven-
skej filharmónie Jozef Chabroň. V reperto-
ári zboru sa nachádzajú skladby sakrálne, 
ľudové a vlastenecké piesne, vianočné 
koledy a ďalšia skladby zo slovenskej 
tvorby a vrcholných diel svetovej kultúry.

bar

Útulok bude oslavovať
„10 rokov ste venovali časť svojho života 

pre našich útulkáčov.“ Aj takto pozýva Útu-
lok Senica všetkých svojich priaznivcov, 
ale aj ostatnú verejnosť na akciu pri príle-
žitosti 10. výročia založenia Útulku Senica. 
Tá sa uskutoční v nedeľu 5. júna na letisku 
v Senici. Podujatie prídu podporiť aj známe 
osobnosti z televíznej obrazovky J. Hospo-
dárová, M. Šmahel, M. Kalisová či náš rodák 
J. Slezák. V kultúrnom programe vystúpia 
Tancujúce labky A. Tomekovej, M. Jakubec, 
Walk ON, KatArs, Smola a hrušky, Senická 
heligónka, Hely či skupina Neznámi. Pre 
deti bude pripravený nafukovací hrad, det-
ské hry a animácie, súčasťou bude tombola 
a vyhliadkové lety. Vstupné na podujatie 
bude dobrovoľné, tí, čo prídu autami, zapla-
tia parkovné 1 €. Rezervujte si teda voľnú 
nedeľu a príďte s nami oslavovať.

lv

Poteší nás Lúčnica
Dňa 12. mája 19.00 sa v Dome kultúry 

predstaví umelecký súbor Lúčnica so svo-
jím reprezentačným programom. Výber z 
najúspešnejších programov reprezentuje 
najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slo-
venska. Bližšie informácie na tel. č. 034 651 
2301, 0905 8097 66.

Anna Kaščáková 
MsKS Senica 
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z podujatí
do 10. mája
Absolventská výstava štúdia pre dospelých 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

do 29. mája
Výstava Asymetrie Marek a Miroslava Tri-
zuljakovci
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha 

1.máj, 14.00 
Stretnutie s históriou – komentované pre-
mietanie fotografií a rozprávanie o histórii 
Slovenského hodvábu 
miesto: Kongresové centrum, areál SH

2. máj, 17.00
Klavírny recitál Jana Rambousková AMU 
Praha
miesto: koncertná sála ZUŠ

5. máj, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

5. máj, 10.00 
Slávik Slovenska 2016 - spevácka súťaž 
žiakov ZŠ a ZUŠ v speve ľudových piesní, 
okresné kolo
miesto: ZUŠ 

6. máj, 16.00 
Majáles – hrá Osuská kapela, organizátor 
MsO JDS
miesto: Dom kultúry Senica

7. máj, 14.00
Míľa pre mamu - zábavné popoludnie pre 
malých aj veľkých ku Dňu matiek
miesto: mestské kúpalisko

7. máj 
Regionálne majstrovstvo M -400 
miesto: strelnica v Čáčove 

8. máj
Regionálne majstrovstvo B-50, OS -40 
miesto: strelnica v Čáčove 

9. máj, 17.00 
Smejko a Tanculienka - predstavenie pre 
deti divadlo MASKA, Infosen, cena 6 €
miesto: Dom kultúry 

10. 5. 
Klavírna Senica - regionálna súťaž žiakov ZUŠ
miesto: ZUŠ Senica

10. máj, od 8.00
Mladý záchranár – okresné kolo súťaže 
mladých záchranárov civilnej ochrany v 
priestoroch ZŠ V. Paulínyho –Tótha Senica

12. máj, 19.00
Lúčnica - vystúpenie umeleckého súboru, 
reprezentačný program 
miesto: Dom kultúry 

13. máj, 19.00
Majáles, organizátor Zväz postihnutý civili-
začnými chorobami Senica 
miesto: Dom kultúry 

16. máj, 19.00
Vjerná nevjera - talianska ľudová komédia 
na slovensko-záhorácky spôsob v podaní 

Záhoráckeho divadla Senica, cena 4 €
miesto: Dom kultúry 

19. máj, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

19. – 22. 5.
Dni otvorených dverí v galérii pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí a galérií ICOM
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

19. máj, 18.00
Progres + Kysucká vrchárska heligónka - 
predpredaj vstupeniek Infosen, cena 8 €
miesto: Dom kultúry 

20. máj, 10.00
MODEL 2016 - vernisáž a vyhodnotenie 4. 
ročníka výtvarnej návrhárskej súťaže
miesto: DAV

21. máj, 8.30
Memoriál Soni Cádrovej - detská hasičská 
súťaž 
miesto: ZŠ V. Paulínyho-Tótha

21. máj - 11. jún
Absolventská výstava žiakov I. stupňa 
výtvarného odboru ZUŠ
miesto: Galéria ZUŠ

21. máj 
MISS ROMA
miesto: Dom kultúry

23. – 26. máj
Výstava prác klientov Domova sociálnych 
služieb Rohov 
miesto: Dom kultúry 

26. máj, o 16.00 a o 18.00
1. záverečný koncert tanečného odboru ZUŠ
miesto: Dom kultúry

27. máj, 15.30
Bublinkový deň - bublinkový sprievod par-
kom, bublinkové súťaže a „obliekanie do 
bublín“, nafukovacie atrakcie Luxor, tance 
v podaní aktivistov Domky, prineste si bub-
lifuky či iné bublinkovacie hračky
miesto: pri DAVe 

29. máj, 15.00 - 18.00 
Váľanie mája - kultúrny program, burza 
ručných prác, tvorivé dielničky pre deti, 
hry, bábkové divadlo, kalčetové stoly... 
miesto: Námestie oslobodenia a Dom kultúry

29. máj
Verejný strelecký pretek B-100, OS -40 
miesto: strelnica v Čáčove 

30. máj, 19.00
Hodonínský symfonický orchester, 
vstupné 5 a 7 €
miesto: Dom kultúry 

PRIPRAVUJEME:
5. jún
HAVA „NA“ život - oslavy10. výročia 
Útulku Senica
miesto: letisko Senica

8. jún, 19.00
Richard Műller – to najlepšie tour 2016 - 
koncert 
miesto: Dom kultúry 

12. jún, 16.00
Kysucký prameň z Oščadnice – koncert
miesto: Dom kultúry 

13. jún, 19.00
Divadlo Kalich: Drahouškové - divadelná 
komédia, hrajú: J. Paulová, P. Zedníček, D. 
Suchařípa, J. Kohout, A. Svobodová
miesto: Dom kultúry 

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Senici obo-
znamuje svojich členov s pripravova-
nými aktivitami:

Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Senici oboznamuje svo-
jich členov s pripravovanými aktivitami:

-
skej Strede sa uskutoční 16. mája, popla-
tok 12 eur, zaplatiť najneskôr do 11. 
mája, odchod o 8.0 hod. od plavárne.

26. mája o 15. hod. v budove COOP Jed-
nota.

26. septembra, poplatok 6 eur. Zapla-
tiť treba najneskôr do 20. júna v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ul. Odchod 
autobusu o 9. hod. od plavárne. 

zúčastnia liečebného pobytu v Luhačo-
viciach, že odchod autobusu bude 1. 
októbra o 10. hod. od plavárne. 

ktorí budú mať v mesiaci máj jubileum: 
Ivan Holkovič, Mária Ivaničová, Emília 
Novotníčková, Svetozár Potúček, Anna 
Rýzková, Anna Rindová, Jozef Slovák, 
Alexander Schild, Anna Trimlová, Pavel 
Válka, Emília Válková, Janka Vagnerová, 
Pavol Zíšek.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Štvorica vystavuje
Do 10. mája je v Galérii v podkroví 

Základnej umeleckej školy otvorená výstava 
z tvorby výtvarníkov, absolventov štúdia 
pre dospelých. Štvorica autorov Veronika 
Konrádová, Jaroslava Konrádová z Hradišťa 
pod Vrátnom, Jana Menglerová z Cerovej a 
Dušan Waldecker zo Šaštína-Stráží sa pred-
stavili vernisážou 23. apríla. Verejnosti pred-
ložili výsledky svojej práce za štyri roky štúdia 
pre dospelých v ZUŠ. Ako záverečnú prácu 
si vybrali tému Miesto, kde žijem... a zobrazo-
vali krajinu a dominanty obce (kostol, mlyn), 
ale aj dôverné miesto svojho domu (Naše 
okno). Dušan Waldecker vo figurálnych kom-
pozíciách spomína na konkrétnych ľudí, na 
ich príbehy (Strážovský šenk, Na diskotéke).

Pedagóg Štefan Orth, ktorý ich pripravo-
val, zaželal absolventom, aby im vydržalo 
zaujatie pre výtvarné umenie, neutíchajúca 
pracovitosť a radosť z vytvorených diel.

bar
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Miroslav Kuchta a Katarína Šipkovská
Jozef Novák a Mária Jankovičová

Vítame nových Seničanov
Damián Nahirnyak narodený v Skalici
Denis Vach narodený v Myjave
Filip Fajnor narodený v Martine
Peter Kovalovský narodený v Skalici
Matúš Kravec narodený v Myjave
Vanessa Haruštiaková narodená v Skalici
Simona Kvaltínová narodená v Skalici
Alžbeta Pyskatá narodená v Bratislave
Erich Hladík narodený v Skalici
Oliver Masár narodený v Myjave
Patrícia Hudecová narodená v Piešťanoch
Patrik Jelo narodený v Skalici
Adam Tomeček narodený v Myjave
Aneta Černeková narodená v Myjave
Timotej Kudláč narodený v Skalici
Denis Orgoň narodený v Skalici
Filip Orgoň narodený v Skalici

Opustili nás
Peter Špankovič, Senica 1.3.2016
vo veku 58 rokov
Marián Janík, Kalinčiakova 302 2.3.2016
vo veku 61 rokov
Igor Mareček, Štefánikova 703 2.3.2016
vo veku 69 rokov
Jozef Húšek, L. Novomeského 1217 3.3.2016
vo veku 60 rokov
Jolana Koníková, Štefánikova 1377 3.3.2016
vo veku 84 rokov
Peter Švárny, L. Novomeského 1214 5.3.2016
vo veku 34 rokov
Jolana Vystavelová, Kvetná 1132 7.3.2016
vo veku 73 rokov
Ing. Emil Pospíšil, Štefánikova 721 8.3.2016
vo veku 76 rokov
Vladimíra Návratová, Komenského 958 9.3.2016
vo veku 75 rokov
Viera Kopecká, J. Mudrocha 656 10.3.2016
vo veku 88 rokov
Ivan Štefka, Hviezdoslavova 472 12.3.2016
vo veku 71 rokov
Ivan Miča, Hurbanova 523 13.3.2016
vo veku 18 rokov
Štefan Bača, Štúrova 125 14.3.2016
vo veku 59 rokov
Alžbeta Šullová, Štefánikova 704 16.3.2016
vo veku 95 rokov
Vladimír Mana, Štefánikova 1377 17.3.2016
vo veku 92 rokov
Rudolf Medlen, SNP 766 18.3.2016
vo veku 85 rokov
Dušan Pranda, Topoľová 1223 18.3.2016
vo veku 62 rokov
Ing. Mária Ďurská, Hollého 753 22.3.2016
vo veku 71 rokov
Terézia Krchňavá, Palárikova 303 24.3.2016
vo veku 85 rokov
Ján Černek, L. Novomeského 1214 25.3.2016
vo veku 61 rokov
Anna Masaryková, J. Kráľa 736 26.3.2016
vo veku 67 rokov
Mária Vrtalová, Štefánikova 1377 27.3.2016
vo veku 79 rokov

Blahoželáme jubilantom
V máji 2016 oslávia
80 rokov: Lýdia Ivanová, Mária Kasáková, Anna Kováčová, Mária Piačková, 
Pavel Válka
85 rokov: Pavla Hagerová, Anna Janovíčková
90 rokov: Štefánia Martináková
91 rokov: Martin Kalka, Ľudmila Závodská
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Spomienka
Odišla tíško, ako odchádza deň a v našich 
srdciach zostáva spomienka len. 
Čas plynie, bolesť trápi, 
teba nám už nik nenavráti... 
Dňa 24. mája si pripomenieme 
5. výročie úmrtia milovanej manželky 
Márie Rehákovej, rod. Pánikovej, 
ktorá nás opustila vo veku 78 rokov. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel s rodinou.

Spomienka
Dotĺklo srdce, utíchol jeho hlas, 
miloval život i nás...
Dňa 6. apríla sme si pripomenuli 
1. výročie, čo od nás navždy odišiel 
drahý manžel, milovaný otec, starý otec 
a prastarý otec Peter Kukan.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú 

manželka Irma, dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka
Čas ticho plynie, roky ubiehajú, 
ale krásne spomienky na vás 
stále zostávajú...
V januári sme si pripomenuli 24. 
výročie úmrtia milovaného otca 
Jána Kučka a 16. výročie úmrtia 
milovanej mamy Jozefy Kučkovej, rod. 

Gubkovej. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína dcéra Danka s rodinou

. 

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne 
čo nám dal, zostáva v nás...
Dňa 13. mája uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, 
starý otec a priateľ Ing. plk. František Mádlo. 

Venujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 

dl

Oprava
V Našej Senici číslo 3/2016 v článku Žiť spoločne v mieri sa 

nedopatrením stala chyba, prišlo k zámene mien. Správne zne-
nie textu: Zo senických žiakov boli úspešní (postúpili do celoslo-
venského kola): - v písomných prácach Karolína Koníková zo ZŠ 
Sadová ulica (pani učiteľka Žaneta Pikartová). Za chybu sa ospra-
vedlňujeme. 

NS
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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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 Nedeľa 1. utorok 3. a streda 4. máj 
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK 
Legenda sa vracia po 12 rokoch na plátna 
kín. Tentokrát básnici čakajú na zázrak. 
Dočkajú sa? Štěpán, Kendy a Karas zostali aj 
po dvanástich rokoch sami sebou a neroz-
lučnými kamarátmi. 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 skve-
lými dialógmi z pera Ladislava Pecháčeka.
komédia
Vstupné: 4 €, 120 min., MP 12r.  
 

 Piatok 6. a sobota 7. máj 
CAPTAIN AMERICA: Občianska vojna 
Politické tlaky vyústia do vytvorenia sys-
tému zodpovedností vedenému vládnou 
organizáciou, ktorá na tým super-hrdi-
nom dohliada a riadi ju. Nová skutočnosť 
Avengers rozdelí na dva tábory. Jeden 
vedie Steve Rogers, ktorý obhajuje slo-
bodu Avengers, aby mohli brániť ľudstvo 
bez vládnych zásahov. Druhý vedie Tony 
Stark, ktorý prekvapujúco zastáva myšli-
enku vládneho dohľadu a zodpovednosti.
akčný scifi triler
Vstupné: 4 €, 148 min., MP 12r.

 Utorok 10. máj 
BOJ
Ten skutočný boj čaká vojaka často až 
po návrate z bojového poľa domov. Dán-
sky dôstojník a veliteľ roty Claus Michael 
Pedersen pôsobí vo vojenskej misii v afgan-
skej provincii Helmand. Doma v Dánsku sa 
jeho žena Maria snaží zvládať každodenný 
život bez muža a postarať sa o ich tri malé 
deti. Počas rutinnej bojovej akcie sa Clau-
sova jednotka dostane do ťažkej krížovej 
paľby, aby Claus zachránil svojich mužov, 
urobí rozhodnutie, ktoré ma závažne 
dôsledky preňho aj pre jeho rodinu.
dráma
Vstupné: 3,50 €, FK 2 €, 115 min., MP 12r.

 Streda 11. a piatok 13. máj 
NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA  
Prvýkrát v roku 1993 sa rytier a jeho sluha 
dostali omylom až k nám do súčasnosti. V 
novom a rovnako bláznivom dobrodruž-
stve ich bludisko času vhodí doprostred sláv-

nej Francúzskej revolúcie na konci 18. storo-
čia. História sa zrazí s históriou, niekto z toho 
bude mať poriadnu hrču a narazený nos a 
diváci v kinách si perfektne precvičia bránicu.
komédia (český dabing)
Vstupné: 4 €, 109 min., MP 12r.
 

 Piatok 13. sobota 14. nedeľa 15. piatok 
20. sobota 21. a nedeľa 22. máj o 17.00 
ANGRY BIRDS
Film nás zavedie na ostrov obývaný šťast-
nými, naivnými a bezstarostnými nelieta-
vými vtákmi. Až na pár výnimiek. V tomto 
tropickom raji tvoria partičku neobľúbe-
ných outsiderov večne nahnevaný Red, 
ovládaný svojimi náladami, rýchly a nepo-
sedný Chuck a výbušný Bomb. Keď sa na 
ostrove objavia záhadné zelené prasiatka, 
Red im vôbec neverí. Sú síce vtipné, ale 
niečo taja. Vtáky sa s nimi však spriatelia a 
je teda na našich outsideroch, aby zistili, čo 
majú vlastne za lubom.
animovaná komédia (slovenský dabing)
Vstupné: 4 €, 97 min., MP

 Sobota 14. a nedeľa 15. máj 
DEŇ MATIEK    
Bradley pred rokom zostal sám s dvoma 
dcérami v tínedžerskom veku a práve 
sa potýka s problémami, ako im nahra-
diť matku a zároveň odolávať útokom zo 
strany množstva dobromyseľných mami-
čiek, ktoré o neho prejavujú záujem.
romantická komédia
Vstupné: 4 €, 96 min., MP 12r.
 

 Utorok 17. a streda 18. máj 
TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU
Najznámejší český cestovateľ súčasnosti 
Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ najná-
ročnejšiu expedíciu. Posádky dvoch žltých 
trabantov, poľského Fiatu alebo Malucha, 
Čezety, Jawy a dokonca aj dvoch inva-
lidných vozíkov vyrazili z austrálskeho 
mesta Perth počas polročnej dobrodružnej 
výpravy prešli Východný Timor, Indonéziu, 
Malajziu a Thajsko.
dokumentárny film
Vstupné: 3,50 €, FK 2 €, 96 min., MP12 r.

 Piatok 20. a sobota 21. máj (český 
dabing), nedeľa 22. máj 
X-MEN: APOKALYPSA   
Osud ľudstva visí na vlásku a tento vlások 
tvoria predovšetkým ďalší mutanti, študenti 
školy pre nadaných žiakov, vedení profeso-
rom Charlesem Xavierem (James McAvoy). 
Táto skupina mutantov, označovaných ako 
X-Meni, je poslednou silou, ktorá sa môže 
účinne postaviť najsilnejšiemu mutantovi a 
jeho pomocníkom. Osud ľudstva závisí nie-
len na ich nadprirodzených schopnostiach, 
ale aj na ich vôli bojovať za jeho záchranu.
dobrodružný fantasy (titulky)
Vstupné: 4 €, 130 min., MP 12r.
 

 Utorok 24. a streda 25. máj
SUSEDIA NA ODSTREL 2   
Mac a Kelly sa po druhýkrát stanú rodičmi, 
a preto sa rozhodnú vymeniť svoj dom za 
väčší. Ich obydlie sa však stáva nepredaj-
ným, keď sa novými susedmi manželov 
stane banda študentiek, ktoré si život mýlia 
s nikdy nekončiacim večierkom. V duchu 
hesla „Spanie je len pre slabochov!" neberú 
ohľad na nič a na nikoho.
komédia
Vstupné: 4 €, 104 min., MP 15r.

 Piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. máj 
o 17.00 
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM 
Alica sa ujala remesla po svojom otcovi 
a strávila niekoľko posledných rokov na 
divokých vlnách svetových oceánov ako 
moreplavkyňa. Po svojom návrate do 
Londýna objavia čarovné zrkadlo, cez 
ktoré sa dostane späť do fantastickej Ríše 
divov, kde sa znovu stretne so svojimi sta-
rými známymi a šibnutým Klobúčnikom, 
ktorý nie je vo svojej koži. Stratil svoju 
osobnosť a tak Biela kráľovná Mirana 
vyšle Alicu zapožičať Chronosféru, čo je 
kovová guľa vnútri Veľkých hodín, ktoré 
stanovujú všetok čas. Alicu čaká nebez-
pečná cesta, počas ktorej musí zachrá-
niť pojašeného Klobúčnika skôr, než jej 
vyprší všetok čas. 
dobrodružný fantasy (slovenský dabing)
Vstupné: 4 €, 105 min., MP

 Piatok 27. sobota 28. a nedeľa 29. máj
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
Eva je moderná dynamická žena, ktorá 
vlastní cukráreň, stará sa o syna a musí kro-
tiť svoju svojráznu mamu. S bývalým man-
želom má skvelý vzťah a ako tvrdí jej kama-
rátka „neboli by ste prví, čo sa rozviedli a 
zase dali dokopy“. A potom sa skoro pobo-
zkajú a nasleduje pozvanie na drahú večeru 
pri sviečkach, kde sa Honza konečne vyja-
drí. Naozaj sa znova zamiloval a premýšľa 
o svadbe… s niekým iným!
komédia
Vstupné: 4 €, 89 min., MP 12r.
 

 Utorok 31. máj 
PRÍBEH LESA
Jacques Perrin a Jacques Cluzaud prichád-
zajú s Príbehom lesa. Nie toho tropického 
pralesa s exotickými zvieratami, ale nášho, 
ktorý máme na dosah a ktorý pulzuje pre-
kvapivo bohatým životom. Tvorcovia nak-
rúcali dokument štyri roky s využitím tých 
najmodernejších technológií na desiatkach 
lokalít po celej Európe. Iba vďaka unikát-
nym metódam nakrúcania dokážu auten-
ticky prerozprávať príbeh lesa od doby 
ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušuj-
úci kolobeh života v ňom.
dokumentárny film (český dabing)
Vstupné: 3,50 €, FK 2 €, 97 min., MP 


