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Pripravuje sa oprava 
Sokolovne 

Mesto Senica začalo s prípravou pro-
jektu rekonštrukcie budovy Sokolovne pre 
Mestské múzeum, ktoré bude mať súčasne 
viacúčelové kultúrno-spoločenské využitie. 
Inštitút múzea v meste dlhodobo absento-
val a na základe politických rozhodnutí v 
60. rokoch minulého storočia, bola snaha 
o zriadenie múzea v meste pozastavená. 

V decembri minulého roku však senické 
mestské zastupiteľstvo odobrilo štatút mes-
tského múzea, ktoré sa stalo organizač-
nou zložkou Mestského kultúrneho stre-
diska Senica. Príležitosť otvorenej výzvy 
cezhraničného programu Interreg V-A 
SR- ČR 2014-2020 chce mesto využiť na 
vytvorenie dôstojných muzeálnych pries-
torov v objekte bývalého letohrádku stat-
kára Vagyona, neskôr Sokolovne. Príprava 
náročnej projektovej dokumentácie bola 
zverená akademickému architektovi Mari-
ánovi Boršošovi. Úlohou projektanta je pri-
navrátiť budove jej pôvodný historický ráz 
na základe dobových fotografií a archi-
tektonicko- historického výskumu, ktorý v 
súčasnosti v budove prebieha pod vede-
ním Ing. arch. Ladislava Németha. 

(Pokračovanie na str. 3)

Zľava prezident spoločnosti A. Maccaferri, konateľ spoločnosti A. Canfora a primátor 
Senice Branislav Grimm prestrihli pásku najväčšieho závodu Maccaferri v Európe. 

Foto lv

Slovo na úvod
A znova prišiel ten vytúžený čas. So všet-

kým, čo k nemu patrí. Vysvedčenia, odlo-
žené tašky v kúte, horšie známky prebolené, 
školy zatvorené, teplo, dovolenky v kurze. 
Leto je o veľa veciach. O slnečnom i vodnom 
kúpeli, relaxe, spomalení rytmu, vybočení zo 
všednosti, úžasnom svitaní i romantických 
posedeniach pri ohníku dlho do noci,  vyliho-
vaní pri vode, výletoch na končiare hôr i hlbo-
kých dolín, cestovaní do vzdialených krajín 
a poznávaní iných kontinentov a iných kul-
túr...  Každý si za štyri písmená leta dosadí tie  
svoje predstavy, lebo leto má tisícky podôb 
a každá môže  prinášať pôvab, voľnosť,  slo-
bodu, radosť a pôžitok. Málokde sme sami, 
všade  sa pohybujeme medzi ľuďmi. Vieme 
a cítime, že sme  vyťažení na maximum, nie-
kedy až na hranice možného, sme v strese, 
všade sa len ponáhľame, nič alebo máločo 
si vieme slastne vychutnať. Výsledkom sú 
mnohé nešťastia a tragédie spôsobené práve 
vyčerpanosťou, ale treba povedať aj arogan-
ciou a nevôľou uznať právo druhého. Aby 
naše letné bilancovanie dopadlo dobre, 
musíme sa oň pričiniť i sami. Dať a dopriať si 
pauzu, aj tú  digitálnu, robiť čo nás baví, uvoľ-
niť sa, odložiť agresivitu, chronickú nespo-
kojnosť a reptanie na všetko, ale radšej sa 
pozerať  okolo seba usmiatymi očami. Robí 
to dobre duši a vraj to prispieva aj ku kráse.  
Nech už budete tráviť letné dni kdekoľvek, 
nech vám prinesú očakávaný dobrý pocit  z 
príjemne prežitých dovolenkových dní.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Upozorňujeme čitateľov, 
že ďalšie číslo Našej Senice 

vyjde na začiatku septembra.

Maccaferri slávnostne 
otvorilo závod

V Priemyselnej zóne Kaplinské pole bol 
23. júna slávnostne otvorený nový výrobný 
závod Maccaferri Manufacturing Europe 
s. r. o. za účasti prezidenta materskej spo-
ločnosti Officine Maccaferri SpA Alesan-
dra Maccaferriho, viceprezidenta Luigiho 
Penza, prezidenta SECI S.p.A. pána Gae-
tana Maccaferriho, primátora Senice Bra-
nislava Grimma, prednostu Okresného 
úradu Senica Vladimíra Kocourka a nie-
koľkých členov rodiny Maccafferri.

Závod v Senici je najväčším v rámci sku-
piny Maccaferri v Európe a stal sa hlavným 
výrobným závodom pre strednú a západnú 
Európu. V modernom závode s celkovou 
rozlohu 28 000 m2 pracuje viac ako 150 
ľudí a ďalších 14 je zamestnaných v sesters-
kej spoločnosti Maccaferri Central Europe. 
Spoločnosť Maccaferri má viac ako 30 
výrobných závodov, 70 pobočiek a pôsobí 
vo viac ako 100 krajinách. 

Alessandro Maccaferri na slávnost-
nom otvorení kľúčového výrobného stre-
diska povedal: „Výrobný závod v Senici má 
zásadný význam pre rozvoj synergií a efek-
tívnosti výroby, čo umožní ďalšiu expan-
ziu podnikania spoločnosti Maccaferri v 
západnej a strednej Európe.“

Primátor Senice Branislav Grimm ocenil, 
že slovo predstaviteľov spoločnosti Macca-
ferri dané pred rokom sa naplnilo a nový 
závod už funguje:  (Pokračovanie na str. 3)

Leto bohaté na program
Pravé letné dni sa už začali a s nimi sa v 

meste Senica rozbiehajú aj letné podujatia 
na spríjemnenie voľných dní. Organizátori 
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Senica 
a Mesto Senica v niečom vsadili na osved-
čené a obľúbené formáty, no zároveň ponú-
kajú aj novinky a veria, že ľudí zaujmú. 

Filmová produkcia v amfiteátri sa začína 
2. júla. Premieta sa okrem nedele a pon-
delka, v júli sa začína o 21.30 a v auguste o 
21. hod. Verme, že oba prázdninové mesi-
ace budú priať návštevníkom kina, pretože 
v ponuke sú naozaj zaujímavé filmové diela.

Keďže Kunovská priehrada je od minulej 
jesene vypustená, rozhodlo sa MsKS obno-
viť nedeľné kultúrne večery v malom amfi-
teátri pri Dome kultúry. Sú zamerané hlavne 
na hudobnú produkciu, ale v ponuke sú aj 
tvorivé dielne pre deti a detské interaktívne 
divadielko.  (Pokračovanie na str. 3)
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a zastupiteľstva
10. riadne zasadnutie mestského zastu-

piteľstva v Senici sa konalo 27. júna. Hneď 
na úvod si mestské zastupiteľstvo minútou 
ticha uctilo pamiatku RNDr. Kataríny Polá-
kovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, 
bytov, školstva, zdravotníctva a športu Mes-
tského úradu, s ktorou sme sa navždy roz-
lúčili 21. júna 2016. Na rokovaní bolo prí-
tomných 21 poslancov mestského zastu-
piteľstva, vedúci oddelení a útvarov mest-
ského úradu a riaditelia organizácií v zakla-
dateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta a zástupcovia médií.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:

- Informatívnu správu o stave nezamest-
nanosti v okresoch Senica a Skalica, s kto-
rou vystúpil riaditeľ Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Senici Ing. Ján Kovár. 

- Výročnú správu Mestského podniku 
služieb, spol. s r.o. Senica za rok 2015.

- Výročnú správu Stoma Senica, a.s. za 
rok 2015.

- Výročnú správu Polikliniky Senica, n.o. 
za rok 2015.

- Výročnú správu Rekreačných služieb 
mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2015.

- Výročnú správu Technických služieb 
mesta Senica, a.s. za rok 2015.

- Informatívnu správu o činnosti spoloč-
ností s majetkovou účasťou Mesta Senica 
a združení, v ktorých je členom - v správe 
boli poskytnuté základné informácie o 
nasledovných spoločnostiach:

Sadová 639/22, Senica. 

Skalica, a.s. so sídlom Koreszkova 7.
-

kov lesa Závršie so sídlom Štefánikova 
1408/56, Senica. 

-
žova 11, Žilina. 

Bezručova 9, Bratislava.

Senica, Námestie oslobodenia 9/21, 
Senica.

komora, Michalská 12, Bratislava. 
-

rie, o.z. Štefánikova 1408/56, Senica.

ruchu Záhorie, Obecný úrad Smrdáky, 
Smrdáky.

(pôvodne ZOZO) , Nám. slobody 10, Skalica. 
- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 

na rok 2016 Rozpočtovým opatrením pri-
mátora č.1/16.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta na 
rok 2016 zmenou rozpočtu mesta č.1/16.

- Prehľad výsledkov zápisu do Mater-
ských škôl.

- Prehľad o počte žiakov zapísaných do 
1. ročníka základných škôl v školskom roku 

 2016/2017.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Dodatok Všeobecne záväzného nariade-

nia č. 42 o určovaní názvov ulíc mesta Senica 

mali vzniknúť v Sotine za nafukovacou halou, 
IBV Mlyny, kde sa počíta s výstavbou 185 
samostatne stojacich rodinných domov. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 
64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
bolo prijaté z dôvodov nového zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch účinného od 1. 

nakladania s odpadom je zachovaný, avšak 
znenie VZN sa muselo zosúladiť s osno-
vou, ktorú určuje zákon. 

- Úplné znenie Zriaďovacej listiny a Šta-
tútu Základnej umeleckej školy v Senici. 

- VZN č. 63 o výške mesačného príspe-
vku na čiastočnú úhradu nákladov spoje-
ných s činnosťou škôl a školských zariadení 
v pôsobnosti mesta Senica
ktoré platia rodičia na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou v Základnej 
umeleckej škole, materskej škole, CVČ, škol-
skom klube detí. Navýšenie sa nedotýka škol-
ských jedální. VZN nadobudne účinnosť od 
nového školského roku 2016/2017.

Navýšenie je nasledovné:
€ na 15 € 

mesačne,
€ na 10 € 

mesačne,
€ vo všetkých dru-

hoch výučby, 

krúžkoch pre občanov s trvalým poby-
tom v Senici a pre občanov bez trvalého 
pobytu. 

Všetky obce bez ohľadu na to, či majú 
alebo nemajú zriadené CVČ, dostávajú v 
rámci podielových daní finančné prostri-
edky na svojich občanov od 5 do 15 rokov 
a môžu na základe zmluvy financovať svo-
jich občanov v našom CVČ.

- Dispozície s majetkom.
- Správy o činnosti hlavnej kontrolórky, 

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na 

rok 2016.
- Návrh na určenie sobášnych dní na rok 

2017.
-

nasledovnom období formu internej doku-
mentácie mesta. 

Mestské zastupiteľstvo stiahlo z roko-
vania:

- Návrh na dobrovoľné vystúpenie 
mesta Senice zo Senickej regionálnej roz-
vojovej agentúry Trnavského samospráv-
neho kraja (Se RRA TTSK) pokiaľ nebude 
známy spôsob majetkového vysporiadania 
vystupujúceho člena. 

V súlade s plánom zasadnutí mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva členovia 
mestskej rady budú zasadať 8. septembra 
a predpokladaný termín mestského zastu-
piteľstva je 22. septembra.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Mestský úrad v Senici oznamuje, že 
v mesiacoch júl a august bude upravený 
pracovný čas. 

  nestránkový deň

  nestránkový deň

Obedňajšia prestávka je medzi 11.00 a 
12.00 v trvaní pol hodiny.

MsÚ

Stretnutie s jubilantmi
Niekoľkoročná tradícia stretnutí primátora 

mesta s jubilantmi mala 13. júna ďalšie pokra-
čovanie. V obradnej sieni prijal primátor 
Senice Branislav Grimm obyvateľov mesta, 
ktorí sa v prvom polroku dožili významných 
životných jubileí 80, 85, 90 a viac rokov.

„Všetko môže človek zastaviť. Nikdy 
však nezastaví a nespomalí čas. Je to naj-
presnejšia miera na svete,“ prihovoril sa jubi-
lantom primátor mesta a vyslovil tým záko-
nitosť, ktorá sa týka všetkých nás. Našim 
spoluobčanom čas odmeral okrúhle jubileá 
a do spomienok odsunul detstvo, roky aktív-
neho pracovného života a všetky udalosti, 
ktoré s týmito rokmi súviseli. Každý vek má 
svoje čaro, krásu a poéziu. Jeseň života býva 
krásna, ak sa na ňu človek pripravuje, ak si 
ju uvedomuje ako nevyhnutnú skutočnosť v 
živote. „Goetheho slová, že zostarnúť nie je 
umenie, umenie je vedieť starobu znášať, sú 
stále pravdivé,“ povedal primátor a zaželal 
všetkým jubilantom, aby sa ešte veľa rokov 
tešili zo života obklopení láskou a pozornos-
ťou svojich najbližších. 

„Sme radi, že radnica si na nás star-
ších spomenula. Bolo to príjemné stretnu-
tie, ktoré nás veľmi potešilo a zohrialo pri 
srdci,“ poďakovala za všetkých jubilantov 
Mgr. Elena Sochorová na spoločenskom 
posedení, ktoré dalo bodku za slávnost-
ným popoludním. 

bar, foto lv

Vence k pamätníku
Pri príležitosti štátneho sviatku 72. výro-

čia Slovenského národného povstania si 
uctíme pamiatku obetí položením vencov 
pri soche Víťazstvo na Námestí oslobode-
nia. Pietny akt sa uskutoční 26. augusta o 
10.30 hod. 

NS

Najstarší jubilant 96-ročný Pavel Štefečka z 
Čáčova sa tešil zo spoločného stretnutia. 



Naša Senica 6-7/2016

3

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Za Katarínou Polákovou
Rozum sa bráni. Nerozumie, nevie 

pochopiť, čo sa stalo. Nevie prijať tú 
krutú pravdu, nezvrátiteľný fakt. Zrazu, 
nečakane jej niet. Nebola možnosť niečo 
si povedať. A všetko je neočakávane 
už v minulom čase. Pomáhala, tvorila, 
pozorne počúvala, objímala, láskala syna 
a dcéru, smiala sa... Žila.

Naša kolegyňa, kamarátka, 
vedúca odboru sociálnych 
vecí, školstva, zdravotníctva, 
kultúry, športu a bytov RNDr. 
Katarína Poláková náhle sko-
nala 16. júna vo veku 50 
rokov. Jej smrť sa hlbokým 
zármutkom dotkla nielen pra-
covníkov Mestského úradu, 
ale i ďalších ľudí, s ktorými 
spolupracovala. 

Bolo nám tak obyčajne 
teplo pri duši, keď sme sa 
stretali a hoci sme sa rozprávali o práci, 
bolo to aj o nás samých, o postojoch, vzťa-
hoch a prístupe k problémom, ťažkostiam, 
o živote... Jej slnko už zapadlo, nastalo 
ticho, bolestné ticho, v ktorom si premie-
tame všetko, čo sme spolu prežili, z hĺbky 
mysle sa vynárajú útržky stretnutí, zážit-
kov, chvíľ, ktoré nás ovplyvnili. Berieme si 
z nich inšpiráciu pre náš život, lebo takto 
jej chceme vzdať úctu a vďaku za prežité 
momenty. Ovplyvnila nás, ukázala ako sa 
dá žiť čisto, nezištne, ústretovo, tak celkom 
obyčajne ľudsky, to čo každý od každého 
očakávame a na čo je človek nastavený. 

Slovo obyčajne znamená prirodzene, 
bez pretvárky, bez falošných póz a vypo-
čítavosti, lebo to bola podstata jej vnútra. 
Sršala z nej energia, sálala dobrota a láska-
vosť a všetko to tvorilo prirodzený priestor. 
Šírila pozitívny pohľad na svet, na všetko 
okolo nás. Vyžarovala z nej vľúdnosť a prí-
vetivosť ako najprirodzenejšie vlastnosti, 
ktoré podvedome očakávame v našom 

žití. Bola silná a vytrvalá, 
vlastnosti, ktoré ju posúvali k 
ďalším hraniciam, aby všetko 
bolo v symbióze a harmó-
nii. A boli tu aj spoločné 
chvíle, kedy sa nás vnútorná 
spriaznenosť dotýkala v tej 
najčistejšej podobe. 

Áno, Katka nám všetkým, 
ktorí za ňou smútime, pri-
pomenula pominuteľnosť. 
Až nad otvoreným hrobom 
sme si uvedomili, čo strá-
came, no stále sme nechceli 

veriť. Vymedzený čas sa ti, Katka, naplnil, 
žiaľ, priskoro, ešte nemala nastať tá chvíľa 
odchodu do iného priestoru. Slzami len 
uľavíme svojmu nevýslovnému bôľu a 
smútku, ktorý lomcuje naším vnútrom. 
Pohltila ťa večnosť, v ktorej sa raz zídeme. 

Zostanú nám nezábudkové spomi-
enky na teba a s nimi a v nich má tvoj 
život pokračovanie. 

Spi spokojne svoj večný sen v tieni 
košatých líp v starej časti cintorína. 

Odpočívaj v pokoji, Katka!

Viera Barošková

Pripravuje sa oprava...
(dokončenie zo str 1) 
Kvalitná príprava a úspech projektu si 

okrem iného vyžaduje aj dobrého cezhra-
ničného partnera. Mesto Senica oslovilo so 
žiadosťou o spoluprácu Mestské múzeum 
a galériu Břeclav a mestečko Klobouky 
u Brna s jeho storočným národopisným 
múzeom. Mestské múzeum a galéria Břec-
lav ponuku spolupráce nadšene uvítalo a 
v utorok 27. júla sa na Mestskom úrade v 
Senici uskutočnilo prvé pracovné stretnutie 
zástupcov mesta Senica, Mestského kultúr-
neho strediska, muzeálnej rady a zástup-
cov Mestského múzea a galérie Břeclav 
na čele s riaditeľkou Ing. Janou Kramářo-
vou. Na stretnutí boli prerokované nosné 
projektové okruhy, ale aj mnohé iné témy, 
ktoré naše mestá spájajú. Stretnutie bolo 
pre obe strany prínosné a načrtlo mnohé 
oblasti, v ktorých môžeme s múzeom spo-
lupracovať. Břeclavské mestské múzeum 
pre nás so svojimi skúsenosťami a know-
how predstavuje profesionálneho, odbor-
ného a hodnoverného partnera, ktorý nám 
môže výrazne pomôcť pri aktívnom štarte 
senického Mestského múzea, s ktorým by 
sme radi dlhodobo rozvíjali spoluprácu.

Mgr. Ľ. Kadlec Melišová
projektová manažérka MsÚ 

Maccaferri slávnostne...
(dokončenie zo str 1) 
„Pre Senicu sú dôležité úspechy každej 

fabriky, ktorá dáva prácu ľuďom. Verím, že 
vaše rozhodnutie etablovať v Senici svoj 
najväčší závod je tým správnym rozhodnu-
tím a prinesie naplnenie plánov.“

Talianska spoločnosť Maccaferri v Senici 
spustila nielen výrobný závod, ale zabezpe-
čuje aj administratívu pre európske prevád-
zky. Toto centrum dodávateľského reťazca 
umožní spoločnosti lepšie manažovať pro-
ces pohybu tovaru. 

Slávnostné poklepanie základného 
piliera stavby sa konalo 15. júna 2015, 
výstavba závodu bola ukončená 15. 
decembra 2015 a koncom januára 2016 
bola spustená výroba. 

Spoločnosť Maccaferri ponúka rieše-
nia na globálnej úrovni pre širokú škálu 
použití v inžinierskom, geotechnickom 
a enviromentálnom stavebníctve. Je pre-
dovšetkým známa ako výrobca gabionov, 
geosyntetických materiálov a systémov na 
ochranu proti padaniu skál používaných 
pri budovaní oporných konštrukcií, úpra-
vách vodných tokov, vystužovaní hornín 
a na zmierňovanie následkov prírodných 
katastrof. 

Viera Barošková

Leto bohaté na program
(dokončenie zo str 1)
Všetky tieto podujatia sú bezplatné. 
Novým podujatím je Kunovská zvonica. 

Za týmto názvom sa skrýva country zábava 
v Spoločenskom dome Kunov. Program sa 
začne zvonením renovovanej zvonice o 
15 h. a o polnoci sa opätovným zvonením 
ukončí.

K tradičným podujatiam Senického kul-
túrneho leta bude patriť Nočná Senica, 
ktorej súčasťou bude osadenie pamät-
ných dosiek in memoriam senickým rodá-
kom libretistovi Pavlovi Braxatorisovi a dra-
matičke Anne Gamanovej. Týmto progra-
mom sa začína štvordňový maratón pro-
gramov, v ktorom sú zahrnuté také žánre, 
aby prilákali čo najširšie spektrum ľudí. 
Chýbať nebude ani tradičná výstava drob-
ných zvierat, dostihy, Parkojáda pre deti. 
Slávnostne otvoríme aj kunovskú zvonicu. 
Kompletnú ponuku programov na leto 
nájdete vo vnútri čísla.

bar

Sobášne dni 2017
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvá-

lilo na svojom 10. riadnom rokovaní 27. 
júna sobášne dni na rok 2017. Sú nimi 
soboty 14. a 28. január, 11. a 25. február, 
11. a 25. marec, 8. a 22. apríl, 6. a 20. máj, 
3. a 17. jún, 1., 15. a 29. júl, 12. a 26. august, 
9. a 23. september, 7. a 21. október, 4. a 

streda ako sobášny deň zostáva naďalej 
zachovaný. V prípade uzavretia manželstva 
v inú ako určenú sobotu bude obrad spo-
platnený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch.

Matrika Senica je matričný obvod pre 
mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Roven-
sko, Smrdáky. 

NS

Materské školy 
cez prázdniny

oznamuje rodičom záväzne prihlásených 
detí, že prevádzka elokovaných pracovísk 
(EP) bude nasledovná:

JÚL: 
EP Komenského: prihlásené deti z EP 

EP Čáčov, EP Robotnícka ulica
EP J. Kráľa:

J. Kráľa, EP Kalinčiakova ulica, EP Hollého 
ulica, EP Kolónia

AUGUST:
EP Robotnícka: prihlásené deti z EP 

Robotnícka ulica, EP Komenského ulica, EP 
Hollého ulica, EP Kolónia 

EP Kalinčiakova: prihlásené deti z EP 

MŠ
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V Senici sa 2. júna v rámci celosloven-

skej tour premiérovo konal filmový festi-
-

vodné podujatia navštívili žiaci a študenti 
senických základných a stredných škôl a 
večerný program bol určený verejnosti. 

Dom kultúry patril 2. júna celý deň prí-
rode, jej ochrane a záchrane fauny i flóry, 
ochrane životného prostredia ako predpo-
kladu kvalitného života pre ďalšie generá-
cie. V rámci Junior festivalu v 90 minúto-
vých cykloch videlo 45-minútové filmové 
dokumenty a krátke vzdelávacie programy 
vyše 1 000 detí a študentov zo senických 
škôl, ktorým sa program páčil. Súčasťou 
podujatia bola aj inšpiratívna výstava Odpa-
dáčik, ktorá dokazovala, čo všetko a aké 
užitočné sa dá vyrobiť z odpadu. Pri tomto 
bloku s organizátormi festivalu spolupraco-
vali Záhorské osvetové stredisko a občian-
ske združenie Klub ochrancov zelene. 

Večerný blok premietania pre verejnosť 
v kine Mladosť o 17. hod. otvoril zástupca 
primátora Senice Martin Lidaj a projektový 

Krbyla. Prítomnosť medzinárodného filmo-
vého festivalu v Senici ocenil aj primátor 
Senice Branislav Grimm: „Oslovenie orga-

nizátorov festivalu na prezentáciu filmov v 
Senici sme považovali za ocenenie našej 
práce v tejto oblasti. Mesto Senica úzko 
spolupracuje s odborom životného pro-
stredia Okresného úradu, Technické služby 
Senica majú dobré výsledky v separova-
nom zbere, likvidácii bioodpadu. V meste 
je veľa iniciatívnych ľudí, ktorým záleží na 
ochrane životného prostredia a aktívne 
a činorodo prikladajú ruku k dielu. Ďal-
šie environmentálne akcie, napríklad Deň 
Zeme, anketa Strom Senice či súťaž Ener-

je v Senici na správnom mieste.“ 
Prvým premietnutým filmom bol sloven-

ský dokumentárny film Púť vody. Keďže 
sprievodnými podujatiami boli aj počas 
Junior festivalu témy dotýkajúce sa nášho 
mesta, tak po tomto filme nasledovala pre-
zentácia púte vody v tom negatívnom slova 
zmysle, keď Senicu niekoľkokrát v minu-

Záhorského osvetového strediska Ľubica 
Krištofová. Senicu ako pilotné mesto zapo-
jil Trnavský samosprávny kraj do medziná-
rodného projektu pod záštitou Európskej 
únie SEE RISK. Hlavným cieľom projektu 
je znížiť zraniteľnosť partnerských štátov 
podieľajúcich sa na implementácii projektu 

vo vzťahu ku klimatickým zmenám, zlepšiť 
pripravenosť spoločnosti na prípadné havá-
rie alebo iné riziká na národnej a miestnej 
úrovni, a to najmä v prípade katastrof, ktoré 
vznikajú zmenou klímy. Projekt mal priniesť 
vylepšenie metód vyhodnocovania rizík 
a zvýšenie spoločnej pripravenosti v núd-
zových prípadoch spôsobených klimatic-
kými zmenami. Vedúci oddelenia výstavby, 
životného prostredia a dopravy Ivan Šteffek 
v prezentácii poukázal na vykonané opat-
renia, ktoré Mesto Senica urobilo po niči-
vej povodni 6. júna 2009, keď bola postih-
nutá najmä mestská časť Kunov.

V rámci tohto bloku bol premietnutý 
film režiséra Štefana Vaľa Klimatická chyba. 

V tom istom čase bola v tanečnej sále 
Domu kultúry diskusia na tému Všetko, 
čo ste chceli vedieť o odpadoch, kde prí-
tomným starostom, podnikateľom a ďalším 
záujemcom o túto problematiku odpove-
dali Peter Krasnec (A.P.O.H.) a Marián Fojt-
lín z Technických služieb Senica.

Večer pokračoval premietaním filmu so 
-

dej kvapke záleží. Mozaiku filmov za účasti 
režiséra filmu Michala Dvořáka zakončila 
premiéra celovečerného zážitkovo-doku-

Viera Barošková

Zmena organizácie 
dopravy v obvode č. 7

Mesto Senica v spolupráci s Okresným 
dopravným inšpektorátom OR PZ Senica 
posúdili požiadavky zástupcov mestského 
výboru č. 7 (MsV) na zmenu organizácie 
dopravy v tomto obvode a výsledkom bude 
umiestnenie dopravných značiek a doprav-
ných zariadení, ktoré zvýšia bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky. Ide o tieto úpravy: 

č. 728 (pri MŠ) Mesto Senica plánuje vyko-
nať stavebné úpravy tak, že sa zruší jestvu-
júci chodník a vytvoria sa pozdĺžne par-
kovacie miesta. Tri parkovacie miesta budú 
s regulovaným státím pre bezpečný dovoz 
detí do Materskej školy. Ostatné parko-
vacie miesta budú zaradené do systému 
dočasného parkovania vozidiel. 

-
nená za bytovým domom č. 728, ktorá 
spája parkoviská umiestnené na tejto 
komunikácii bude zjednosmernená v 

Zmena umiestnenia dopravných značiek 
bude vykonaná až po realizácii stavebných 
úprav za účelom zriadenia pozdĺžneho par-
kovania pred bytovým domom č. 728.

častých dopravných nehôd na križovatke 
s MK Brezová ulica umiestnená dopravná 
značka P 2 Stoj, daj prednosť v jazde!

-
smernená aj v úseku od križovatky s MK 

-
ského ulica a zároveň tento úsek miestnej 

komunikácie bude tiež zaradený do sys-
tému dočasného parkovania vozidiel.

-
nená v úseku od križovatky s MK Hollého 
ulica po križovatku s MK Moyzesova ulica 
a na tomto úseku bude umožnené dočasné 
parkovanie vozidiel.

-
smernená v smere MK Komenského ulica 

bude zjednosmernená v opačnom smere 

MK Komenského ulica budú umiestnené 
dopravné značky B 33 Zákaz státia z 
dôvodu neustáleho porušovania § 23 ods.1 
Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, podľa kto-
rého je potrebné pri státí vozidiel nechať 
voľný jazdný pruh šírky minimálne 3 m pre 
každý smer jazdy (to znamená pri obojs-
mernej premávke je to min. 6 m). Vzhľa-
dom na to, že na miestnych komunikáciách 
parkujú vozidlá majiteľov priľahlých rodin-
ných domov a tiež vozidlá, ktorých vodiči 
sa vyhýbajú plateniu poplatku za dočasné 
parkovanie vozidiel, a tak priamo ohro-
zujú bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky, bolo potrebné pristúpiť k umiestne-
niu týchto dopravných značiek.

Pretože zmena organizácie dopravy 
vstúpi do platnosti umiestnením doprav-
ných značiek na miestnych komunikáci-
ách (čo predpokladáme v priebehu druhej 
polovice júla až v priebehu augusta 2016), 
žiadame všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky o dôsledné sledovanie umiestne-

ných dopravných značiek, čím predídu 
vzniku konfliktných situácií a porušovaniu 
predpisov o cestnej premávke.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy

Domáca opatrovateľská 
služba

Mesto Senica hľadá vitálne dôchod-
kyne, ktoré by mali záujem privyrobiť si na 
dohodu o pracovnej činnosti na zastupo-
vanie v prípade čerpania dovoleniek alebo 
práceneschopnosti stálych opatrovateliek. 
Podmienkou je absolvovanie opatrova-
teľského kurzu.

Mesto Senica v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na 
pomoc inej fyzickej osoby domácu opatro-
vateľskú službu terénnou formou priamo 
v ich byte. V súčasnosti je poskytovaná 19 
občanom prostredníctvom 9 profesionál-
nych opatrovateliek. Opatrovateľky pomá-
hajú klientovi pri základných sebaobsluž-
ných úkonoch (osobná hygiena, oblieka-
nie, vyzliekanie, donáška liekov a iné), pri 
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
(nákupy, upratovanie, pranie, žehlenie) a 
pri základných sociálnych aktivitách.

Záujemkyniam poskytneme bližšie 
informácie na t. č. 698 7664 alebo priamo 
na Mestskom úrade v Senici č. dverí 211.

NS
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rozprávková záhrada
Nadácia Tesco vyhlásila prvé kolo gran-

tového programu Vy rozhodujete, my 
pomáhame, aby podporila projekty zame-
rané na zlepšenie prostredia ľudí v ich 
okolí. V máji mohli zákazníci hypermar-
ketu Tesco Senica hlasovať za jeden z troch 
vybraných projektov. Riaditeľ HM Tesco 
Senica Dušan Náton a primátor mesta Bra-
nislav Grimm odovzdali 29. júna víťazovi 
grantu symbolický šek na 1300 eur. Víťa-
zom sa stala Materská škola L. Novomes-
kého 1290/2 a jej elokované pracovisko na 
Kolónii s projektom Rozprávková záhrada. 

Víťaznému 
projektu sa 
podarilo zís-
kať 28 756 hla-
sov z celko-
vého počtu 76 
718 vhodených 
žetónov, ktoré 
dostávali zákaz-
níci za každý 
zreal izovaný 
nákup v hypermarkete. Cenu za Materskú 
školu prevzali riaditeľka MŠ L. Novomeského 
Marta Haslová a jej zástupkyňa v elokovanej 
triede na Kolónii Mária Blanáriková. Zo získa-
ných 1300 eur z grantu bude v škôlke dopl-
nené materiálne vybavenie záhrady, čím sa 
zlepšia možnosti sebarealizácie detí v hrách a 
pohybových aktivitách. Budú tu osadené dre-
vené záhradné domčeky, zostava na cviče-
nie s rebríkom, zabudovaný basketbalový kôš 
a pieskovisko. Deti sa na vynovenú rozpráv-
kovú záhradu môžu tešiť už v jeseni tohto 
roku, kedy budú práce zrealizované.

O finančnú podporu z grantu Vy rozho-
dujete, my pomáhame sa uchádzali Cent-
rum voľného času s projektom Okno zdra-
via a z peňazí mali v pláne vymeniť okná 
na tanečnej a športovej sále Esko a obec 
Častkov, ktorá chcela v dedine vybudo-
vať deťom ihrisko. Dobrou správou pre 
nevíťazné projekty je, že v septembri 
Nadácia Tesco pripravuje druhé kolo gran-
tového programu, do ktorého sa môžu 
zapojiť staré aj nové projekty.

Text a foto lv

Melódia má desať rokov
Akordeónový súbor Melódia si v tomto 

školskom roku pripomenul 10. výročie 
svojho založenia  slávnostným koncertom 
17. júna  v koncertnej sále Základnej ume-

-
ných hudobníkov, 
žiakov akordeó-
nového odboru 

svojou dirigentkou 
Annou Rýzkovou 
DiS. art  pripravilo 
pre publikum pes-
trý program zlo-
žený z  klasických, 
jazzových i popu-
lárnych skladieb. 
Mladí hudobníci 
predstavili akor-
deón v jeho plnej kráse ako nástroj so širo-
kými možnosťami uplatnenia  nielen v ľudo-
vej, populárnej, ale i orchestrálnej hudbe. 
Kvality tohto hudobného telesa i jeho dlho-
ročné úsilie nadšené  obecenstvo ocenilo v 
podobe standing ovation.

V rámci programu vystúpili i pozvaní 
hudobní hostia Mgr. Martina Reptová  

-
rán a Richard Bánsky, (hudobník a peda-

aj bývalí členovia súboru Rastislav Petráň a 
Bc. Zuzana Sadloňová, ktorí prejavili záu-
jem vrátiť sa do školských časov. Koncer-

tom sprevádzal mladý talentovaný moderá-
tor Mgr. Matúš Horváth.                                      

V rámci slávnostného koncertu sa konala 
premiéra dokumentárneho filmu Akordeó-
nový súbor Melódia, na vytvorenie ktorého 
sa podujal Pavol Farkaš - Expres Video. Pro-
stredníctvom dokumentu obecenstvo malo 

možnosť nahliad-
nuť do výchovno 
- vzdelávacieho 
procesu súboro-

10-ročného pôso-
benia súboru. 
Text k dokumentu  
spolu s archív-
nymi fotogra-
fiami, videami zo 
súťaží, koncertov, 
sústredení a štú-
diovými nahráv-

kami  zostavila dirigentka súboru, peda-
gogička Anna Rýzková DiS.art. Hovore-
ným slovom  v dokumente sprevádza Mgr. 
Matúš Horváth. O videoprojekciu v rámci 
koncertu sa postaral Ing. Branislav Rybni-
kár. V rámci koncertu prvé DVD Akorde-
ónového súboru Melódia  slávnostne odo-

Milanovi Gálovi. Slávnostný večer uzatvo-
rila recepcia pre účinkujúcich i obecenstvo  

Anna Rýzková DiS. art
foto Ľ. Krištofová

Fotografi vystavovali
Záhorské osvetové stredisko v Senici, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja, v spolupráci so 
Záhorským múzeom v Skalici bolo uspo-
riadateľom jubilejného už 20. ročníka kraj-
skej súťaže a výstavy neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby Trnavského kraja AMFO 
2016. Výstava bola sprístupnená v Záhor-
skom múzeu v Skalici od 9. júna do 3. júla. 

Do tohtoroč-
ného 20. ročníka 
krajskej súťažnej 
výstavy neprofesio-
nálnej fotografickej 
tvorby AMFO 2016 
postúpilo 54 auto-

Trnavského samo-
správneho kraja s 
225 fotografickými 
prácami. Z toho v 
skupine autorov 
nad 21 rokov 72 
čiernobielych foto-
grafií, 111 fareb-
ných fotografií a 7 multimediálnych pre-
zentácií od 43 autorov. V skupine auto-
rov od 16 do 21 rokov 3 čiernobiele a 13 
farebných fotografií od 6 autorov; v sku-
pine autorov do 16 rokov 19 čiernobielych 
a farebných fotografií od 5 autorov. 

Predložené fotografické práce posud-
zovala porota odborníkov, umeleckých 

fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. 
art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a 
doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli ude-

-
zame umiestnenie senických autorov.

Autori nad 21 rokov 
kategória čiernobiela fotografia
2 . Jaroslav Kűhtreiber Záhorie, 3. Tomáš 

Bilka. Čestné uznanie Ľubomír Jarábek 
kategória farebná fotografia:
1. Ľubomír Jarábek, 3. Jaroslav Kűhtrei-

ber, Záhorie. 
Čestné uznanie: 
Michal Krištof, 
Tomáš Tóbik

Autori od 16 do 
21 rokov

k a t e g ó r i a 
farebná fotografia

Čestné uznanie 
Žofia Fodorová

Multimediálna 
prezentácia 

Tomáš Jurovatý 
20. ročník súťaž-

nej výstavy nepro-
fesionálnej fotogra-

fickej tvorby Trnavského samosprávneho 
kraja AMFO 2016 bol realizovaný s finanč-
nou podporou Fondu na podporu umenia, 
Trnavského samosprávneho kraja a Jed-
noty COOP Senica.

Viera Juríčková
ZOS Senica 

Foto archív ZOS

Žofia Fodorová a Tomáš Jurovatý

Stretnutie s heligónkou
Klub priateľov heligónky, ktorý pracuje 

pri Mestskom kultúrnom stredisku Senica, 
sa 11. júna zúčastnil na posedení pri heli-
gónke v Sobotišti. Desať členov tohto zos-
kupenia účinkovalo spolu s ďalšími hudob-
níkmi z okresov Senica, Skalica a Myjava 
a vytváralo dobrú náladu všetkým účastní-
kom. „Posedenie bolo organizačne veľmi 
dobre pripravené a členovia nášho klubu 
prispeli k dobrej atmosfére tradičného stret-
nutia,“ povedala členka Klubu priateľov heli-
gónky zo Senice Anna Celleryová. 

bar 
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Vysvedčenia netradične
-

nia, no vstúpiť do nich už musia sami.
Aj študenti 4. A, B a C odboru cestovný 

ruch sa snažili zo seba odovzdať čo najviac 
na ústnych maturitných skúškach, ktoré sa 
v Obchodnej akadémii konali od 30. mája 
do 1. júna. 

K maturitnému stolu pristúpilo 88 štu-
dentov. Dni náročného týždňa rýchlo 
ubehli a prišiel záver maturitných skúšok. 
Všetci 88 študenti úspešne zmaturovali.

(Pokračovanie na str. 7)

Bodka za rokom
Dom bez detí, je ako zvon bez srdca. 

Možno dosť patetické, ale vystihujúce pod-
statu činnosti Centra voľného času Sto-
nožka v Senici. Tento výrok i srdcia bijúce 
opreteky bolo počuť 16. júna v Dome kul-
túry na koncoročných dvoch koncertoch 
Stonožkino vysvedčenie. Na každom sa 
predstavilo 150 účinkujúcich. Koncerty 
moderovali Romana Maříková a 9-ročný 
Roderik Provazník. Dom kultúry bol na 
prasknutie. 

Čo bolo 
na tohto-
r o č n ý c h 
k o n c e r -
toch? Indi-
áni, dalma-
tínci, cínoví 
vojačikovia, 
l e o p a r d i , 
námorníci, mímovia, Ružový panter, 
pretty girls, armáda, Charlieho anjeli, hula-
hoop... Samozrejme, išlo o názvy taneč-
ných choreografií mažoretiek Spirit, sku-
piny Sonny, tanečných prípraviek, Ľudov-
čeka či hudobno dramatického krúžku. 
Tanečníkov podporili i speváci CVČ Bene-
dikt Cintula, Lea Gabrielová Martin Čer-
ňák a Kristína Lučanová a taktiež mamičky 
z Materského centra. Tie prekvapili taneč-
nou zmesou Bailando i s bábätkami v šat-
kách. Na rad prišli i skutočné vysvedčenia 
a výročné ceny Stonožky. Za rok 2016 boli 
udelené takto: 

Objav roka: Denisa Nestrašilová, Natá-
lia Eliášová, Klaudia Vaculková, Sabína 
Hyžová (mažoretky); Patrícia Tomanová, 
Matúš Kabát (gitara); Ema Kutálková, Sára 
Haslová, Radka Florianová, Karolína Mac-
ková, Lea Nižníková, Lucia Serdahelyová a 
Petra Bobeková diskoskupina Sonny Deti I. 

Skokan roka: Ema Pálková, Timotea 
Milotová, Ľuba Konečná (gitara); Lívia 
Sabotová, Sabína Jurovatá, Simona Trš-
ková, Romana Kovačovská a Lenka Navrá-
tilová (mažoretky); Alžbeta Chropúvková 
(Sonny).

Diplom za mimoriadnu aktivitu a 
reprezentáciu: Roderik Provazník, Ondrej 
Svoboda, Sára Terézia Pěnkavová, Laura 
Hečková, Denis Hečko, Matias Drinka, 
Nikola Mokošáková (tanečná prípravka 
III.); Laura Šmidová, Simona Királová a 
Lucia Provazníková (Sonny).

Diplom za vzornú dlhodobú reprezen-
táciu CVČ a mesta: Alžbeta Chropúvková, 
Tereza Klingová, Gabriela Mikušová, Nina 
Surová, Simona Holoďáková, Júlia Serdahely-
ová. (Sonny); Patrícia Tomanová, Kristína Pagá-

čová, Andrea 
Ňukovičová, 
Sabína Janko-
vičová (Spi-
rit); Kristína 
Lučanová , 
Martin Čer-
ňák, Vero-
nika Juna-
sová, Kristína 

Blatnická (speváci CVČ).
Úspešný súbor: tanečná prípravka III. 

trénerky Soni Pastorkovej.
Najúspešnejśí súbor: Sonny Deti I tré-

nerky Andrey Jakubcovej.
Trénerka na jednotku s hviezdičkou 

(za roky 2010/2016): Žaneta Brkalová.
Poďakovanie patrí začínajúcim dob-

rovoľným trénerom Patrikovi Masárovi a 
Patrícii Belanovej. 

CVČ Stonožka pripravilo v júni i ďal-
šie rozlúčkové podujatia pre svojich členov 

-
hrávky v DAVe, táborák pre športovcov a svoju 
opekačku mal i súbor Spirit s rodičmi. Veru, 
pekné obzretie a bodka za celkom úspešným 
školským rokom. Veríme, že srdcia v Stonožke 
budú biť i naďalej a naše domy budú plné i 
budúci rok, lebo tento rok všetky štyri, hlavná 
budova, DAV, Esko a Materské centrum, pras-
kali vo švoch. Do krúžkov CVČ chodí viac ako 
tisíc detí. Ďakujeme za dôveru. 

Zápis do záujmových krúžkov bude od 
5.septembra. Viac na www.stonozka.est-
ranky.sk

za CVČ Dana Kopecká
Foto Marek Štítny 

Plenér na Bratkovici
Záver školského roka v Základnej ume-

dospelých som nemohla zakončiť lepšie 
ako pobytom v plenéri  pod vedením pána 
učiteľa Štefana Ortha. 

Celý projekt mal názov  Poznaj Sloven-
sko - tvorivé stretnutie a uskutočnil sa v 
prekrásnom prostredí Detvianskej Huty  v 
lokalite  Bratkovica  23. až 26. júna. Zúčast-

študenti z Gymnázia Veľké Pavlovice pod 
vedením pani profesorky Marie Šmidovej.

Názov projektu presne vystihol celý  štvord-
ňový pobyt v prekrásnom prostredí stredného 
Slovenska. Spoznala som ďalšie malebné  
miesto našej krajiny,  veľa nových ľudí, ktorí sa 
stretli kvôli spoločnej veci - prišli tvoriť, vyjadriť 
a zachytiť svojím pohľadom krásne scenérie, 
ktoré sa  ponúkali vždy v inej atmosfére ran-
ného, denného či večerného svetla. Pracovné 
nasadenie sa prelínalo s oddychom pri spoloč-
ných hrách, rozhovoroch alebo prechádzkach 
po okolí. Pri práci čas bežal rýchlejšie, ako by 
som chcela, pretože okolie ponúkalo nespo-
četné množstvo inšpirácií na tvorbu. Zrazu tu 
bola sobota a s ňou príprava na vernisáž, ktorá 
sa uskutočnila vo večerných hodinách pred 
ubytovňou. Odmenou za naše úsilie bol pre 
nás záujem ľudí z okolia. Prišli miestni, chalu-
pári, dokonca i pani starostka.     Pre hostí bolo 
pripravené malé občerstvenie, a tak bola ver-
nisáž ukončená posedením pod prístreškom 
pri zapadajúcom slnku.

Hovorí sa, že ak sa chce človek ešte 
raz vrátiť na nejaké miesto, musí hodiť do 
studne mincu. Ja som síce mincu do studne 
nehodila, lebo som žiadnu studňu nena-
šla, ale zato som našla nádherný kus Slo-
venska, nových priateľov a nové skúsenosti 
pri tvorení.  Za to všetko patrí poďakovanie 
pánovi učiteľovi Štefanovi Orthovi a pani 
profesorke Marii Šmidovej.

Iveta Gallová, účastníčka plenéru
Foto Štefan Orth

Deti kreslili o Slovensku

vyhlásilo Informačné centrum Europe Direct 
Senica tentokrát na tému Čo sa ti páči na 
Slovensku pri príležitosti slovenského pred-
sedníctva v Rade Európskej únie (EÚ). 

Slovensko sa od 1. 
júla stane predsedníc-
kou krajinou v Rade 
EÚ a bude viesť všetky 
zasadnutia Rady a tak-
tiež formálne a nefor-
málne stretnutia v Bru-
seli, Luxemburgu či 
v našej krajine. Je to 
jedinečná šanca zviditeľniť našu krajinu s 
jej kvalitami a krásami. To, že na Sloven-
sku je čo obdivovať, dokazuje 350 výtvar-
ných prác, ktoré do súťaže zaslali malí 
autori z materských a základných škôl z 

celého regiónu. Malí výtvarníci najčastej-
šie kreslili krásu slovenskej prírody, hrady, 
zvyky a tradície, kroje, zvieratká a dokonca 
sa na niektorých výkresoch objavili aj tra-
dičné slovenské bryndzové halušky. Porota 
s predsedom Štefanom Orthom priznala, 
že rozhodovanie bolo veľmi ťažké a nako-

niec udelila 34 oce-
není. Slávnostná verni-
sáž výstavy a vyhláse-
nie výsledkov súťaže 
sa konala 20. júna 
na Mestskom úrade 
v Informačnom cen-
tre ED Senica. Výstava 
výtvarných dielok s krá-

sami Slovenska očami detí na Mestskom 
úrade v Senici potrvá do konca letných 
prázdnin.

IC Europe Direct Senica 
Foto Marek Štítny
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Vysvedčenia netradične
(dokončenie zo str. 6)
V aule Obchodnej akadémie 3. júna z 

rúk riaditeľky školy Ing. M. Príkopovej za 
asistencie triednych učiteliek si absolventi 
prebrali maturitné vysvedčenia. Po oficiál-
nej časti sa konal slávnostný raut pre štu-
dentov 4. ročníka i pre pedagogický zbor.

S myšlienkou usporiadať raut a začať 
tak novú tradíciu odovzdávania maturit-
ných vysvedčení prišlo vedenie školy. Pri 
bohato prestretých stoloch absolventi 
medzi sebou i v kruhu svojich učiteľov spo-
mínali, čo všetko za tie štyri roky zažili. 
Spomínali a lúčili sa.

Pri odchode nechýbali pevné stisky rúk 
a úprimné objatia.

V očiach triednych učiteliek, ale i ostat-
ných pedagógov sa zaleskli pri rozlúčke 
slzy, ktoré boli vyjadrením vzájomných 
vzťahov. Bola v nich cítiť úcta, vďaka i láska.

Prajeme našim tohtoročným absol-
ventom šťastnú cestu do ďalšej etapy ich 
života.

PhDr. Anna Držíková

Mičove Horizonty
V Záhorskom múzeu v Skalici bude 

8. júla o 16. hod. vernisáž výstavy Hori-
zonty z autorskej dielne Seničana Ľubo-
míra Miču (1960). Výstava člena Združenia 
výtvarných umelcov západného Slovenska, 
zakladateľa a predsedu záujmového zdru-
ženia výtvarníkov SenArt v Senici, je jeho 
prvým závažnejším, resp. samostatným 
vystúpením na pôde Skalice. 

Na výstave aktuálne prezentuje svoju 
najnovšiu, výlučne maliarsku tvorbu z roz-
pätia posledných zhruba 3 rokov. „Predme-
tom autorových úvah sú zaujatia nepredmet-
nými formami, nasmerované do oblasti štruk-
turálnej abstrakcie. Kľúčovým manévrova-
cím priestorom sa stáva predovšetkým overo-
vanie možností individuálneho maliarskeho 
výrazu s ťažiskom na kanonizácii aditívne 
formulovaných farebných hmôt,“ hovorí o 
tvorbe výtvarníka Ľubomíra Miču kurátorka 
výstavy, odborná pracovníčka Záhorskej 
galérie J. Mudrocha v Senici, Božena Juríč-
ková. Pripomína, že tvorivé gesto autora sa 
koncentruje do opakovanej, mnohonásob-
nej projekcie jednotlivých farebných vrs-
tiev, ktoré sú následne varírované veľkory-
sými, razantnými zábermi rôzne formátova-
nej špachtle. Strategická úloha farby je moni-
torovaná na rôznych úrovniach v rovine jej 
emocionálnych aj konštruktívnych, interpre-
tačných, výrazových i významových hodnôt. 
Autor sa opiera pritom o kreatívny modul s 
adjektívom reflexívny, akčný, gestický, pro-
cesuálny, automatický. Vlastný proces auto-

rovej tvorby generuje v prieniku nezáväznej 
improvizácie, spontaneity a náhody s čoraz 
naliehavejšou koncentráciou a exaktným 
prieskumom. Paralelne zároveň otvára nové 
a nové okruhy na pôdoryse prevažne komor-
ného, ojedinele i monumentálnejšie a v jadre 
esteticky citovaného maliarskeho média.

Výstava Horizonty v Záhorskej galérii 
potrvá do 7. augusta. 

TS

Colnícke call centrum 
Od 15. júna spustila Finančná správa col-

nícke call centrum, ktoré poskytuje všetky 
informácie v colnej oblasti, vrátane technickej 
podpory. Niektorí ľudia si už zvykli, že na call 
centrum finančnej správy sa dovolajú cez číslo 
048/431 72 22. Presne toto číslo bude využí-
vať aj colnícke call centrum. Pre jeho zvolenie 
bude slúžiť v úvodnom období voľba č. 5.

Od 15. júna zároveň prestalo platiť 
doterajšie colnícke číslo 0850/123 360 a 
mailová adresa cpu@financnasprava.sk. 

Colnícke call centrum finančnej správy 
funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni. 
Počas bežnej pracovnej doby od 8.00 - 
16.00 sa občania aj firmy dostanú k infor-
máciám z oblasti legislatívy týkajúcej sa col-
níctva a spotrebných daní. Po 16.00 hodine 
a v čase víkendov a sviatkov na voľbe č. 5 
sa podávajú informácie k havarijným sta-
vom a neodkladným situáciám týkajúcich 
sa technickej oblasti colných informačných 
systémov.

TS

Pritiahnime deti 
ku knihám

Dni detskej knihy (DDK) v Záhorskej 
knižnici v Senici patria k jej každoročným 
tradičným podujatiam. Ich cieľom je tvorivo 
motivovať deti a mládež k čítaniu kníh. Pro-
stredníctvom besied so spisovateľmi, dra-
matizovaného čítania či pracovných stret-
nutí s ilustrátormi majú deti možnosť hlbšie 
nazrieť do tajomstiev ukrytých v knihách. 

Metódou hravého čítania a podneco-
vaním zážitkov z čítania motivujeme deti 
k poznávaniu sveta fantázie, k hľadaniu 
tajomstiev prírody, k vzdelávaniu, a tak sa 
u nich vytvárajú predpoklady pre budo-
vanie pozitívneho vzťahu ku knihám. Po 
dobrých skúsenostiach z predchádzajú-
ceho roku sme sa v rámci DDK zapojili i do 
projektu Celé Slovensko číta deťom. Ide o 
projekt, ktorého mottom je čítať deťom 20 
minút denne, každý deň či už doma, v škole 
alebo v knižnici. Záštitu nad podujatím pre-
vzal prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska. Čítajúcimi hosťami v Záhorskej kniž-
nici boli v tomto ročníku najmä spisovatelia, 
umelci a pedagógovia. Zámerom projektu je 
vrátiť ku knihám nielen malých, ale i dospe-
lých. Veríme, že symbióza čítania detí spolu 
s dospelými, s rodičmi alebo starými rodičmi 
podporí a prehĺbi ich čitateľské návyky.

Dni detskej knihy sa v Záhorskej knižnici 
začali 1. júna 2016 besedou s významnou 

slovenskou spisovateľkou Veronikou Šiku-
lovou. Študenti druhého ročníka senického 
Gymnázia L. Novomeského prečítali úryvky 
z jej kníh Miesta v sieti, Freska v dome a 
Diera do svetra. Príbehy z kníh ich zaujali, 
študenti mali veľa otázok, čo rozprúdilo 
zaujímavú diskusiu nielen o čítaní litera-
túry. Dozvedeli sa aj veľa zaujímavého o jej 
otcovi - spisovateľovi Vincentovi Šikulovi.

Počas DDK v detskom oddelení v 
Záhorskej knižnice si každý deň žiaci zo 
základných škôl nielen čítali knižky, ale aj 

tvorili. Prvý deň to boli prváci zo ZŠ na 
Sadovej ulici, ktorí sa zahrali na malých 
ilustrátorov. Na základe prečítaného prí-
behu, povesti z blízkeho hradu Branč, kres-
lili rôzne rozprávkové postavy. K nim vytvo-
rili hrad s lietajúcim drakom a pretvorili si 
príbeh do výtvarnej podoby. Detské nadše-
nie a radosť z tvorby boli ocenené sladkým 
darčekom pri príležitosti MDD.

Do Záhorskej knižnice 2. júna prišli žiaci 
6. ročníka zo ZŠ na Komenského ulici. S 

prečítali krátky príbeh a k nemu následne 

vytvárali prírodné obrazy. Skúšali maľovať 
prírodnými farbami (rastliny, kvety, hlina) a 
aranžovať prírodniny do obrazov. Spojenie 
literatúry s netradičnou výtvarnou činnos-
ťou sa žiakom veľmi páčilo a malo zároveň 
edukačný podtón. 

Popoludní sa konalo dramatizované 
čítanie s režisérom Záhoráckeho divadla 
Ivanom Fodorom. Priniesol divadelný sce-

-

Tótha súbežne čítali a tvorili príbeh napo-
dobňovaním rozprávkových postáv. Deti 
boli nadšené a už sa tešia na ďalšiu dra-
matickú dielňu. 

J. Mudrocha so spisovateľkou Renátou 
Matúškovou. Autorka knižky Povesti a iné 
zvesti o hradoch a zámkoch pútavo roz-
právala nielen o písaní. Pôsobí ako uči-
teľka na základnej škole a je autorkou 

školských učebníc Vlastivedy. 
Podujatia venované deťom a čas tvorivo 

strávený s knižkami malých čitateľov moti-
vuje navštevovať knižnicu, viac čítať a vnímať 
knižky ako prirodzenú súčasť ich detstva. 

Sprievodným podujatím DDK bola zau-
jímavá výstava ocenených ilustrácií det-
ských kníh zapožičaná Domom umenia 
Bibiana v Bratislave. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Mesta Senica a spo-
trebným družstvom COOP Jednota Senica, 
za čo im patrí naše poďakovanie.

KS
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- Nikdy neukazujte väčšie množstvo 
peňazí, noste ich na bezpečnom mieste, 
najlepšie na dvoch.

- Majte pripravený menší 
obnos peňazí pre prípad 
prepadnutia.

- Nenoste a neukazujte 
drahé predmety a veci, 
ktoré vyzerajú draho.

- Nenoste drahé oblečenie, snažte sa 
vyzerať ako príslušník chudobnejšej vrstvy.

- Nenoste nápadne fotoaparát alebo 
videokameru.

- Pohybujte sa v skupinách, hlavne po zot-
mení a navštevujte bezpečné miesta

- Držte sa väčšinou v turistických zónach.
- Vyhýbajte sa miestam s asociálnym pro-

stredím.
- Vyhýbajte sa tmavým zákutiam, uličkám 

a nebezpečne vyzerajúcim miestam.
- Dedinu a málo osídlené oblasti navšte-

vujte iba v sprievode.
- Nedávajte sa do reči s ľuďmi, ktorí vyze-

rajú podozrivo.
- Používajte iba registrované taxi.
- V tlačenici si držte najcennejšie veci.    

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – jún 2016
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Kol.:    Antistresové maľovanky  Fortuna Libri
2. Mlčochová, Jela:   Adrianin prvý prípad (3. vydanie) Arkus
3. Kol.:    Zábavné krížovky  Ottovo nakladateľstvo
4. Hevier, D.:  Hovorníček   Buvik
5. Punke, M.:  Zmŕtvychvstanie: Revenant   Motýľ
6. Kol.:   Figúrky z korálikov   Anagram
7. Walliams, D.:  Babka gaunerka   Slovart
8. Dugas, D.:  Naše najlepšie bylinky  Ottovo naladateľstvo
9. Kol.:     Zvieratká z papiera  Anagram
10. Riddle, A.G.:   Desivý mor Atlantídy   Motýľ
11. Gohl. Ch.:  Zatúlané srdce jazdca  Arkus
12. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy  Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Hádajko 8/16 a maják duchov
Majákov na strmých útesoch nad morov už veľa nie je. Nové sa príliš nestavajú a tie staré 
postupne ubúdajú. V jednom z tých, ktoré ešte stále stoja, pokojne žije strážca majáka. 
Teda, donedávna žil pokojne, no takéto časy sa zrazu skončili. Všetko je inak a ani jediný 
deň neprejde bez toho, aby sa nestalo niečo veľmi, veľmi čudné. Zdá sa, že strážca 
majáka súrne potrebuje pomoc...

Akciové balíčky: skvelá zábava na leto pre všetky bystré deti!
akciový balíček Hádajko 3/16 
Na trh práve prišiel ďalší zo série mimoriadne obľúbených akciových balíčkov.  Obsahuje 
mix 4 časopisov: Hádajko a hrôzostrašná jaskyňa, Hádajko  a pokazený golem, Hádajko 
a ohňostroj, Hádajko a ukrutne smutný fakír. Časopisy sú zabalené všetky 4 spolu v 
priehľadnej fólii. Za výhodnú cenu tak získate 128 strán rôznych zábavných hádaniek a 
hlavolamov. V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-Kapa, a.s. a vo vybraných predaj-
niach Panta Rhei. 
Formát 105 x 148 mm, mäkká väzba, balenie fólia, 128 strán, cena 1,99 eur, členovia Kniž-
ného klubu Arkusu 1,54 eur
akciový balíček Hádajko-Detské doplňovačky 3/16  
Tento balíček obsahuje časopisy: Hádajko a loď duchov, Hádajko a ďateľ z Dubového 
lesa, Detské doplňovačky austrálske a Detské doplňovačky zimné. Časopisy sú zabalené 
všetky 4 spolu v priehľadnej fólii. Za výhodnú cenu tak získate celkovo 96 strán rôznych 
zábavných hádaniek a hlavolamov. V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-Kapa, a.s.
Cena 1,89 eur, balenie fólia, 96 strán, cena 1,89 eur, členia Knižného klubu Arkusu 1,49 eur.  
K dispozícii sú aj ďalšie akciové balíčky na stránke www.vydarkus.eu.   

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

Cestovateľ v ohrození
Týmto článkom sa pokúsime upozor-

niť na možné nebezpečenstvá, ktoré vás 
môžu stretnúť na vašich cestách po svete. 
Väčšina krajín je pre turistov úplne bez-
pečná a hrozí vám iba stretnutie s bež-
nou drobnou kriminalitou, prípadne ľahšie 
ochorenie. Okrem týchto bezpečných kra-
jín existuje mnoho ďalších od takých, kde 
hrozí návštevníkovi menšie nebezpečen-
stvo až po také, ktorým sa treba radšej zďa-
leka vyhnúť. Nebezpečné sú hlavne krajiny 
zmietané vojnovými konfliktami. Ďalej kra-
jiny, ktoré sa z vojnového konfliktu zota-
vujú a kde číha nebezpečenstvo hlavne 
vo forme nevybuchnutej munície, nášľap-
ných mín a množstva zbraní v rukách oby-
vateľstva. Ďalšie nebezpečenstvo, s ktorým 
sa môžete stretnúť, sú rôzne ochorenia, 
väčšinou tropické, tiež vysoká kriminalita 
vo veľkých mestách krajín tretieho sveta. 

Ako sa vyhnúť problémom:
- Pred návštevou sa informujte na situáciu 

v krajine, ktorú chcete navštíviť.
- Informujte sa na zdravotnú situáciu a 

vybavte sa patričnými liekmi a vakcínami.
- Zabezpečte si dostatok peňazí na pobyt.

peňazí, kreditných kariet a leteniek zane-
chajte na bezpečnom mieste.

- Noste u seba kartičku s adresou vášho 
hotela.

- Obliekajte sa nenápadne.
- Naučte sa pár fráz  v jazyku krajiny, ktorú 

ste navštívili.
- Vyhýbajte sa diskusiám na politickú a 

náboženskú situáciu.
- Správajte sa nenápadne.
- Nepozorujte okoloidúcich, nepokrikujte 

na nich a nesmejte sa im.
- Nenechajte sa vyprovokovať.
- Buďte zdvorilí, trpezliví a ochotní.
- Odpovedajte na pozdravy.

Deň rodiny
Lepší dátum ako 1. jún Deň detí sme si 

na každoročnú oslavu Dňa rodiny v ZŠ s 

Jedáleň školy bola vkusne vyzdobená a 
atmosféra v nej slávnostná. V kultúrnom 
programe sa nám predstavili najskôr deti z 
materskej školy, neskôr z oddelení školského 
klubu detí a tiež členovia hudobno-dra-
matického krúžku Spievankovo. Básničky, 
pesničky, riekanky, dramatizácie, tanečné 
čísla, ľudové piesne a tance. Nejedno srdce 
poskočilo, nejedno oko neostalo suché. Pro-
gram sa páčil, odmenou bol potlesk publika. 
Všetci prítomní svojou účasťou potvrdili, že 
do našej školskej rodiny patria a veríme, že 
sa cítili u nás ako doma.

PaedDr. B. Kádeková

Čítajme si!

2. júna zapojili do deviateho ročníka čita-
teľského maratónu Čítajte s nami! Tento pro-
jekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac 
detí a zároveň poukázať na význam literatúry 
pre detského čitateľa. Je organizovaný bez-
platnou Linkou detskej istoty a realizuje sa 
formou už spomínaného čitateľskému mara-
tónu. Keďže sa doň mohli zapojiť deti z rôz-
nych kútov Slovenska, tento rok sme sa pri-
pojili k výzve i my. Žiaci na prvom stupni čítali 
knihu Alica v krajine zázrakov a tí starší zas 
dobrodružný román Robinson Crusoe. Spolu 
čítalo 212 žiakov a my, učitelia, sme radi, že 
sme mohli spropagovať u detí potrebu číta-
nia detskej literatúry takouto nezvyčajnou 
formou . Tiež nás teší fakt, že rekord čítajú-
cich detí na Slovensku v počte 40 954 bol 
oproti minulému roku prekonaný aj vďaka 
našej účasti v projekte. 

PaedDr. B. Kádeková
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Albert Einstein povedal: „Každý je 
génius. Ale pokiaľ by si posudzoval rybu 
podľa toho, či vylezie na strom, prežila by 
celý svoj život s pocitom, že je hlúpa.“ 

Je veľký rozdiel medzi rovnakým a rov-
nocenným prístupom. Princíp rovnakého 
zaobchádzania s ľuďmi neberie do úvahy 
konkrétne podmienky a možnosti daného 
človeka. Princíp rovnocenného prístupu 
berie do úvahy konkrétnu situáciu človeka, 
v ktorej sa nachádza, vychádza v ústrety 
jeho možnostiam a podmienkam. Tento 
princíp je férový.

Občianske združenie Equity pod zášti-
tou verejnej ochrankyne práv Jany Dubov-
covej vyhlásilo viacžánrovú súťaž o rov-
nosti a rovnocennosti. Túto súťaž zastrešili 
ambasádori zvučných mien: Zuzana Fia-
lová, Robo Jakab, Miro Jaroš, Natália Turči-
nová, Michal Hvorecký a ďalší. Myšlienku 
férovosti podporil v súťaži aj prezident SR 
Andrej Kiska.

Do súťaže pod názvom Som neNOR-
MAlne fér
Mudrocha. Konkrétne pani učiteľka Mgr. 
Martina Dvorská a jej žiaci Marek Mach a 

Svojimi prácami videom, fotografiou a prí-
behom, hľadali odpoveď a riešili otázku či 
rovnaký prístup ku každému je vždy recep-
tom na správne, spravodlivé a dobré zaob-

Miesto vyhlasovania výsledkov bolo 
exkluzívne - budova nového Národného 
divadla v Bratislave, čo podčiarklo i prestíž-
nosť celej súťaže. Áno, správne tušíte, naši 
žiaci obstáli spomedzi prihlásených 503 
súťažných prác vynikajúco: Marek Mach 
sa v kategórii jednotlivci 11-15 ročných 
umiestnil na 2. mieste so svojím videom 
Black sheep. Mimoriadnu cenu od kníh-
kupectva Artforum získali spoločne Marek 
Mach a Sandra Otrísalová za fotografiu 
s rovnakým názvom Black sheep. Obe 
víťazné práce sú uverejnené aj na faceboo-
kovej stránke školy. Sme hrdí na ich úspech, 
ktorý podčiarkuje, že myšlienka rovnocen-
nosti a rovnakého prístupu rezonuje v mys-
liach aj našim žiakom a pedagógom. K 
víťazstvu žiakom blahoželáme a rovnako 
i pani učiteľke, ktorá ich k nemu priviedla. 

PaedDr. Beáta Kádeková
ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha

Kto nás chráni
V nových priestoroch Okresného riadi-

teľstva Hasičského a záchranného zboru 
Senica na Priemyselnej ulici sa 16. júna 
uskutočnila spoločná vernisáž dvoch det-
ských výtvarných výstav Kto nás chráni a 
Maľujeme o ochrane pred požiarmi. 

Myšlienka organizátorov spojiť sa a 
preniesť deti priamo do priestorov, kde 
hlavní hrdinovia ich výtvarných diel pra-
cujú, bol pre všetky deti určite zážitkom. 
Okrem hasičov a hasičskej techniky pri-
šli aj príslušníci Policajného zboru, dob-
rovoľní hasiči a mestskí policajti. Verni-
sáž bola naozaj netradičná. Netradičné 
miesto výstavy ocenených prác priamo 
v hasičskej zbrojnici, odovzdávanie oce-
není v garáži medzi hasičskými autami, 
ocenenia odovzdávané z rúk policaj-
tov, hasičov, záchranárov, možnosť sad-
núť si za volant služobných áut týchto 
zložiek, použiť hasičskú striekačku, poli-
cajnú prilbu, poťažkať si strelné zbrane, 
to všetko mohli ocenené deti zažiť. Poli-
cajti si pre nich pripravili malé ukážky 
so služobnými psami, najväčšou hviez-
dou bol najmenší príslušník policajného 
zboru malý vlčiak Orion. 

V hasičskej zbrojnici boli vystavené 
práce ocenených detí v jednotlivých kate-
góriách. Výstava všetkých viac ako 400 
prác bola potom nainštalovaná v Záhor-
skom osvetovom stredisku.

Text a foto lv

Družobné stretnutie 
7. júna uskutočnilo družobné stretnu-
tie základných škôl zo Senice, Hodonína, 
Ratíškovic a Skalice.

Všetkých privítala riaditeľka školy RNDr. 
Anna Parízková a deviataci formou prezen-
tácie oboznámili zúčastnených so živo-
tom školy. Žiaci družobných škôl spoločne 
navštívili Škodáčkov mlyn v Čáčove, dozve-
deli sa históriu vybudovania mlyna a popre-
zerali si jeho jednotlivé časti. 

Po prehliadke autobus zaviezol žiakov 
na golfové ihrisko. Tu boli pripravení tré-
neri, ktorí zasvätili žiakov do tajov golfu. V 
skupinách si potom vyskúšali odpal golfo-
vou palicou. Všetci si užili veľa zábavy. 

Po chutnom obede sa žiaci rozlúčili a 
riaditelia škôl si dohodli ďalšie spoločné 
stretnutie, na ktoré sa všetci tešia.

Mgr. E. Ličková

Cena pre etnológa
V polovici júna tohto roku oslávil Ústav 

etnológie Slovenskej akadémie vied 70. 
výročie svojho založenia. Pri tejto príleži-
tosti predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šaj-
galík, DrSc. odovzdal jeho pracovníkovi 
PhDr. Mojmírovi Benžovi, PhD. (na foto 
vľavo), rodákovi zo Senice, Zlatú medailu 
SAV za celoživotný prínos k rozvoju vedy 
na Slovensku. Zlatá medaila je najvyššie 
ocenenie, ktoré SAV môže vedcovi udeliť. 

Vedec a pedagóg, ktorý o etnológii 
hovorí, že jej úlohou je sprístupňovať kul-
túrne dedičstvo súčasným generáciám, pri-
niesť pravdivé svedectvo o spôsobe života 
a kultúre v období socializmu a zazname-
návať pre budúce generácie súčasný spô-
sob života. K jeho prácam okrem iného 
patrí monografia Tradičný odev Slovenska, 
Národnostný atlas Slovenska či Atlas ľudo-
vej kultúry Slovákov v Poľsku. Mojmír Benža 
sa ako spoluautor podieľal tiež na zosta-
vení knihy o Senici, ktorá vyšla v roku 1996. 
„Vždy sa hrdo hlásim k Záhoriu ako k naj-
krajšiemu kraju Slovenska, k Záhorákom, 
nech o nás zlé jazyky hovoria, čo chcú. 
Senicu mám rád, hoci nie je to najkrajšie 
mesto na Slovensku, ale rád konštatujem, že 
každý rok čoraz viac opeknieva,“ vyznal sa 
Mojmír Benža, ktorý sa v tomto roku dožíva 
významného životného jubilea 75 rokov. 
Srdečne mu blahoželáme k oceneniu i k 
životnému jubileu.

Viera Barošková
Foto Arne Mann

Príklad zo života
Naše mesto sa skrášľuje, opeknieva. 

Vlastníci bytov zatepľujú, dávajú nový šat 
panelovým domom. Opeknel aj panelák na 
Hollého ulici č. 741. Práce vykonávala pro-
fesionálna firma, no dôležitejší bol prístup 
k tejto veľkej práci od pána Mariána Vido-
viča, zástupcu vlastníkov. Schopný, mladý, 
ochotný, obetavý, denno-denne kontrolu-
júci s úsmevom na tvári znášal bremeno, 
ktoré naňho doslova uvalili nájomníci so 
svojimi požiadavkami, občas aj brblajúci. 

Dovoľ, Marian, lebo tak ho všetci 
voláme, poďakovať za ochotu, starostli-
vosť, za prácu aj v čase, keď si sa mohol 
venovať svojej rodine či záhrade, alebo jed-
noducho oddychovať.

Mx
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najlepších žiakov
Najlepší stredoškolskí študenti bývajú 

oceňovaní pri príležitosti Dňa študentstva 
na radnici. Prečo neoceniť a nevyzdvihnúť 
úspechy ich mladších kolegov zo základ-
ných škôl? Túto otázku si položil primátor 
Branislav Grimm a v stredu 29. júna pozval 
niekoľko žiakov, ich učiteľov a trénerov 
do obradnej miestnosti Mestského úradu, 
aby im poďakoval za prácu a reprezentá-
ciu mesta na rôznych súťažiach počas škol-
ského roka 2015/2016.

„Milí žiaci, vďaka vašim nadobudnutým 
vedomostiam, zručnostiam, schopnostiam, 
ku ktorým sa pridala vytrvalosť a svedomitá 
príprava, ste sa vrátili z celoslovenských 
súťaží s najvyššími oceneniami. Doma sme 
na vás hrdí a svojimi výkonmi, výsledkami 
ste vzbudili záujem aj u vašich spolužiakov, 
pre ktorých ste sa stali vzormi,“ týmito slo-
vami sa prihovoril k oceňovaným žiakom 
primátor. Zároveň poďakoval za prípravu 
talentov, za vysoko odborne vedenú čin-
nosť, za dôveru medzi žiakom a pedagó-
gom, za zodpovednú a svedomitú prácu 
so žiakmi aj ich učiteľom a trénerom, ktorí 
sa o výsledky detí pričinili. Nevynechal 
ani vedenia škôl, ktoré vytvárajú vhodné 
materiálno-technicko-organizačné podmi-
enky pre prácu svojich učiteľských kolek-
tívov, umožňujú im odborný rast a dávajú 
im morálnu podporu, čoho výsledkom je 
úspešná bilancia na záver školského roka. 

Ocenení žiaci sa zapísali do Pamät-
nej knihy mesta a z rúk primátora prevzali 
ďakovný list a drobnú pozornosť. 

Text a foto lv

OCENENÍ ŽIACI:
Literárno-dramatické súťaže: Pavlína 

-
skej súťaži v prednese slovenských rozprá-
vok Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas; 

medzinárodnej súťaži Šaliansky Maťko;
Hudobné súťaže: Nina Orthová (11 

pásmo a titul absolútneho víťaza v štvo-
rručnej hre na klavíri v celoslovenskej kla-
vírnej súťaži Schneiderova Trnava; Zuzana 
Hurbaničová (11 r.) a Mária Kocianová (9 

skladby slovenského skladateľa v štvorru-
čnej hre na klavíri v celoslovenskej súťaži 
Schneiderova Trnava; Katarína Sadloňová 

v sólovom klasickom speve Stančekova 
Prievidza a 1. miesto v celoslovenskej spe-
váckej súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda; 

pásme v celoslovenskej súťaži v sólovom 
klasickom speve Stančekova Prievidza a 1. 
miesto v celoslovenskej speváckej súťaži 
Senecká dúha;

Tanečné súťaže: Nina Ružičková (12 
-
-

nom tanci Bratislava, Levice, Martin a 2. 
miesto v Považskej Bystrici; Michal Dudáš 

-
venska) na majstrovstvách Slovenska v 
modernom tanci v Martine;

Výtvarné súťaže: 
r.) - celoslovenské kolo Európa v škole 2016; 

Tamara Michálková (6 r.) a Sabina 
-

níku Žitnoostrovské pastelky 2016, medzi-
národná súťaž 

Súťaže a olympiády: Lenka Szabóová 

celoslovenskom kole; Matej Kička (15 r.) 
-

logická olympiáda; Liliana Horňáková (10 

studnička; 
-

slovenská súťaž Som neNORMALne fér za 
video;

Sandra Otrísalová (15 r.) a Marek Mach 

Som neNORMALne fér za fotografiu
Kolektívne súťaže: 
Základná škola Ul. V. Paulínyho-Tótha: 

Lina Palicová, Nina Gabrišová, Jakub 
Ďurica, Tomáš Illík (11 r.) - Na bicykli bez-
pečne 1. miesto kraj, celoslovenské kolo;

Nina Kupcová, Lucia Poláková, Martin 

záchranárov civilnej ochrany 1. miesto regi-
onálna súťaž, účasť na majstrovstvách Slo-
venska;

Základná škola Sadová ul.: Kristína 
Makovníková, Lujza Joríková, Sabina 
Krčová, Lívia Kúbeková, Lucia Žilineková, 
Klára Chudá, Hedviga Deáková, Tamara 
Morávková, Tamara Jedináková a Karolína 

kraj, 2. miesto celoslovenské kolo;
Viktória Opálková - najlepšia bran-

kárka turnaja, Tamara Morávková - najlep-
šia hráčka turnaja, Tamara Jedináková - naj-
lepšia hráčka turnaja, Karolína Bayerová, 
Vanessa Krásna, Bianka Krahulcová, Bar-
bora Mičová, Lucia Provazníková a Alexan-
dra Kuchtová - Dôvera cup dievčatá - majs-
terky Slovenska;

Juniorská skupina: Nina Ružičková, 
Michaela Mindžáková, Timea Huttová, 
Adriana Nemcová, Sabina Vajdová, Natá-

miesto na celoslovenskej súťaži v Považ-
skej Bystrici a 1. miesto na celoslovenských 
súťažiach v Bratislave a Martine.

Detská a juniorská formácia (44 žia-
kov) - za úspešné reprezentovanie na majs-
trovstvách Slovenska s postupom na sve-
tový pohár na Sardínii.

Cantilena 
– ďalšie úspešné roky

Spevácky zbor Cantilena oslavuje v 
tomto roku 45. výročie svojho vzniku. 
Spolu so svojimi priaznivcami, bývalými 
členmi a hosťami, si toto jubileum pripome-
nuli slávnostným koncertom v Kostole sv. 
Cyrila a Metoda v Sotine 18. júna. 

Všetci, ktorí majú radi zborový spev, 
boli nadšení celkovou atmosférou a sklad-
bami. Bola to príležitosť na spomínanie, 
bilancovanie, ale aj na plány do budúcna.

Niekoľko dní predtým 13. júna prijal v 
obradnej sieni Mestského úradu vedenie 
zboru a dlhoročných členov Cantileny primá-
tor mesta Branislav Grimm. Spevácky zbor 
po celý čas svojej existencie rozdáva radosť, 
krásnu energiu prinášajúcu šťastie a eufóriu a 
povznášajúcu atmosféru tisícom spokojných 
divákov na stovkách rôznych koncertoch, fes-
tivaloch či slávnostných podujatiach po celej 
Európe. Mesto Senica je právom hrdé, že má 
takýto reprezentačný súbor, ktorý nám robí 
česť a všade vzbudzuje rešpekt svojou ume-
leckou kvalitou a vyspelosťou. „Som veľmi rád, 
že som dnes mohol privítať skvelé zoskupenie 
spevákov, pre ktorých je zborový spev láskou, 
záľubou, neľutujú preň obetovať svoj voľný 
čas. Svojím kultivovaným prejavom, farbou, 
dynamikou, intonáciou a emocionálnym vkla-
dom každého speváka rozdáva radosť a krásu 
hudby. K vášmu 45. výročiu vzniku prijmite 
odo mňa úprimné blahoželanie a poďakova-
nie za reprezentáciu mesta. Želám vám do 
ďalších rokov veľa zdravia, radosti zo spevu, 
úspechy na koncertných pódiách a vďačných 
poslucháčov,“ poďakoval vo svojom prího-
vore primátor mesta Branislav Grimm. 

Na tejto záľube, ktorá spája ľudí rôzneho 
veku a povolaní, asi najviac fascinuje to, že 
počas nácvikov sa všetci spoja do jedného 
celku, všetky rozdiely sa strácajú a všetci sa 
okamžite dokážu naladiť na rovnakú strunu 

nácvikov či obetovanie svojho vzácneho voľ-
ného času. Je za tým tiež nesmierna chuť a 
vôľa hľadať vhodný repertoár, rozširovať ho, 
prekonávať prekážky, ktorých nebolo málo, 
aj odhodlanie napredovať, zdokonaľovať sa, 
byť viac ako výborný. To je aj ambícia ume-
leckého vedúceho Cantileny, dirigenta Jozefa 
Chabroňa: „Osud ma spojil zo Senicou a ja 
som začal pracovať s vyspelým speváckym 
telesom, ľuďmi, ktorí sa svojej záľube venujú 
celým srdcom. Som rád, že vďaka ich veľ-
kej disciplíne, obetavosti a nadšeniu pokra-
čujeme vo všetkých začatých projektoch 
a napredujeme aj po umeleckej stránke.“ 
Poďakovanie za vyjadrenú úctu umeniu Can-
tileny vyjadril vo svojom príhovore aj člen 
speváckeho zboru Peter Kozolka.

Členovia Cantileny sa zapísali do Pamät-
nej knihy mesta Senica a od primátora mesta 
dostali okrem kvetu aj pamätný odznak k 45. 
výročiu Cantileny. Príjemným prekvapením 
pre členov tohto speváckeho zboru bolo aj 
video z prvého zájazdu Cantileny vo Fran-
cúzku v roku 1978.

Viera Barošková
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Novým trénerom 
FK Senica Aleš Čvančara

Vedenie FK Senica sa dohodlo na ukon-
čení spolupráce s trénerom A - mužstva 
Jurajom Sabolom. Práve s ohľadom na filo-
zofiu klubu a zachovanie kontinuity medzi 
mládežníckymi mužstvami a A - mužstvom 
sa FK Senica rozhodla angažovať na post 
hlavného trénera 50-ročného Aleša Čvan-
čaru. Rodák z Hradca Králové má za sebou 
dlhoročné pôsobenie pri mládežníckych 
reprezentáciách Českej republiky (2006 - 
2016). Viedol výbery do 16, 17 i 18 rokov 
a bol súčasťou realizačných tímov v repre-
zentácii do 19, 20 a 21 rokov. Nový tréner 
má za sebou aj sedemročné pôsobenie v 
Sparte Praha (2005 - 2011), kde mal okrem 
tréningového procesu všetkých kategórií 
na starosti scouting hráčov nielen v mlá-
deži, ale najmä pre A - mužstvo, kde bol 
súčasťou viacerých realizačných tímov AC 
Sparta Fotbal.

Skúsenému koučovi prešlo rukami 
množstvo hráčov súčasného národného 
mužstva ČR či mladé nádeje našich západ-
ných susedov, akými sú napríklad Bořek 
Dočkal, Patrik Schick alebo Václav Černý. 
V realizačných tímoch spolupracoval s Pav-
lom Vrbom, Jakubom Dovalilom či Zdeň-
kom Ščasným, otcom nášho asistenta tré-
nera Michala Ščasného.

Vzhľadom na nadväznosť doterajšej 
práce ostávajú v realizačnom tíme A-muž-
stva FK Senica pôsobiť Michal Ščasný, Miro-
slav Mentel ako tréner brankárov, kondičnú 
stránku prípravy budú mať na starosti Tomáš 
Vacula a staronový člen realizačného tímu 
Milan Skokan, ktorý bude šeftrénerom mlá-
deže pre rozvoj koordinácie, pohybovej a 
kondičnej prípravy v našej Akadémii.  Masé-
rom A - mužsta bude naďalej Ján Šimek. 
Vedúcim mužstva ostáva dlhoročný a skú-
sený člen všetkých realizačných tímov FK 
Senica Martin Šnegoň.

www.fksenica.eu
IT

Maratón s rekordnou 
účasťou

V sobotu 11. júna pred 
športovou halou v Senici 
odštartoval 28. ročník Záho-
ráckeho maratónu a 13. roč-
ník Záhoráckeho polmara-
tónu. Na trať vedúcu boro-
vicovým lesom medzi Seni-
cou a Šaštínom-Strážami 
vybehol rekordný počet pre-
tekárov. Minulý rok zme-
nená trať evidentne vyvolala 
vyšší záujem a na štart mara-
tónu prilákala 227 preteká-
rov, z toho maratón absolvovalo 74 prete-
károv a 153 vytrvalcov polmaratón. 

Okrem bežcov zo Slovenska a Českej 
republiky zavítali do Senice vytrvalci aj z 
Maďarska, Poľska, Rakúska či Bieloruska. 
Najviac nás teší zvyšujúci sa záujem domá-
cich pretekárov, keďže na štarte bol tento 
rok rekordný počet senických vytrvalcov. 
Na polmaratónsku trať sa ich vydalo 24, z 
toho 6 žien a maratónskych 42 km si trúflo 
zdolať 7 statočných Seničanov.

Tí sa v silnej konkurencii nestratili. Na pol-
maratónskej trati svoju kategóriu žien nad 35 
rokov vyhrala Erika Farkašová. V Senici si zas 
cenu primátora Branislava Grimma pre naj-
lepších Seničanov odniesli Stanislav Nemček, 
Jaroslav Kubíček a Stanislav Macák. Zaujíma-
vosťou je, že pre Stanislava Nemčeka to bol 
jeho prvý maratón, lebo doteraz absolvoval 
vždy len polmaratónsku trať.

Maratónska trať i príjemné počasie so sla-
bým vetrom sedelo najlepšie ukrajinskému 
pretekárovi Viktorovi Starodubtsevovi, ktorý 

obrátke v Šaštíne dobehol bok po boku s 
polmaratóncami a jeho medzičas 1:19:30 
hod. naznačoval, že v cieli bude rýchlejší ako 
minuloročný víťaz. V druhej polovici prete-

kov dokonca ešte zrýchlil a cieľovú čiaru pre-
behol v čase 2:34:42 hod. Pred druhým Miro-

slavom Ilavským z Jogging 
klub Dubnica nad Váhom si 
vytvoril 10-minútový náskok. 
Tretí do cieľa dobehol jeho 
kolega z bardejovského 
klubu Orest Babiak.

Ženskú kategóriu mara-
tónu zabehlo 5 žien. Trať 
najlepšie sedela maďarskej 
pretekárke Anne Szekeres, 
ktorá ju zvládla za 3:19:19 
hod. Na stupne víťaziek sa 
k nej postavila jej krajanka 
Ildiko Varga, ktorá skončila 
na treťom mieste a druhé 

miesto si vybojovala Monika Píšová z AK 
Baník Prievidza.

Na polmartónskej trati dominoval systé-
mom štart - cieľ Dušan Tomčal a suverénne 
vyhral časom 1:15:07 hod. Druhý cieľom 
na futbalom štadióne v Šaštíne prebehol 
Juraj Drotován a za nimi Pavel Kratochvíl z 
kategórie mužov nad 50 rokov.

28. Záhorácky maratón a 13. Záhorácky 
polmaratón je veľké podujatie, ktoré sa môže 
uskutočniť s pomocou viacerých subjektov: 
Okresný dopravný inšpektorát, Mestská polí-
cia, Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, Správa a údržba 
ciest TTSK, Železnice SR, Lesy SR, Dob-
rovoľný hasičský zbor Poliklinika v Senici. 
Mesto Senica si váži aj pomoc sponzorov, 
ktorými boli: Expresní automyčka Hodonín, 
Tesco HM Senica, Trnavský samosprávny 
kraj, 101 drogerie, Kaufland, Rekreačné 
služby mesta Senica, Tatra banka, Lekáreň 
Arnika, Raiffeisen bank, ADIS office, Lekáreň 
Centrum, MY Týždenník pre Záhorie, Mest-
ský podnik služieb Senica, Prvá stavebná spo-
riteľňa, Cestné komunikácie Senica, Ondro-

Bank, Segum.
Text a foto lv

Svetluška žiari 
V Dome kultúry bol 22. júna benefičný 

koncert pri príležitosti 10. výročia existen-
cie denného stacionára (DS) Svetluška, 
ktorý zriadila 15. marca 2006 nezisková 
organizácia Pro region. Denný stacionár 
poskytuje sociálnu starostlivosť všetkým 
hendikepovaným občanom odkázaným na 
pomoc inej fyzickej osoby, venuje sa men-
tálne postihnutým občanom v celej škále 
postihnutia. 

Riaditeľka Svetlušky Marta Štítna pri-
vítala na koncerte poslancov Trnavského 
samosprávneho kraja Jána Kovára, riadi-
teľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Senici, Martina Lidaja, zástupcu primá-
tora Senice a Ľubomíra Parízka, expri-
mátora Senice, jedného zo zakladateľov 
Pro region, n.o. „Organizácia Pro region 
vznikla na podnet ľudí, ktorí uvažovali ako 
využiť bývalú materskú školu a rozhodli sa, 
že tento priestor bude patriť deťom s men-
tálnym postihnutím, ktorí potrebujú pomoc 
ostatných zdravých,“ pripomenul začiatky 
DS Svetluška Ľubomír Parízek. Poprial všet-
kým, ktorí sa klientom venujú, zdravie a silu 
pomáhať. Taktiež poďakoval sponzorom, 
ktorí pomáhajú stále zveľaďovať toto zari-
adenie a pomáhajú skvalitňovať život men-
tálne postihnutým ľuďom zo Senice a oko-
lia. 

Denný stacionár je ideálna forma sta-
rostlivosti a pomoci, pretože pomáha 
zachovávať kvalitu života rodín s postih-
nutým členom. „Aby sme túto úlohu 
mohli plniť, musí byť aj DS vybavený 
tak, že poskytuje nielen pekné pro-
stredie, ale aj vybavenie na rôzne čin-
nosti,“ zdôraznila Marta Štítna. S výraz-
nou pomocou sponzorov, ktorými sú 
Úrad vlády SR, Švajčiarska konfederácia, 
TTSK, Mesto Senica, Nadácia Srdce pre 
deti denníka Nový čas a nadácie Pontis, 
nadácie Orange, Telecom a SPP sa sivá 
a ošarpaná budova postupne menila na 
dom, z ktorého žiari energia a vo vnútri 
v rámci terapie pribudli rôzne dielne. 
„Títo sponzori, ale aj mnohí ďalší jednot-
livci sú ľudia s veľkým srdcom, bez ich 
pomoci by sme to nedokázali,“ poďako-
vala Marta Štítna. Svetluška svojím klien-
tom poskytuje dobré zázemie, všetko, 
čo potrebujú, cítia sa tu dobre, venujú sa 
tomu, čo ich baví a radi sem chodia. 

Na pódiu potom podali ten najlepší 
a najpresvedčivejší dôkaz o spokojnosti 
a spolupatričnosti klientov a personálu. 
Spolu tancovali, spievali, recitovali, jedno-
ducho zabávali sa a žiarila z nich spokoj-
nosť. Svojich priateľov prišli pozdraviť aj 
kamaráti z Centra voľného času Senica, zo 
Zeleného domu Skalica, Domova sociál-
nych služieb Rohov, Spojenej školy Senica 
a speváčka Viera Šusteková. Krásnou 
emotívnou bodkou za programom bolo 
vystúpenie Simonky Jankovičovej o kama-
rátstve, pomoci a láske, ktorú Svetluška 
veľmi obohacuje.

Viera Barošková 
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Športový deň otvorila predsedníčka 
Okresnej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska Anna Šefčíková a privítala 
hostí prednostu Okresného úradu Vladi-
míra Kocourka, primátora mesta Senica 
Branislava Grimma a riaditeľa ZŠ Vladimíra 
Šváčka. Na športových hrách sa zúčastnilo 
50 pretekárov, ktorí s nadšením bojovali v 
rámci fair-play. Sľub za športovcov prednie-
sol Anton Švarc z Cerovej a sľub za rozhod-
cov Jarmila Macková. Hlavným rozhodcom 
bol Martin Sládek z Prieval. Muži aj ženy 
súťažili v rovnakých šiestich disciplínach, 
a to beh na 60, resp. 50 m, hod granátom 
na cieľ, vrh guľou, kop na bránu s prekáž-
kou, stolný tenis a šípky. Hier sa zúčastnili 3 
Seničania, z ktorých iba Ján Chrenka zvíťa-
zil, a to v stolnom tenise. Najlepšími špor-
tovcami sa stali Jozef Rak z Hradišťa pod 
Vrátnom a Mária Šimková z Jablonice. 

Šamoríne budú senickú okresnú organizá-
ciu JDS reprezentovať Jozef Rak z Hradišťa 
pod Vrátnom a Rozália Krutá z Jablonice. 

Seniorov pozývame na Župnú olympi-

Paulínyho-Tótha v Senici. 

text a foto P. Macek

3. júl, 21.00  
Night ride - prvá tohtoročná jazda s 
dresscodom: spartakiáda
štart pri Jam Sport

7. júl, 19.00
ŠK Slovan Bratislava - FK Partizani Tira-
na 
miesto: štadión FK Senica

8. júl, 9.00
Otvorenie novooznačených chodníkov 
v regióne -  Klub slovenských turistov Se-
nica odprezentuje nové trate v okolí Seni-
ce  s dĺžkou 28 km, 24 km, 17 km, 10 km
miesto: Mestský úrad Senica

16. júl
Za Štefánikom na Bradlo - Klub sloven-
ských turistov Sobotište pozýva na 22. 
ročník pochodu na Bradlo
štart:  Sobotište

7.  až 10. júl
D+D Real Slovakia Challenge 
turnaj (resp. 6. júl PRO-AM turnaj)
miesto: Penati Golf Resort

31. júl,  21.00 
Night ride 
štart pri Jam Sport

6. august, 14.00
3. narodeninový jumping maratón O 
pohár primátora mesta, lístky 14 € v ae-
robikovom štúdiu Let´s Go, tombola 
miesto: zimný štadión

7. august, 20.00
Night Run 
štart pri Jam Sport

21. august, 20.00
Night ride
štart pri Jam Sport

28. august, 20.00 
Night run
štart pri Jam Sport

27. august, 
Senická mašírovka
po nových trasách s dĺžkou 10, 16, 24 a 
28 km v okolí Senice, 
štart pri DAVe od 6.00 do 10.00

Prehľad športových podujatí

Turisti testovali 
novú trasu

Klub slovenských turistov Senica bol 
organizátorom regionálneho letného turis-
tického zrazu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 
25. júna. Na štart mestského okruhu 
dlhého 13,1 km o 8.30 pri DAVe bol aj pri-
mátor Senice Branislav Grimm. Horúce 
letné počasie prilákalo na pochod tridsi-
atku záujemcov. 

Senickí organizátori sa sústredili na 
to, aby mestský okruh zahŕňal nielen pre-
chádzku, ale aj poznávanie histórie a zau-
jímavých miest Senice. Od DAVu sa turisti 
vydali smerom k areálu bývalého Sloven-
ského hodvábu, kde si vypočuli stručnú his-
tóriu fabriky, ktorá svojou činnosťou ovplyv-
ňovala chod Senice viac ako 80 rokov. Ďal-
šou zastávkou bol Škodáčkov mlyn v mes-
tskej časti Čáčov, kde si pozreli expozíciu 
funkčnej technológie mlyna i ďalších zau-
jímavostí z histórie Čáčova. Jazdecký areál 
Poľnohospodárskeho družstva bol ďalším 
cieľom turistov, kde sa dozvedeli aj o úspe-
choch, ktoré senická stajňa dlhodobo dosa-
huje. Ďalším cieľom turistického pochodu 
bol golfový areál a letisko. Odtiaľ pokračo-
vali turisti cez železničnú stanicu a Bažant-
nicu, Priemyselnú zónu na kruhový objazd 
a po Komenského ulici sa vrátili do východ-
zieho bodu k DAVu. 

Ďalším podujatím s dlhoročnou tradí-
ciou je Senická mašírovka, ktorá sa tento 
rok uskutoční v tradičnom čase, ale na 
novom mieste. Po rokoch, kedy bolo podu-
jatie na Rozbehoch nad obcou Cerová, 
sa presúva do okolia mesta Senica. Podľa 
predsedu KST Senica Pavla Peričku chcú 
tento turistický pochod, ktorý je zara-
dený do medzinárodného kalendára orga-
nizácie pre ľudový šport (IVV) viac priblí-
žiť občanom Senice, dať možnosť všet-
kým absolvovať trasy dostupné v blízkosti 
Senice v rôznej dĺžke podľa stupňa turistic-
kej zdatnosti. Senická mašírovka na počesť 
SNP bude v sobotu 27. augusta, štart je pri 
DAVe medzi 6.00 a 10.00. 

Viera Barošková
Foto lv 

Seniori športovali
-

línyho-Tótha sa v sobotu 25. júna zišli ľudia 
v dôchodcovskom veku, aby si zmerali sily 
na 1. okresných športových hrách seniorov. 

Beh žien na 50 m odštartoval primátor Se-
nice.  

Tomáš na stupni 
V Košiciach sa  3  - 4. júna konali Letné 

majstrovstvá SR v plávaní najmladších žia-
kov (2006 a 2007). Na pretekoch štarto-
valo  104 chlapcov a 112 dievčat zo 40 klu-
bov Slovenska.

Senica reprezentoval Tomáš Polák, ktorý vo 
veľmi silnej konkurencii získal 3. miesto v dis-
ciplíne 50 m prsia a v disciplíne 200 m prsia si 
zaslúžene vybojoval taktiež 3. miesto. V dis-
ciplíne 100 m prsia mu tretia priečka utiekla 
o  0,6 sekundy a obsadil nepopulárnu zemi-
akovú medailu. Tomáš spravil radosť nielen 
svojím rodičom, ale najmä svojmu trénerovi.

tréner Andrej Laho

Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
Melissa, Hurbanova 2827

Sotinská, Sotinská 1588 
Benu, Sotinská 1591

Verbascum, Palárikova 308
Eurodom, Hviezdoslavova 309
Dr. Max Obchodná 3

5. 6. Sotinská 1586
Centrum, Štefánikova 726

29. 8. Eurodom, Hviezdoslavova 309

Služby lekární

Knižnica počas leta 
Záhorská knižnica oznamuje svojim 

čitateľom, že z technických príčin bude 
zatvorená od 4. do 15. júla. V ostatnom 
čase letných prázdnin bude otvorená v 
pondelok až piatok od 8. do 16. hod. 

ZK
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Klub Barbell Senica oficiálne vznikol 7. 
novembra 2014 a zameriava sa na všeo-
becnú pohybovú prípravu, posilňovanie s 
deťmi aj dospelými a pomáha v príprave 
športovcom z iných odvetví. Zakladateľom 
a trénerom klubu je Andrej Paška, dlho-
ročný úspešný športovec a medailista zo 
súťaží v karate, kickboxe a vzpieraní. Prvot-
ným impulzom k založeniu klubu bola chuť 
odovzdať svoje vyše tridsaťročné športové 
skúsenosti deťom, ktoré majú v dnešnej 
dobe stále menej a 
menej prirodzeného 
pohybu a chýbajú im 
základné pohybové 
návyky. 

Klub má svoje tré-
ningové priestory v 
Základnej škole na 

Tótha vďaka býva-
lému primátorovi 
Senice Ľubomírovi 
Parízkovi a súčas-
nému riaditeľovi školy 
Mgr. Vladimírovi 
Šváčkovi. Záujem o 
pohyb bol zo strany detí aj rodičov veľký, 
o čom svedčí aj počet 27 prihlásených detí. 
Nie každý však vydrží pravidelne sa veno-
vať pohybu, preto sa počet detí ustálil na 
10 -15, ktoré pravidelne chodia na tréningy. 
Klub nadviazal na projekt Zdravá chrbtica, 
ktorý A. Paška realizoval pred pár rokmi v 

tretiakov a štvrtákov. V tej dobe na vlastné 
oči videl, ako sú na tom deti s pohybom. 
Nevedeli robiť základné pohyby drep, 
skok do diaľky, preskok prekážok, kliky a 
podobne. Prekvapujúce na tom bolo, že 
toto často nevedeli ani deti, ktoré navštevo-
vali športové krúžky. 

Preto v roku 2014 vznikol klub Bar-
bell, V súčasnosti spolupracujeme s atle-
tickým klubom ŠK Jablonica a Tenisovým 
klubom Senica. Mnoho ľudí ešte stále 
verí fáme, že deti nesmú posilňovať, fámy 
však boli veľakrát vyvrátené výskumami a 
praxou. Stačí si občas zájsť na prednášku 
na Fakultu telovýchovy a športu v Brati-
slave, kde sa posilňovaniu detí a mládeže 
venujú v posledných rokoch viac než dosť. 
Treba si totiž uvedomiť, že deti dnes v rôz-
nych športoch majú svoje ligy, súťaže a 
turnaje, čo v minulosti nebolo pravidlom. 
Teraz sa už deti v tomto podobajú dospe-
lým. Ale telo dieťaťa nedokáže dlhodobo 
znášať jednostrannú záťaž bez toho, aby 
neprišlo k nejakej ujme. Preto dnes máme 
15-ročné volejbalistky s operovanými kole-
nami, hokejistov s problémami s chrbti-

je posilňovanie. Málo rodičov sa zamýšľa 
nad tým, koľko ich dieťa pri volejbalovom 
tréningu urobí výskokov, či koľko kilome-
trov nabehá malý futbalista s loptou? Ako 
môžu robiť tieto výkony, keď nemajú spev-

nený pohybový aparát a funkčné svalstvo? 

u kulturistov, lebo nemajú testosterón, 

sila vzniká súčasným zapojením viacerých 
motorických jednotiek a zlepšením medzi-
svalovej koordinácie.

Často sa stáva že športovec v 15. -16. 
rokoch sa už nedokáže zlepšiť a stagnuje 
preto, lebo nemá za sebou kvalitnú všeo-
becnú a posilňovaciu prípravu. Vo vyššom 
veku je ťažšie naučiť sa techniku drepu, 
behu a podobných činností, ktoré by mali 
ovládať už malé deti. Preto sa v klube Bar-
bell zameriavame na všestrannú prípravu a 

mnoho našich čle-
nov trénuje záro-
veň atletiku, futbal, 
volejbal, tenis a pod. 
Náš klub je zaregis-
trovaný pod Sloven-
ským zväzom vzpie-
rania, ktorý uspo-
radúva súťaže pre 
deti v mládežníc-
kom štvorboji. Ide o 

-
skok súnož vpred, 
hod medicinbalom 
vzad cez hlavu, trh 
a nadhod s peno-

vou 6 kg činkou na body za techniku. Starší 
pretekári od trinástich rokov sa začínajú 
venovať disciplínam vzpierania, a to trhu 
a nadhodu. Vzpieračský tréning je neod-
mysliteľný pre športovcov každého športu 
okrem vytrvalostných. Ak chce športovec 
zlepšiť svoju rýchlosť, dynamiku a silu musí 
jednoznačne začať so vzpieraním. Pro-
blém ale nastáva, keď vzpieračský a posil-
ňovací tréning chcú realizovať tréneri, ktorí 
na to nemajú kvalifikáciu a ani prax. 

Od založenia klubu Barbell sme zazna-
menali veľa pekných úspechov, nielen v 
mládežníckom štvorboji alebo vo vzpie-
raní. V roku 2015 na Veľkonočnom turnaji 
v Novom Meste nad Váhom získali jedno 
prvé, dve druhé a jedno tretie miesto; 
na Majstrovstvách SR mladších žiakov v 
Novom Meste nad Váhom získali dve piate 
miesta; na medzinárodnom pohári mesta 
Zlín obsadili štvrté miesto družstvo, jedno 
prvé, dve tretie, dve piate a dve šieste 
miesta. V tomto roku na medzinárodnom 
turnaji v Zlíne získali druhé miesto druž-
stvo, jedno prvé miesto; na Majstrovstvách 
SR mladších žiakov v Košiciach dosiahli 
jedno druhé miesto; na Majstrovstvách SR 
starších žiakov v Košiciach získali jedno tre-
tie a jedno štvrté miesto; na Medzinárod-
nom Baby Barbell turnaji v Trenčíne získali 
dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta. 

Dúfam, že budeme aj naďalej pokračo-
vať týmto tempom, pomáhať rozvíjať sa 
deťom po všetkých stránkach, zlepšovať 
držanie tela, upevňovať pohybové návyky, 
pomáhať športovcom dosahovať lepšie 
výkony a predchádzať zraneniam vďaka 
spevnenému pohybovému aparátu.

Andrej Paška

Športovci z klubu Barbell

Na Duklu na veteránoch
Námestie oslobodenia bude v stredu 

20. júla o 8. hod. patriť nezvyčajnej akcii. 

veteráni akciu Dukla 2016. Jej 12 účastní-
kov príde povzbudiť a odštartovať jedna 
z najväčších osobností histórie českoslo-
venského motocyklového športu, majster 
športu Peter Baláž z Hlohovca. 

Veteráni sa vydajú na 1200 km trasu zo 
Senice na Duklu. „Touto akciou chceme 
vzdať hold hrdinom karpatsko-duklianskej 
operácie a pri pamätníku padlých voja-
kov položíme veniec. Prostredníctvom nás 
symbolicky aj Seničania vyjadria vďaku za 
hrdinstvo vojakov pri oslobodzovaní našej 
krajiny,“ informoval nás organizátor akcie 
Pavel Jablonický. 

Jazdou motocyklových veteránov chcú 
účastníci naplniť aj ďalšie ciele a zámery. 
„Chceme si overiť schopnosť našich milá-
čikov motoriek absolvovať takúto dlhú 
trasu, ale i nás počas štyroch dní,“ dopl-
nil Pavol Jablonický. Okrem toho navštívia 
i ďalšie zaujímavé miesta a mestá na trase 
Vysoké Tatry, Ždiar, Svidník, Prešov, Košice 
a ďalšie. Medzi účastníkmi je aj jedna žena 
Ľubica Melegová. 

Táto skupina nadšencov sa venuje 
krásnej záľube - veteránom. Ich sta-
ručké modely Jawy, napríklad Jawa Pérak, 
Kývačka, Panelka, Californian a ďalšie majú 
40, ba i 50 rokov. Patria do skupiny ďalších 
na Záhorí, ktorí sa tejto záľube intenzívne 
venujú a starajú sa o staré modely moto-
cyklov, na ktorých si potom s radosťou 
zajazdia a vystavujú ich na obdiv. Najväč-
šiu aktivitu na Záhorí v tomto smere vyvíja 
Klub historických vozidiel Holíč. Dobre 
známa je Záhorácka veterán rallye v Petro-
vej Vsi. Senickí motorkári veteráni sa okrem 
tejto akcie zúčastnili tiež na 10 ročníkoch 
túry veteránov Normandiou vo Francúz-
sku, burzy veteránov v Holíči, Šaštínskom 
dubáku a iných. „Na konanie niektorých 
podujatí sme dali podnet i my, Seničania, 

-
šov v Prietrži pri príležitosti osláv 70. výro-
čia SNP. Vzdali sme tam úctu bojovníkom 
za našu slobodu a zároveň sme vystavili 
naše krásne a starostlivo ošetrované staré 
motocykle na obdiv účastníkom osláv,“ 
doplnil Pavel Jablonický. 

PJ
Foto Ján Hurban
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Európy

Najlepšia slovenská repre-
zentantka Alžbeta Ovečková z 
Hanko kai Senica získala ďalšiu 
medailu z európskych šampioná-
tov. Po 4. mieste na ME všetkých 
štýlov vo Francúzsku, kde štarto-
vala ako najlepšia slovenská seni-
orka, sa zúčastnila iba 20-ročná 
juniorka 18. júna na majstrovst-
vách Európy v štýle šito. 

Tento štýl patrí medzi 4 naj-
rozšírenejšie štýly v karate vo 
svete a práve senickí karatisti 
začínali s týmto štýlom na Slo-
vensku. Preferuje rýchlosť, švi-
hové pohyby a cvičenia kata v 
tomto štýle sú veľmi dynamické 
a atraktívne. 10-násobná majs-
terka Slovenska Ovečková po 
výborných výkonoch obsadila 
3. miesto a získala bronz z ďal-
šieho európskeho šampionátu.

Na majstrovstvách ČR v štýle goju 21. mája 
v Brne sa predstavilo až 8 pretekárov z Hanko 
kai Senica, ktorí si postup na český šampionát 
vybojovali v národných pohároch. Boli veľmi 
úspešní, keď sa až piatim podarilo vystúpiť na 
stupne víťazov. V kata deti do 8 rokov zvíťa-
zila Lenka Kopáčová, ktorá získala svoj premi-
érový prvý titul majstra ČR. Druhé miesto a 
striebornú medailu si na Slovensko priviezla 
jej sestra Zuzana Kopáčová (na foto). Ďalšie 
striebro získal v kata juniori Martin Kopač, kto-
rého porazil jediný pretekár, vo finále výborný 
český reprezentant Tamborlani. Bronzové 

medaily získali v kata dorastenky Kristína Zrí-
nyová a Adéla Sadloňová.V tom istom termíne 

sa konali v Šuranoch Majstrovstvá 
Slovenska v štýle šito. V kata muži 
nad 45 rokov minuloročný majs-
ter Slovenska René Ovečka obhá-
jil titul a získal 1. miesto.

Vo štvrtok 16. júna sa v telo-
cvični ZŠ na Sadovej ulici v 
Senici uskutočnili tradičné 
skúšky technickej vyspelosti v 
karate. Pred zrakmi skúšobnej 
komisie - M. Čulen, J. Rehuš a M. 
Pekník, sa predstavilo 52 kara-
tistov od najmenších 5-ročných 
začiatočníkov po skúsených 
seniorských reprezentantov. 
Skúšaní adepti sa na páskovaní 
snažili získať vyšší technický stu-
peň - opasok v karate. Pri nároč-
ných skúškach museli predviesť 
techniky karate, silu, rýchlosť a 
siahnuť si až na dno síl. Okrem 
9 neúspešných si všetci ostatní 
karatisti môžu opásať vyšší opa-
sok, ktorý je platný v 175 kraji-

nách celého sveta. Svoj prvý bieložltý opa-
sok v karate 8 kyu získali úspešne aj všetci 
začiatočníci z tradičného septembrového 
náboru. Znamená to, že úspešných nasle-
dovníkov, šampiónov karate v našom meste 
by mohlo byť dosť.

Leto strávia senickí karatisti v sedle hor-
ských bicyklov pri ťažkých vyše 50 km 
túrach po malokarpatských hrebeňoch. 
Novú už 43. sezónu začnú sústredením v 
posledný augustový týždeň na Záhorí.

E. J.

Atletika na námestí
Námestie oslobodenia sa 7. júna pred-

poludním premenilo na atletický areál. 
Konali sa tu totiž Detské atletické preteky, 
ktoré zorganizoval Slovenský atletický zväz 
v spolupráci s Mestom Senica. Cieľom 
podujatia bolo spropa-
govať atletiku medzi 
deťmi, v školách aj v 
našom meste.

Z oslovených základ-
ných škôl zo Senice a 
okolia sa prihlásilo 12 
tímov. Tvorili ich žiaci 

Skúška odvahy

J. Mudrocha boli 10. júna s pani učiteľkami 
Miroslavou Teplíkovou a Jankou Ondro-
vou na školskom výlete v Lanovom centre 

-
vaní. Až na mieste si uvedomili, do čoho 
idú. Ich pocity boli zmiešané. Niektoré z 
nich sa nevedeli dočkať, až budú vo výške 
zdolávať jednotlivé prekážky. Iné zase 
naberali odvahu či vôbec ísť do toho. Deti 
si obliekli lezeckú výstroj a dostali ďalšie 
príslušenstvo - kladku, karabíny, laná. Naj-

skôr im inštruktorka ukázala techniku iste-
nia, ktorú si každý žiak vyskúšal na lezec-
kom trenažéri. Potom sa takmer všetci 
vydali na skúšku odvahy. Zistili, že zhora 
je to o niečom úplne inom. Napriek tomu 
strach išiel bokom a túžba prejsť všetkých 
11 lezeckých prekážok zvíťazila. V závere 
ešte na každého čakal skok „big swing“. 
Klobúk dole pred našimi piatakmi. Zvládli 
to naozaj bravúrne. 

Mgr. Miroslava Teplíková

Turistický krúžok 
bilancoval 

S malou dušičkou som na 
začiatku školského roku prišla s 
nápadom založiť turistický krú-
žok a ukázať deťom, že krásy 
prírody máme hneď za rohom 
a nemusíme ísť ani do zahrani-
čia. V súčasnosti väčšina detí 
trávi svoj voľný čas pri počí-
tači a výlety do prírody sú im 
neznáme. No v našej škole sa našla sku-
pina detí, ktoré uprednostnili prírodu pred 
tabletami či hracími konzolami a presved-
čili sa, že virtuálna realita nenahradí zážitky, 
ktoré si odnášajú z každého výletu. Nap-
riek občasnej ne/priazni počasia máme za 
sebou veľmi úspešnú sezónu, veľa krásnych 
zážitkov, nezabudnuteľných spomienok, 
prešli sme veľa kilometrov, navštívili krásy 
Karpát a Záhoria. Počas školského roku 
2015/2016 sme navštívili tieto miesta: hrad 
Branč, Mohyla na Bradle, Plavecký hrad, 
Mon Repos, jaskyňa Driny, Jelenia hora, 
farma Vachula a Hvezdáreň Sobotište.

Najvernejším turistom sa stal Majko 
Hutta z 5. A, ktorý sa zúčastnil všetkých 
podujatí.

V š e t k ý m 
turistom ďaku-
jem a teším 
sa na ďalšie 
šťastné kilome-
tre...

Mgr. Mária 
Čederlová

vedúca turistic-
kého krúžku                             

chlapci a štyri dievčatá vo veku od 4 do 10 
rokov. Družstvá mali za úlohu prejsť ôsmimi 
stanovišťami, medzi ktorými boli prekáž-
ková dráha formula (šprint, slalom, beh cez 
prekážky), beh cez frekvenčný rebrík, skoky 
do strán, štafetový beh v kombinácii šprint a 
beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta 
štafetovou formou, odhod z kolien plnou 
loptou cez hlavu, hod maketou oštepu do 
kruhu a preskakovanie olympijských kruhov.

V týchto pretekoch teda žiaci nesúťažili 
ako jednotlivci, keďže viacero disciplín bolo 
štafetových, ale súťažili a získavali body ako 
tím. Všetky disciplíny boli realizované vďaka 
súprave detských atletických pomôcok, ktoré 
prišiel Slovenský atletický zväz spropagovať 
a tieto môžu teraz školy, prípadne športové 
kluby, získať vďaka projektu Detská atletika.

Aj keď všetky deti bojovali ako o dušu, 
vyhrať mohlo len jedno družstvo. Najlepšie 
sa darilo tímu zo Základnej školy na Komen-
ského ulici v Senici. Na druhom mieste sa 
umiestnil tím štvrtákov zo Základnej školy V. 

si vybojovali žiaci zo ZŠ 
Borský sv. Jur. Odmenené 
však boli všetky deti, ktoré 
súťažili, a tak odchádzali s 
dobrým pocitom z poda-
ných výkonov a novými 
zážitkami.

text a foto lv
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Na Dolných Surovinách v Senici sa v 

sobotu 4. júna konala celoslovenská moto-
ristická udalosť Nazoil Slovenský autocros-
sový pohár a Regionálny autocrossový 
pohár. 

„Za organizáto-
rov môžem pove-
dať, že pretek bol 
veľmi vydarený, 
nenastali žiadne 
komplikácie, ktoré 
by bránili divákom 
v plynulej zábave 
či fandeniu svojmu 
obľúbenému jazd-
covi. Bolo si veru 
z koho vyberať,“ 
zhodnotila sobot-
ňajšie preteky Dana 
Reháková z občianskeho združenia AC3R 
Prietrž. Pretekov sa zúčastnilo 34 jazdcov, 
z toho podľa jej slov 28 „plecháčov" a 6 
buggín. Súťažiaci bodovali v kategóriách 
H1 - 13 jazdcov, H2 - 4 jazdci, D5 - 6 jazd-
cov, D6 - 6 jazdcov a D7Z + D8 - takisto 6 
jazdcov.

Všetci účastníci splnili predpísané tech-
nické parametre pre svoje kategórie a pred-
poludním začali prvé merané tréningy. 
Jazdci si mohli vyskúšať stav trate a jazdné 
vlastnosti svojich tátošov. Po nich už nasle-
dovali tri rozjazdy, podľa ktorých sa určo-
valo postavenie na štarte pre finálové kolá. 

Finálové jazdy začali o 16. hod., v ktorých 
sa predstavila každá kategória so všetkými 
autami naraz. Divákov, organizátorov a 
samotných pretekárov tešil nielen vynikaj-
úci a organizačne dobre zvládnutý pretek, 
ale aj počasie. Domáca trať výborne sedela 
senickým zástupcom, resp. jazdcom domá-

ceho AC3R Prietrž. 
Milan Rýzek obsadil 
výborné 2. miesto v 
celkovom poradí a 
rovnaké umiestne-
nie vo svojej kate-
górii. Dušan Janko-
vích svoju kategóriu 
vyhral a v celkovom 
poradí skončil na 4. 
mieste. Patrik Čulen 
vybojoval 3. miesto 
v kategórii a 6. v cel-
kovom poradí. Víťa-

zom prišiel zagratulovať aj primátor mesta 
Branislav Grimm.

Zaujímavosťou a spestrením pretekov 
bola jazda mladučkej slovenskej jazdkyne 
na buggy Lei Horniakovej, ktorá je ešte len 
druháčkou na základnej škole, no už teraz 
preteká v susednej Českej republike, keďže 
na Slovensku je jedinou pretekárkou vo 
svojej kategórii.

Autocross na Dolných Surovinách bol 
úspešnou akciou bohatou na motošpor-
tové zážitky.

Mgr. Dana Reháková
o. z. AC3R Prietrž 

Na bicykli 5 900 km 
V mesiaci máj sa konala celosloven-

ská súťaž Do práce na bicykli, do ktorej 
sa mohli zapojiť občania tých samospráv, 
ktoré zaslali prihlášku do tohto projektu 
s cieľom motivovať ľudí, aby sa zamysleli 
nad možnosťou každodennej dopravy do 
zamestnania. V meste Senica sa prihlásilo 
a jazdilo do práce na tomto dopravnom 
prostriedku, ktorý je zdraviu, peňaženke a 
životnému prostrediu prospešný, 24 tímov.

Jeden tím sa 
mohol mať 2 až 
4 členov. Cel-
kovo sa zapojilo 
75 jednotlivcov. 
Tí si od 1. do 
31. mája denne 
evidovali pro-
s t redníctvom 
webového por-
tálu najazdené 
kilometre ces-
tou do práce a z práce. Celkove Seničania 
najazdili 5900 km a ušetrili tak 1 486,4 kg 
CO2. 

Najviac kilometrov sa podarilo najazdiť 
víťaznému tímu TEDA v zložení Miroslav 
Tehlár a Peter Daniš, ktorí denne prešli na 
bicykli spolu 40 km. Za celý mesiac nabicy-
klovali 620 km. Druhí skončili Draci z ocele 
v zložení Miroslav Kička, Silvia Filková, 

Adela Gegušová, Marian Kupa, ktorí najaz-
dili 478,2 km. Tretí najvyšší počet kilomet-
rov prešiel tím Požiarna prevencia v zložení 
Jarmila Barcaj Drinková, Juraj Šefčík, Milan 
Černák, ktorí bicyklom absolvovali na ceste 
do práce a z práce 407,5 km.

Najväčší počet kilometrov najazdil za 
mesiac Miroslav Tehlár, a to až 360 km. 
Druhá skončila Jarmila Barcaj Drinková s 
300 km a tretí Peter Daniš s 260 km.

Rátal sa tiež najväčší počet jázd. Čle-
novia tímu Hílek Team ich mali spolu 163, 

družstvo MPO 
161 jázd a tretí 
tím Moskito 
140 jázd. Pra-
videlne den-
no-denne pou-
žila bicykel ako 
dopravný pro-
striedok do 
práce Jarmila 
Hlavičková, cel-
kove 54 krát. 

Rátal sa aj počet tímov od jedného zamest-
návateľa. V tejto kategórii sa najviac tímov 
zapojilo z Mestského úradu Senica, kde 
bolo registrovaných 6 družstiev (na foto). 

Kampaň Do práce na bicykli bola 
vyhodnotená počas športového podujatia 
Chalenge Day 24. júna.

text a foto lv

Workoutové ihrisko
Žiaci Základnej školy na Komenského 

ulici sa na 1. jún vždy veľmi tešia. Niekoľko 
rokov je v tejto škole zvykom Medziná-
rodný deň detí osláviť netradičným špor-
tovaním. V tomto roku dostali ešte darček 
naviac, a to street workoutové ihrisko. 

Deťom k sviatku prišiel pri tejto príleži-
tosti zablahoželať tiež primátor mesta Bra-
nislav Grimm, ktorý vyslovil želanie, aby čo 
najviac využívali nové možnosti na špor-
tovanie. „Toto krásne workoutové ihrisko 
v areáli školy je už druhé, ktoré máme v 
Senici. Vzniklo vďaka sústredeniu peňazí 
od rodičov, školy a Mesta Senica. Po tarta-
novej dráhe, ktorú sme otvárali minulý rok, 
sa areál školy novou cvičebnou zostavou 
opäť skvalitnil a poskytuje širšie možnosti 
na rozvíjanie pohybových aktivít,“ dodal 
primátor mesta. 

Street workoutové ihrisko bolo vybu-
dované za 14 861,60 eur, z toho 9 000 
poskytlo Združenie rodičov z 2 % dane. 
Ostatné peniaze poskytla škola a zriaďo-
vateľ Mesto Senica. Ihrisko postavila firma 
Bellcroft Senica. 

Riaditeľ ZŠ Krzysztof Siwiec pri tejto prí-
ležitosti označil návratnosť investície za 
dlhodobú záležitosť, pretože športovanie a 
pohybové aktivity prinášajú úžitok len pra-
videlnou a dlhotrvajúcou činnosťou. Rád 
konštatoval, že vybudovaním street wor-
koutového ihriska sa naplnila myšlienka na 
vybudovanie kvalitného a uceleného sys-
tému. Členka Rady školy, Združenia rodi-
čov a poslankyňa mestského zastupiteľstva 
Ľubica Vyletelová zdôraznila, že ZŠ na 
Komenského ulici sa dlhodobo prezentuje 
športovými aktivitami, pred štyrmi rokmi to 
bol napríklad večerný olympijský beh detí 
s rodičmi: „Táto myšlienka sa pretavila do 
vybudovania tartanovej dráhy a teraz pri-
budlo aj workoutové ihrisko.“ Vyslovila 
želanie, aby sa stalo miestom športova-
nia všetkých žiakov školy a aby pritiahli k 
tejto činnosti aj svojich rodičov a kamará-
tov. Areál školy je otvorený každý deň do 
20. hod.

Na workoutovej zostave predviedli 
možnosti cvičenia štyria nadšenci Ján Čer-
nek, Lukáš Horniak, Denis Milota a Tomáš 
Dzindzik, ktorí si za svoje výkony vyslúžili 
obdiv a hádam boli aj inšpiráciou pre žia-
kov. 

Viera Barošková 
Foto M. Štítny



Naša Senica 6-7/2016

16

Šp
or

t/
In

fo

Poetický festival
Letný medzinárodný poetický festival 

Po stranách Moravy sa uskutoční už po 
piaty raz. Tento rok to bude 29. a 30. júla 
v Hodoníne. Prvý deň začne festival o 17. 
hod. stretnutím pod názvom Otvorte svoje 
srdce v liturgickej sieni Husovho zboru 
CČSH a pokračovať bude o 19. hod. v 
Galérii výtvarných umení. V sobotu autor-
ské čítanie a hudobné vystúpenia Za spo-
ločným stolom budú pokračovať od 14. 
hod. v areáli Kúpeľov Hodonín. 

Festival si našiel svoje stále miesto v 
Smrdákoch a Hodoníne, z roka na rok pri-
búda účastníkov a organizátori a spoluor-
ganizátori sa tešia veľkému záujmu o stret-
nutia poetov z viacerých krajín. Tentokrát 
okrem Čechov, Slovákov a Poliakov pri-
budnú i básnici z Bulharska. 

bar

Literáti, zapojíte sa? 
Celoštátna autorská súťaž Literárna 

Senica Ladislava Novomeského vstúpila do 

knižnica Senica s ďalšími spoluorganizátormi 
vyhlásili jubilejný ročník, ktorého uzávierka 
na odovzdanie prác je 30. september 2016.

Obľúbenej súťaže sa môže zúčastniť 
každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ 
knižne publikované. Každý autor môže 
poslať najviac 5 poetických, resp. prozaic-
kých útvarov v slovenskom jazyku. Súťaž 
je tematicky voľná a neanonymná, súťaží 
sa v literárnych žánroch: poézia, próza, 
reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. 
Súťažná práca musí obsahovať meno, vek 
autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj 
navštevovanú školu a ročník. Súťaží sa v 
troch vekových kategóriách žiaci 5.- 9. roč-
níkov ZŠ a 8-ročných gymnázií, študenti 
stredných škôl, študenti vysokých škôl 
a dospelí. Práce treba poslať na adresu 
Záhorská knižnica v Senici, podrobnosti 
na metodika@zahorskakniznica.sk, tel. 
034/654 2604, 034/651 3782.

TS - ZK

Kurzy v Dome kultúry 
Mestské kultúrne stredisko Senica pri-

pravuje vzdelávacie kurzy na školský rok 
2016/17.  

JAZYKOVÉ KURZY:
- anglický jazyk pre začiatočníkov i pokro-

čilých,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov i 

pokročilých,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov i 

pokročilých,
- ruský jazyk pre začiatočníkov i pokroči-

lých.
ODBORNÉ KURZY: 
- jednoduché + podvojné účtovníctvo,
Poplatok za jazykové a odborné kurzy je 110 €.
PRAKTICKÉ KURZY: 
- joga pre začiatočníkov i pokročilých,
- spoločenský tanec pre študentov,
- spoločenský tanec pre dospelých,
- rehabilitačný kurz.

Poplatok za praktické kurzy je 50 €.

Záväznú prihlášku do kurzu treba 
podať do 15. septembra. Bližšie informá-
cie o kurzoch získate v MsKS Senica, telef. 
kontakt: 0905 809 766, 034/651 2301, 
034/698 8122.      

MsKS Senica                                                                                 

Športovali 
po celom meste

Challenge Day, výzva na športovanie 
a pohybové aktivity v každom veku, sa v 
našom meste konal 24. júna po tretí raz.

Prvé sa zapojili základné školy. Asi 110 
dobrovoľníkov zo stredných škôl si v kaž-
dej základnej škole v meste pripravilo pre 
žiakov rôzne športové stanovištia, naprí-
klad skok z miesta, člnkový beh, skákanie 
cez švihadlo, štafetu a veľa iných. Na sta-
novištiach súťažili vybraní žiaci zo všetkých 
tried. Ich výsledok súperil s ostatnými tri-
edami v škole. Výkony na niektorých sta-
novištiach sa dali porovnať aj medzi ško-
lami. Za minútu najviac výskokov na šviha-

Paulínyho-Tótha, a to až 171-krát. Najdlhším 
skokom z miesta sa blysol žiak Odráška zo 
ZŠ na Sadovej ulici, ktorý skočil až 2,5 m. 
Nenechala sa zahanbiť ani ZŠ na Komen-
ského ulici a jej žiak Adrián Ponechal zvíťa-
zil v skoku do diaľky s dĺžkou 4,8 m. Aj v 

ktorým sa stala štafeta 7.B v zložení Ravasz, 
Kutlak, Havlík, Suchánek s časom 31,8 min. 

Popoludní program pokračoval pred 

DAVom, kde sa opäť dobrovoľníci veno-
vali deťom pri rôznych aktivitách, napríklad 
maľovanie na tvár, skákanie vo vreci, hod 
frisbee, nafukovacie hrady. Šantenie detí 
spríjemnili hudobné skupiny Once, sku-
pina Samuela Blažka a Everglow, ktoré hrali 
známe skladby, ale aj vlastný repertoár.

Súčasne popoludní boli turnaje vo fut-
bale na ihrisku v Kunove, v plážovom volej-

v tenise na tenisových kurtoch a v discgolfe 
v parku. Vo futbale zvíťazili dorastenci 
z OŠK Rohov, v plážovom volejbale tím 
ZBI-HO. Tenis vyhral Ivan Spiššák pred Ras-
tislavom Vartiakom a Ľubomírom Šurným. 
Víťazstvo v discgolfe si vybojoval Jakub 

Sivákom. 
Kto chcel, mohol po celý deň zadarmo 

navštíviť posilňovne Holy Gym a Fitne-
ssPower v obchodnom centre Branč. 
Hodinku pre dobrovoľníkov si vyčlenilo aj 
aerobikové štúdio Let's go.

Challenge day podporilo viacero spon-
zorov a partnerov, bez ich pomoci, zápalu 
a pozitívneho prístupu by táto akcia 
nemohla vzniknúť.

Marek Štítny

Zvonicu si pozrieme 
na hody

Kunovská zvonica je po minuloro-
čnej rekonštrukcii opäť peknou dominan-
tou Kunova. Miestna pamätihodnosť sa 20. 
augusta popoludní dočká slávnostného otvo-
renia. Tento rok je to 156 rokov, čo namiesto 
pôvodnej drevenej zvonice na štyroch 
stĺpoch bola postavená terajšia murovaná. 

Zvonica bude otvorená pri príležitosti 
kunovských hodov. Z histórie vieme, že 
19. augusta 1860 prišlo k dohode o spoloč-
nom užívaní zvonice medzi evanjelickou a 
katolíckou cirkvou a pri podpisoch farárov 
je aj podpis kunovského richtára. Posviacka 
novej zvonice sa konala 29. augusta1860. 
Na jej pamiatku preložili vtedy kunovské 
hody z Martina v mesiaci november na deň 
posviacky. 

Plaváreň otvoria
v septembri

Letné prázdninové dni sa začali teplým 
počasím, ktoré láka k vode. Naša najväčšia 
vodná plocha je tento rok bez vody, a tak 
rekreačná zóna Kunovská priehrada slúži 
na oddych len chatárom. Všetci už netrpez-
livo očakávame otvorenie plavárne. 

Keďže v rekonštrukcii je aj plaváreň, 
musíme si vystačiť s kúpaliskom. To bolo 
otvorené 1. júna,vtedy boli k dispozícii už oba 
bazény. Malý bol v obmedzenom režime 
v prevádzke už v máji.  Rekreačné služby 
mesta Senica na kúpalisku pred sezónou 
urobili  nevyhnuté opatrenia, aby prevádzka 
kúpaliska spĺňala všetky hygienické parame-

tre a ostatné predpisy. Vstupné na kúpalisku 
zostáva nezmenené.  Horúce dni prilákali na 
kúpalisko 24. júna 700 návštevníkov. 

Rozsiahla rekonštrukcia plavárne, ktorá 
sa začala 22. júna 2015, sa dostáva do 
záverečnej fázy. Riaditeľ Rekreačných slu-
žieb mesta Senica (RSMS)  Ľubomír Štvr-
tecký informoval, že všetky rekonštrukčné 
práce  sa chýlia k záveru,  na 70 percent sú 
osadené  nové technologické zariadenia, 
zariaďuje sa interiér. V auguste už bude 
spustená skúšobná prevádzka, počas ktorej 
sa budú nastavovať všetky parametre tech-
nológie, získavať všetky potrebné vyjadre-
nia a stanoviská, aby v septembri bola pla-
váreň slávnostne otvorená pre verejnosť.    

bar

Mesto Senica k rekonštrukcii historic-
kého objektu pristúpilo v roku 2015 po 
tom, čo sa začiatkom roka zistilo závažné 
narušenie statiky celého objektu. Stavebné 
povolenie bolo vydané v júli a práce boli 
ukončené v novembri. Zvonicu ešte čaká 
vymaľovanie interiéru i exteriéru. 

Zvonica počas hodov bola využívaná 
ako miesto výstav, ktoré pripravoval histo-
rik Vladimír Jamárik až do roku 1996. 

bar 
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podujatia v lete
1.– 31. júl 
Michal Bauer: Obrazy - výstava prezentuje 
maliarsku tvorbu moravského maliara stred-
nej generácie MgA. Michala Bauera, Autor 
sa venuje geometrickej abstrakcii, ktorú 
transformuje do osobitej minimalistickej a 
farebne i štrukturálne rytmizovanej podoby
miesto: Záhorská galéria

2. júl, 14.00 
Hurá prázdniny - nafukovací hrad, maľo-
vanie na tvár, tvorivé dielne, DJ Maco, 
penová show, bublinková show, súťaže, 
šliapacie autíčka, občerstvenie, pre deti 
sladká odmena
miesto: Spoločenský dom Kunov

2. júl, 17.00
Rodinný podvečer - Kresťanské centrum v 
Senici pripravilo aktivity pre deti, občerst-
venie, sprievodný hudobný program 
miesto: pri Korunke na tzv. starom sídlisku

9. júl, 12.00 
Štramák Fest
pozýva na senické pivné slávnosti. Mož-
nosť ochutnať  pivá z 10 minipivovarov, z 
toho 3 senických. Ponúknu to najlepšie čo 
majú od ležiakov po pivné špeciály. Sprie-
vodný hudobný program: 100 korun, Ener-
gia, The Blue Ravens, Fridge Aside, San-
ches Amsterdam, Rock Bary, Kabát Retrívr. 
Vstup bezplatný.
miesto: Sadová ulica

10. júl, 19.00 
Senické kultúrne leto -
ných skupín ONCE, Richard Havel, sprie-
vodný program občianske združenie 
Domka (tvorivé workshopy pre mládež)
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry

14. júl, 8.00 - 17.00 
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

15. júl, 21.00
Big summer party Marakana
Eusebio Nicolas Mena live. vstupné 3 € v 
predpredaji v Marakana Kunov, na mieste 4 € 
miesto: Spoločenský dom Kunov

17. júl, 19.00
Senické kultúrne leto -
nej skupiny Viktor Kolbaba
miesto: Malý amfiteáter pri Dome kultúry 

23. júl, 15.00 
Kunovská zvonica
vystúpi Country Tip, skupina Chilli, tanečná 
skupina Lucky While z Kojetína, Padoš a 
hostia, ukážky výcviku loveckých psov, 
jazda na somárovi, súťaž v pití piva a v 
jedení párkov, vstupné 4 €
miesto: Spoločenský dom Kunov 

24. júl, 10.00 
Zážitky z Indie - prednáška slovenského 
misonára J. Brenkusa o živote a misii v Indii 
miesto: Kresťanské centrum, Železničná 443

24. júl, 19.00 
Senické kultúrne leto -
nej skupiny Senická heligónka
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 

28. júl, 8.00 - 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

31. júl, 19.00 
Senické kultúrne leto -
nej skupiny Fridge Aside
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 

7. august, 17.00
Senické kultúrne leto - Šašo Fifo a Vierka 

miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry

13. august, 18.00
Senické kultúrne leto - Predhodové pose-
denie pri heligónke
miesto: Spoločenský dom Kunov

14. august, 19.00
Senické kultúrne leto - vystúpenie Majky 
Závodskej
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry

11. august, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

18. august, 20.00
Senické kultúrne leto

-
ných dosiek in memoriam senickým rodá-
kom libretistovi P. Braxatorisovi a drama-
tičke A. Gamanovej. 

skupina zahrá piesne Pavla Braxatorisa

hudobná skupina Záhorácky výbjer
miesto: Námestie oslobodenia 

19. – 20. august
Senický jarmok 
miesto: Sadová ulica 

19. august, 17.00
Senické kultúrne leto - Záhorácke šlágroviny 
Program: hudobná skupina Profil, Kysucká 
vrchárska heligónka, Progres, Kašuba, 
Black Band, moderuje známy zabávač 
Števo Hruštinec. Vstupné 10 €, predpredaj 
Infosen Senica 
miesto: amfiteáter

20. august. 21.00
Senické kultúrne leto - Fragile Queen Tour 

-
ností, ktoré budú interpretovať známe roc-
k-pop-jazzové hity svetových umelcov, 
vstupné 15 €
miesto: amfiteáter

20. august, 9.00
Senické kultúrne leto

Mici a Mňau: Dve mačičky z Bratislavy, 
9.30, Harry Teater: Soľ nad zlato, 10.30
miesto: pri DAVe

20. august
Kunovská zvonica - slávnostné otvorenie 
zrekonštruovaného  historického objektu. 

Spomienka na kunovských  rodákov Mar-
tina Orgoníka  Kunovského pri 100. výročí 
úmrtia a historika Vladimíra Jamárika pri 
95. výročí narodenia.  
miesto: Kunov

20. august, 18.00
Senické kultúrne leto - hodová zábava
miesto: Spoločenský dom Kunov 

19. – 22. august 
Záhorácka výstava drobných zvierat

miesto: park pri Záhorskej galérii 

21. august, 13.00
Dostihový deň
miesto: dostihový areál PD Senica 

25. august, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

26. august. 21.00
Senické kultúrne leto - Letná diskotéka
miesto: Spoločenský dom Kunov

26. – 27. august
SAHARA 2016 -  stretnutie majiteľov vojen-
ských historických vozidiel a klubov vojen-
skej histórie so zameraním na vojenské dej-
iny, ukážky bojových operácií.
miesto: VTSÚ Záhorie

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

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

ulici bude od 1. júla do 1. septembra 
zatvorený. Otvorený bude 2. septembra. 

-
skej Strede sa uskutoční 12. septembra, 
poplatok 12 eur treba zaplatiť najneskôr 
do 7. septembra, odchod o 8. hod. od 
plavárne.

bude 22. septembra o 15.hod. v budove 
COOP Jednota.

-
níkov na zájazd do Marianky dňa 20. 
septembra, že odchod autobusu je 8.30 
hod od plavárne. 

Blahoželáme členom organizácie, 
ktorí budú mať v mesiacoch júl a august 
jubileum: Katarína Flajžíková, Marta 
Hrušková, Mgr. Anna Kouřilová, Mária 
Maláriková, Oľga Manasilová, Viliam 
Markovič, Dušan Polák, Ľudmila Pažit-
ková, Eva Reháková, Ľudmila Šajánková, 
Mária Čajková, Oľga Eisnerová, Vladimír 
Hromek, Irena Končitíková, PaveKrč l, 
Oľga Pátková, Mária Palkovičová, Mgr. 
Mária Podhorániová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Dušan Tomašovič  a Eva Langová
Andrej Kadlečík a  Lucia Hornáková
Ľubomír Andel a  Ivana Brezinová
Adam Mareček a Radka Suchá
Timotej Stanek a Mária Kolajová
Dávid Hečko a Radka Havlová
Pavol Hodúl a Anna Zonová 
Radovan Grimm a Martina Herbríková
Bc. Ľuboš Klein a Stanislava Jakubcová

Vítame nových Seničanov
Simona Pandoščáková narodená v Brne
Miroslav Šarközy narodený v Skalici
Marek Holič narodený v Skalici
Vladimír Stromko narodený v Trnave
Laura Salayová narodená v Skalici
Barbora Lajdová narodená v Myjave
Eliána Melíšková narodená v Skalici
Martin Mikuš narodený v Trenčíne
Martin Hartmann narodený v Skalici
Dominika Chovancová narodená v Myjave
Martin Jankovych narodený v Skalici
Patrícia Dobrucká narodená v Myjave
Richard Hanák narodený v Myjave
Stella Fukna narodená v L. Mikuláši
Štefan Kastler narodený v Myjave
Simona Michaličková narodená v Myjave
Tomáš Motus narodený v Bratislave

Opustili nás
Lucia Ravasová, Štefánikova 1377 3. 5.2016
vo veku 84 rokov
Ján Tončík, S. Jurkoviča 1206 4. 5.2016
vo veku 58 rokov
Zuzana Minárová, Štefánikova 1377 7. 5.2016
vo veku 87 rokov
Mária Moravská, Jána Bežu 2679/10 8. 5.2016
vo veku 85 rokov
Jaroslav Frk, Gen. L. Svobodu 1359 10. 5.2016
vo veku 63 rokov
Imrich Lalák, Štefánikova 1317 15. 5.2016
vo veku 79 rokov
Martin Hyža, Hollého 741 18. 5.2016
vo veku 69 rokov
Zuzana Ivančíková, Robotnícka 63 20. 5.2016
vo veku 73 rokov
Helena Štefíková, Priemyselná 286 22.5.2016
vo veku 76 rokov
Marta Hanáková, Hollého 741       23. 5.2016
vo veku 70 rokov

Blahoželáme jubilantom
V júli 2016 oslávia
80 rokov: Katarína Flajžíková, Ján Hyža, Milan Chodúr, Anna Kostel-
ná, Anna Kouřilová, Ľudmila Petrovcová, Štefan Spusta, Anna Thebe-
ryová, Anna Vaňková, Štefan Wirth
85 rokov: Milan Havlík, Anastázia Kunšteková, Ľudovít Paus, Felicita 
Petržalková
92 rokov: Marta Hrušková, Anna Šefčíková, Stella Tománková
93 rokov: Ján Matula, Alojz Mihalovič, Viktor Suchý
94 rokov: Gabriel Prstek
96 rokov: Ján Lesák

V auguste 2016 oslávia
80 rokov: František Bartošík, František Blaha, Štefan Daniel, Štefan 
Hutta, Pavol Krč, Martin Mikulík, Ferdinand Ralbovský
85 rokov: Ľudmila Juríková, Paulína Pisarovičová, Amália Slezáková, 
Pavlína Závodská
90 rokov: Emilie Hižová, Veronika Mihalčíková, Štefan Svatý
91 rokov: Michal Havel, Anna Šajánková
92 rokov: Alžbeta Cígerová
93 rokov: Mária Buríková, Ján Gáfrik, Katarína Odlerová

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

Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme...
Dňa 24. júla si pripomenieme 
40. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš otec Jozef Štefečka.
Kto ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú synovia Milan a Jaroslav 
s rodinami 

Spomienka
Keby sa dal vrátiť čas a my by sme 
mohli počuť tvoj hlas. Zostali nám len 
spomienky a veľký žiaľ...
Dňa 20. júla uplynie 10 rokov, čo nás 
náhle opustil manžel, otec, dedko 
a priateľ JUDr. Vladimír Slezák. 

Všetkým, ktorí mu venujú spolu s nami 
tichú spomienku, ďakujeme. 
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami. Poďakovanie

Čas beží a spomienky bolia, 
zabudnúť nám nedovolia...
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
Ing. Jánom Vilímom, pplk. v zálohe, 

ktorý nás navždy opustil 21. júna 2016 vo veku 59 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, kvetinové dary a 
prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký 
žiaľ.
Smútiaca manželka, syn Peter s rodinou a syn Andrej s 
rodinou. 

 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
zosnulým Štefanom Matiašom, ktorý 
nás navždy opustil 7. júna 2016.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Rodina Matiašová.

a

Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme...
Dňa 30. júla si pripomíname 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a starý otec 
Fridrich Bednár.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka a synovia Ľuboš 
a Miroslav s rodinami. 
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 Sobota 2. júl 
VŠETKO, ČO MÁM RÁD
Príbeh Tomáša, 38-ročného muža, ktorý 
je konfrontovaný so zásadným zlomom 
vo svojom živote. Zaplieta sa do malicher-
ných konfliktov so svojou bývalou ženou, 
rieši neriešiteľné problémy svojho dospie-
vajúceho syna, pomoc od neho očakávajú 
i jeho starnúci rodičia. A tak útek od všet-
kého s mladou Angličankou sa zdá byť jedi-
ným východiskom.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 92 min.

PREDTÝM AKO SOM ŤA SPOZNALA
Louise vie všeličo. Vie, že sa jej páči práca v 
bistre a vie, že možno neľúbi svojho priateľa 
Patricka. Zato nevie nič o klasickej hudbe, 
nevie, že príde o miesto a keby tušila, čo ju 
čaká, asi by prišla o rozum. Will vie, že po 

dopravnej nehode stratil chuť do života. Vie, 
čím bol kedysi, vie, že všetko sa mu teraz zdá 
nepodstatné, a presne vie, ako s tým skonco-
vať. Zato nevie, že Lou mu vtrhne do života 
ako náhla búrka. A ani jeden z nich nevie, že 
jeden druhého navzájom navždy zmenia...
romantický
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Štvrtok 7. a piatok 8. júl 
RATCHET A CLANK: Strážcovia galaxie
Strážcovia Galaxie rozprávajú príbeh dvoch 
najnepravdepodobnejších hrdinov snažia-
cich sa zastaviť nebezpečných votrelcov, 
ktorí chcú zničiť planétu Solana. Keď títo 
dvaja kamaráti, lišiak Ratchet a robot Clank, 
narazia na nebezpečné zbrane schopné 
zničiť celú ich planétu, musia spojiť svoje 
sily s týmom profesionálnych hrdinov, 
ktorí si hovoria Galaktickí Strážcovia, aby 
zachránili celú galaxiu. 
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 94 min.

OSLNENÍ SLNKOM
Slávna rocková hviezda Marianne prišla o 
hlas. Po operácii hlasiviek trávi pokojnú dovo-
lenku na slnečnom ostrove so svojím mlad-
ším partnerom Paulom. Lenivá idylka je naru-
šená nečakanou návštevou Marianninho sta-
rého priateľa z mladosti, hudobného produ-
centa milenca Harryho. Sprevádza ho jeho 
okúzľujúca a dráždivo zvodná dcéra Pene-
lope. Nesúdržná štvorica sa spočiatku dobre 

zabáva no časom sa pomaly do ich dní začne 
vkrádať vzrastajúce napätie. Rastúca para-
noja a deštruktívne správanie neodvratne 
speje k desivej tragédii.
krimi dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 124 min.

 Štvrtok 14. a piatok 15. júl 
DOBA ĽADOVÁ: Mamutí tresk
Prichádza ľadová udalosť roka a začne sa 
to tým, že vytrvalého Scrata naháňačka 
za žaluďom katapultuje do vesmíru. A 
tam, vďaka svojej povestnej nešikovnosti 
a nekončiacej smoly náhodne spustí sériu 
kozmických katastrof. To vedie k zásad-
nému ohrozeniu našej planéty, na ktorú 
zrazu mieri asteroid ako hrom a ohrozuje 
ľadový svet aj s jeho obyvateľmi.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 91 min.

 Sobota 16. a utorok 19. júl
LUCIE: Príbeh jednej kapely
Ako vznikali ich najznámejšie hity? Čo sa 
dialo v zákulisí? Strhujúci príbeh 30-tich 
rokov kapely Lucie ukazuje dosiaľ nezverej-
nené zábery vytvorené samotnými členmi 
kapely a záznamy, o ktorých si všetci mys-
leli, že už ani neexistujú. Otvorené spo-
vede členov kapely nakreslia portrét štyroch 
výrazných osobností, ktoré často ani nedo-
kázali sedieť spolu v jednej miestnosti, nap-
riek tomu sa stretávajú na jednom javisku.
dokumentárny
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 89 min.

Súčasť vášho domovawww.zse.sk 

ZSE Centrum
už aj v Malackách

Tu vybavíte všetko 
ohľadom elektriny a plynu

V Klientskom centrena Radlinského 1

 kompletné informácie o vašich odberných miestach, 
spotrebe, faktúrach a platbách

 zmenu zálohovej platby a termínu splatnosti
 žiadosť o prepis alebo pripojenie odberného miesta
 objednanie Elektriny so zárukou, plynu a Služieb pre domov

JÚL - AMFITEÁTER
Digitalizáciu kina v Senici finančne pod-
poril Audiovizuálny fond v rámci komplex-
ného projektu realizovaného vďaka finan-
čnej podpore predsedu vlády Slovenskej 
republiky. Na projekt finančne prispelo aj 
mesto Senica.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu 
pred premietaním v pokladni kina a na 
stránke www.kino.senica.sk.

Začiatok filmových predstavení o 21.30
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 Streda 20. a štvrtok 21. júl 
PATTAYA
Francky a Krimo snívajú o odchode z fád-
neho života na sídlisku. Miesto, kam túžia ísť 
je letovisko v thajskej Pattayi. Pokiaľ sa tam 
chce ale človek dostať, potrebuje super plán 
ako zarobiť peniaze. Šialené nápady ako ich 
získať však nie vždy vyšli. Rozhodnú sa, že v 
Pattayi prihlásia svojho kamaráta liliputa na 
majstrovstvá sveta v thajboxe liliputov. To, čo 
mala byť vysnívaná dovolenka, sa zrazu stáva 
najbláznivejším a najnebezpečnejším dobro-
družstvom ich života...
komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 97 min.

 Piatok 22. a sobota 23. júl 
UČITEĽKA
Príbeh filmu sa odohráva v roku 1983. V 
jednej predmestskej základnej škole sa stre-
táva riaditeľka s rodičmi detí jednej z tried. 
Hľadá spolu s nimi spôsob ako sa zba-
viť učiteľky, bezdetnej vdovy po vysokom 
armádnom dôstojníkovi. Z priebehu rodi-
čovskej schôdzky postupne vyplynie, akým 
spôsobom si učiteľka podrobuje rodiny 
svojich žiakov a manipuluje celým okolím.
dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 102 min.

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. 
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 97 min.

 Streda 27. a štvrtok 28. júl 
LEGENDA O TARZANOVI
Odkedy sa muž, kedysi známy ako Tarzan, 
rozhodol opustiť africkú džungľu a žiť civilizo-
vaný život ako Lord Greystoke spolu so svojou 
ženou Jane, uplynulo už veľa rokov. Teraz ho 
parlament vyšle ako obchodného vyslanca do 
Konga, kde sa stane figúrkou v nebezpečnej 
hre, dokonale zosnovanej jedným Belgiča-
nom, kapitánom Leonom Romom.
dobrodružný
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Piatok 29. a sobota 30. júl 
KROTITELIA DUCHOV
Tridsať rokov po tom, čo Krotitelia duchov 
ovládli svet, sa obľúbená značka vracia. 
Komédia je plná veľkolepých vizuálnych 
efektov. 

akčná sci-fi komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 98 min.

AUGUST - AMFITEÁTER
Začiatok filmových predstavení o 21.00 

ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO
Film cez pohorelské prostredie predostiera 
obraz o súčasnom Horehroní, ktoré v mno-
hom prezentuje aj iné časti Slovenska, s nos-
talgiou spomínajúc na časy minulého režimu.
dokumentárny
Vstupné: 3 € (FK 2 €), MP 12 r., 70 min.

 Streda 3. a štvrtok 4. august 
PÁN DOKONALÝ
Martha sa po bolestivom rozchode stretáva s 
mužom, ktorý by mohol byť tým pravým. Teda 
len do momentu, než zistí, že „Pán Dokonalý“ 
má jednu zásadnú chybu - je to nájomný zabi-
jak na úteku pred kartelovým gangom, ktorý 
ho zamestnáva. Než to však Martha zistí, sú už 
do seba bezhlavo zamilovaní.
akčná komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

 Piatok 5. a sobota 6. august 

ZOZN@MKA
Adam a Eva mali na zoznámenie ideálne 
podmienky, boli rovno nahí a bez akej-
koľvek konkurencie. Dnes sa ale nájde-
nie partnera môže stať pekne tvrdým orie-
škom. Práve všemožné peripetie, uveri-
teľné aj neuveriteľné situácie a stretnutie 
pri tŕnistej ceste za tým pravým náprotiv-
kom ukáže oddychová komédia inšpiro-
vaná skutočnými zážitkami a historkami.
romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 90 min.

JEDNOTKA SAMOVRAHOV

vedie Amanda Waller vytvorí skupinku 
super zloduchov, ktorí si hovoria Suicide 

že sa občas jeden z nich nevráti z akcie 
späť. Vykonanie jednotlivých úloh vedie k 
výmene za menšie tresty odňatia slobody 
pre každého zo skupinky.
akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

 Štvrtok 11., piatok 12. a sobota 13. august 
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Čo asi robia vaši maznáčikovia, keď nie 
ste práve doma? Film nám prezradí, aký je 
život našich domácich miláčikov vtedy, keď 
zabuchneme dvere pred ňufákom a necháme 
ich doma samých napospas chladničke, telke, 
gauču a najnovším technológiám.
animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 102 min.

SEDEM STATOČNÝCH
Legendárny western Johna Sturgesa nie je 
iba majstrovským príbehom o siedmich piš-
toľníkoch, ktorí sa nechajú najať hŕstkou chu-
dobných mexických dedinčanov, aby bránili 
ich životy a majetok pred bandou chamti-
vých banditov. Ide zároveň o prvý remake 
diela japonského klasika Akira Kurosawu, 
ktorý dokazuje, aká úspešná môže byť kul-
túrna inšpirácia, z ktorej ťažia obe strany.
western
Vstupné: 3 € (2 €), MP 12 r.,  128 min.

STAR TREK: Do Neznáma
Posádka lodi Enterprise bude čeliť najväč-
šej výzve, ktorá sa pred nich doposiaľ obja-
vila. Čo na tom, že Picard je mimoriadne 
odvážny a Spock všetko vie, keď obaja pri-
šli o všetko…
akčný sci-fi
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

 Streda 24. a štvrtok 25. august 
STRAŠIDLÁ
Rodinná komédia o strašidelnej rodine hej-
kala Huga, ktorá sa nechce vysťahovať zo 
svojho domu a je prinútená adaptovať sa 
do bežného života obyčajných smrteľní-
kov, ktorí vedia pekne skomplikovať život. 
Čo sa stane, keď si rodina strašidiel musí 
nájsť prácu, začať platiť nájom a chodiť do 
školy?
rodinná komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 113 min.

 Piatok 26. a sobota 27. august 
PETE A JEHO DRAK
Pete je záhadný, desaťročný chlapec, ktorý 
nemá ani rodinu, ani domov, a ktorý tvrdí, 
že žije v lesoch s obrým zeleným drakom 
menom Elliot. A podľa Peteovi popisu sa Elliot 
v mnohom podobá drakovi z historiek pána 
Meachama. Za pomoci Natalie, jedenásťro-
čneho dievčatka, ktorého otec Jack vlastní 
miestni pílu, sa Grace vydáva zistiť, odkiaľ sa 
Pete vzal, kam patrí a že jeho drak existuje..
rodinný, dobrodružný
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 110 min.

SMRTIACI PRÍLIV
Odľahlá pláž pripomína raj na zemi, no 
nevinné surfovanie sa čoskoro zmení na 
peklo. Z mora sa totiž vynorí hrozba - veľký 
biely žralok, ktorý Nancy síce zraní, no nap-
riek tomu sa jej podarí dostať na neďalekú 
bóju. Pobrežie je síce vzdialené len 200 
metrov, no so stúpajúcim prílivom je žra-
lok k svojej koristi každou minútou bližšie. 
Nancy tak musí pozbierať všetku odvahu.
krimi dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 86 min.


